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SOSYAL BİLGİLER 

 

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz ettik. Avrupa’daki gelişmelerle 

bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri değerlendirdik. Osmanlı 

Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik 

değişim hakkında çıkarımlarda bulunduk. 

 

 

TÜRKÇE 

 

Fiilde yapı konusu işlendi. Konuyla ilgili etkinlikler, soru çözümleri yapılarak öğrencinin konuyu 

pekiştirmesi sağlandı. Sosyal, duygusal becerilerinin kazanılması ve sürdürebilmesi amacıyla 

hikaye yazma çalışmaları yapıldı. 

 

     

MATEMATİK 

 

Rasyonel sayılarda dört işleme giriş yapmıştık, Kasım ayında konumuza devam ettik.  

Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma , bölme işlemlerini ve çok adımlı işlemler yaptık.   

Rasyonel sayılarında kuvvet (karesi ve küpü) hesapladık , işlem yapmayı gerektiren problemleri 

çözdük. Rasyonel sayılarda karşılaştırma yaptık. Karşılaştırma konumuzu mutfak atölyemizde 

pizza yapıp, dilimlere ayırıp kesirler oluşturarak kıyaslamasını yaparak konuyu pekiştirdik. 

BAGİS ve HDS sınavlarındaki yapılamayan sorular çözüldü. Yapılan yanlışlar üzerinde 

konuşuldu. Konu yeni nesil sorularla ve wordwall uygulaması ile desteklendi. Ünitemizi tekrar 

ederek ayı bitirdik.  

 

GÖRSEL SANATLAR 

 

Sanat tekniklerini kullanarak biçimsel çalışmalar yapıldı. Kadına şiddete hayır konulu resim 

sergisi için hazırlık çalışmaları yapıldı ve günün anlam ve önemi konuşuldu. Sanat eserlerindeki 

soyut ve somut ifade biçimlerini ayırt ederek uygulamalar yapıldı. 
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BEDEN EĞİTİMİ 

 

Artistik jimnastik yer serisi hareketleri öğretildi.(Öne takla,geri takla,planör,burgu,Amut 

takla,çember,Kartvil) 

Amut takla ve çember basamaklamaları için dengeleme çalışmaları yapıldı. 

Takım sporlarından basketbol branşı ile ilgili oyun kuralları ile ilgili temel bilgiler verildi. 

Basketbol yer-yön çalışmaları yaparak branşa özgü oyunlar oynatıldı. 

 

 
MÜZİK 

 Müzikte temel kavramları bilir. 

 Doğru şarkı söylemeyi bilir. 

 Ukulele ile şarkı çalmayı öğrenir. 

 

FEN BİLİMLERİ 

 

       Fen Bilimleri dersi kapsamında, Mayoz ve Mitoz bölünme konusu ile ilgili sık sık tekrar 

çalışmalarına yer verildi. Ardından Kuvvet iş ve enerji ünitesine geçildi. Günlük hayatta iş 

kavramı ile fen bilimleri dersindeki iş kavramı arasındaki farklara değinildi. İş konusu ile ilgili 

fikir tartışması yapılarak konu pekiştirildi. BAGİS ve HDS soruları çözüldü. Enerji çeşitleri ve 

enerji dönüşümleri konusu işlendi. Hava ve su direncine değinildi. Yeni nesil sorular ile 

desteklendi. Morpa kampüs çalışmalarına yer verildi. Denemeler yapıldı. Atom konusu ile devam 

edeceğiz. 

 

 

 

ROBOTİK KODLAMA 

 

Bilişim Garajı platformundaki “Hacim ölçer” projesi için Arduino prototip kablolama aşaması 

tamamlandı, Ürün fikri geliştirilerek portatif bir cihaz olmasına karar verildi ve Tinkercad’de 

kabuk çizimine başlandı. 

 

 

STEM 

 

 

Arduino sensörleri ve diğer komponentleri incelendi, hacim hesaplamalarıyla ilgili çalışmalar ve 

tartışmalar yapıldı. 3B modelleme konuları incelenmeye başladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İNGİLİZCE 

 

1- Defining relative clauses were practiced in the classroom.  

2- Countable and uncountable nouns also instructed and practiced.  

3- Collacation samples were elicitated. Samples studied along with book practices and 

excercises done.  

4- Personality adjectives controlled practice done.  

5- Past simple and past continuous difference given and practiced in the classroom.  

 

 

 

 

ALMANCA  

 

Im Rahmen Beste Freunde A1.2 haben wir  

 ‘ Kleine Welt ganz groβ’ in die Hand genommen und folgende Strukturen gelert: Per Post/ 

Per E-Mail. 

 Imperativ in der du-Form wurde erklärt und mit zahlreichen Beispielen gelernt. 

 Präposition ‘in’ + Akkusativ = Wohin wurde gelert/ Strukturen wie in den Park, in das = 

ins Kino, in die Bibliothek wurden benutzt geübt . 

 Im Rahmen ‘Mein Fuβ tut weh’ wurden folgende Körperteile  wie der kopf, das Ohr, der 

zahn, der Hals, der Arm, der rücken, der Bauch, die Hand, das Bein, der Fuβ, gelernt. Die 

Verben wehtun und schmerzen wurden mehrmals benutzt. 

 Im Rahmen ‘Was ist hier los? ‘ wurden verben mit Dativ wie mitbringen, kaufen,geben, 

zeigen gelernt und die Possessivpronomen mit dativ mir/ dir gezeigt und geübt. 

 Im  Text ‘So ein Pech’wurde das Modalverb 

            - müssen 

            - das Präteritum-Form von ‘sein’= war und ‘haben= hatten gezeigt und die Wörter gestern/ 

letzt eingeführt . Um das neue Thema richtig zu verstehen wurden zahlreiche Übungen gemacht. 


