
ULUSAL SINAVLARA
HAZIRLIK BÜLTENİ

10 EYLÜL
16 KASIM

2018

9. ve 10. sınıf

DERSLER BAZINDA İŞLENEN KONULAR

9. SINIFLAR

MATEMATİK
• Mantık
• Kümeler
• Temel Kavramlar
• Dört İşlem
• Asal Sayılar
• Denklem ve Eşitsizlikler

BİYOLOJİ
• Canlıların ortak özellikleri
• Karbonhidratlar
• Bilimsel Bilginin Doğası
• İnorganik moleküller
• Canlıların Temel Bileşenleri

• Simyadan Kimyaya,
• Kimyanın Sembolik Dili,
• Laboratuvar Kuralları ve
   Güvenlik Atom Modelleri,
• Atom Yapısı,
• Periyodik Tablo ve Özellikleri

KİMYA

FİZİK
• Fizik Bilimine giriş
Madde ve özellikleri hacim,
kütle ve özkütle dayanıklılık,
adezyon ve kohezyon kuvveti,
yüzey gerilimi.
• Hareket
   (konum, yerdeğiştirme)

• 1.Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
   a) Edediyat nedir?
    Edebiyatın bilimlerle ve güzel
    sanatlarla ilişkisi
   b) Metinlerin sınıflandırılması
   c) Nasıl yazmalıyız? Niçin yazıyoruz?
   d) İletişim
   e) Dille ilgili bazı kavramlar
• Hikâye
   a) Hikâyenin yapısı ve özellikleri
   b) Hikâye yazma
   c) Sunu hazırlama ve sunma
   d) İsim ve çeşitleri
   e) Yazım kuralları
   f) Noktalama işaretleri
• Şiir
  a) Şiirde nazım birimi ve biçimi,
  Sözcükte Anlam

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

• Tarih ve Zaman
• İnsanliğin İlk Dönemleri

TARİH

• Doğa ve İnsan
• Yerel Saat ve Zaman
  Hesaplamaları
• Dünyanin Şekli ve
   Hareketleri

COĞRAFYA



• Kimyanın Temel Kanunları
• Mol Kavramı
• Kimyasal Tepkimeler

KİMYA

• Yerleşme ve Devletleşme
   Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
• Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

TARİH

DERSLER BAZINDA İŞLENEN KONULAR

10. SINIFLAR

MATEMATİK
• Mantık

• Kümeler

• Temel Kavramlar

• Dört İşlem

• Asal Sayılar

• Denklem ve Eşitsizlikler

COĞRAFYA
• Doğal Sistemler
• Jeolojik Zamanlar
• İç ve Diş Kuvvetler
• Kayaçlar

BİYOLOJİ
• Hücre Bölünmeleri
• Mitoz Bölünme ve
    Eşeysiz üreme
• Mayoz Bölünme ve
    Eşeyli Üreme

FELSEFE
• Felsefeyi Tanıma
• Felsefe ile Düşünme

FİZİK
• Elektrik akımı

• Potansiyel fark ve direnç

   elektrik devreleri

• Üreteçlerin seri ve paralel

   bağlanması

• Elektriksel enerji ve

   eletriksel güç

• Lamba parlaklığı

• Mıknatıs

• Edebiyatın - tarih ve dinle ilişkisi

• Türk edebiyatının dönemleri

• Türkçenin tarihi gelişimi

• Dede Korkut Hikayeleri

• Halk Hikayesi

• Mesnevi

• Tanzimat

• Servetifünun ve Milli Edebiyat

   Döneminde Hikaye

• Fiilimsiler

• Sözcükte Anlam

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI



KASIM 2018

TATİL Mİ ? FIRSAT MI ?

Değerli  Öğrencilerimiz; 
 10 Eylülde başlayan Eğitim-Öğretim dönemimizin 1. Çeyreğini 
tamamlamış bulunuyoruz. 10 haftalık süreçte anlatılan konular 
ile ilgili  tekrar ve pekiştirme çalışmaları yapabilecek bir haftaya 
girmekteyiz.  Tatil haftasını bir fırsat olarak görmeli  hem sosyal 
aktivitelere zaman ayırmalı hem de daha güçlü bir başlangıç için 
düzenli tekrar çalışmaları yapmalıyız.  Günlerinizi akademik ve 
sosyal gelişiminiz üzerine ikiye bölerek planlamanız her anlamda 
dolu dolu bir fırsat haftası geçirmenizi sağlayacaktır. Gününüzün 
ilk yarısında akademik gelişiminizi destekleyecek çalışmalarınıza 
ikinci yarısında da hoşlandığınız aktivitelere zaman ayırın. Sinema, 
tiyatro, spor etkinlikleri, arkadaş buluşmaları ve kendinize özel 
olarak ayırabileceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirmeniz 
motivasyonunuzu artıracaktır. 

Konu tekrarlarınızı yapmaya başlamadan önce;

1) Konuları öğrenme düzeyinize göre gruplandırın:  Gördüğünüz 
konuları; iyi öğrendiklerim, öğrendiklerim, iyi öğrenemediklerim ve 
hiç öğrenemediklerim şeklinde gruplandırın. Çünkü her gruba yönelik 
yapılması gereken tekrar çalışması birbirinden farklıdır. 

2) Gruplandırılmış konulara göre ayrı ayrı tekrar planı çıkarın: 
Öğrenme davranışı konulara ve derslere göre farklılık gösterdiği 
gibi tekrarda öğrenme düzeyine göre farklılık gösterir. Bu nedenle 
tekrar bazen faydalı olurken bazen de zaman kaybına neden 
olabilir. Öğrenme düzeyleriniz bağlı olarak tekrarlarınızda konu 
anlatım videosu izleme, konu özetlemeleri, çözümlü soruların tekrar 
çözülmesi, konu pekiştirme amaçlı soru çözümleri ile çözülen testlerin 
sonucunda sıkça hata yapılan bölümler belirlenmeli ve bunlara tekrar 
çalışılmalıdır. Konuyu pekiştirmek için bol bol test çözülmelidir.

ANADOLU LİSESİ-FEN LİSESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

* Tekrarı birisine öğretiyormuş 
gibi anlatarak yapmak bilginin pe-
kiştirilmesini sağlar

* Yazılı özet çıkararak yapılan tek-
rar hem yazılı öğrenmeyi hem de 
tekrarı sağlar.

* Şema çıkartılarak yapılan tekrar 
bilginin resim haline gelerek, göz 
yoluyla algılanmasını ve beynin 
görüntü merkezinde derin izler 
bırakmasını sağlar.

* Tekrar sırasında anahtar keli-
melerin bir listesinin çıkarılması 
konunun özüne istenildiği anda 
ulaşabilmeyi ve anahtar kelimele-
rin beyne yerleştirilmesini sağlar.

* Tekrar sırasında bilgi bir bütün 
olarak görülmelidir. En ideali ko-
nuyu ön okuma ile önce bütün 
olarak görmek, en sonunda ise 
son okuma ile hem tekrar etmek 
hem de bilgiyi bir bütün halinde, 
sistematik olarak görmektir.

* Tekrar sırasında bilgi parçala-
rının kendi aralarındaki ve ait ol-
dukları bütün ile ilişkilerine dikkat 
etmek, bu ilişkileri bilinçli olarak 
kurmak gerekir.

* Tekrar sırasında metaforlar (bir 
şeyi başka bir şeye benzetme) ve 
fantastik hikâyeler kullanılarak bil-
gi kalıcı bir biçimde beyne yerleş-
tirilebilir.



Bireysel veli görüşmeleri 
Bireysel öğrenci görüşmeleri
Verimli ders çalışma sunumu

Veli toplantısı
Teknoloji bülteni

BU AY YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI GELECEK AY YAPILACAK REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Matematik ve Türkçe DBS

Fizik ve Tarih DBS

Kimya, Biyoloji ve Coğrafya DBS

Başarı Değerlendirme Sınavı (BDS-2)

9. SINIF

10 ARALIK

11 ARALIK

12 ARALIK

21 ARALIK

Matematik ve Türkçe DBS

Fizik ve Tarih DBS

Kimya, Biyoloji ve Coğrafya DBS

Başarı Değerlendirme Sınavı (BDS-2)

10. SINIF

10 ARALIK

11 ARALIK

12 ARALIK

21 ARALIK

SINAV
TARİHLERİ

Aralık ayı rehberlik bülteni
Bireysel veli görüşmeleri 

Bireysel öğrenci görüşmeleri
Envanter uygulaması

Değerli Velilerimiz;  

Çocuklarınıza sadece "çalış" diyerek yapacağınız zorlama hedefli bir çalışma haftası geçirmelerini sağlamayacak 
aksine sadece sizi ikna etmek için masa başında oturmalarına sebebiyet verecektir. Sizler neyi, nasıl çalışmaları 
gerektiği konusunda kendi programlarını yapmalarında yardımcı olun. Kendilerini denetleme aşamasında vereceği-
niz destek uyarılarınızdan daha etkili olacaktır.  Birlikte okuma saatleri planlayarak okuduğunuz kitaplar ile tartışma 
değerlendirme sohbetleri yapın.

Fırsat haftamızda çocuklarımıza vereceğiniz en iyi hediye onlara göstereceğiniz ilgi ve ayırdığınız zaman olacaktır. 
Birlikte paylaşacağınız zamanlarda güzel anılar biriktirmenizi temmeni eder, iyi tatiller dileriz.

“Ne istediğini bildiğinde ve bunu yeterince çok istediğinde, onu elde etmenin bir yolunu bulacaksın.” Jim Rohn

KİTAP ÖNERİLERİ


