
İ Y İ  E Ğ İ T İ M ,  M U T L U  G E L E C E K .

ÖZ E L  ATA  A N A D O LU  L İ S E S İ  
L İ S E  M A R T  AY I  BÜ LT E N İ

Özel Ata Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak, Mart ayı içinde 
her sınıf düzeyinde öğrenci ve veli görüşmelerimizi yaptık. “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele” kapsamında, her sınıf düzeyinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu seminer 
gerçekleştirdik ve okul panomuzda bu konu hakkında bilgilendirici yazılar paylaştık. 
“Motivasyon ve Stresle Baş Etme Yöntemleri” konusunda her sınıf düzeyinde sunum 
gerçekleştirdik. Mart ayı bültenimizin konusunu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olarak 
belirledik.

Değerli Velilerimiz,

T O P LU M SA L  C İ N S İ Y E T  R O LÜ

Toplumsal ve kültürel kurumların oluşturduğu kadınlık/kadınsılık ve erkeklik/erkeksilik 
normları çerçevesinde bireylerden beklenen öğrenilmiş rolleri tanımlar. 
Bu bağlamda erkek veya kız çocuk/kadın tanımıyla bağdaşan eylemler ile ifade ve söylemler 
toplumsal cinsiyet rollerini oluşturur. Kadına ve erkeğe yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ve 
sorumlulukları bireyler arasında eşitsizlik ve ayrımcılığa sebep olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet rolleri toplumun kadınlardan ve erkeklerden beklediği birtakım nitelikleri 
ve davranışları tanımlar. Bunlar doğuştan gelen pratikler değil, öğrenilmiştir. Daha anne 
karnındayken rollerimizi öğrenmeye başlarız. Bu roller hem tarihsel olarak hem de içinde 
bulunduğumuz topluma ve kültüre göre değişiklik gösterebilir.
Çocuklara sistematik bir şekilde nasıl “gerçek” kadın ve erkek olacakları öğretilir ve bu ev 
içindeki “örnek” davranışlarla pekiştirilir.

Kadınlık ve erkekliğin farkları üzerine oluşturduğumuz varsayımlar bunların doğal olduğu 
inancı üzerinden inşa edilir. Toplumsal cinsiyetin doğal görünmesinin sebebi günlük hayatta 
normalleştirilmiş ve pekiştirilmiş olmasıdır. Bedenimizi nasıl kullandığımızdan hangi 
meslekte çalışacağımıza kadar içselleştirilmiş değerler vardır. Yakın tarihe kadar bazı 
mesleklere sadece kadınların veya sadece erkeklerin kabul edilmesi buna bir örnek olarak 
verilebilir.

T O P LU M SA L  C İ N S İ Y E T  E Ş İ T L İ Ğ İ

“Eşitlik” “aynılık” değildir. 
Kişinin cinsiyet temelli olarak ayrımcılığa uğramaması, toplumsal yaşamın her alanında 
eşit olarak yer almasıdır.

Aynılık ≠ Eşitlik
■ Hakların, sorumlulukların ve f ırsatların verilmesi erkek ya da kız çocuğu olarak doğmalarına 
   bağlı değildir. 

■ Erkek ve kadının eşit haklara, sorumluluklara ve f ırsatlara sahip olması demektir. 

C İ N S İ Y E T E  DAY A L I  İ Ş  B Ö LÜ M Ü  V E  
C İ N S İ Y E T  E Ş İ T S İ Z L İ Ğ İ

Kadınların erkeklere göre ikincil görülmesi TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİDİR.
Kadınların erkeklere göre ikincilleştirildiği, eşitsizliğe sebep olan söz ve davranışlara maruz 
bırakılması CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIKTIR. 
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ, GENELLİKLE CİNSİYETE DAYALI İŞ BÖLÜMÜNÜN SONUCUDUR.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sonuçları
■ Kadınların çoğu hayatlarını ilgilendiren kararları almada güç sahibi olamamaktadır.
■ Kadınların çoğu para, bilgi, sosyal çevre ve yasalar gibi güç kaynaklarına uzak kalmaktadır.
■ En ağır sonuçlarından birisi kadına yönelik şiddet ve buna bağlı ölümler olmaktadır.
■ Sadece kadınlar için değil, erkekler için de örseleyici olabilmektedir.
■ Eşitsizlik eşitsizliği beslemektedir.
■ Bireyleri, aileleri, ulusun bir bütün olarak insani gelişmesini etkilemektedir.

T O P LU M SA L  C İ N S İ Y E T E  DAY A L I  İ Ş  B Ö LÜ M Ü

Kadınların ve erkeklerin ne yapması gerektiği veya neleri yapabilecekleri hakkında toplumda 
yaratılmış olan f ikirlere ve değerlere dayanarak, kadınlara ve erkeklere farklı roller, 
sorumluluklar ve görevler yüklenmesidir.

Kadınlar ve erkekler arasında toplumun oluşturduğu bu cinsiyet temelli iş bölümü neredeyse 
evrenseldir. 

■ Kadınlar, aile ve evle ilgili işlere yönlendirilirken, 
■ Erkekler kamusal alanda yapılacak işlere yönlendirilirler.

KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ
Kadınların görünmeyen emeği, önemli maddi ve toplumsal sonuçlara yol açar:

■ Bağımlılık
■ Güvencesizlik
■ İkincillik
■ Kadın yoksulluğu

T O P LU M SA L  C İ N S İ Y E T  E Ş İ T L İ Ğ İ

BİYOLOJİK CİNSİYET
Biyolojik cinsiyet; kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, f izyolojik ve biyolojik 
özelliklerdir. Hangi kültürde, çağda yaşarsak yaşayalım, kız ya da erkek olarak doğmak, tıpkı 
ölümlü olmak gibi, biyolojik varlığımızın bir niteliğidir.

TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplumsal cinsiyet bizim biyolojik cinsiyetimize dayanarak toplumun kadın ve erkek için 
ürettiği farklılıklardır. Farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda 
toplumsal olarak inşa edilmiş ve kadınlar ile erkeklere yüklenmiş roller, nitelikler, davranışlar, 
aktiviteler ve sorumluluklar bütününü ifade eder. Hepimiz dünyaya kız ya da erkek bebekler 
olarak geliriz; ailemiz ve toplum bize nasıl kadın ya da erkek olacağımızı öğretir. Hamile 
olduğunu bildiğimiz bir kadın ile karşılaştığımızda ilk sorumuz her zaman “kız mı, erkek mi?” 
sorusu olur. Bunu bilerek, dünyaya gelecek olan bireye hazırlanmak isteriz. Ona göre isim 
belirler, oyuncak ve giysiler alırız. Toplumsal cinsiyet, bir bakıma bireyin doğduktan sonra 
nasıl kadın ve nasıl erkek olunacağını öğrenme süreçleridir. Daha doğum öncesinde kız 
bebeklerin eşyaları için pembe, erkek eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan 
süreç, erkeklerin ve kadınların yapabileceği işler konusunda da yapay ayrımlar üretir. Bu 
çerçevede erkek ile kadın arasında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar 
oluşur.

Farklı oyunlar, farklı oyuncaklar ile farklı toplumsal rollere hazırlanırız…
Kız çocuklarına oyuncak bebek, çay seti gibi daha ziyade ev ve ev işleriyle ilgili oyuncaklar 
alınır. Böylece kadınların öncelikli sorumluluk alanlarının evin içi olması beklenir.

KADINLARA DAİR TOPLUMSAL İNANIŞLAR
■ Sevecendir
■ Duygusaldır
■ Uysaldır   
■ Naziktir
■ Korunmaya muhtaçtır
■ Zayıftır
■ Fedakârdır
■ Ayrıntıcıdır
■ Gevezedir, dırdırcıdır
■ Sık sık ağlar
■ Etkilenmeye açıktır
■ Basit düşünür, komplike şeylere aklı ermez
■ Tek eşliliğe yatkındır
■ Dikkati insanlar ve ilişkilere yöneliktir
■ Dedikoducudur... gibi

KISACA TOPLUMSAL CİNSİYET…
■ Kadın ve erkek arasında eşit olmayan güç,
■ Kız ve erkek çocuklarına öğretilen farklı roller ve
■ “Kadınlık” ve “erkeklik” olarak algılanan özelliklerdir.

ERKEKLERE DAİR TOPLUMSAL İNANIŞLAR
■ Saldırgandır
■ Akılcıdır
■ Kolay sinirlenir
■ Koruyucudur
■ Güçlüdür
■ Serttir
■ Soyut düşünme yeteneği yüksektir
■ Sorumluluk sahibidir
■ Duygularını göstermez, ağlamaz
■ Etkilenmesi zordur, kararlıdır
■ Zihinsel yaratıcılığı yüksektir
■ Çok eşliliğe yatkındır
■ Teknolojiye ve nesnelere ilgi duyar
■ Dedikodu yapmaz... gibi

» İki cinsin toplumsal alanda temsilleri farklılaşır. 
» Kadınlar daha çok ev gibi özel alanda kalırken, erkekler dışarıda her tür kamusal alanda   
  kendini ifade eder.
» Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her tür 
  kamusal alanda iki cinsiyet temelindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
  oluşturur.

Erkek çocuklarına araba, uçak, kamyon ve top gibi daha ziyade dış mekânlarda oynanacak 
oyuncaklar alınır; çünkü onun da hayatını daha çok evin dışında geçirmesi beklenir. 

F E N  B İ L İ M L E R İ

Oldukça yoğun bir ayı daha geride bıraktık. Mart ayında da çalışmalarımız tüm fen bilimleri 
alanlarında devam etti.
Biyoloji dersinde 9. sınıflarda canlının temel bileşenlerini tamamladık. Enzimler konusunda 
KTT uyguladık. Eksik kazanımları konu tekrarı ile tamamladık. Nükleik asitleri en tatlı 
yönleriyle işledik. Laboratuvarda farklı jelibonları kullanarak DNA modeli yapma etkinliği 
yaptık. DNA’nın bazı parçaları, yenildiği için, küçülmüş olabilir. Ayrıca enzim çalışma 
etkinliğinin sonuçlarını gözlemlemeye devam ettik. Deney raporlarımızı tamamladık.
10. sınıflar kalıtım konusunda çaprazlama yapmaya devam ettiler. Fenotip ve genotip 
çeşitlerini bulma çalışmaları devam ediyor. Kan gruplarını öğrendiler ve kendi kan gruplarının 
hangi oranda oluşabileceğini çaprazlama yaparak buldular. Bir sonraki konuda ise eşeye 
bağlı kalıtımı ve neden olduğu hastalıkları tanıyacaklar. Kalıtımın genel ilkeleri ile ilgili KTT 
yapıldı. 
11-A sınıf ında sindirim konusunu tamamladık. Dolaşım sisteminde kalbin yapısını ve 
çalışmasını gördük. Damarlar ve kanın yapısı ile konumuza devam edeceğiz. Destek ve 
hareket ile sindirim sistemi konularında KTT’yi nisan ayında uygulayacağız.
12-A sınıf ında bitkiler konusunu tamamladık. Ekoloji konusuna devam ediyoruz. TYT ve AYT 
deneme sınavları yapıldı. Mart ayını sınav haftasıyla tamamlayacağız. Öğrencilerimiz bu 
süreçteki elde ettikleri kazanımları ölçme-değerlendirme çalışmaları ile tamamlayacaklar. 
Bu süreçte hepsine başarılar diliyoruz.

Fizik dersi tüm kademelerde müfredata uygun olarak devam etti. Kazanım eksiklerinin 
tespiti için yapılan ölçme değerlendirme süreçleri sonucunda etüt çalışmaları yapıldı. 
Laboratuvar çalışmaları devam etti.
9. sınıflarda Enerji Ünitesinde Potansiyel ve Kinetik Enerji ile ilgili soru çözümlerine ağırlık 
verildi. 
10. sınıflarda Dalgalar konusunda soru çözümleri yapıldı. Ses Dalgaları ile ilgili günlük 
hayattan örnekler verildi.
11. sınıflarda Kütle, Ağırlık Merkezi ve Basit Makinalar konu anlatımı ve soru çözümleri yapıldı. 
12. sınıflarda TYT ve AYT konuları programa uygun olarak devam etmektedir. Yapılan 
denemeler sonrasında eksik görülen konularda konu tekrarı ve soru çözümü yapılmaktadır. 

T Ü R K  D İ L İ  V E  E D E B İ Y AT I

Mart ayında 9. sınıflarımızda roman ünitesini tamamladık ve geçmiş konumuzu da 
hatırlayarak roman ve hikâye arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerine konuştuk. 
Ayrıca konuşurken ya da yazarken her zaman isimleri kullanmadığımız için onların yerine 
kullandığımız zamirleri de öğrendik. Mart ayı tören ve etkinliklerle de zengin bir ay 
olduğundan İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili video gösterisi ve 18 Mart Çanakkale Zaferi 
programını öğrencilerimizin desteğiyle düzenledik. Kütüphane Haftası için kitap okuma  
etkinliği ve 27 Mart Tiyatro Günü için pano çalışması yaptık. Nisan ayında da tiyatro konusunu 
tamamlayarak hem öğrencilerimize tiyatroyla ilgili terimleri öğreteceğiz hem de sınıf içi 
etkinlikler konumuzu pekiştireceğiz.
10. sınıflarla mart ayında efsanenin özelliklerini örnek metinler üzerinden işleyerek destan ve 
efsanelerin farklarını tespit ettik. 22 Mart Dünya Su Günü için “Suyun Önemi” konulu 
kompozisyon yazma çalışması yaptık ve II. dönemin ilk kitabı olan “Bab-ı Esrar”ı okumaya 
başladık. “Roman nedir? Romanın hikâyeden farkı nedir?” sorularına 10. sınıflarımızla 
cevaplar aradık. Örnek metinlerden yola çıkarak romanların genel özelliklerini keşfedip Batı 
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı dönemlerinde romanın gelişimini takip ettik. Sıfat 
tamlaması ve türlerini sınıf içerisinde verilen örneklerle pekiştirdik. Sınavların ve ara tatilin 
ardından nisan ayında öğrencilerimizle cümle türlerini örneklerle pekiştirip tiyatro türünün 
tarihsel gelişimini keşfedeceğiz.
Mart ayında 11. sınıflarımızla öğretici metinlerimizden makale, f ıkra ve sohbetin tanımlarını, 
tarihsel gelişimlerini, ayırt edici özelliklerini ve önemli sanatçılarını öğrenirken bu türleri 
birbirinden nasıl ayıracağımızı konuştuk. Bunun yanında yazım kurallarımızı ve noktalama 
işaretlerimizi öğrenmeye devam edip dilimizi daha doğru ve güzel kullanmamızı sağlayan 
anlatım bozukluğu konusunun ilk bölümünü işledik. II. dönemimizin ilk romanı olan 
“Bülbülü Öldürmek” adlı eseri okumaya devam ettik. Nisan ayında da tiyatronun durumunu 
incelerken anlatım bozukluğu konusuna devam edeceğiz ve münazara etkinlikleri için 
çalışmalar yapacağız.
Mart ayında 12. sınıflarımızda TYT konularını tamamladık ve yoğun soru çözümü, konu tekrarı 
yapmaya başladık. Öğrencilerin hem denemelerde hem de derslerde çözdüğü sorularla 
belirlenen eksik konuları tekrar etmeye devam ettik. AYT için de küçük testler ve denemelerle 
konuların unutulmamasını hedefledik. Nisan ayında okul sınavlarının da tamamlanmasıyla 
birlikte çıkmış sorular ve denemelerle konuları pekiştirmeye devam edeceğiz. 

Çocukken aşağıdakilerden herhangi birinin size veya başka çocuklara söylendiğini duydunuz 
mu? Başka örnekler verebilir misiniz?

■ “Kızım düzgün otur, bacaklarını kapat.”
■ “Erkek adam ağlamaz.”
■ “Kızını dövmeyen dizini döver.”
■ “Kız beşikte, çeyiz sandıkta.”
■ “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.”

Toplumsal cinsiyet herkesi ilgilendirir. 
Toplumsal cinsiyet yalnızca kadınlarla ilgili bir konuymuş gibi yaygın-yanlış bir kanı vardır. Oysa 
toplumsal cinsiyetin diğer yüzünü erkekler ve erkeklik oluşturur. Bu anlamda toplumsal cinsiyet, 
kadın ve erkek olarak adlandırdığımız ve anlamlandırdığımız farklılıkların birbiri ile olan 
ilişkilenmesidir. Kadınlık ve erkeklik birbirini inşa eder ve pekiştirir. Son zamanlarda artan 
çalışmalarda erkekliğin de tek tip olmadığını, hiyerarşik biçimde farklı erkeklik deneyimlerinin 
yaşandığını görebiliyoruz. Tek bir kadınlık halinden söz edemeyeceğimiz gibi tek bir erkeklik hali 
de mümkün değildir.

M AT E M AT İ K  

Pi sayısı; bir dairenin çevresinin, o dairenin çapına olan oranını ifade eden bir matematik 
sabitidir. Değeri yaklaşık 3,14 olarak alınır ve her yılın 3. ayının 14. günü Pi Günü olarak 
kutlanır. Matematik bölümünde mart ayının 14. gününü içeren haftayı matematik haftası 
olarak kutladık. Matematik haftasında anasınıf ından 12. sınıfa kadar tüm sınıflarda sınıf içi ve 
okul içi etkinlikler yapıldı. Lise kısmında 9, 10 ve 11. sınıflarda bilgi yarışmaları yapıldı, pi sayısı 
hakkında sınıf içlerinde bilgilendirme yapıldı, pi sayının nasıl bulunduğu öğrencilerin kendi 
ölçümleri ile tespit edilerek yaklaşık değeri bulundu. Ayrıca sınıflarda pi sayısının virgülden 
sonra hesaplanabilen otuz trilyon basamağından en fazlasını ezberleyebilme yarışması 
yapıldı. En çok yüz kırk basamakla ezberleyen 9. sınıf öğrencimiz birinci oldu. 

9. sınıflarda mart ayında Problemler ve problemlerin temelini oluşturan Oran-Orantı 
ünitelerine giriş yapılmıştır. Oran-Orantı konusu günlük hayatta kullanılmaktadır. Örneğin 
belirli bir parada birkaç kişinin hissesi olsun. Parayı hisselere göre oranlayıp dağıtırız. Nisan 
ayı ile Sayı – Kesir Problemleri ve Yaş Problemleri işlenecektir. Bu problemler çözülürken 
verilenlerle istenenler belirlenir. Verilenler matematiksel ifadeye çevrilir ve elde edilen 
ifadeler, denklem çözme metotlarından yararlanılarak çözülür. Bulunan sonucun problemde 
istenen olup olmadığı kontrol edilir.

10. sınıflarda Mart ayında İkinci Dereceden Denklemler konusu işlendi. Günlük hayatta ikinci 
derece fonksiyonu olan paraboller kemer yapımında (Akarsuların, göllerin üzerindeki köprü) 
yapımında kullanılıyor. Onlar parabol sayesinde hesaplanıyor. Mimaride kemer yapımında, 
uzaya gönderilen bazı araçların yörüngelerinin hesaplanmasında, uzaydaki bazı cisimlerin 
hareketlerinde, (örnek olarak kuyruklu yıldızlar) cam ve mercek yapımında kullanılır. Ek 
olarak; radyo teleskop antenlerinde, el fenerlerinde parabolik yansıtıcılarda uzaya f ırlatılan 
cisimlerin yörüngelerini hesaplamakta kullanılır. 
10. sınıflarda gündelik hayatımızda hidrodinamik, aerodinamik ve haritacılık gibi birçok 
alanda vazgeçilmez bir uygulama aracı olan Karmaşık (Kompleks) Sayılar konusu işlendi. 
Elektrikte alternatif akım karmaşık sayılarla ifade edilir ve cebirsel işlemlerde büyük 
kolaylıklar sağlar. Elektrik mühendisliği, kuantum mekaniği, görelilik kuramı, sinyal analizi 
gibi sistemler de karmaşık sayıların kullanım alanlarına girmektedir. Haberleşme cihazlarında 
kullanılan f iltrelerin tasarımının altında yine bu sayılar yatar. Özellikle Android ve IOS 
sisteminin meydana getirilmesinde, kodlamasının yapılmasında ve tuş kontrolleri düzeninin 
yapılmasında, çeşitli müzik yapma ve düzenleme programlarının kodlanması ve 
düzenlenmesinde, SIM kartlarının kullanılabilmesi için yapılan kodlamalarda, çeşitli alanda 
çalışan hackerlerin kendi kodladıkları uygulamalarında karmaşık sayılar kullanır.

Bilgisayar oyunlarında ve graf ik tasarımlarında da yine karmaşık sayılardan faydalanılır. 
Bunun en güzel örneği Star Wars f ilm serisinde lazerli ışınların gösteriminde kullanılmıştır. 
Bunların yanında karmaşık sayıların; dalganın ortaya çıktığı (ister su dalgası olsun, ister bir 
yay titreşimi, ister gece-gündüzden dolayı oluşan sıcaklık dalgası...) her alanda, bir sarkacın 
hareketinin modellemesinde, arabaların süspansiyonlarında ve yaylanan her tür sistemin 
modellemesinde karmaşık sayılar kullanılır.

11. sınıflarda geometrinin önemli şekillerinden çember konusu işlendi. Düzlemde sabit bir 
noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember diyoruz. 
Matematik ve geometri dışında f izik, mühendislik ve astronomi alanlarında kullanılan 
çemberi, bu bilim dalları dışında günlük hayatımızda, evde, okulda, sporda, sanatta ve birçok 
iş alanında görmemiz mümkündür. Çemberlere en çok bilezik, bileklik, yüzük, bardak, halka, 
toka, bant, tekerlek, simit gibi nesneler ile amfi tiyatro ve cami gibi yapılarda rastlarız. 
Özellikle 14 Mart Pi Günü’nü kutladığımız bu ayda çemberi yakından tanıyarak Pi sayısını 
daha iyi anlayıp kavramış olduk. Bir sonraki ay dairenin çevresi ve alanı üzerine 
yoğunlaştıktan sonra uzay geometrisine bir giriş yapacağız.

12. sınıflarda ocak ayında başladığımız türev konusu mart ayında bitirildi. Belli bir aralıktaki 
toplam değişimi, ya da "biriken değişim miktarını" ifade etmek için kullanılan integral 
konusuna geçtik. İntegral aslında birçok işe yarar ama artık günümüz çağı öyle bir 
düzeydedir ki teknoloji makinaları bize bütün işlemleri yapılmış şekilde ürünü sunar. Fakat 
gerçekten integralin kapsamı oldukça geniştir. Adından da anlaşılacağı gibi integre etmektir. 
Noktaları integre ettiğinde doğruyu, doğruyu integre ettiğinde düzlemi, düzlemi integre 
ettiğinde de hacmi bulursun. Başka bir deyişle bunların integrasyon değişkenine göre 
fonksiyonlarını bulursun.
12. sınıfların TYT çalışmalarında, hafta sonu permütasyon, kombinasyon polinom konuları ve 
çıkmış TYT-AYT soruları, hafta içi matematikte çarpanlara ayırma konusu işlendi. Geometride 
ise analitik geometri ve çemberin analitiği konusunu tamamlıyoruz. TYT sözel sınıf ımızda 
fonksiyon ve oran-orantı konuları işlendi. Çıkmış sorular üzerinden konu tekrarları yapmaya 
devam ediyoruz. 

K İ M Y A  

9. sınıflarda kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinden devam ediliyor.
9. sınıflarda KTT’ler yapıldı sonuçlara göre eksikler belirlendi. Öğrencilerimiz eksiklerine göre 
etütlere katıldılar. Sınav haftasına uygun ders içi hazırlıklar yapıldı.
10.sınıflarda asitler,bazlar ve tuzlar ünitesine başladık. 10. sınıflarda karışımlar ünitesi bitti 
ünite sonunda KTT uygulandı. KTT’de eksiklere bakılarak öğrencilerin etütlere katılımı 
sağlandı. Ünite arkasında çözelti hazırlama deneyi yapılarak kavratılmaya çalışıldı. Sınav 
haftasına yönelik çalışmalar yapıldı.
11. sınıflarda tepkimelerde hız ünitesi bitiriliyor. Ünite arkasında KTT çalışması ile nelerin eksik 
olduğu belirlendi ve öğrenciler yönlendirildi. 11.sınıflarla tepkimelerde hız ünitesi bitiriliyor ve 
son ünitemiz tepkimelerde dengeye ara tatil sonrasında başlanacaktır.
12. sınıflarda 12. sınıf konuları bitti, TYT bitti, AYT tepkimelerde denge ünitesi ile konular 
tamamlanıyor. 1. yazılı sınavları gerçekleştirdik. Denemeler de AYT ve TYT olarak 
uygulanmaya devam ediyor.



S O SY A L  B İ L İ M L E R

COĞRAFYA
9. SINIFLAR: Mart ayı boyunca yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz ettik. 
Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verip yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda 
etkili olan faktörleri örneklerle açıkladık. Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan 
faktörlere inceleyerek kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörleri inceledik. 
Son olarak Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklayarak 
Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verip inceledik. 
Nisan ayı itibariyle Türkiye’deki yerleşim birimlerini idari fonksiyonlarına göre ayırt edeceğiz ve 
Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dahilinde bölünmez bütünlüğüne 
vurgu yapacağız. 

Şehirlerin idari fonksiyonları ile ilgili ilginç bilgiler:
■ Dünyanın en eski şehri olan Şam Asya-Afrika arasında Doğu ile Batı kavşağında oldukça 
   stratejik öneme sahip şehirlerden biri. Kentin tarihi M.Ö. 8 bin yılına kadar gidiyor.
■ Lüksemburg, Monako, Cezayir, Singapur, Tunus, Vatikan’ın başkenti kendisiyle aynı isimdedir.
■ Turistik açıdan dünyada popüler olan, Güney Afrika’nın en eski şehri, yerli halkın tabiriyle 
   “Anne Şehir” Cape Town, ülkenin de başkentidir, ama sadece yasama başkenti. Çünkü Güney 
   Afrika Cumhuriyeti’nin toplam üç başkenti bulunuyor. Onlardan biri idari başkent olan 
   Pretoria, diğeri ise adli başkent olan Bloemfontein’dir.

10. SINIFLAR: Mart ayı boyunca Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan 
faktörler açısından değerlendirip güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal 
özelliklerini analiz ettik. Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı verilirken toplumsal cinsiyet adaleti 
ve eşitliğine değindik. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin 
nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunup;
a) Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durduk.                                                                                                    
b) Güncel mülteci göçlerine yer verdik.    

Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirip;                                                                                                  
a) Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
etkilerine yer verdik.                                                                                                                                                                                               
b) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum 
sergilemenin gerekliliği vurgulandı.

Nisan ayı itibariyle göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklanacak.
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt etmenin üzerinde durup;                                                                                                  
a) Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetlere yer verilecek.                                                                                                
b) Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine değinilecek.

Göç ile ilgili ilginç bilgiler:
■ Bilime göre ilk göç hareketi Afrika’dan Asya ve Avrupa’ya yapılan Homo Saphiens göçüdür.
■ El Dorado (İspanyolca altın kaplı, altından demektir) İspanyolların Yeni Dünya’ya (Amerika) 
   insan yığıp koloniler kurarak yerlilerle mücadele etmeleri için uydurdukları hayali bir şehirdir. 
   Efsaneye göre şehirde ayak basılan toprak bile altınla kaplıydı. İnsanlar büyük bir umutla 
   gemilerden inip karaya çıktıklarında toprağın ne üstünde ne de altında altına dair hiçbir izin 
   olmadığını anladıklarında patatesle yetinmek zorunda kalmışlardır. Sadece patateste değil 
   yeni kıtanın keşf iyle mısır, kabak, turp, kavun, kırmızı biber, domates, yer f ıstığı, kakao, 
   ay çiçeği, tütün vb. Eski Kara Kıtası (Avrupa, Asya ve Afrika) insanlarıyla buluştu.

11. SINIFLAR: Mart ayı boyunca İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını 
belirleyen faktörleri açıkladık. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden 
faktörleri açıklayarak
a) Kültürü oluşturan unsurlara yer verdik.
b) Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus 
ve Afrika kültür bölgeleri) dikkate alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verildi.
c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılın olmanın gerekliliği 
vurgulandı. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz edildi
a) Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verildi.
b) Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer 
verildi.
Nisan ayı itibariyle farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz 
edeceğiz. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirip
a) Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, 
OPEC) amaçları, işlevleri ve etki alanları itibarıyla tanıtımını yapacağız.
b) Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer 
vereceğiz.

Türk Kültürü ile ilgili ilginç bilgiler:
■ Sütten yoğurt, yoğurttan ayran yapmayı bulduğumuzu hatta “yoğurt” kelimesinin diğer 
   dünya dillerine “yogurt” şeklinde geçtiğini duymuşsunuzdur. Peki pantolon ve yeleği de 
   Türklerin bulduğunu biliyor muydunuz? At üstünde daha rahat hareket edebilmek ve 
   sırtlarını sıcak tutmak için icat edilmiş bu iki kıyafet (ha bu arada pastırma ve konserveyi de 
   biz bulduk.)
■ Günümüzde Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim, örtü ve perdelere işlenen 
   desenler, giysiler üzerinde kullanılan motifler vahşi hayvanları yaşam alanlarından uzak 
   tutmak için işlemişlerdir.

12. SINIFLAR: TYT’ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deneme sonrası kitapçıkta yer alan 
soruları birlikte çözüyor ve eksik konuları çoğu zaman bire bir etütlerle telaf i etmeye devam 
ediyoruz.

F RA N S I Z C A  /  L E  F RA NÇ A I S  

Pour les classes de 9ème ; nos activités en mars; les élèves fêtent la Francophonie dans les 
cours de français en regardant des vidéos ou en faisant des petites présentations sur les 
pays francophones. Au mois de mars, les étudiants apprennent les verbes au deuxième et 
troisième groupe. Ils essaient d’écrire des dialogues sur les produits ce qu’ils veulent 
acheter.

Mart ayında Fransızca dersinde 9. sınıf öğrencilerimiz ile Francophonie haftasını hazırlamış 
olduğumuz etkinliklerle kutladık. Öğrenciler ders esnasında hazırlamış oldukları sunumları 
sundular. Dilbilgisi alanında ikinci ve üçüncü grup f iilleri öğrenerek çekimleri üzerine 
çalıştık. Yazma bölümünde almak istedikleri ürünler üzerine diyaloglar hazırladık.

Pour les classes de 10ème; nos activités en mars, les élèves font des présentations sur la 
f rancophonie. Ils présentent leur projet en cours de français. Ils apprennent les expressions 
de temps et les pronoms personnels complément d’objet indirect. À la partie de 
vocabulaire, ils apprennent les ustensiles de cuisine et les ingrédients de La Bûche Noel.

Mart ayında Fransızca dersinde 10. sınıf öğrencilerimiz ile Frankofoni haftası için 
frankofonik ülkeler üzerine sunumlar hazırlayıp sunduk. Dilbilgisi bölümü için zaman 
ifadeleri ve Complément d’objet indirect konusu üzerine çalıştık. Kelime bilgisi bölümü için, 
mutfak araçları ve La Bûche Noel pastasının malzemelerini öğrendik.
 
Pour les classes de 11ème; nos activités en mars; les élèves apprennent les pronoms 
possessifs et les verbes tenir et servir. A la partie de vocabulaire, ils essaient d’apprendre 
les noms des émissions de télé et les matières scolaires. Pour la partie d’expression écrite, 
ils écrivent le paragraphe sur les événements au passé: ils ont fait un séjour linguistique 
d'une semaine en France. Ils font un court résumé de leur stage pour le poster sur leur blog 
à côté de leurs photos. Ils racontent ce qu’ils ont fait et donnent leurs impressions.

Mart ayında Fransızca dersinde, 11. sınıf öğrencilerimiz ile pronoms possessifs konusunu ve 
tenir ve servir f iillerin çekimleri üzerine çalışmalar yaptık. Kelime bölümü için; televizyon 
yayını kelimelerini ve ders adlarını öğrendik. Yazma bölümü için; geçmiş zaman eklerini 
kullanarak paragraflar hazırladık.

Pour les classes de 12ème; nos activités en mars; les élèves apprennent l’utilisation du futur 
proche et les adjectifs possessifs. Pour la partie de compréhension écrite; ils essaient de lire 
les textes au passé composé. Pour la partie d’expression écrite; ils écrivent la lettre à un ami 
sur les vacances d’été ou les vacances d’hiver. Les élèves présentent leurs petits projets sur 
la semaine de la Francophonie. 

Mart ayında Fransızca dersinde 12. sınıf öğrencilerimiz ile futur proche zamanını ve adjectifs 
possessifs konusunu işledik. Geçmiş zamanda yazan metinleri inceledik. Yazma bölümü 
için; yaz tatilini ya da kış tatilini anlatan metinler hazırladık ve bunları dersimiz esnasında 
sunduk. Frankofoni haftası ile ilgili sunumlar hazırladık.

TA R İ H  

9. SINIFLAR: Dersimizde mart ayı süresince Orta Çağ’da var olan hukuk sistemleri İlk 
Çağ’daki hukuk sistemleriyle paralel olarak işlenmiştir. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları 
süreç ve yaşadıkları kültürel çevre harita çalışması üzerinden incelenmiştir. Konuyla ilgili 
birtakım kavramlar örneklerle açıklanmıştır. Dersler müfredata uygun bir biçimde işlenmiş 
olup anlatım, soru-cevap, örnekleme, beyin f ırtınası yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. 
Hem önceki konuları kapsayan hem de yeni konularla pekiştirilecek birtakım kavramlar 
açıklanarak öğrencilere metin oluşturma biçiminde kurgulayacakları ödevler verilmiştir. 
Öğrenmeyi öğrenme şeklinde tanımlanabilecek bu etkinlikle öğrenciler bireysel olarak 
önceki öğrenmeleriyle bütünleştirebilecekleri yeni bilgi ve becerileri kazanmaya 
çalışmışlardır.

10. SINIFLAR: Dersimizde mart ayı itibariyle 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti siyasi 
gelişmeleri ele alınmıştır. Tarih şeritleri ve haritalar üzerinden bu süreç değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bu ünite içerisinde anlatım, soru-cevap, inceleme, tekrarlama, yorumlama 
yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Özellikle, bu ünite konuları öğrencilerin kronolojik 
düşünme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Öğrenciler, belli bir kronolojik sıralama ve 
ezber yapmaktan ziyade dönemin siyasi olaylarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde 
değerlendirerek tarihsel yorumlama becerilerini geliştirmeye çalışmışlardır. Bu amaçla 
konuyla ilgili metinler okutulmuş ve öğrencilerin kendi tarihsel çıkarımlarını yapmaları 
sağlanmıştır.
Bu ay okulumuzda doludizgin bir tarih f ırtınası esti diyebiliriz. 11 ve 12. sınıflarda gerek 
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün tarihi süreci, gerekse 18 Mart Çanakkale Zaferinin 
temeli, önemi ve tarihsel sürecinin tüm detayları ile birlikte incelendi.

11. SINIFLAR: Tüm sene boyunca gördüğümüz ve YKS sınavında sıkça çıkan anlaşma ve 
terimler üzerine sınıf içi etkinlik olarak bilgi yarışması yaptık. Böylelikle kavram 
kalabalığının olduğu bu dönemde ezberin dışına çıkarak bireysel sorular üzerinden kısa 
sürede tüm süreci tekrar etme f ırsatımız oldu. Yarışma hırsı doğrultusunda konular 
pekişmiş, tekrar bireysel notlar alınmış ve sınav haftasından önce tarih bağlamında %100 
öğrenim sağlanmış oldu. Aynı zamanda öğrenci odaklı anlatılarda son sürat devam etti 
böylelikle sorumlu olunan konular başka bir bakış açısı ile öğrenciler taraf ından gerekse 
kostümlü anlatım yapılarak pekiştirildi. Mevzubahis edilen konuların hiç biri havada 
kalmayarak ve eğlenerek tüm öğrencilerde anlam bulmuş oldu. Tarih dersinin en yoğun 
olduğu 11. sınıf tarihi kavramları ve değişimi geride bırakmak üzere olduğumuz mart ayında 
büyük ölçüde tamamlandı. Tüm 11. sınıf kademesi öğrencileri artık Osmanlı Devleti’nin XVII, 
XIII ve XIX. yy buhranı ve Avrupa’nın yükseliş temellerini anlamlandırabilir durumdadır. 

12.SINIFLAR: 12. sınıflarımızda müfredatta var olan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü konusu  
tüm detaylarıyla anlatılmak süreci canlandıran bir skecin izletilmesi ile duyusal haf ızayı 
doldurmanın yanı sıra görsel haf ıza ile de zenginleştirilmiş oldu. 18 Mart Çanakkale Zaferi 
ise önceden işlenmiş bir konu olarak gününde öğrencilerin aklında kalanları anlatmalarının 
istenmesi üzerine eksik kalan kısımların tamamlanması ve kısa bir videonun izletilmesi 
sonucu konunun daha kalıcı olması sağlandı. Bu noktada soru-cevap tekniğini kullanmış 
olmamız konuyu daha fazla irdeleme ve diğer süreçlerle bağlantı kurabilme yeteneğimizi 
geliştirmemizi sağladı. Bu konuların YKS Tarih konularının içinde var oluşu ise 
öğrencilerimize tekrar imkânı sağlamış oldu. Tarihi tüm sürecin anlatımının sonuna 
geldiğimiz bu günlerde öğrencilerle soru çözümü günü belirleyerek kendilerinin tarih 
dersinin yoğunluğundan ve çözememe korkusundan uzaklaşmak adına pek çok soru 
örneği görmeye başladık. Böylelikle göze zor gelen tarih sorularının artık bizler için daha 
kolay, daha anlamlı ve daha çözülebilir olduğu gözler önüne serilmiş oldu. Gerek kursta 
gerekse hafta içi derslerimize eklemlediğimiz soru çözümü öğrencilerimizin çok geride 
kalan konuları pekiştirme ve farklı açılardan sorulara nasıl yaklaşıldığını görme becerisini 
de kazandırmamızı sağlamıştır.

D İ N  KÜ LT Ü RÜ  V E  A H L A K  B İ L G İ S İ

9. sınıflarda mart ayı boyunca İslam ve İbadet ünitesi ile ilgili çalışmalarımıza devam ettik. 
Özellikle Ef ’al-i Mükellef in kavramı öğrencilerimizi epeyce zorladı. “Söylemesini bile 
beceremediğimiz bu kavramı nasıl öğreneceğiz” diye diye sitem edip durdular. Ancak gerek 
“dini anlamda sorumlu olanların eylemleri” anlamına gelen Ef ’al-i Mükellef in, gerekse bu 
kavramın içeriği olan f iillerin dini anlamdaki hükümlerini öğrenme f ırsatını yakaladık. 
Ayrıca İslam dininde ibadetin yeri ve önemi, ibadetlerin ahlaki gelişime katkıları ve 
ibadetlerle ilgili ilkelerin neler olduğunu öğrenerek ünitemizi tamamlamış olduk. 

10. sınıflarda Din ve Hayat ünitesini işlemeye devam ettik. Bu bağlamda İslam dininin 
getirdiği ilkelerle korumayı amaçladığı beş temel değer üzerinde durduk. Canın Korunması, 
Malın Korunması, Dinin Korunması, Aklın Korunması ve Neslin Korunması ilkelerini ihtiva 
eden bu beş temel ilkenin ilişkili oldukları konuları, hayatın içinden yaşayan örnekleri ile 
değerlendirdik. Ayrıca İslam Din ve Çevre konusunu işlerken Sosyal Sorumluluk 
kapsamında ve “Dünya Su Günü Etkinlikleri” çerçevesinde “Su Ayak İzi Hesaplama” 
etkinliğimizi de gerçekleştirerek farkındalık oluşturmaya gayret ettik.

11. sınıflarımızda Kur’an’da Bazı Kavramlar ünitesi ile ilgili sunumlarımızı yapmaya başladık. 
Öğrenirken aynı zamanda eğlendiğimiz bu sunumlarımızı öğrencilerimizin büyük bir 
çoğunluğu başarıyla geçekleştirdiler. Ayrıca 10. sınıflarımızda olduğu gibi Sosyal 
Sorumluluk kapsamında ve “Dünya Su Günü Etkinlikleri” çerçevesinde “Su Ayak İzi 
Hesaplama” etkinliğimizi de gerçekleştirerek farkındalık oluşturmaya gayret ettik.

12. sınıflarımızda ise müfredatımızı tamamlayarak tüm sınıflarda TYT ve AYT kapsamında 
soru çözümlerine başladık. Önceki yıllarda çıkmış sorulardan yola çıkarak soru tiplerine, 
soruları çözerken özellikle nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çektik. Bütün bunların 
yanı sıra öğrencilerimizin özellikle tekrar etmek istedikleri konularımızı birlikte listeledik. 
Listelemiş olduğumuz konu ve kazanımları sırasıyla tekrar etmeye ve varsa konuyla ilgili 
çıkmış soruları çözmeye başladık. Ayrıca II. Dönem sınavlarımız çerçevesinde özellikle 
12. sınıf TYT konularından oluşan bir çalışma hazırlayarak öğrencilerimizle paylaştık. 
Sorularımızın bu kapsamda olacağını ve bu vesileyle hem sınav hazırlığımızı, hem de TYT 
hazırlığımıza katkı anlamında çalışmalarımızı sürdürdük. Sınavlarımızdan sonra 
öğrencilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz ve tekrarlanması istenen konuların 
tekrarına, konularla ilgili soru çözümlerine devam edilecektir.

F E L S E F E

10. sınıf öğrencilerimizle “Bilim Felsefesi” alt başlığını değerlendirdik. Bilim felsefesi içerisinde 
paradigma, doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik kavramlarını öğrendik. Bilimsel yöntem 
basamaklarını ve aşamalarını inceledik. Hipotez, teori ve kuramın tanımlamalarını yaptık. 
Sınavlar başlamadan önce genel tekrar çalışmaları ile öğrendiklerimizi pekiştirdik. 
11. sınıf öğrencilerimizle 18. yy-19. yy felsefesini işlemeye başladık. 18. yy Aydınlanma Çağı’nın 
ve 19. yy felsefesinin temel özelliklerini inceledik. Grek Aydınlanması ile 18. yy Aydınlanması 
arasındaki temel farkları öğrendik. Immanuel Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” isimli makalesinde 
geçen “Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan 
kurtulup, kendi aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır.” ifadesinden hareketle hümanizm, 
ilerlemecilik, iyimserlik ve evrenselcilik başlıklarını inceledik. 
Mart ayı aynı zamanda önemli bir farkındalığı kazanmamızı da sağlamıştır. 22 Mart günü 
Birleşmiş Milletler taraf ından 1993 yılında “Dünya Su Günü” olarak ilan edilmiştir. Bugünün 
amacı; temiz ve güvenli suya erişememe konusuna dikkat çekmek ve küresel su kriziyle 
mücadele etmek için harekete geçilmesi gerekliliğini vurgulamaktır. Bu sebeple bizler de 
öğrencilerimizin farkındalığını artırmak adına, National Geographic Türkiye taraf ından 
hazırlanan “25 litre” adlı su belgeselini 22 Mart günü tüm sınıflarda izlettirdik. Bu belgeselden 
hareketle tüm öğrencilerimize “Su Ayak İzi”ni hesaplattırdık. Su ayak izi, bir kişinin ortalama 
tükettiği su miktarıdır. Su ayak izini hesaplayarak, Türkiye’nin 2030 yılında su sorunu 
yaşamaması için hangi önlemleri alabileceğimizi öğrendik. 
12. sınıf öğrencilerimizle TYT Felsefe ve AYT Psikoloji-Sosyoloji konularını tamamladık. Kalan 
süreçte genel tekrarlara ve soru çözümlerine ağırlık vererek ilerleyeceğiz. Mantık dersi için 
okul sınavlarına hazırlık yapmaktayız. AYT Mantık dersine yönelik konular da tamamlanarak 
öğrencilerimizin Alan Yeterlilik Testindeki tüm konu başlıklarını tamamlamaları sağlanmıştır.

E NG L I S H

Throughout March 2022, 9th Grade students studied on Future Forms as well as Conditionals. 
They practiced the rules of making wishes. They discussed wild places in the world, 
endangered animals, climate change and the form of caves. They also learnt vocabulary 
related to leisure activities and the weather. Formal and semi-formal letter samples were 
covered in the class. They used the email format to book accommodation or table at a 
restaurant. Students practiced the rules of debate and got prepared for the f inals.

Mart 2022 boyunca, 9. sınıf öğrencileri Gelecek Formlar ve Koşullar üzerine çalışmalar yaptılar. 
Dilek tutma üzerine alıştırmalar yaptılar. Dünyadaki vahşi yerleri, nesli tükenmekte olan 
hayvanları, iklim değişikliğini ve mağaraların şeklini tartıştılar. Ayrıca boş zaman aktiviteleri ve 
hava durumu ile ilgili kelimeleri de öğrendiler. Derste resmi ve yarı resmi mektup örnekleri 
işlendi. Bir restoranda konaklama veya masa rezervasyonu yapmak için e posta biçimini 
kullandılar. Öğrenciler münazara kuralları ile ilgili pratik yaptılar ve f inaller için hazırlandılar.

Throughout March 2022, our 10th grade students studied on their hobbies and inspirations. 
They discussed how often they go to art galleries, exhibitions and concerts by using reported 
speech. Students learnt their country’s national treasures and off icial rules by using modal 
verbs of speculation and deduction (present and past). They discussed other events or 
inventions that have changed how we communicate by using the past perfect and simple 
past.
They composed a paragraph about environmental problems and their solutions and which 
solutions they think are the most effective by using present and past perfect passives. 

Mart ayı boyunca 10. sınıf öğrencilerimiz, hobiler ve ilhamlar teması üzerinde çalıştılar. Rapor 
etme yapıları kullanarak ne kadar sıklıkla sanat galerilerini, sergileri ziyaret ettikleri ve 
konserlere gittikleri üzerine konuştular. Spekülatif ve didaktik modal (kip) ifadeleri kullanarak 
ülkenin milli hazineleri temasıyla resmi kurallar hakkında konuştular. Past simple ve past 
perfect yapıları kullanılarak nasıl iletişim kurduğunuzu değiştiren olaylar ve icatlar hakkında 
konuşuldu. Çevre problemleri ve çözümleri hakkında bir paragraf oluşturularak geçmiş ve 
şimdiki edilgen yapılar üzerinde duruldu. 

Throughout March 2022, our 11th grade students studied on talking about f inding a place to live 
and reading for general information. Students also reported what other people have said and 
asked, and their manner of speaking using different reporting verbs and structures.
They talked about living arrangements using a variety of vocabulary and idioms and talked 
about and reflected upon ways to resolve conflict. They discussed photos using comment 
adverbs and adverbials to convey certainty, attitude and opinion.

Mart 2022 boyunca, 11. sınıf öğrencilerimiz, yaşanacak bir yer bulma hakkında konuşma üzerine 
çalıştılar. Öğrenciler ayrıca, diğer insanların söylediklerini ve sorduklarını ve farklı aktarma 
f iilleri ve yapıları kullanarak, konuşma tarzlarını da geliştirdiler. Çeşitli kelimeler ve deyimler 
kullanarak yaşam tarzları ve onu nasıl düzenleyecekleri hakkında konuştular ve çatışmayı 
çözmenin yolları hakkında konuştular, üzerinde düşündüler. Kesinliği, tutumu ve görüşü 
iletmek için yorum zarflarını ve bu zarfları kullanarak fotoğrafları tartıştılar.
Throughout March 2022, our 12th grade students focused on recognizing persuasive language 
by using concessions. In addition, they learnt how to use relative pronouns in adjective clauses. 
They studied conducting research and wrote a report on a philanthropist. They were given 
extra materials about writing introductions and thesis statements by using concessions. They 
do the reading comprehension and listening part activities successfully, what’s more, they 
learnt academic vocabularies into the essays.
Mart ayı boyunca, 12. sınıf İngilizce derslerimizde öğrencilerimiz, zıtlık bildiren bağlaçları 
kullanarak ikna edici dili tanımaya odaklandılar. Ayrıca, sıfat tamlamalarında sıfat zamirlerini 
kullanmayı öğrendiler. Bir araştırma yapmak ve bir hayırsever hakkında rapor yazmak için 
çalıştılar. Zıtlık bildiren bağlaçlardan yararlanarak tanıtım ve tez bildirileri yazma konusunda 
kendilerine ek materyaller verildi. Okuduğunu anlama ve dinleme bölümü etkinliklerini başarılı 
bir şekilde gerçekleştirdiler, buna ek olarak makalelerde bulunan akademik kelimeleri 
öğrendiler.

G Ö R S E L  SA N AT L A R  D E R S İ

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz ile özgün baskı resim tekniklerini tanıma ve özgün baskı resim 
malzemelerini tanıma kazanımları doğrultusunda; 18 Mart Çanakkale Zaferi sergisi için dekor 
çalışmaları ve tuval üzerine akrilik boya çalışmaları yapıldı. Bu ayın sanat akımı olan “Pop Art” 
sanat akımı tanıtılarak çeşitli tasarımlar yapıldı.
Öğrencilerimizin çalışmalarını ve kendilerini bireysel olarak ifade edebilmelerini desteklemek 
amacıyla kişisel resim sergileri açmaya devam ediyoruz. Bu ay 12. sınıf öğrencimiz Sezgi İrem 
EKTİLER kendi çalışmalarından oluşan soyut sanat sergisinin açılışını yaptı.

B E D E N  E Ğ İ T İ M İ

Mart ayında kazanımlarımızın başında sporun f iziksel aktivite olması dışında, spor 
kültürünün oluşturulması vardı. Bu kazanım doğrultusunda, Kahoot oyunu ile teknoloji ile 
eğitimi birleştirerek, öğrencilerin de aktif katılım sağladığı etkinlikler yapıldı. Spor 
salonunda, kuvvet ve denge çalışmalarına devam edildi. 

Okul basketbol takımımız Beşiktaş ilçe maçlarına katıldı. Takımdaki öğrencilerimizi tebrik 
ederiz. 

Okulumuzda düzenlenen “Masa Tenisi Çiftler Turnuvası”nda, Burak Furkan Yıldırım-Yamaç 
Ergün 2., Amir Molho-Kemal Kucuroğlu 1. oldu. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik 
ederiz. 

9-C sınıf ı öğrencimiz Rima Mazmanoğlu, okulumuzu temsilen katıldığı “Okullararası Ritmik 
Cimnastik Şampiyonası”nda Avrupa yakası 2.si, İstanbul 3.sü olup Türkiye Şampiyonasına 
gitmeye hak kazandı.

M ÜZ İ K

“Çanakkale Türküsü (Çoksesli), Kahraman Erler (Çoksesli), Tunç Yüzlü (Çoksesli), Yemen 
Türküsü ve Hey On Beşli” adlı şarkılar öğretildi ve 18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde 
seslendirildi.
Öğrencilerimize solfej hakkında bilgilerinin olup olmadığı soruldu ve verilen cevaplara göre 
solfejin tanımı yapıldı. Solfej eğitimi ile öğrencilerimiz notaları daha kolay okumayı öğrendi.
Klasik Batı Müziği Dönemleri hakkında bilgi verildi. Sınıf içi panolara asılan dönem bestecileri 
gösterilerek tanıtıldı. Dönem bestecilerinin videoları ve besteleri izletildi. 
Öğrencilerimize çeşitli müzik türleriyle ilgili müzikler dinletildi ve öğrencilere dinletilen 
müziklerin hangi müzik türüne veya türlerine ait olduğu soruldu. Verilen cevaplar 
doğrultusunda öğrencinin konu ile ilgili yeterliği ölçüldü. 
Tüm kademelerden öğrencilerin oluşturduğu okul orkestramız ile 24 Mart Francophonie  
etkinlikleri dolayısıyla Fransızca şarkılardan oluşan bir konser düzenlendi.
Ukulele eğitimine devam ediliyor. Öğrencilerimiz ile çeşitli şarkılara ukulele ve ritim 
enstrümanları ile eşlik ettik. Sınıf içerisinde mini bir konser verdik.
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