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Dünya, yörünges�ne yerleşt�r�lm�ş yaşanab�l�r b�r uzay üssü olan Uluslararası Uzay 

İstasyonu, çeş�tl� b�l�m ve uzay deneyler�ne ev sah�pl�ğ� yapıyor. İstasyonun bulunduğu 

yörüngede nesneler Dünya çevres�nde saatte 28,2 b�n (29 b�n) k�lometre hızla hareket 

ed�yor. Bu hızda küçük b�r metal parçasının dah� �stasyona zarar verme �ht�mal� 

bulunuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya yörünges�nde esk� b�r uydudan kalan metal 

parçasına çarpmamak �ç�n manevra yapmak zorunda kaldı. Beklenen uzay enkazı, 22 

Eylül 2020 Salı günü �stasyona hızlı b�r şek�lde yaklaştı. Görevl�ler, hızlı b�r manevrayla 

uzay �stasyonunun yörünges�n� değ�şt�rerek olası b�r çarpışmayı engelled�.

Hatta durum o kadar c�dd�yd� k� �stasyonda görevl� astronotlardan, ac�l kaçış �ç�n hazır 

beklet�len Soyuz MS-16 aracına yakın olmaları �stend�.

Astronotlar, tehl�ken�n geçmes�n�n ardından görev yerler�ne döndü.

Sputn�k I'den günümüze kadar geçen 63 yıl �ç�nde uzay 

araştırmaları alanında çok sayıda ve çok öneml� gel�şmeler 

yaşandı. Ay'a, Mars'a ve Venüs'e sondalar, uzay araçları 

gönder�ld�, Ay'a �n�ld�, Mars'ın çevres�ne uydular yerleşt�r�ld�, 

Jüp�ter'e, Satürn'e, astero�dlere, kuyrukluyıldızlara hatta Güneş 

S�stem�’n�n dışına uzay araçları yollandı. Değ�ş�k amaçlı b�nlerce 

uydu Dünya'nın çevres�ne yerleşt�r�ld�. Uzay �stasyonları kuruldu, 

uzayı �nceleyen uzay teleskopları yörüngeye yerleşt�r�ld�. Tüm 

bunları gerçekleşt�rmek �ç�n dört b�nden fazla, çok aşamalı roket 

uzaya gönder�ld�. Bunların büyük bölümü uzaya bırakıldı. Bu 

yolculuklar sırasında k�m� zaman roketlerde, k�m� zaman da 

taşıdıkları yüklerde patlamalar oldu; patlamaların enkazı uzaya 

yayıldı. Yörüngedek� uyduların büyük b�r bölümünün ömrü tükend�; 

şu anda başıboş dolanıyorlar.

Yukarıda bahsed�len olay aşağıdak�lerden hang�s�ne sebep 

olmuştur?

A) Işık k�rl�l�ğ�ne    

B) Uzay k�rl�l�ğ�ne

C) Küresel ısınmaya   

D) Güneş ışınlarının engellenmes�ne

Ver�len haberden yola çıkarak uzay çöpler� �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) Uzay k�rl�l�ğ� �lerleyen zamanlarda uzay çalışmalarını aksatmaya uğratab�l�r.

B) Uzay k�rl�l�ğ�n� oluşturan nesneler b�rb�r� �le çarpışırsa, Dünya'ya düşüp �nsanların zarar görmes�ne yol açab�l�r.

C) Uzayda tehl�keler�n önleneb�lmes� �ç�n çok büyük olan parçalar toplanmalı sadece küçük parçalar bırakılmalıdır.

D) ISS’ye  tehl�ke oluşturan daha öncek� roket parçaları,  yakıt tankları, uzay aracı atıkları g�b� uzay çöpler�d�r.

1.

2.
3.

Yukarıda numaralandırılmış gök c�s�mler�n�n uzayda kap-

ladıkları yer bakımından büyükten küçüğe sıralanması nasıl 

olmalıdır?

A) 4-2-3-1      B) 2-1-3-4

C) 1-3-2-4     D) 1-2-3-4
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Yıldızların yaşamı canlılara benzer. Yıldızların ömrü kütleler� �le ters orantılıdır. Enerj�s� �y�ce azalan yıldız, b�r süre sonra an�den 
çöker ve yıldızın dış katmanlarındak� maddeler uzaya savrulur. Böylece yıldız ölür. Aşağıda beyaz cüce(Şek�l-1) ve karadel�k 
(Şek�l-2) oluşumu göster�lm�şt�r.

Ver�len b�lg�lere ve görsele göre aşağıdak� b�lg�lerden hang�s�ne ulaşılmaz?

A) Büyük kütlel� yıldızların ömürler�, küçük kütlel� yıldızlara göre daha kısadır.

B) Karadel�k ve beyaz cüce farklı kütlel� yıldızların ölümü sonucu oluşmuştur.

C) Yıldızların ölüm neden� enerj�ler�n�n �y�ce azalmasıdır.

D) Güneş ömrünü beyaz cüce olarak tamamlayab�l�r.

Yıldızlar farklı sıcaklıkta ve boyutlarda olab�l�rler. En sıcak yıldızlar beyaz veya mav� renkl�, orta sıcaklıktak� yıldızlar sarı, soğuk yıldızlar �se 

kırmızı renkl� olurlar. Dünya'ya en yakın yıldız Güneş't�r. Güneş, orta sıcaklıkta ve orta büyüklükted�r.

Aşağıda bazı yıldızlar ver�lm�şt�r.

Buna göre;

I.   Yıldızların boyutları artıkça enerj�ler� de artar böylece daha sıcak olurlar.

II.  Güneş, orta sıcaklıkta olduğundan reng� sarıdır.

III. Bazı yıldızlar d�ğer yıldızlara göre daha küçük olmalarına rağmen daha sıcak olab�l�rler.

�fadelerden hang�ler� çıkarılab�l�r?

A) Yalnız I.   B) I ve II.   C) II ve III.    D) I, II ve III.

4.

5.

Şek�l-1

Şek�l-2

DewiL_Dragon
Text Box
Küçük kütleli yıldız

DewiL_Dragon
Text Box
Büyük kütleli yıldız

DewiL_Dragon
Text Box
Küçük kütleli yıldız
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Teleskobun yapısı aşağıda ver�lm�şt�r

Ver�len teleskobun yapısı düşünüldüğünde,
I.   Mercekl� teleskoba örnekt�r. 

II.  Gözlem�n yapılacağı yerde çok fazla ışık olmalıdır.

III. Gözlemlenecek gök c�sm�nden gelen ışık m�ktarı fazla olmalıdır.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A)Yalnız I.    B) I ve III.   C) II ve III.   D) I, II ve III.

 Aşağıda yıldızların yaşam sürec�n� gösteren b�r görsel göster�lm�şt�r.

Yıldızlar �le �lg�l� ver�len görsel �ncelend�ğ�nde,

I. Yıldızlar da canlılar g�b� doğar, büyür ve ölürler.

II. Nebula ( bulutsu) yıldızların ölümü olarak kabul ed�l�r.

III. Bütün yıldızların yaşam sürec� aynı şek�lde gerçekleş�r.

b�lg�ler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

A) Yalnız I.                           B) Yalnız II.                        C) I ve II.                       D) I ve III  

Odaklanma

Göz

Objekt�f Lens

Gelen Işık
Odaklanan b�r görüntü

göz merceğ� �le büyütülerek
gözleneb�l�r.

Gelen ışık burada toplanır
ve görüntü oluşur.

Odaklanılan yerden gelen
ışığı alır.

6.

7.

Küçük kütlel� yıldız

Büyük kütlel� yıldız
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Yıldızlar, bulutsu adı ver�len gaz ve toz bulutlarından oluşur. 

Yıldızların hemen hemen tüm özell�kler�n� başlangıçtak� kütles� 

bel�rler. Bu özell�kler�n arasında parlaklık, büyüklük, yıldızın 

gel�ş�m�, yaşam süres� de bulunur.

Yıldızların yaşam süreçler� �le �lg�l�,

(  ) Küçük ve büyük kütlel� yıldızların �lk doğum aşamaları aynı 

şek�lde gerçekleş�r.

(  ) Küçük ve büyük kütlel� yıldızların doğumundan  sonrak� aşa-

malarda farklılıklar vardır

(  ) Bütün yıldızlar yaşam süreçler�nde aynı renkte ışık kaynağını 

oluşturmaktadırlar.

ver�len b�lg�ler�n doğru veya yanlış olma durumları nasıl kod-

lanmalıdır?

NASA, 5 Ocak 2020 tar�h�nde yerel evrende b�l�nen en büyük galaks� 

olan Godz�lla galaks�s�n� görüntülemey� başardı. Yapılan 

gözlemlerden ortaya çıkan sonuçlara göre Godz�lla galaks�s�n�n, 

sarmal b�r galaks� olan Samanyolu galaks�s�nden en az 10 kat daha 

fazla yıldıza sah�p olmakla beraber 2.5 kat daha büyük olduğu �fade 

ed�l�yor. UGC 2885 olarak da b�l�nen galaks�, Dünyadan 232 m�lyon 

ışık yılı uzaklıkta ve merkez�nde süper kütlel� b�r kara del�k olan 

sarmal galaks�lerden b�r�d�r.

Yukarıdak� met�ne göre aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) Galaks�ler �çer�s�nde yıldızları barındırmaktadır.

B) Samanyolu ve Godz�lla galaks�s� aynı tür galaks�lerd�r.

C) Gök c�s�mler� �le �lg�l� yen� keş�fler halen yapılmaktadır. 

D) Samanyolu galaks�s�ne en uzak galaks� Godz�lla galaks�s�d�r.

Teleskoplar geçm�şten günümüze gökyüzü gözlemler�nde öneml� 

b�r yere sah�pt�r. İlk teleskop, Hollandalı b�r gözlükçü olan Hans 

L�ppershey (Hans L�perşey) tarafından tesadüfen keşfed�lm�şt�r. 

Daha sonra 1609 yılında, Gal�leo (Gal�le) bu teleskobu gel�şt�rm�ş 

ve gökyüzü gözlemler�nde kullanmıştır. Gal�leo, bu teleskopla 

Jüp�ter'�n bazı uydularını ve Güneş üzer�ndek� bazı lekeler� 

gözlemleyeb�lm�şt�r. Bu teleskop zamanla gel�şt�r�lerek çok uzakta 

kalan sönük gök c�s�mler�n� b�le görüntüleyeb�lm�şt�r. 

Teleskopların asıl amacı, yıldızlardan gelen ışığı toplamak ve 

gözlemlenen gök c�sm� hakkında b�lg� sah�b� olmaktır.

Yukarıda ver�len b�lg� de göz önünde bulundurularak teles-

koplarla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) Teleskopların yapısında ayna veya mercek s�stemler� bulu-

nab�l�r.

B) Dünya'ya çok uzakta bulunan gök c�s�mler�n� �ncelemem�ze 

olanak sunar.

C) Teleskobun ışığı toplama kapas�tes� �nceleme sonuçlarını 

etk�lemez.

D) Gözlem�n net yapılab�lmes� �ç�n teleskobun kullanıldığı 

bölgedek� ışık m�ktarı az olmalıdır.

8.

9.

10.

11.

A) ( D) 
     ( D)
     ( D)
  

B) ( D) 
     ( Y)
     ( Y)
  

C) ( Y) 
     ( D)
     ( D)
  

D) ( D) 
     ( D)
     ( Y)
  

Küçük kütlel� 
yıldız

Büyük kütlel� 
yıldız

Uzay araştırmaları yapılırken aynı zamanda günümüzde kullandığı-
mız b�rçok araç gereç �cat ed�lm�şt�r. Bunlardan bazıları şunlardır;

· İç organlarını görüntülemey� sağlayan ve tıpta sıklıkla kullanılan  

MR teknoloj�s� uzay araştırmaları sırasında ortaya çıkan b�r 

teknoloj�d�r. 

· Yen� doğmuş bebekler�n vücut sıcaklığını ölçmek �ç�n kullanılan 

kulak termometreler� uzay araştırmaları sırasında ortaya çıkmış ve 

�lk olarak NASA tarafından kullanılmıştır.

· Bugün kullandığımız cep telefonu ve telev�zyonların teknoloj�s� 

büyük ölçüde uzay araştırmaları ve Dünya'nın yörünges�ne 

yollanan onlarca uydu sayes�nde ortaya çıkmıştır. 

· GPS teknoloj�s� uzay araştırmaları sonucu gel�şen b�r başka yan 

üründür. Günümüzde gps teknoloj�s� sayes�nde sadece �nsanlar 

g�decekler� yere daha kolay ulaşmıyor ayn� zamanda pol�s, �tfa�ye 

ve ambulans g�b� ac�l durumlarda müdahale etmes� beklenen 

kurumların müdahale sures� hızlandırmıştır.

Buna göre teknoloj� ve uzaya araştırmaları �le �lg�l� olarak,
I.   Uzay araştırmaları günlük hayatı kolaylaştırmıştır.
II.  Uzay �le �lg�l� çalışmalar uzay teknoloj�ler�n�n gel�şmes�yle baş-

lamıştır.
III. Uzay teknoloj�ler�ne çok yatırım yapılması, d�ğer teknoloj�ler�n 

ger� plânda kalmasına sebep olur.
�fadeler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

A) Yalnız I.      B) II ve III.

C) I ve III.     D) I, II ve III.
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24 N�san 1990 yılında uzaya fırlatılan Hubble teleskobun boyu 13 metred�r. Hubble 

Teleskobu yeryüzünden 569 k�lometre yukarıdadır. Hubble Uzay Teleskopu güneş enerj�-

s�yle çalışıyor. Uzay teleskobunun üzer�nde, güneş enerj�s�n� doğrudan elektr�k enerj�s�ne 

çev�ren paneller bulunuyor. Bu enerj�n�n b�r bölümü teleskobun p�ller�nde depolanıyor.

Hubble'ın elde ett�ğ� görüntüler, yeryüzündek� teleskopların heps�n�n çekt�ğ� görüntü-

lerden daha nett�r. B�rçok b�l�m �nsanına göre Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar yapılmış 

en öneml� gözlem aracıdır.

 Hubble'ın üzer�nde çeş�tl� gözlem aygıtları bulunuyor. Bunların topladığı görüntüler� 

kaydetmeye yarayan aygıtları da vardır. Toplanan ver�ler antenler aracılığıyla yeryüzündek� 

merkezlere aktarılıyor. 

Hubble Uzay Teleskobu �le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden hang�s�ne ulaşılamaz?

A)  Yeryüzündek� teleskopların etk�lend�ğ� h�çb�r olumsuz koşullardan etk�lenmez.

B)  Evren�n uzak bölgeler�ne a�t görüntüler elde ed�leb�l�r.

C)  Hubble teleskopunda mercek kullanılarak net görüntü elde ed�lm�şt�r.

D)  Gök c�s�mler�n� daha yakından �ncelemem�z� sağlar.

B�r grup gökb�l�mc� rasathane (gözlemev�) kurmak �stem�şlerd�r. Gökb�l�mc�ler�ne gözlemev� kurab�lecekler� �k� bölge seçeneğ� sunulmuştur. 

Bu �k� bölgen�n görseller� aşağıdak� g�b�d�r.

Buna göre gökb�l�mc�ler�n�n hang� bölgey� seçmes� gerekt�ğ� ve bölgey� seçme neden� doğru ver�lm�şt�r?

A) 1. bölgey� seçmel�d�r, çünkü ışık k�rl�l�ğ� bu bölgede azdır.

B) 2. bölgey� seçmel�d�r, çünkü şeh�r merkez�ne yakındır.

C) 2. bölgey� seçmel�d�r, çünkü b�tk� örtüsü daha uygundur.

D) 1. bölgey� seçmel�d�r, çünkü daha sıcak b�r bölged�r.

1. bölge 2. bölge

12.

13.
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Teleskoplar opt�k teleskop (aynalı ve mercekl� teleskop) ve radyo teleskoplar olmak üzere �k�ye ayrılır. Aşağıda opt�k b�r teleskop görsel� 

ver�lm�şt�r.

Görsel� ver�len teleskop �ncelend�ğ�nde;

K. Teleskoba gelen ışık öncel�kle hang� aynadan yansımıştır?

L.  Mercek ve aynalar aynı teleskopta kullanılab�l�r m�?

M. Görseldek� teleskop radyo dalgaları �le de çalışır mı?

sorularından hang�ler�ne yanıt bulunab�l�r?

A) Yalnız K.   B) K ve L.     C) L ve M.         D) K, L ve M.

Öğrenc�ler aşağıdak� malzemeler� ve yönergeler� kullanarak bas�t b�r teleskop yapıyorlar.

Yönergeler:  

• Çapları b�rb�r�nden farklı �k� boru seç�lmel�d�r.

• Boruların b�rer ucuna farklı t�p mercekler yapıştırılmalıdır.

• İnce boru kalın borunun �ç�ne mercekler zıt yöne ve dışarı bakacak şek�lde geç�r�lmel�d�r.

I. grup: 1, 2, 5 ve 7. malzemeler� seç�yor.

II. grup:   3, 4, 5, 6 ve 7. malzemeler� seç�yor.

III. grup: 3, 4, 5, 6 ve 7. malzemeler� seç�yor.

IV. grup:  2, 4, 5, 6 ve 7. malzemeler� seç�yor.

Buna göre aşağıdak�lerden hang� söyleneb�l�r?

A) I. grup seçt�kler� malzemelerle yönergey� uygularsa teleskop model� doğru olacaktır.

B) II. grup 5. yer�ne 6.malzemeden �k� tane kullanıp yönergey� uygularsa teleskop model� doğru olacaktır.

C) III. grup seçt�kler� malzemelerle yönergey� uygularsa teleskop model� doğru olacaktır.

D) IV. grup seçt�kler� malzemelerle yönergey� uygularsa teleskop model� doğru olacaktır.

14.

15.

Gelen ışık

1. Ayna

2. Ayna

Mercek

Çapı 5 cm
plast�k boru

Çapı 4 cm
plast�k boru

Çapı 3.5 cm
mukavva boru

Çapı 3.5 cm
karton boru

İnce kenarlı mercek YapıştırıcıKalın kenarlı mercek

1
2 3 4

5 6
7
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TÜBİTAK Uzay Teknoloj�ler� Araştırma Enst�tüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından tasarlanan ve üret�len ülkem�z�n �lk yerl� yer gözlem uydusu 

RASAT, yörüngedek� 9. yılını ger�de bıraktı. 

17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan ve h�çb�r sınırlama olmadan dünyanın her yer�nden görüntü alab�len RASAT, 93 kg ağırlığında olup 

dünyanın çevres�n� 98 dak�kada turlayab�lmekted�r. RASAT dan alınan görüntüler; har�tacılık, afet �zleme, tarım, çevre, şeh�rc�l�k ve planlama 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Günde 4 kez ülkem�z�n üzer�nden geçen RASAT �le; barajlardak� su çek�lmes�nden yen� �nşaat yapılaşmalarına, 

büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına, sel felaketler�n�n oluşturduğu zararlardan yeryüzünün eşs�z doğal manzaralarına kadar yüksek 

çözünürlükte b�rçok görüntü elde ed�l�yor.

Kaynak: uzay.tub�tak.gov.tr 17.08.2020

Ver�len met�n d�kkate alındığında 

I. Yer gözlem uydularından b�r çok alanda yararlanılab�l�r

II. RASAT sadece Türk�ye üzer�nde gözlem yapması �ç�n tasarlanmıştır.

III. RASAT fırlatılışından 9 yıl sonra hala akt�f olarak kullanılmaktadır.

�fadeler�nden  hang�ler�ne ulaşılab�l�r ?

A) I ve II.                              B) I ve III.                                     C) II ve III.             D) I, II ve III.

Mustafa ve Fatma Evren konusunda oyun oynamaktadırlar. Oyunun kuralları şu şek�lded�r. Fatma, farklı renklerde bulunan kartonlara sorular 

yazmıştır ve Mustafa'dan bu kartonların altına soruların cevapları yazmasını �stem�şt�r. 

Mustafa bu kartonların altlarına hang� cevapları yazarsa tüm soruları doğru cevaplamış olur?

İçer�s�nde galaks�ler�n, ge-

zegenler�n, yıldızların, me-

teorların ve bütün gök c�s�m-

ler�n�n bulunduğu yapıya ne 

ad ver�l�r?

A) B)

C) D)

Evren Galaks�

Evren Galaks� Uzay Evren Galaks�Uzay

Uzay Galaks� EvrenUzay

16.

17.

M�lyonlarca yıldız, bulutsu 

ve gaz bulutlarından oluş-

muş s�steme ne ad ver�l�r?

Dünya dışındak� evren 

parçasına ne ad ver�l�r?
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B�r grup öğrenc� aşağıdak� malzemelerle bas�t b�r teleskop 

yapıyor.

Malzemeler: 

* Oluklu mukavva

*Karton rulo

*Yapıştırıcı ve makas

* İnce kenarlı mercek

* Kalın kenarlı mercek

- Oluklu mukavvanın ucuna �nce kenarlı mercek yapıştırılıyor.

-Karton rulonun ucuna kalın kenarlı mercek yapıştırılıyor.

-Mercekler dışarı bakacak şek�lde karton rulo, oluklu 

mukavvanın �ç�nden geç�r�lerek �ler� ger� hareket ett�r�l�p netl�k 

ayarı sağlanıyor.

Bu etk�nl�kle �lg�l�;

I.  İnce kenarlı mercek görüntüyü yakınlaştırmak �ç�n kullanılmak-

tadır.

II.  Etk�nl�kte yapılan teleskopla uzaktak� c�s�mler gözleneb�l�r.

III. Etk�nl�kte yapılan teleskop aynalı teleskoplara örnekt�r.

�fadeler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

A) Yalnız I.                         B) I ve II.                   

C) II ve III.                       D) I, II ve III. 

Uzay teknoloj�s�, çeş�tl� araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda 

yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde 

ed�len örnek maddeler� Dünya'ya ulaştıran teknoloj�d�r. Uzay 

teknoloj�s� sayes�nde gezegenler�n çok öneml� görüntüler�n� çeken 

uzay sondası, haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular ve 

uzayda araştırma yapmak �ç�n uzay �stasyonları yapılmıştır. Ayrıca 

uzay seyahatler� ve uyduları yörüngelere oturtmak �ç�n uzay mek�kler� 

ve uzayda g�y�nmek �ç�n özel tasarlanmış g�ys�ler de yapılmıştır.

Yukarıdak� ver�len met�n d�kkate alındığında, uzay teknoloj�ler� 

�le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden hang�s�ne ulaşılamaz ?

A)    

uzay teknoloj�ler�nden yararlanırız.

D)    Uzay mek�kler� �nsansız uzay araçlarıdır.

Al� kırtas�yeden b�r balon ve kalem almıştır. Ardından kalemle 

balon üzer�ne rastgele noktalar koymuştur. Sonrasında �se balonu 

ş�ş�rmeye başlamıştır. 

Görsel� ver�len deneyde Al� aşağıdak�lerden hang�s�n� kanıtla-

maya çalışmıştır?

A) Evren�n sonsuz hac�m ve yoğunlukta b�r maddeden oluştuğunu

B) Evren�n sürekl� durağan, başlangıcı ve sonu olmadığını

C) Evrende bulunan yıldızların yer�n�n değ�şmed�ğ�n�

D) Evren�n sürekl� gen�şleyen ve evrende bulunan galaks�ler�n b�r-

b�rler�nden uzaklaştığını

18.

19.

20.

Ahmet EYİSOY
Asumaral GEZER
Aydın HAN
Burhan BOZTAŞ
Cem�l ÇAKIR
Emre BEYTAŞ
Esra DEMİRCİ
F�l�z ÖNAY

Hasan AKIN
Hüsey�n UĞUR
Kad�r BAKIR
Mehmet Al� ŞENAY
Murat ŞAHİN
Oğuz DOĞRUTEKİN
Sam� YEŞİLYURT
Tek�n TAPAN
Yalçın KARAKOÇAN

Gezegenler� görüntülemek �ç�n uzay sondalarından yararlanılır.

B)   Uzay çalışmaları ürünü olan uzay sondası g�b� b�rçok ürün
 ortaya çıkmıştır.

C)   Telev�zyon, radyo, telefon g�b� �let�ş�m araçlarını kullanmak �ç�n 
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