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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 

 

Milli Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeler kavrandı. Milli 

Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, milli ve çağdaş eğitime 

verdiği önem anlatıldı. Türk milletinin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak 

Tekalif-i Milliye emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz edildi. Sakarya Meydan 

Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’ un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne 

ilişkin çıkarımlarda bulunuldu. Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması ve Mudanya Ateşkes 

Antlaşması üzerinde duruldu. 

 

TÜRKÇE 

 

Anlatım biçimleri nasıl oluşturulur. Bir yazar bir paragraf oluştururken hangi anlatım biçimlerine 

başvurur. Bu anlatım biçimleri nelerdir. Paragraf oluştururken hangi Düşünceyi Geliştirme Yolları 

kullanılır. Bunların neler olduğu üzerinde duruldu. Diğer bir konu olan ve daha önce diğer 

sınıflarda işlenmeyen Cümlenin Ögeleri konusu anlatıldı. Konu ile ilgili uygulamalar yapıldı. 

Çeşitli kaynaktan tahtada testler çözüldü. Anlaşılmayan yerler tekrar edildi. Tahtada verilen 

metinler üzerinde öğrencilerin ögeleri bulması istendi. Bu konuda en temel öge olan yüklemin çok 

önemli olduğu ve yüklemi olmayan bir cümlenin ögelerinin bulunamayacağı anlatıldı.   

 

     

MATEMATİK 

 

Veri analizi ile ilgili yeni nesil soru çözümü yapıldı. Daire grafi ile yüzdelik ifadeler arasında ilişki 

kurar ve verilen bilgilerle daire grafiği çizer. Yeni konumuz olan basit olayların olma olasılığına 

giriş yapıldı deney çıktı olay tanımlarını bilir. Verilen verilerin istenilen olası durumlarını 

hesaplar. Grafiklerden veri okuyarak istenilen olası durumları bulur. Cebirsel ifadelere giriş 

yapıldı.6,7 sınıflardaki bilgiler tekrar hatırlatıldı. Terim, katsayı, sabit terim tanımlarını bilir. 

Benzer terimli ifadelerde toplama çıkarma işlemi yapar. Dağılma özelliği yardımı ile cebirsel 

ifadelerin en sade halini bulur. Özdeşlikler modellenerek anlar ve işlem yapar. Cebirsel ifadeleri 

çarpanlarına ayırır. Yapılan HDS ve BAGİS sınavlarındaki sorular çözüldü yapılan hatalar 

açıklandı. Eksik hissedilen konular üzerinde soru çözüm çalışmaları yapıldı 

 

 



 

GÖRSEL SANATLAR 

 

Renkli resim teknikleri nelerdir. Kullanarak bir tanesi ile uygulama resim yapımı.  

Güncel olayları görsel sanat çalışmalarına yansıtılarak çizimler yapar.  

Osman Hamdi BEY kimdir? Anlatılarak eserleri ile ilgili resim çalışması ve uygulamalar yapıldı.  

 

 

BEDEN EĞİTİMİ 

 

Hareket kavramları ve ilkeleri açıklandı.  

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.  

Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirildi.  

Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirildi.  

 

 

 

FEN BİLİMLERİ 

   

        Maddenin ayırt edici özelliklerinden öz ısı kavramına değinildi. Q=M.C.^T formülü üzerinde 

duruldu. Ters ve doğru orantı kavramına değinildi. Öz ısısı yüksek ve düşük olma durumuna 

değinildi. Bağımlı ,bağımsız ve kontrol değişkenine yönelik soru çözümü yapıldı. Türkiye’de 

kimya endüstrisinin gelişimi, kimya alanındaki mesleklere değinildi Ham maddelerin ülke 

ekonomisine faydalarına değinildi. İthalat ve ihracat kelimelerine değinildi. Türkiye’de bulunan 

önemli kurumlara değinilerek 4.ünite tamamlandı. Konular yeni nesil sorular ve Morpa kampüs 

platformundan pekiştirildi. Basit makinelere geçildi.1.dönem 2. yazılısı yapıldı.  

 

 

 

 

İNGİLİZCE 

*Describing places 

*Expressing preferences 

*Giving explanations / reasons 

*Tourist atractions 

*Describing weather/making offers 

 

 

 

 

 


