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ORTAÖĞRETİM 

COĞRAFYA 9 

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 

Etkinlik Örneği   

    

 
KAZANIM 

9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.  

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine de kısaca değinilir. 
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DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ – Etkinlik Örneği 

1. Aşağıdaki vecizeyi okuyunuz. Dünya’nın şekli ve hareketleri ile nasıl bir ilgisi vardır? Düşününüz. 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

 

 

halk etme: yaratma (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016-03, Ankara) 

 

2. Aşağıda verilen “sinek” ve “güneş” ile ilgili bilgileri okuyunuz ve videoları izleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. 

Sinek başlı başına muhteşem bir yapıda 

yaratılmıştır. 

Saniyede 500 kere çırptığı kanatları ve müthiş uçma yeteneği ile bir 

yaratılış harikasıdır. 

Onu önemli kılan bir diğer özellik nedir söyleyelim mi? 

Müthiş komplekslikte binlerce merceği olan gözlerdir. 

Evet, bir sinek, başının sağ ve sol taraflarında 4 biner ayrı bölme 

bulunan, toplam 8 bin bölmeli petek gözlere sahiptir.  

Bu 8 bin bölmenin her birinde, görüntüyü farklı açılardan gören birer 

mercek vardır. 

Küçücük bir sinekte kâinat kadar muazzam bir san’at barındıran acaba 

hangi “Güç”tür.  

İşte minicik sinekte muazzam bir san’at “San’atkar”ı göstermiyor mu? 

https://www.yeniasya.com.tr/inci-karaman/sinegin-gozleri_457179 

 

Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak 

vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek 

olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, "Allah örnek olarak bununla neyi 

kastetmiştir?" derler. (Allah) onunla bir çoklarını saptırır, bir çoklarını da 

doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. (Bakara Sûresi, 2/26) 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-

25/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 

https://www.yeniasya.com.tr/inci-karaman/sinegin-gozleri_457179
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-25/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-25/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
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Sivrisinek Gözü 

Elektron mikroskobuyla incelenen sivrisineğin 

gözü  

İçinde 8000 mercek bulunan ve saniyede 100 

görüntü alabilen bir sivrisinek gözü, insan gözüne 

göre çok daha hassas ve gelişmiştir. 

 Bonus bilgi: Bir insanın kanını tamamıyla 

bitirmek için yaklaşık 1.200.000 sivrisinek gerekir. 

Videoyu izleyiniz.  

https://www.facebook.com/tekyolbilimcom/videos/392065858155337 

 

GÜNEŞ 

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına 

Güneş Sistemi kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geriye kalan kütle Güneş'in çevresinde 

dönen gezegenler, asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan oluşur.  

Gün ışığı şeklinde Güneş'ten 

yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerindeki hayatın 

hemen hemen tamamının var olmasını sağlar ve 

Dünya'nın iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli etkilerde 

bulunur. 

Samanyolu Gökadasında bilinen yaklaşık 200 

milyar yıldızdan birisi olan Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur 

ve çevresine ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar. Güneş, 

yaklaşık olarak, Dünya'nın çapının 109 katına (1,5 milyon km), 

hacminin 1,3 milyon katına ve kütlesinin 333 bin katına 

sahiptir. Yoğunluğu ise Dünya'nın yoğunluğunun ¼’ü kadardır. 

Güneş'in Samanyolu galaksisi etrafında yörüngesi vardır, bu 

yörüngede 828.000 km/s hızda hareket eder, yörüngede hareket 

ederken kendi sistemindeki gezegen, meteor vs tüm parçalar 

güneş ile birlikte Samanyolu etrafında dönmektedir.  

NASA/SDO (AIA) - http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/browse/2010/08/19/20100819_003221_4096_0304.jpg, 

Kamu Malı, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11348381 

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F 

 

 

 

 

 

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen 

Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir. (Yasin Sûresi, 36/38) 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/yasin-suresi-36/ayet-28/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 

 

https://www.facebook.com/tekyolbilimcom/videos/392065858155337
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_Sistemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCkte_y%C4%B1ld%C4%B1zlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtle
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezegen
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asteroit
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6k_ta%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuyruklu_y%C4%B1ld%C4%B1z
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmik_toz
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn_%C4%B1%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fotosentez
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0klim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_durumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Samanyolu_G%C3%B6kadas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtle
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gazlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ap
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yo%C4%9Funluk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6r%C3%BCngeler_listesi
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/browse/2010/08/19/20100819_003221_4096_0304.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11348381
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/yasin-suresi-36/ayet-28/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
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Güneş'teki en büyük patlama kaydedildi 

Güneş'te şimdiye kadar tek bir anda gözlemlenen en 

büyük patlama kaydedildi. 

15 Şubat'taki patlamayı, Solar Orbiter uzay aracı yakaladı. 

Güneş'teki patlama milyonlarca kilometre uzağa yayıldı 

ancak ortaya çıkan kütle Dünya'ya doğru ilerlemedi. 

Bilim insanları, bu kütlelerin Dünya'ya doğru ilerlemesi 

halinde uydu, elektrik hatları ve diğer önemli altyapıya 

zarar verebileceğini ifade ediyor. 

Videoyu izleyiniz. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya-disi/gunesteki-en-buyuk-patlama-kaydedildi-656556.html 

 

3. Yukarıda verilen bilgilerden de yola çıkarak aşağıdaki mantık silsilesini okuyup düşününüz. 

Katıldığınız ve katılmadığınız yerleri belirleyiniz. Nedenini söyleyiniz. 

 

Sivrisinek dünyada yaşayan bir canlıdır.  

Sivrisineğin gözünü tasarlayabilmek için sivrisineği tasarlamak gerekir.  

Sivrisineği tasarlayabilmek için sivrisineğin nasıl bir ortamda ne şekilde 

yaşayabileceğini bilmek gerekir.  

Sivrisineğin dünyada yaşayabilmesi için ona uygun ortamın tasarlanması 

gerekir.  

Sivrisineğin yaşayabildiği uygun ortamı sağlayabilmek için dünya’nın 

güneş’e göre konumu ve hareketini ayarlamak gerekir.  

Dünya’nın konumunu ve hareketini ayarlayabilmek için güneş’e güç 

yetirmek gerekir.  

Dolayısıyla dünyayı tasarlayabilmek için güneşi ve güneş sistemini 

tasarlayabilmek gerekir. 

O halde sivrisineğin gözünü tasarlayabilmek için güneşi ve güneş sistemini 

tasarlayabilmek gerekir. 

Diğer bir deyişle: 

Sivrsineğin gözünü yaratan kimse, güneşi de o yaratmıştır. 

 

Orijal deyişiyle:   

Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. 

https://www.trthaber.com/etiket/elektrik/
https://www.trthaber.com/haber/dunya-disi/gunesteki-en-buyuk-patlama-kaydedildi-656556.html

