

















































































GÖKGİSİNBBBİ

Dünya'nın atmosfer! dışında kalan ve herşey" !ç!ne alan
sonsuz boşluğa uzay den!r Uzay boşluğunda yer alan tüm

gökc#s#mler#ne gezegenler asteor#t yıldız ve galaks!ler

g!b!yapılar örnekt!r

Dünya !le b!rl!kteherşey!!ç!ne alan sonsuz boşluğa evren

den!r

                                   
Kazanımlar :

F. 7. 1. 2. 1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır

F. 7. 1. 2. 2. Yıldız kavramını açıklar 

F. 7. 1. 2. 3. Galaksilerin yapısını açıklar

F. 7. 1. 2. 4. Evren kavramını açıklar 
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BULUTSU NEBULA

Yapısındabulunan H#drojengazı toz ve d"ğermaddeler!n

kütle çek!m kuvvet#n#netk!s!yle b#rarayagel!p bel!rl!bölgeler!n!nsıkışıp yoğunlaşması !le yıldızlar oluşur
Bulutsularyıldızların ve pek çokgökc!sm!n!nhammaddes!d!rYan# bulutsularyıldızlarındoğumyer"d"r

Bulutsu Örnekler#

B!l!m #nsanları bulutsuların taşıdıkları özell#kleregöre çeş!tl!
#s#mlend#rm#şlerd#r

Or#onBulutsusu parlak bulutsulara örnekt!r Or!onbulutsusundayıldızoluşumu sürekl! devameder
Atbaşı Bulutsusu karanlık bulutsuya örnekt#r

Sarmal Bulutsusu Dünya ya en yakın bulutsulardandırMerkez!ndebeyaz cüce vardırGezegen#ms# bulutsudur

Tarantula Bulutsusu keşfed#len en büyükbulutsudur

Kartal bulutsusu kelebekbulutsusu yengeçbulutsusu tarantula
bulutsusu ked!gözü bulutsusu barnard 59 bulutsusu bulutsulara

örnekt#r
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YILDIZ

Bulutsu nebula adıver#lenyükseksıcaklıktak#yoğungaz ve toz
bulutlarının b!rarayagelmes#yle oluşangökc#s#mler#neyıldızden#r
Yıldızlaretraflarına ısı ve ışıkyararlar
Yıldızlar canlı deg#ld#rAma doğar büyür ve ölürler
Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklırenklerdegörülürler
Mav# ve beyaz yıldızlar En sıcakyıldızlardır
Sarı yıldızlar Orta sıcaklıkta yıldızlardır
Kırmızı yıldızlar En soğukyıldızlardır

AİDünya'nın yaşamkaynağı olan Güneşte ortabüyüklükte
sarı turuncu renkl# b#ryıldızdır

Yıldızların şek#ller# küreseld#r

Dünya'dan yıldızlar t!treş!ml!görülürBunun neden# ışığın
atmosferde kırılmasıdır

Yıldızlarınyaşamını kütles! bel!rler Kütles! ne kadar

büyük#se yaşamı o kadar kısa olur

Yıldızlar hareket hal#nded#rAncak Dünya'dan çok uzakta
oldukları !ç!n durağan g!b! algılanır

Hergökc!sm!yıldız değ!ld!r
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Yıldızların YaşamDöngüsü
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Büyük Kütlel! Yıldızlar Başlangıç kütles! Güneş'ten fazla

olanyıldızlardır Bu yıldızlar süpernova patlaması !le
ömrünütamamlar Patlama sonunda karadel!k ya da nötronyıldızıpulsar oluşur

Küçük Kütlel!Yıldızlar Başlangıç kütles! Güneş'ten daha az

olanyıldızlardır Ömürler#n# gezegen#ms# bulutsuolaraktamamlarlarSon durumda beyaz cüce olur

p Küçük kütlel!yıldızlar Büyük kütlel! yıldızlaragöre
daha uzun yaşarlar Bu nedenle evrende büyükkütlel!yıldızların sayısı dahaazdır

KARADELİK

Ömürler#n#n sonuna gelen enerj!s! b#ten

büyük kütlel# yıldızlar ş!ddetl! b!r patlama
sonucu patlamanın çek#rdeğ# karadel!ğe
dönüşür

Karadel#klerçokküçük hac#mde sonsuz

yoğunluğa sah!p gök c#sm#olması çok

büyük kütleçek#mkuvvet#ne sah#p olmasına

neden olur
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Karadel#ğ#n çek#m kuvvet#n#n çok fazla olması kend#neyaklaşanherşey" #ç#ne çeker yatar
B!rçok galaks#n#n merkez#nde karadel#kvardır SamanyoluGalaks!s!n!nmerkez#nde de karadel!k vardır

TAKIM YILDIZI

Gökyüzünde b"raradagörünenyıldızkümeler#netakımyıldızı
den!r

Büyükayı Büyük köpek Başak
Küçükayı Kral

KuzeyTacı

Or!on Aua
Aslan

Ejderha

Takımyıldızını oluşturan yıldızlar b#rb#rler#nden çok uzaktadır
Yıldızları b#rb#r#neyakıngörmem#z#nneden# yıldızlarıuzaktangöz
lemlemem#zd#r
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KUYRUKLU YILDIZ

Â!sBuz gaz ve toz bulutlarındanoluşan gökc!s!mler!d!r
İseKend#l#ğ#nden ışığıolmayan çevres!ndenaldığı ışığıyansıtır
ÖrsYıldız deg!ld!r Isı ve ışık yaymaz
Â!rEnçokb#l#nenkuyrukluyıldızlar

Halley
HaleBopp

Ikaye Zhang

IŞIK YILI

Uzaydak!gökc#s#mler# arasındak!mesafey! metre veya
k!lometre c#ns#nden hesaplamak zor olduğu #ç#n gökc!s!mler!arasındak# uzaklık b!r!m! olarak ışık yılıb#r#m# kullanılır
Işığın boşlukta 1 yılda aldığımesafeye ışıkyılı den"r

1 ışık yılı 9.46.10 km
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GALAKSİ GÖKADA

Güneş d#ğeryıldızlar bulutsular gezegenler uydular
b!r araya gelerek galaks!ler! devs!stemler! oluştururlar
Galaks!ler dönme hareket# yaparlar
Galaks!ler şek"l bakımından 4 gruba ayrılır
El!pt!kgalaks!ler
Sarmal galaks!ler
Düzens#zgalaks#ler
Çubuklu sarmal galaks#ler
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Dünya Samanyolu Galaks!s!n!n Avcı Or#on kolu üzer"nde
bulunur Samanyolu galaks!s! sarmal galaks! görünümünded#r
Sarmal yapıda olan b!rd"ğer galaks! #se Andromeda

galaks!s!d!r
El#pt#kyapıda olan Sambrero galaks!s!d!r

1Galaks!ler tek tek bulunab!ld!ğ! g#b# gruplar hal!nde
de bulunab!l!rler

EVREN

Evrengördüğümüz ve göremed#ğ#m#z heryer! kapsar Dünya
mız Güneş yıldızlar d"ğergezegenler bulutsulargalaks!lerevren#n !ç!nded!r

Evren!n #ç#nde b!rçok gök c#sm# vardır

Büyüklük Sıralamasınagöre

Evren 7 Galaks" S!stem Gezeğen

ÖEEvren Samanyolu Dünya
Galaks#s#

Güneş
Kolu S!stem!
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Evren!n Oluşumu !le #lg#l# Görüşler

Newton'a Göre Evren harekets!zd!r
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