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No
Kazanım Metni

1       Eleştiri yazılarının ortak özelliklerini belirler.

1    SOHBET (SÖYLEŞİ)

1       Eleştiri yazarlarının özelliklerini belirler.

1       Haber yazılarının ortak özelliklerini belirler.

1       Okuduğu ve dinlediği sohbetlerin ortak özelliklerini belirler.

1       Eleştiri yazılarının ortak özelliklerini belirler.

1       Deneme yazarının özelliklerini açıklar.

1       Fıkraların ortak özelliklerini belirler.

1       Eleştiri yazılarının ortak özelliklerini belirler.

1       Denemelerin ortak özelliklerini belirler.

1       Denemelerin ortak özelliklerini belirler.

1       Eleştiri yazarlarının özelliklerini belirler.

1       Denemelerin ortak özelliklerini belirler.

1       Denemelerde kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler.

1       Denemelerde kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler.

1    GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME)

1       Eleştiri yazılarının ortak özelliklerini belirler.

1       İncelediği eleştiri yazılarında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

1       Eleştirileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

1       Gezi yazılarının ortak özelliklerini belirler.

1       Denemeleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

1       Denemeleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

1       Metinleri sınıflandırır.

1       Sohbet metinlerini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

1
      Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışların millî devlet fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden 

oluştuğunu açıklar.

1       Sosyal, tarihî, fikrî ve ilmî temaların sade bir dille doğal bir söyleyiş ve anlatımla ifade edildiğini açıklar.

1       Fecr-i    Âtî    topluluğunun oluşmasını hazırlayan   sosyal,   siyasi   ve kültürel sebepleri belirler.

1       1911-1923  arasında  şiirin  ses,  söyleyiş,  yapı,  tema,  dil  ve anlatım bakımlarından dört gruba ayrıldığını ifade eder.

1       Fecr-i Âtî sanatçılarının hangi alanlarda eser    verdiklerini    ve    eser vermek istediklerini belirler.

1       Yazarın   fikrî   ve   edebî   yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

1    Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu

1       Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının zevk ve anlayışlarının özelliklerini belirler.

1       Tanzimat Dönemi Edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini açıklar.

1          Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

1          Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinin temasını bulur.

1    Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

1          Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

1       Gazetenin öğretici metinler başta olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerini belirler.

1          Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

1          Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

2    Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.

2    Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.

2    Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.

2    Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.

2    Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.

2    Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.

2    Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.

2    Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.

2    Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.

2    Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını ve sonrasındaki gelişmeleri analiz eder.

2    Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir.

2    Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

2    Türk  kadınına  siyasi,  sosyal,  kültürel  ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar.

2    Laikliğin  Türk  toplumuna  sağladığı faydaları değerlendirir.

2    Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

2    Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir.

2    Cumhuriyetçilik ilkesini analiz eder.

2    Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 

2    Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.



2    Türkiye’deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder.

2    Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

2    Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir. 

2    Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

2    Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.

2    Türkiye’deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder.

2    Türkiye sanayisini şekillendiren faktörleri ve bu sektörün özelliklerini açıklar. 

2    Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte değerlendirir.

2    Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar.

2    Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

2    Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

2    Doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişimi tarihsel süreçte farklı bölgelerle örneklendirir.

2    Felsefenin soruları, disiplinleri hakkında bilgi sahibi olur.

2    Sanatın açıklanmasına ilişkin farklı felsefi görüşleri kavrar.

2    Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanır.

2    Felsefi düşüncenin niteliklerini fark eder.

2    Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanır.

2    Ontoloji ve metafizik hakkında bilgi sahibi olur.

2    Varlığın niceliği ve temel niteliği ile ilgili görüşleri karşılaştırır.

2    Evrensel ahlaki ilkelerin olup olmadığını tartışır.

2    Ahlaki eylemin amacının ne olduğunu tartışır.

3          Koşullu önermeyi açıklar, koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir.

3          Koşullu önermeyi açıklar, koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir.

3          Koşullu önermeyi açıklar, koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir.

3          Kümelerdeki işlemler ile sembolik mantık kuralları arasında ilişki kurar.

3          Tam sayılarda bölünebilme ve özelliklerini açıklar.

3          Tam sayılarda bölünebilme ve özelliklerini açıklar.

3          Öklit algoritmasını açıklar.

3          Öklit algoritmasını açıklar.

3       Modüler Aritmetikte İşlemler

3       Modüler Aritmetikte İşlemler

3
         Doğrusal (lineer) denklem sistemini açıklar ve en çok birinci dereceden 3 bilinmeyenli doğrusal denklem sisteminin çözümünü yok etme 

yöntemiyle bulur.

3       İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

3       İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

3
         İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun alacağı değerlerin işaretini inceler ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm 

kümesini bulur.

3          İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

3          İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

3    Trigonometri

3    Trigonometri

3          Tanjant, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını oluşturur.

3          Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

3          Tanjant, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını oluşturur.

3          Yönlü açıyı açıklar, açı ölçü birimlerinden derece ile radyanı ilişkilendirir.

3       İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri

3          Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla oluşturur ve grafiklerini çizer.

3          Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla oluşturur ve grafiklerini çizer.

3          Tanjant, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını oluşturur.

3          Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

3          İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri bulur.

3          Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

3       İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri



3          Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

4    Newton’un Hareket Yasaları

4    Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

4    Enerji ve Hareket

4    İtme ve Çizgisel Momentum

4    Tork

4    Denge

4       Günlük hayattaki bir problemi çözebilecek basit makine tasarlar ve yapar.

4       Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

4       Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

4       Elektriksel potansiyel enerji ile gravitasyon potansiyel enerjisini birbirleri ile ilişkilendirir.

4       Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve iş kavramlarını ile ilgili hesaplamalar yapar.

4       Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve iş kavramlarını ile ilgili hesaplamalar yapar.

4       Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve iş kavramlarını ile ilgili hesaplamalar yapar.

4       Sığa (kapasite) kavramını açıklar.

4    Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle irdeler.

4    İyonik ve kovalent bileşiklerin adlarıyla formüllerini eşleştirir.

4    Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.

4    Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazar ve denkleştirir.

4    Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.

4    Gazların betimlenmesinde kullanılan özelliklerini ve bunların ölçülme yöntemlerini açıklar.

4    Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar.

4    Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar.

4    Sıvı ortamda çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimler temelinde açıklar.

4    Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.

4    Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.

4    İç enerji ile entalpiyi ilişkilendirir.

4    İç enerji ile entalpiyi ilişkilendirir.

4       Sindirim sistemindeki organların yapısını ve işleyişini kavrar.

4    Solunum sistemi

4       Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

4       Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolünü fark eder.

4    Fotosentez

4       Sinir sistemi rahatsızlıklarını araştırır ve sinir sisteminin sağlığını korumak için çıkarımlarda bulunur.

4       Destek ve hareket sistemi elemanlarının yapısını ve işleyişini kavrar.

4    Sindirim Sistemi

4       Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolünü fark eder.

4       Sindirim sistemindeki organların yapısını ve işleyişini kavrar.

4       Duyu organlarının yapısını ve işleyişini kavrar.

4       Sindirim sistemindeki organların yapısını ve işleyişini kavrar.

4       Destek ve hareket sistemi elemanlarının yapısını ve işleyişini kavrar.


