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9. SINIF KAZANIMLARI

Türkçe Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Paragrafı İkiye Ayırma

Türkçe Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

Türkçe Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)

Türkçe Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir.

Türkçe Metinleri sınıflandırır.

Türkçe Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. Hikâye anlatım tekniklerini bilir.

Türkçe Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.

Türkçe Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Edebî sanatları belirler.

Türkçe Edebî sanatları belirler.

Türkçe Edebî sanatları belirler.

Türkçe Şiir türlerini belirler.

Türkçe Metinler arası karşılaştırmalar yapar.

Türkçe Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Türkçe Metinleri sınıflandırır.

Türkçe Masal türünün genel özelliklerini belirler.

Türkçe Türün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Türkçe Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Edebî sanatları belirler.

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad)

Türkçe İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad)

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Yazım Kuralları

Tarih-1 Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla 

Tarih-1 Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

Tarih-1 Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla 

Tarih-1 Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

Tarih-1 İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

Tarih-1 İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.

Tarih-1 İlk Çağ   da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

Tarih-1 Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder.

Tarih-1 İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini 

Tarih-1 İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.

Tarih-1 Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.

Tarih-1 Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.

Coğrafya-1Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.

Coğrafya-1Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.

Coğrafya-1Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Coğrafya-1Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Coğrafya-1Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.



Coğrafya-1Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Coğrafya-1Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Coğrafya-1Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Coğrafya-1Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

Coğrafya-1Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

Coğrafya-1Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.

Coğrafya-1Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İslam   ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.

Matematik-1Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.

Matematik-1Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

Matematik-1Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Matematik-1Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm 

Matematik-1Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Matematik-1Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

Matematik-1Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Matematik-1Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

Matematik-1Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Matematik-1Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Matematik-1Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.

Matematik-1Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

Matematik-1Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Matematik-1Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Matematik-1Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Matematik-1Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm 

Matematik-1Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Matematik-1Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Matematik-1Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Matematik-1Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Matematik-1Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Matematik-1Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

Matematik-1Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

Matematik-1Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

Matematik-1Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm 

Matematik-1Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

Matematik-1Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

Matematik-1Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm 

Matematik-1Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

Matematik-1Bileşik önermeyi örneklerle açıklar,

Fizik Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.

Fizik Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.

Fizik Dayanıklılık kavramını açıklar.

Fizik Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

Fizik Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.

Fizik Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.

Fizik Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.



Fizik Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Fizik Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.

Fizik Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.

Kimya Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

Kimya Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimya Kimyanın Sembolik Dili

Kimya Atom Modelleri

Kimya Atomun Yapısı

Kimya Periyodik Sistem

Kimya Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

Kimya Güçlü Etkileşimler Zayıf Etkileşimler

Kimya Güçlü Etkileşimler Zayıf Etkileşimler

Kimya

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik 

adlandırmasını yapar.

Biyoloji Canlıların ortak özelliklerini irdeler.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Biyoloji Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
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10. SINIF KAZANIMLARI

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması

Türkçe Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme

Türkçe

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, 

Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar

Türkçe

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, 

Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafı İkiye Ayırma

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Söz Öbeklerinde Anlam

Türkçe Türk Edebiyatının Dönemleri

Türkçe

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları 

belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.

Türkçe Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.

Türkçe Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler.

Türkçe Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler.

Türkçe Divan Şiiri

Türkçe

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim 

halk şiiri nazım şekillerini tanır.

Türkçe Türk Edebiyatının Dönemleri

Türkçe Divan edebiyatı sanatçılarını tanır.

Türkçe Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.

Türkçe Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.

Türkçe Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

Türkçe Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.

Türkçe Fiilimsi (Eylemsi)

Türkçe İsim Tamlamaları

Türkçe İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları

Türkçe Fiilimsi (Eylemsi)

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Yazım Kuralları

Tarih-1

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki 

süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

Tarih-1 Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.

Tarih-1

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini 

uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.

Tarih-1 Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.

Tarih-1 Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.

Tarih-1

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini 

analiz eder.

Tarih-1

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini 

analiz eder.



Tarih-1

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini 

analiz eder.

Tarih-1 Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.

Tarih-1 Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

Coğrafya-1 Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

Coğrafya-1 Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar.

Coğrafya-1 İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

Coğrafya-1 Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

Coğrafya-1 Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

Coğrafya-1 Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.

Coğrafya-1 Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

Coğrafya-1 Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

Coğrafya-1 Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

Coğrafya-1 Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

Felsefe Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.

Felsefe Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur.

Felsefe Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar.

Felsefe Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.

Felsefe Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.

Din Kül. ve Ahl. Bil.HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK

Matematik-1 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

Matematik-1 Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.

Matematik-1 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

Matematik-1 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

Matematik-1 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

Matematik-1 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

Matematik-1 Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Matematik-1 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

Matematik-1 Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Matematik-1 İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Matematik-1 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

Matematik-1 Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.

Matematik-1 Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Matematik-1 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

Matematik-1 n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

Matematik-1 Binom açılımını yapar.

Matematik-1

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde 

yapılabileceğini hesaplar.

Matematik-1 n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

Matematik-1 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

Matematik-1

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde 

yapılabileceğini hesaplar.

Matematik-1 n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

Matematik-1

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde 

yapılabileceğini hesaplar.



Matematik-1 n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

Matematik-1 Binom açılımını yapar.

Matematik-1 Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Matematik-1 Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Matematik-1 Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Matematik-1 Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

Matematik-1 Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

Matematik-1 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.

Fizik Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.

Fizik Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.

Fizik Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder

Fizik Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.

Fizik Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar.

Fizik

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri 

açıklar.

Fizik

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri 

açıklar.

Fizik

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri 

açıklar.

Fizik

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri 

açıklar.

Fizik Kaldırma Kuvveti

Kimya Kimyanın Temel Kanunları

Kimya Kimyanın Temel Kanunları

Kimya Mol Kavramı

Kimya Mol Kavramı

Kimya Mol Kavramı

Kimya Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları

Kimya Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimya Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Kimya Homojen ve Heterojen Karışımlar

Kimya Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.

Biyoloji Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.

Biyoloji Mitozu açıklar.

Biyoloji Kalıtımın genel esaslarını açıklar.

Biyoloji Kalıtımın genel esaslarını açıklar.

Biyoloji Kalıtımın genel esaslarını açıklar.

Biyoloji Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar.

Biyoloji Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.

Biyoloji Mitozu açıklar.

Biyoloji Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.

Biyoloji Mayozu açıklar.



Ders

11 EA KAZANIMLARI

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Türkçe Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Cümlelerin Birleştirilmesi

Türkçe Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması

Türkçe Anlatım Biçimleri

Türkçe Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma

Türkçe Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Paragrafı İkiye Ayırma

Türkçe Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Noktalama İşaretleri

Tarih-1 XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini 

Tarih-1 XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini 

Tarih-1 Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü 



Tarih-1

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve 

haritalar üzerinde gösterir.

Tarih-1

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve 

haritalar üzerinde gösterir.

Tarih-1

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana 

gelen değişimleri analiz eder.

Tarih-1 Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.

Tarih-1 Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.

Tarih-1

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana 

gelen değişimleri analiz eder.

Tarih-1 Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.

Tarih-1 Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.

Tarih-1 Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.

Tarih-1 Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.

Coğrafya-1 Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.

Coğrafya-1 Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.

Coğrafya-1 Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

Coğrafya-1 Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

Coğrafya-1 Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.

Coğrafya-1 Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

Coğrafya-1 Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.

Coğrafya-1 Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

Coğrafya-1 Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda 

Coğrafya-1 Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir.

Coğrafya-1 Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.

Coğrafya-1 Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.

Coğrafya-1 Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.

Felsefe Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

Felsefe Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

Felsefe Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

Felsefe MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

Felsefe Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

Felsefe MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

Felsefe 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir.

Din Kül. ve Ahl. Bil.Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar.

Matematik-1Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.



Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

Matematik-1Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

Matematik-1Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

Matematik-1Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

Matematik-1Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını 

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını 

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.
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11 SAYISAL KAZANIMLARI

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar

Türkçe Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Türkçe Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Cümlelerin Birleştirilmesi

Türkçe Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması

Türkçe Anlatım Biçimleri

Türkçe Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma

Türkçe Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

Türkçe Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler)

Türkçe Paragrafı İkiye Ayırma

Türkçe Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Cümlenin Ögeleri

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Noktalama İşaretleri

Matematik-1 Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.



Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

Matematik-1 Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1 Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1 Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1 Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1 Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1 Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1 Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

Matematik-1 Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik-1 İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

Matematik-1

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler 

çözer.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Matematik-1

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler 

çözer.

Matematik-1

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını 

hesaplar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını 

hesaplar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik-1 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik-1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Fizik Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.

Fizik

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre 

yorumlar.



Fizik Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.

Fizik Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.

Fizik Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder.

Fizik Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik İtme ve Çizgisel Momentum

Fizik Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder.

Fizik Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Fizik Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.

Kimya Atomun Kuantum Modeli

Kimya Atomun Kuantum Modeli

Kimya Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Kimya Periyodik Özellikler

Kimya Yükseltgenme Basamakları

Kimya Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

Kimya Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

Kimya Gerçek Gazlar

Kimya Gazlarda Kinetik Teori

Kimya Gaz Karışımları

Kimya Çözücü Çözünen Etkileşimleri

Kimya Derişim Birimleri

Kimya Derişim Birimleri

Biyoloji Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.

Biyoloji Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Lenf dolaşımını açıklar.

Biyoloji Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.

Biyoloji Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.

Biyoloji Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.


