
DUYURULAR 

13 Aralık Cuma günü okulumuzda “TUTUM 
YATIRIM & YERLİ MALI” kullanmanın önemini 
vurgulayacağımız etkinlikler yapılacaktır.  

Sınıf Danışman öğretmenlerimiz konuyla ilgili 
okulumuzda etkinliğin nasıl yapılacağı ile ilgili 
sizinle iletişime geçecekler.   

HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMIMIZ 

 

 
14 Aralık Cumartesi günü Bursluluk Sınavı nedeniyle 
Etüt programı uygulanamayacaktır. Bilgilerinize…  

BİZDEN HABERLER 

1-A SINIFI 
Türkçe: Türkçe dersinde bu hafta “Y, O, R, I” “y,o,r,ı” 
harfleri öğrenildi. Hecelerle kelimeler, kelimelerle 
cümleler oluşturuldu. Dikte çalışmaları yapıldı ve 
geçmişte öğrenilen harflere de ağırlık verilerek 
okuma saatleri yapıldı.  

Matematik: Matematik dersinde bu hafta onluk 
birlik etkinlikleri yapıldı. Materyaller ile konu 
derinlemesine öğrenildi. Uygulamalı öğretim 
sağlandı. 

Hayat Bilgisi: Hayat bilgisi dersinde bu hafta 
mahremiyet eğitimi verildi ve aile bireyleri hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. 

EDEBİYAT DERSİ 
9. Sınıflarda şiir bilgisi, sözcük türlerinden isim, sıfat 
konusu işlendi işlendi. Konu ile ilgili testler çözüldü. 

10. Sınıflarda Halk hikayesi, paragraf ve fiilimsi 
konuları işlendi. Konu ile ilgili testler çözüldü. 

12. Sınıflarda Sözcükte yapı ve sözcük türlerinden 
isimler konusu işlendi. Konu ile ilgili testler çözüldü. 
11EA Sınıfında  *Öğrencilerin kendilerine yakın 
buldukları şiir anlayışıyla ilgili kısa bir konuşma 
yapmaları sağlandı. Metinler üzerinden imla ve 
noktalama çalışmaları yapıldı. , 

12. Sınıflarla  Cumhuriyet Dönemi'nden (1923-1960) 
toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği incelendi. 
Cumhuriyet sonrası toplumcu şiir örnekleri Nazım 
Hikmet, Attila İlhan gibi şairlerden seçildi. Örnek 
şiirlerdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile 
sosyal, siyasi ve tarihi ögeler belirlendi. Ders 
kitabındaki örnek metinler üzerinden yola çıkarak 
Türk kadınının toplumdaki yeri ve Türk kadın hakları 
üzerinde duruldu. 

REHBERLİK BİRİMİ 
9. ve 11. Sınıflar ile bireysel 
rehberlik doğrultusunda ilgi 
ve ihtiyaçlarını belirlemeye 
yönelik tanıma çalışmaları 
gerçekleştirildi. Aile ilişkileri, 
akran ilişkileri, akademik 

açıdan destek almak istedikleri hususlar tespitler 
edildi.  

Belirli öğrenciler için çalışma programları hazırlandı 
ve takibi yapıldı. 

Anasınıfı 1 ve 2. Sınıflara mahremiyet eğitimi verildi. 
7. Sınıflara akran zorbalığı ile ilgili bir hatırlatma 
sunusu, hemen ardından hafıza ve tekrarın önemi 
adlı sunum yapıldı. Anasınıflarının gelişimini takip 
etmek amaçlı METROPOLİTAN testinin çalışmalarına 
devam edildi. 8. Sınıflar ile motivasyon kahvaltısı 
düzenlendi. Tüm sınıflarda deneme sınavlarına 
devam edildi. 

3-A SINIFI 
Matematik, Toplama ve çıkarma işleminde 
verilmeyeni bulma, toplama ve çıkarma işlemi 
gerektiren problemler çözüldü.    FEN BİLGİSİ; Beş 
duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel 
özellikleri açıklama ve örneklerdir ne yapıldı.   

SINIF 09.12.2019 10,12,2019 11.12.2019 12.12.2019
1-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni

2-A EDA ÖZMIHÇI Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni

3-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni EDA ÖZMIHÇI

4-A Birkan ASNA Birkan ASNA EDA ÖZMIHÇI Birkan ASNA

5-A Meltem GÜNER Nursel BOZ RIDVAN KARTAL Onur HAS

6-A C. Onur HAS MELTEM GÜNER FIRAT BAKIR NEZAHAT ÖZCAN

7-A Nezahat ÖZCAN RIDVAN KARTAL NURSEL BOZ MELTEM GÜNER

8-A Nursel BOZ ELİZ ÇAKICI MELTEM GÜNER Pınar TAŞDEMİR

9-A &B İLKNUR AVCI DİDEM KELLECİ AHMET AKMAN KÜBRA AKSOY

10-A FIRAT BAKIR NEZAHAT ÖZCAN KÜBRA AKSOY FIRAT BAKIR

11-EA Onur HAS DİDEM KELLECİ

11-SAY ELİZ ÇAKICI Eliz ÇAKICI

12-SAY DİDEM KELLECİ KÜBRA AKSOY İLKNUR AVCI BAHAR YAYLAGÜLÜ

SINIF 16.12.2019 17,12,2019 18.12.2019 19.12.2019
1-A Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni

2-A Sınıf Öğretmeni EDA ÖZMIHÇI EDA ÖZMIHÇI Sınıf Öğretmeni

3-A EDA ÖZMIHÇI Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni EDA ÖZMIHÇI

4-A Birkan ASNA Birkan ASNA ONUR HAS Birkan ASNA

5-A MELTEM GÜNER PINAR TAŞDEMİR Kübra AKSOY NEZAHAT ÖZCAN

6-A Nursel BOZ KÜBRA AKSOY Meltem GÜNER ELİZ ÇAKICI

7-A Rıdvan KARTAL Fırat BAKIR Nursel BOZ Kübra AKSOY

8-A Nursel BOZ Rıdvan KARTAL FIRAT BAKIR PINAR TAŞDEMİR

9-A &B Fırat BAKIR İLKNUR AVCI Rıdvan KARTAL ONUR HAS

10-A İLKNUR AVCI DİDEM KELLECİ İLKNUR AVCI Rıdvan KARTAL

11-EA

11-SAY

12-SAY ONUR HAS ELİZ ÇAKICI BAHAR YAYLAGÜLÜ FIRAT BAKIR

09.12.2019- 13.12.2019 ETÜT

BAHAR YAYLAGÜLÜ İlknur AVCI

16.12.2019- 19.12.2019 ETÜT

DİDEM KELLECİ NEZAHAT ÖZCAN İLKNUR AVCIELİZ ÇAKICI

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

1.DERS 10.00 - 10.40 NURSEL BOZ ELİZ ÇAKICI FIRAT BAKIR

2.DERS 10.50 - 11.30 NURSEL BOZ ELİZ ÇAKICI FIRAT BAKIR

3.DERS 11.40 - 12.20 ELİZ ÇAKICI FIRAT BAKIR TYT DENEME

4.DERS 12.30 - 13.10 ELİZ ÇAKICI FIRAT BAKIR TYT DENEME

CUMARTESİ ETÜT PROGRAMI 07.12.2019



 

3-A SINIFI 
HAYAT BİLGİSİ; Evde üzerine görev ve 
sorumluluklarının neler olduğu, evde kullanılan 
teknolojik ürünler in sağladığı kolaylıklar anlatıldı.  

TÜRKÇE dersinde,  sınıf içindeki tartışma ve 
konuşmalara katılım sağlandı, hikâye yazma etkinliği 
uygulandı. 

MATEMATİK DERSİ 
5.sınıf  Kesir çeşitleri denk kesirler Kesirlerde 
toplama çıkarma işlemleri yapıldı. 

6.sınıf Tam sayılar Kesirlerde sıralama Kesirlerde 
çarpma ve bölme konuları işlendi. 

7.sınıf Rasyonel sayılarda çarpma, bölme 

Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler  

Rasyonel sayı problemleri çözüldü. 

8.sınıf  Paydayı rasyonel yapma  

Karekökü sayılarda toplama çıkarma  

İrrasyonel sayılar, gerçek sayılar kümesi işlemleri 
yapıldı. 

9.sınıf birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve 
eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümeleri bulundu. 

11.sınıf Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen 
noktanın koordinatları hesaplandı. 

12.sınıf  İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler 
yapıldı. 

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ DERSİ 
4 . Sınıf  Hz. Muhammed'in Mekke yılları anlatıldı. 

5. Sınıf  Ramazan ayı ile ilgili bilgi verildi. 

6. Sınıf Namaz çeşitleri ve kılınışı anlatıldı  

7. Sınıf Hac ve umre hakkında  bilgi verildi. 

8. Sınıf Zekat,  infak ve sadaka ibadetleri anlatıldı. 

9. Sınıf İman ve İslam kavramları arasında ilişki 
konuşuldu. 

10. Sınıf Genç sahabeler anlatıldı. 

11. Sınıf Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili 
görevleri anlatıldı.  

12. Sınıf  Dini anlayış ve kültürümüzün oluşmasında 
etkili olan bazı şahsiyetler tanıtıldı. 

TÜRKÇE DERSİ 
5-A Kök-ek konusuna geçildi. Yapım eki, çekim eki 
anlatıldı. Farklarına değinildi. Kitaptan metin 
okutulup hikâye unsurlarına bakıldı. Kitap okuma 
saati yapıldı. 

6-A Söz Sanatları tekrarı yapıldı. Zamirler konusuna 
geçildi. Kitaptan metin okutulup hikâye unsurlarına 
değinildi. Kitap okuma saati yapıldı. 

7-A Metin Türleri tekrarı yapıldı. Fiiller konusuna 
çekim ekleriyle başlandı. Anlam kayması islendi. 
Kitaptan metin okutulup hikâye unsurlarına değinildi. 
Kitap okuma saati yapıldı. 

8-A Cümlenin Ögeleri konusu bitirildi. Cümlede 
vurgu ve cümle dışı unsurlar işlendi. Kitaptan metin 
okutulup hikâye unsurları belirlendi. Kitap okuma 
saati yapıldı. 

 

 

 
2-A SINIFI 
MATEMATİK: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, Eldesiz 
Toplama İşlemi, Eldeli Toplama İşlemi, 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi, Onluk Bozmadan 
Çıkarma İşlemi, Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi 
konuları işlendi. Matematik sınavı yapıldı. 

TÜRKÇE: Zıt Anlamlı Kelimeler, Tonton Dede ve 
Masalları metnini okuma ve sorularını cevaplama 
çalışmaları, kitap okuma ve anladığını yorumlama 
etkinliği, Vatandaşlık Görevi isimli metni okuma ve 
sorularını cevaplama, Milli kültür konusu, Eş Sesli 
Kelimeler, Çömlekçilik, el sanatları konusu metnini 
okuma ve cevaplama, Atatürk ve Milli Mücadele 
Kahramanlarımız konusu işlendi. 

HAYAT BİLGİSİ: Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, 
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı konuları işlendi. 
Engellilik nedir? Engelli bireyler nasıl davranmalıyız? 
Empati kurmanın önemi gibi konular üzerinde 
duruldu. Hayat Bilgisi sınavı yapıldı. 

İNGİLİZCE DERSİ 
8. Sınıf Friendship ünitesi 
inviting/making suggestions 
and offers 

Accepting/ giving 
explanations and reasons / 
apologizing alıştırmaları 
yapıldı ve Conjunctions 
cümleleri kuruldu. 

9. Sınıf Talking about ability and asking for 
permission alıştırmaları yapıldı. "Can,can't" yapıları 
çalışıldı. 

In the classroom vocabulary alıştırmaları yapıldı. 

Articles: the, a ,an , this ,that,these,those etkinlikleri 
yapildi. 

10. Sınıf Articles çalışmaları yapıldı. 

Past simple affirmative yapısı gösterildi. Okuma ve 
Dinleme etkinlikleriyle desteklendi. Film izleme 
etkinliği yapıldı. 

6. SINIF (SKILLS DERSİ) 
•Yiyecek ve içecekler 

•Yeme alışkanlığı 

• a / an / lots of / a lot of 

• How much? How many? 

• Bazı / herhangi 

• İstekler 

• Şehirlere karşı Kırsal yaşam (Anlatılacak sıfatlar) 

• Karşılaştırmalı sıfatlar 

• Şimdiki zaman 

• İyelik sıfatları 

• Yazma paragrafı ( yaşadığımız yer) 

• Sınıf etkinliği (Inuits and their Igloos) 

• Kelime listesi (yiyecek ve içecek, binalar ve yerler, 
şehir ve kırsal yaşam hayatı) 

• Kısa hikaye okuma çalışması 

 

 

 



7-A SINIFI SKILLS DERSİ 
• Spor ve Spor malzemeleri 

• İç ve Dış Mekan Sporları 

• Bireysel ve Takım sporları 

• Şimdiki zaman 

• Sıklık zarfları 

• Şimdiki Zamana Karşı Şimdiki Basit 

• Sınıf etkinliği (Oyun Senaryosu: Öğrenciler 
tarafından anlatılan ve oyunculuk yapan Yalancı 
Koyun hikayesi) 

Kelime Listesi (En sık kullanılan Günlük kelimeler) 
Frekans zarfları 

8A (İNGİLİZCE KONUŞMA) 
Aşağıdaki tüm konular Diyalog aracılığıyla yapılmıştır: 

• Beğeniler ve beğenmemeler 

• Müzik türleri 

• Davetiyeleri Kabul Etme ve Reddetme 

• Açıklama ve sebep belirtme 

• Mazeret belirtme ve itiraz etme cümleelri işlendi. 

 

9A VE B (İNGİLİZCE KONUŞMA) 
• Nasıl başarılı olunur (Kelimeler) 

• Okulunu tarif et 

• Öğretmeni tanımla etkinlikleri yapıldı. 

 

11 EA / SAY (TÜM BECERİLER) 
• Tatiller (soru ve cevap) 

• Şimdiki Zaman vs Basit Şimdiki Zaman 

• Kişilik ve karakter tanımlayan sıfatlar 

• Makaleler 

• Film izleme etkinliği yapıldı. 

 

12 SAY (TÜM BECERİLER) 
• Stresle baş etme  

• Müzik tercihleri hakkında bir anket yapma 

• Kişisel özellikleri tanımlama 

• Tartışmacı metin okuma, sebep belirtme, sonuç 
çıkarma 

• Kelime bilgisi 

• Şarkı sözü olan şarkıları dinleme etkinlikleri yapıldı. 

 

 

2-A SINIFI 

MATEMATİK: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, Eldesiz 
Toplama İşlemi, Eldeli Toplama İşlemi, 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi, Onluk Bozmadan 
Çıkarma İşlemi, Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi 
konuları işlendi. Matematik sınavı yapıldı. 

TÜRKÇE: Zıt Anlamlı Kelimeler, Tonton Dede ve 
Masalları metnini okuma ve sorularını cevaplama 
çalışmaları, kitap okuma ve anladığını yorumlama 
etkinliği, Vatandaşlık Görevi isimli metni okuma ve 
sorularını cevaplama, Milli kültür konusu, Eş Sesli 

Kelimeler, Çömlekçilik, el sanatları konusu metnini 
okuma ve cevaplama, Atatürk ve Milli Mücadele 
Kahramanlarımız konusu işlendi. 

HAYAT BİLGİSİ: Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, 
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı konuları işlendi. 
Engellilik nedir? Engelli bireyler nasıl davranmalıyız? 
Empati kurmanın önemi gibi konular üzerinde 
duruldu. Hayat Bilgisi sınavı yapıldı. 

4-A SINIFI 
TÜRKÇE dersinde Birleşik kelimeler, cümle bilgisi, 
olumlu olumsuz cümleler, öznel-nesnel yargılı 
cümleler, soru ve ünlem cümleleri ile betimleme 
konusu işlendi. Sözlük çalışması yapıldı. Konular ile 
ilgili soru çözümü ve etkinlikler yapılarak konular 
pekiştirildi. 

MATEMATİK dersinde Doğal sayılarda toplama işlemi 
konusu işlendi. Eldeli toplama, Verilmeyen toplananı 
bulma ve 3 sayılı toplama işlemleri yapıldı. -Doğal 
sayılarda çıkarma işlemi konusu işlendi. Onluk 
bozarak çıkarma işlemi yapıldı. Çözümlenmiş sayılar 
ile çıkarma işlemi yapılarak öğrencilerin Çölaşan 
işleminin mantıcının kavraması sağlandı. Toplama ve 
çıkarma işlemleri ile ilgili etkinlikler yapılarak konular 
pekiştirildi. 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

Geçtiğimiz hafta İlkokullara: seksek oyunu öğretildi.  

Ortaokul kademesinde yakar top oyunu oynandı. 

Lise sınıflarında, hentbol top tutuşları ve pas çeşitleri 
öğretildi.  

Bu hafta İlkokul sınıflarında mendil kapmaca ve 
seksek oynandı. Ortaokul sınıflarında hentbol top 
tutuşları ve pas çeşitleri işlendi. Lise kademesinde  
hentbolda aldatma hareketleri gösterildi. 

 

FİZİK DERSİ 
9.sınıf Düzgün doğrusal harekette alınan yol, yer 
değiştirme, hız kavramları birbirleri ile ilişkilendirildi.  

10.sınıf Katılarda basınç ve basınç kuvveti kavramları 
günlük hayattan örneklerle açıklandı 

11.sınıf Atış hareketi yatay ve düşey doğrultuda 
incelendi 

12.sınıf Basit harmonik harekette ivme, hız 
kuvvetleri hesaplandı. 

BİLİŞİM DERSİ 
İlkokullarda ve anaokulunda geri dönüşüm etkinliği 
(cd den kaplumbağa) ve algoritmaya başlangıç 
etkinlikleri yapıldı. 

Ortaokullarda e posta oluşturma, EBA’ya giriş 
yapıldı. 

 

TEKNOLOJI TASARIM DERSİ 
1 aylık performans ödevine başlangıç yapıldı. 
(istenilen bir oda vs. Minyatür 3B çizimler yapıldı.) 

 

SOSYAL BİLGİLER 
4.Sınıf -Milli Mücadele kahramanlarının hayatları 
incelendi. -Ana yön ve ara yönlerin tanımı yapılarak 
yön bulma yöntemleri öğrenildi. 

5.Sınıf - Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü 
şekillerinin genel tanımı yapıldı. Öğrenciler Türkiye 
haritası çizerek bölgelerini tanımayı öğrendi. 



6.Sınıf- Tarihi ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, 
kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıkladı. 

7.Sınıf - Osmanlı devletinin ıslahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle 
toplumsal ve ekonomik değişim hakkımda 
çıkarımlarda bulunur. Avrupa’da uyanış, coğrafi 
keşifler işlendi. 

 

COĞRAFYA 

9.Sınıf: Koordinat sistemi kullanılarak yere ait 
özellikler hakkında çıkarımlar yapıldı. Bölgeler arası 
yerel saat farkları hesaplandı. 

10.Sınıf : Dış kuvvetlerin yer şekillerini oluşturma 
süreçlerinden bahsedildi. 

11. Sınıf : Doğal ve beşeri unsurları üretim dağıtım ve 
tüketim süreçleri açısından değerlendirdi 

 

SAĞLIK MESLEK DERSLERİ 
10.Sınıf Meslek Esasları 
dersinde Sedye ile Hasta taşıma 
konusu işlendi. 

11.Sınıf Sistem Hastalıkları 
dersinde Koroner Damar 
Hastalıkları işlendi. 

11.Sınıf Kadın Hastalıkları ve 
Aile Planlaması dersinde 

Menstrual Siklus işlendi. 

11.Sınıf Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı dersinde 
Yenidoğanın Solunum Sorunları işlendi. 

11.Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları dersinde Viral 
Ansefalit konusu işlendi. 

12.sınıf "Sağlık Hizmetleri İletişim" dersinde iletişim 
engellerini aşma yollarını ve kişisel çevresel engelleri 
aşmayı empati kurma yolları hakkında bilgi verildi. 

11.sınıf "Aseptik Uygulamalar" dersinde Standart 
sürelere dikkat ederek ısı ile stralizasyon işlemine 
yardım etme hakkında bilgi verildi. 

11.sınıf "Hastanın Kişisel Bakımı "dersinde Genital 
bölge bakımı ve menstruasyon  dönemine özgü 
bakımda dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi 
verildi . 

11.sınıf "Temel İlaç Bilgisi "dersinde Sedatif ve 
hipnotik ilaçlar konuları hakkında bilgi verildi. 

11.sınıf "Mesleki Hak ve Sorumluluk "dersinde 
Ülkemiz de verilen sağlık hizmetlerini ayırt edebilmek 
konuları üzerinde duruldu. 

11.sınıf "Özel Bakım Uygulamaları" dersinde Yoğun 
bakım ünitelerinin fiziki şartlarını , yoğun bakım 
servislerinin asgarî donanım , personel ve hizmet 
standartları hakkında bilgi verildi. 

10.sınıf "Beslenme" dersinde sebze ve meyvelerin 
pişirilme esaslarını sebze ve meyvelerini saklanma 
koşullarını şeker ve şekerli besinlerin beslenmedeki 
yeri ve önemi hakkında bilgi verildi. 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ DERSİ 
5. Sınıf fen bilimleri dersinde kuvvet konusuna giriş 
yapıldı sürtünme kuvvetini de örneklerle açıklayarak 
öğrencilerimizle dinamometre tasarımları yaptık ve 
bunlar üzerinde çeşitli kuvvet ölçümleri 
gerçekleştirdik.  

6. Sınıf fen bilimleri dersimizde ise dengelenmiş ve 
dengelenmemiş kuvvetler konularını işleyerek 
bileşke kuvvetin nasıl olduğunu örneklerde anlatıldı. 
Konular üzerinde soru çözümleri yapıldı.  

8. Sınıf fen bilimlerinde ise katı , sıvı ve gaz basınçları 
konuları bitirilerek soru çözümleri yapıldı.  

9.sınıf biyoloji dersinde organik bileşikler ünitesine 
devam edilerek enzimler ve ATP konuları işlendi. Ve 
aynı zamanda asitler ve bazlar konusuna yönelik 
laboratuvarda deneyler gerçekleştirildi.  

10. Sınıf biyoloji dersinde ise kalıtım konusu çeşitli 
video görselleriyle desteklenerek anlatıldı.  

11. Sınıf biyoloji dersinde ise sindirim sistemine giriş 
yapıldı ve maket üzerinde anlatıldı.  

12. Sınıf biyoloji dersinde ise moleküler biyoloji ve 
biyoteknoloji konularına yer verilerek bilim 
adamlarının buluşlarından söz edildi ve soru 
çözümlerine devam edildi. 

 

 

 


