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GEZİ 

 

BİZDEN HABERLER 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenimizde görev alan tüm 
öğrencilerimize, özveriyle görev yapan öğretmenlerimize ve idari 
kadromuza, bizleri yalnız bırakmayan tüm velilerimize bir kez daha 
teşekkür ediyoruz.    

Haftaya 1. Dönem 1. sınavlarımız başlıyor. Tüm öğretmenlerimiz 
sınav konularını öğrencilerimize ilettiler. BAŞARILAR DİLİYORUZ. 

FEN & TEKNOLOJİ – FEN BİLİMLERİ - BİYOLOJİ 

3. Sınıflar kuvvet ve hareket konusu işlendi. 4. Sınıflarda gıda maddelerinin saklanma 
koşulları anlatıldı. 7. Sınıflarda mitoz bölünme, 9. Sınıflarda atom ve periyod, 10. 
Sınıflarda kimyasal tepkimeler ve denklemler, 11. Sınıflarda gaz yasaları, 12. 
Sınıflarda tuz köprüsü konuları işlendi. 

5. Sınıf fen bilgisi dersinde canlıların sınıflandırılması ünitesi işlendi. Bitki konusunu 
pekiştirmek üzere sınıfımızda fasulye ve nohut ekimleri gerçekleştirdik 6. Sınıf fen 
bilgisi dersinde dolaşım sistemi ve solunum sistemi konuları işlenerek soru çözümleri 
yapıldı. 8 . Sınıf fen bilgisi dersinde ise kalıtım konusuna devam edildi. Mutasyon ve 
modifikasyon terimleri anlatıldı. 9. Sınıflarımızda ise inorganik bileşiklerden 
mineraller sunumları öğrenciler tarafından gerçekleştirildi ve organik bileşiklere geçiş 
yapıldı. 10 . Sınıflarda mitoz bölünme evreleri öğrencilerin kendi hazırladıkları 
ödevlerle pekiştirildi. Mayoz bölünme anlatıldı. 11. Sınıflarda duyu organları işlenip 
duyu organlarına ait deneyler gerçekleştirildi. 12. Sınıf ta ise protein sentezi konusu 
hakkında soru çözümü gerçekleştirildi.  

TÜRK  DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ  

9. Sınıflarda hikaye konusu ve sözcük türlerinden isimler konusu işlendi. 

Edebi Eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığına Batı’da ve 
Türk Edebiyatında oluşan sanat akımlarının genel özellikleri ve temsilcilerine 
değinildi. 10. Sınıflarda Yazım yanlışları ve noktalama işaretleri konusu işlendi 
konu ile ilgili etkinlik yapıldı. 12. Sınıflarda noktalama işaretleri konusu 
işlendi. Konu ile ilgili testler çözüldü. 

MATEMATİK DERSİ 

10.sınıfta; olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapıldı. Fonksiyonlarla ilgili 
problemler çözüldü. Fonksiyonların grafikleri çizildi. 

11.sınıfta; Trigonometrik fonksiyonların grafikleri çizildi. 

12.sınıfta; Dizi kavramı fonksiyon kavramıyla ilişkilendirildi. Genel terimi 
veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayının dizisinin terimleri bulundu. 
Aritmetik ve geometrik dizilerin özellikleri kullanılarak işlemler yapıldı. 

SAĞLIK MESLEK DERSLERİ  

12.sinif "Sağlık hizmetleri İletişim" dersinde Stres nedir ? Stresle baş etme 
yolları nelerdir? Strese en çok neden olan faktörleri inceledik. 

11.sinif "Aseptik Uygulamalar" dersinde Dekontaminasyon nedir? 
Malzemeleri nelerdir? İşlem basamakları nasıl oluşturulur? Kontamine 
malzemeleri nasıl dekontamine ederiz bunlar üzerinde durduk. 

11.sinif "Hastanın Kişisel Bakımı "dersinde El ve tırnak bakımı, deri hijyeni,  

yüz ve koltuk altı temizliği nasıl yapılmalı hangi malzemeler kullanılmalı? 
Dikkat edilecek noktalar üzerinde duruldu. 

11.sinif "Temel İlaç Bilgisi "dersinde Farmakoloji nedir ? İlaçların  farmasötik 
şekilleri nelerdir? İlaçlar hangi yollarla verilir ve vücutta nasıl etkiler yapar? 
Konuları hakkında bilgi verildi. 

11.sinif "Mesleki Hak ve Sorumluluk "dersinde Sağlık meslek etiği ilkelerine 
uygun çalışma becerilerini uygulama ekip çalışmasının önemi ve hasta 
haklarına giriş konuları üzerinde duruldu. 

11.sinif "Özel Bakım Uygulamaları" dersinde Ameliyathane içindeki üniteler 
ve sterilizasyon kuralları, Ameliyat odasının hazırlığına yardım etme ve 
ameliyat ekipmanlarının hazırlığı, kullanılan cerrahi aletler neler, ameliyat ta 
pozisyon vermede kullanılan aletler le ilgili genel bilgi verildi. 

10.sinif "Beslenme" dersinde Protein-Yağ- Karbonhidrat  nedir/görevleri 
nelerdir/hangi besinlerde bulunur? Hakkında bilgi verildi.                                 
2. SINIF 

Matematik dersinde onluk birlik kavramı, deste düzine, ritmik sayma, sayı 

örüntüleri, sayıları karşılaştırma konuları öğrenildi. Türkçe dersinde alfabedeki 

sesli, sessiz harfler, harf bilgisi, hece bilgisi, kelime bilgisi (1,2,3,4,5 heceli 

kelimeler), cümle bilgisi, tek başına anlamı olmayan kelimeler (ama , fakat , 

ve , gibi vb.)  anlamlı ve kurallı cümle kurma, kitap okuma çalışmaları ve özet 

çıkarma, Hacivat Karagöz’ün bayramlaşma bayramı metni okundu soruları 

cevaplandı. Görsellerden yola çıkarak hikaye oluşturma çalışması yapıldı. 

Cumhuriyet şiirini okuma ve yazma çalışmaları yapıldı. Hayat bilgisi dersinde 

“özelliklerim, bireysel farklılıklar, planlı olalım, karar alma süreçleri, okulum, 

özen gösterelim, grup çalışma kuralları, nezaket kuralları, iletişim kuralım, 

dinleme kuralları , oyun kuralları” konuları üzerinde duruldu. 

1. SINIF 

TÜRKÇE: 1-A sınıfı ile bu hafta Türkçe dersinde ‘’O’’ ‘’o’’ sesi öğrenildi. 

Ayrıca ‘’M’’ ‘’m’’ sesine giriş yapıldı. Önceki derslerde öğrenilen harf ve heceler 

kullanılarak kelimeler ve cümleler oluşturuldu ve geçmiş harflerin tekrarı 

sağlandı. Yazılanı okuma, okunulanı yazma etkinlikleri yapıldı. ‘’Morpa 

Kampüs’’ kullanılarak harfler derinlemesine öğrenildi. 

HAYAT BİLGİSİ: 1-A sınıfı ile bu hafta Hayat Bilgisi dersinde okul kuralları 

ve nezaket kuralları işlendi.  

MATEMATİK: 1-A sınıfı ile bu hafta Matematik dersinde 100’e kadar beşer 

ve onlar ritmik sayma, 100’den geriye beşer ve onar ritmik son olarak 20’ye 

kadar ikişerli sayma öğrenildi. 

REHBERLİK BİRİMİ 

12 sınıf öğrencilerine Biruni Üniversitesine gezi düzenlendi. Tüm lise grubu 

öğrencilerine YKS sınav sistemi anlatıldı. Engelli bireyler hakkında tüm lise 

gruplarına farkındalık semineri yapıldı. 

 

İNGİLİZCE 
 

1. Sınıf İngilizce Konuları 

Greetings Hello  (Selamlaşmalar) 

Telling name (isim söyleme ) My name is..... 

4 colours ( Yellow blue red green) 

Numbers (Sayilar 1-10) 

Characters (kitaptaki karakterler Puff, Grumps, Sparkle, Beauty) 

Kelimeler (Boy, Girl, yoyo, ball)  

2.sınıf İngilizce Konuları 

Greetings Hello (Selamlaşmalar) Telling name, age, moods, weather forecasts 

(isim,  yaş, ruh halini, hava durumunu  söyleme ) My name is... l am 7 yaers 

old, I am happy, it is cold... Numbers, colours (sayılar, renkler) School objects; 

 TÜYAP KİTAP FUARI gezimiz Anadolu Lisemiz için 4 Kasım Pazartesi, İlkokul 2-

4. Sınıflar, Ortaokul grubumuz için 6 Kasım Çarşamba günü  yapılacaktır. Sağlık 

Lisemiz ise 8 Kasım  Cuma günü gidecektir. 

 5 Kasım Salı günü O SES TÜRKİYE Şarkı yarışmasına bir gezi düzenlenmiştir. 

Gidiş – Dönüş ve yemek dahil gezi ücreti 40.- TL’dir. Lise öğrencilerimizin 

katılım durumunu en geç 4 Kasım Pazartesi günü tarafımıza bildirmeleri 

gerekmektedir.  

 Hafta içi etütlerimiz her hafta Pazartesi – Perşembe günleri arasında her gün 

tüm sınıflar için yapılmaktadır. 

 Hafta sonu etütlerimiz 8.,11.,12. Sınıflar için her Cumartesi 10.00 – 13.10 

saatleri arasında yapılmaktadır. 

 



rubber, ruler, pencil, bag, book , notebook, sharpener, pencilcase (okul 

eşyaları) Prepostions; in, on, under (içinde üzerinde altında) 

3.Sınıf İngilizce Konuları 

Introducing yourself(kendini tanitma) 

My name/surname is... 

I am 9, l am from....., l have got ...sisters....brothers. 

My favourite color/pet/drink/food/sports. 

Classroom rules(sinif kurallari) 

Alphabet spelling(alfabe heceleme) 

Numbers 1-100(sayilar) 

Telling Weather forecast(hava durumunu söyleme) konuları işlendi. 

4.Sınıflar İngilizce Konuları 

Introducing yourself(kendini tanitma) 

My name/ surname is.... 

I am 9, l am from....l have got ....sisters.... brothers. 

My favourite color /pet/drink/food/sports. 

Classroom rules (sinif kurallari) 

Physical appearances(fiziksel görünüş ) 

Subject pronouns; l you he she it (Kişi zamirleri) konuları işlendi. 
6A (All Skills) 

Traditional & Folk Dances (Vocabularies & Paragraphs) The present simple tense 

Adverbs of Frequency 

After school Activities Telling the Time (AM.PM) Daily Routine Writing Diary 

7A (All Skills) Appearance & Personality Adjectives to describe them Comparative 

Adjectives 

Adjectives to describe Feelings & Emotions New Vocabularies (Word Game/Acting) 

8A (Speaking) 

Expression about Friendship Wh-questions How to order Food & beverages How to do 

Shopping (Essential words & phrases for Purchasing Cloths and Shoes/How to Pay) Making a 

List for Throwing a Birthday Party Worksheet (Activities,eg,Sport,Camping,….) 

9A &B (Speaking) Vocabularies (Word Game) Wh-question Weather 

11 EA/SAY (All Skills) Reading Passages (Bad Daily Habits, American Football):Talking over 

the Topic & Working on the Vocabularies 

Watching Parts of Movies & Explaining the Vocabularies and Phrases Free Discussion (Living 

abroad) 

12 SAY (All Skills) 

Reading Passages (Different types of Music) & Talking over them Adjectives describe students 

taste of music Common Phrases used to Express ‘Agreement,Disagreement,Preference) Making 

Dialogue at Airport (useful words & phrases needed at Airport) 

Listening to Music with lyrics 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 

Anasınıfında ve 1. Sınıfta okula gelirken Adım adım neler yapıyoruz? resim 

çizimi, seviye seviye labirent çözümü ve güvenli sınıf nasıl olur konusu işlendi. 

2.sınıfta güvenli sınıf nasıl olur konusu, problem çözüyorum etkinliği ve 

donanım birimleri,  3.sınıfta adım adım labirent çözümü, çeşitli hayal gücü 

geliştirici etkinlikler 4.sınıfta teknolojinin zararları, 

5.sınıfta dijital vatandaşlık, gizlilik ve güvenlik, 6.sınıfta etik değerler ve dijital 

vatandaşlık, TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ 7. Ve 8. sınıflarda 10 Kasım 

temalı 3 boyutlu çizim, Office programlama dersi 10 sağlık sınıfında kelime 

işlemci programında biçim ve düzen işlemleri ve belge denetimi konuları 

anlatıldı.  

MATEMATİK 

4 Sınıf matematik= ilk hafta öğrencilerle tanışıldı. Çarpım tablosu üzerine 

yoğun bir çalışma yapıldı. İkinci hafta= dört basamaklı sayılar konusu işlendi. 

5 Sınıf matematik= en çok dokuz basamaklı doğal sayılar, örüntü konusu 

işlendi. 1. Fasikül bitirildi. 6 Sınıf matematik= Doğal sayılarda işlemler konusu 

işlendi.. 1. Fasikül bitirildi. 7 Sınıf matematik= Tam sayılar konusu işlendi. 8 

Sınıf matematik= Geçmiş yıllardaki eksikler belirlendi ve konular tekrar edildi.. 

çarpanlar ve katlar konusu işlendi. 9 Sınıf matematik= mantık konusu işlendi. 

FEN BİLİMLERİ - KİMYA 
  
 

4-A sınıfında fosiller kayaçlar ve dünyanın dönüş hareketi konusu işlendi. 7A 

sınıfı ile   hücre yapısı incelendi. 8A sınıfı ile DNA ve GEN konusu işlendi, 

deneylerle pekiştirilecektir. 9-A sınıfında kimyanın sembolik dili hakkında 

bilgi verildi, örnekler yapıldı. 10-A sınıfında mol kavramı öğrenildi.  11-A 

sınıfında elektronik dizilim öğrenildi. 12-A sınıfında redoks tepkimeleri 

öğrenildi. 5. Sınıf fen bilgisi dersinde;  dünyamız, güneş ve ay hakkında bilgiler 

verildi ve bunların dönme ve dolanma hareketlerinin nasıl gerçekleştiği 

sonuçlarında nelerin meydana geldiği konuşuldu. 6. Sınıf fen bilgisi dersinde 

destek ve hareket sistemi ünitesine geçildi ve kemik çeşitleri görseller 

üzerinden anlatıldı.  

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

Gözleme dayalı çizimlerde farklı bakış açılarını yansıttık. Görsel sanat 

çalışmalarında Perspektif tekniklerini kullandık. Karakalem çalışmalarımız ve 

Ebru sanatı çalışmalarımız devam ediyor. 

FİZİK DERSİ YAZILI KONULARI  

9.sınıf Fiziğin alt dalları,fizikteki büyüklükler,bilim araştırma merkezleri, 

özkütle hacim ve kütle ilişkisi, özkütle hesaplamaları, dayanıklılık, adezyon ve 

kohezyon kuvvetlerinden sorumlular. 10.sınıf Elektrik akımı,direnç ve 

potansiyel fark,üreteçlerin seri ve paralel bağlanması,elektriksel güç ve enerji 

konularından sorumlular. 11.sınıf Vektörlerin özellikleri ve bileşkeleri,sabit 

hızlı hareket,sürtünmeli yüzeylerde hareket, Newton’un hareket yasalarından 

sorumlular. 12.sınıf Düzgün çembersel hareket,merkezcil kuvvet,araçların 

emniyetli dönüş şartları,öteleme ve dönme hareketi,açısal momentum,kütle 

çekim kanunu ve kepler kanunlarından sorumlular. 

TÜRKÇE DERSİ SINAV KONULARI 

5A Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Parçada Anlam 6A Sözcükte Anlam Cümlede Anlam 

Parçada Anlam Metin Türleri 7A Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Parçada Anlam(Düşünceyi 

Geliştirme Yolları Dahil)  Söz Sanatları 8A Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Parçada Anlam 

(Düşünceyi Geliştirme Yolları Dahil) Metin Türleri konularından öğrencilerimiz sorumludurlar. 

HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Veli izin kağıtlarını ve gezi ücretlerini bize göndermeyi unutmayın. 

Keyifli sağlıklı hafta sonları dileriz. 

SINIF 04.11.2019 Pazartesi 05.11.2019 Salı 06.11.2019 Çarşamba 07.11.2019 Perşembe
1-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni

2-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni

3-A Nursel BOZ Eda ÖZMIHÇI Onur HAS Nursel BOZ

4-A Birkan ASNA Pınar TAŞDEMİR EDA ÖZMIHÇI Birkan ASNA

5-A Onur Has MELTEM HN Şeyda ERSOY MELTEM HN

6-A MELTEM HN Nursel BOZ MELTEM Güner Onur HAS

7-A Şeyda ERSOY Onur HAS Didem KELLECİ Pınar TAŞDEMİR

8-A NUMAN GÜLGÖR Fırat BAKIR ELİZ ÇAKICI KÜBRA AKSOY

9-A &B FIRAT BAKIR CAN AKSOY AHMET AKMAN FIRAT BAKIR

10-A İLKNUR CANSIZ ELİZ ÇAKICI FIRAT BAKIR ŞEYDA ERSOY

11-EA DİDEM KELLECİ İLKNUR CANSIZ Onur HAS DİDEM KELLECİ

11-SAY Eliz ÇAKICI İLKNUR CANSIZ KÜBRA AKSOY Eliz ÇAKICI

12-SAY DİDEM KELLECİ KÜBRA AKSOY İLKNUR CANSIZ BAHAR YAYLAGÜLÜ

04.11.- 07.11 2019 ETÜT PROGRAMI

SINIFLAR 8.SINIF 11.SAY - EA 12. SAY

1.DERS 10.00 - 10.40 NURSEL BOZ FIRAT BAKIR TYT DENEME

2.DERS 10.50 - 11.30 NURSEL BOZ FIRAT BAKIR TYT DENEME

3.DERS 11.40 - 12.20 FIRAT BAKIR deneme sınavı TYT DENEME

4.DERS 12.30 - 13.10 FIRAT BAKIR deneme sınavı TYT DENEME

CUMARTESİ ETÜT PROGRAMI 02.11.2019


