
9.SINIF                     
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI



ÖN SÖZ
Eğitin beni.

Tutun kolumdan gezdirin toprağımın üstünde,

Vatanımın dört bir yanını sevmeyi öğretin.

Eğitin beni.

Çıkarın beni semalara uçmayı öğretin,

Atın beni deryalara yüzmeyi öğretin,

Eğitin beni.

Güneşi gösterin bana, yağmurlu günde,

Kardeşliği öğretin,

Suç aramayın geçmişte, dünde,

Geleceği öğretin.

(...)

Kıymetli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim,

Bu çalışmadaki amacımız; bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile yaşanan değişime ayak uydurabilen, bilgiyi üreten, 

eleştirel düşünen, hayata farklı pencerelerden bakabilen, problem çözebilen, kazandığı becerileri hayatının her alanında 

kullanabilen nitelikte bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır. Sayın Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un “Hayatın İçindeki 

Müfredat” kitabı bizlere bu yolda ışık tutmuş, ilham kaynağımız olmuştur. Kitapta yer alan etkinlikler ile ilgili velilerimize 

ve öğretmenlerimize uyguladığımız anketin sonucu, bizlerde böyle bir çalışma yapmanın toprağa gizlenmiş tohumları 

yeşerteceği fikrini oluşturmuştur.

Sevgili Öğrencilerim,

En büyük öğrenme alanı, hayatın kendisidir. Bir çiçeği dalındayken koklamak, kırlarda kelebek kovalamak, elinizdeki 

büyüteçle toprağı incelemek, kuşların nasıl yuva yaptığını gözlemlemek, balık tutmak, akşam gelecek misafirler için 

büyüklerinizle mutfağa girmek, sofrayı kurmak... Kısacası yaparak, yaşayarak öğrenmek... Hayata karışarak öğrenmek... 

Düşünsenize hem öğreniyorsunuz hem eğleniyorsunuz. Bu kitaptaki etkinlikleri sizlere böyle bir öğrenme ortamı 

oluşturmak için hazırladık. Öğrenme yolculuğunuzun her daim devam etmesi dileğiyle...

Değerli Öğretmenlerimiz,

Bu kitapta yer alan etkinliklerin bazıları bireysel, bazıları öğrencinin akranları ile iş birliği yaparak gerçekleştirebileceği, 

bazıları ise teknoloji kullanımını ön plana çıkaran etkinliklerdir. Dört farklı sınıf düzeyinde on bir farklı ders müfredatından 

seksen dokuz yaşamsal bağlamda etkinlik hazırlanmıştır. Etkinlikleri hazırlarken öğrencinin günlük hayatla ilişki 

kurmasına ve öğrencide ilgi uyandıracak düzeyde olmasına dikkat ettik. Eğitimin amacı insanı sürekli sorular sorar 

durumda tutmaktır. Başarı bir sonuç değil süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olabilmek için Ölçme 

Değerlendirme Merkezi Koordinatörleri ve zümre öğretmenleri iş birliği ile hazırlanan bu çalışmanın sizlerin de katılarıyla 

daha anlamlı hâle gelmesi dileğiyle...

Fazilet DURMUŞ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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1-Etkinlik çoğaltılarak sınıftaki öğrencilere verilir. 

1-Etkinlik çoğaltılarak sınıftaki öğrencilere verilir. 

1-Etkinlik çoğaltılarak sınıftaki öğrencilere verilir. 

2-Ödevlendirmeden sonraki ilk derste etkinlik çoğaltılarak sınıftaki öğrencilere verilir. 

1-Öğrencilere etkinliğin 3. maddesi ile ilgili bilgi toplamaları için ödevlendirme yapılır.

2-Öğrecilerden verilen sürede etkinlikteki soruları cevaplamaları istenir.

2-Öğrecilerden verilen sürede etkinlikteki soruları cevaplamaları istenir.

2-Öğrecilerden bir sonraki derse kadar geçen sürede etkinlikteki soruları cevaplamaları istenir.

3-Öğrecilerden verilen sürede etkinlikteki soruları cevaplamaları istenir.

3-Öğrencilerin sadece ders notlarından yardım almalarına izin verilebilir.

3-Öğrencilerin ders kitabı ve ders notlarından yardım almalarına izin verilebilir.

4-Öğrencilerin sadece ders notlarından yardım almalarına izin verilebilir.

4-Öğrenciler cevaplarını tamamladıktan sonra etkinlikler toplanır.

4-Öğrenciler cevaplarını tamamladıktan sonra etkinlikler toplanır.

5-Öğrenciler cevaplarını tamamladıktan sonra etkinlikler toplanır.

5-Öğrencilerle, doğru cevapları içeren etkinlik örneği paylaşılır.

5-Öğrencilerle, doğru cevapları içeren etkinlik örneği paylaşılır.

5-Bir sonraki derste öğrencilerle, birlikte beyin fırtınası yapılarak etkinlikteki sorular cevaplanır.

6-Öğrencilerle, doğru cevapları içeren etkinlik örneği paylaşılır.

6-Değerlendirilen etkinlikler bir sonraki derste öğrencilere tekrar verilir.

6-Değerlendirilen etkinlikler bir sonraki derste öğrencilere tekrar verilir.

7-Değerlendirilen etkinlikler bir sonraki derste öğrencilere tekrar verilir.

7-Değerlendirmede belirlenen öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için yapılan plan uygulanır.

7-Değerlendirmede belirlenen öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için yapılan plan uygulanır.

8-Değerlendirmede belirlenen öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için yapılan plan uygulanır.

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

9.SINIF FİZİK ETKİNLİKLERİ
UYGULAMA YÖNERGELERİ
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1
Etkinlik Adı NEREDEN, NEREYE, NE KADAR? Süre 15 dk.

Ünite 9.3. HAREKET VE KUVVET Tür Bireysel

Kazanım 9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.

Amacı Hareket ile ilgili bazı temel nicelikleri kavramak.

Araç gereç Kalem, silgi.

Tabloda yatay düzlemde hareket etmekte olan uzaktan kumandalı oyuncak arabaya ait konum 
koordinatları ve zaman değerleri verilmiştir. Oyuncak arabanın tabloda verilen koordinatlardaki 
konum vektörlerini orjini referans noktası seçerek çiziniz.

4

3

6

9

-4

-3

-6

-9

0 12-12-14-16 168-8 14

x (m)

y (m)

Zaman (s) 0 2 4 6 8 10 12

Konum Koordinatı (x,y) A(0,0) B(-8,-6) C(-8,9) D(12,9) E(0,0) F(12,-9) G(16,-3)

1. Aracın en büyük yer değiştirmesinin hangi ardışık zaman aralığında gerçekleştirdiğini bulunuz.

3. Aracın 6 ve 8. saniyeler arasındaki hızının büyüklüğü kaç m/s’dir?

4. Aracın 12 saniyede aldığı yolu ve süratini bulunuz.

2. Aracın harekete başladıktan kaç saniye sonra yer değiştirmesi sıfır olmaktadır?



7

2
Etkinlik Adı HAREKET TÜRÜRÜNÜ BELİRLE Süre 10 dk.

Ünite 9.3. HAREKET VE KUVVET Tür Bireysel

Kazanım 9.3.1.1. Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.

Amacı Harek türleri afrasındaki temel farkları belirlemek.

Araç gereç Kalem, silgi.

A

L

B

Mil

A

K

Mil

Şekildeki A makarasına K cismi esnemeyen iple bağlanmıştır. Makara, merkezinden geçen mile bağlı 
olup mil etrafında serbestçe dönebilmektedir. Makara mil ekseninde döndürüldüğünde makarası, mil ve K 
cisminin yaptığı hareket türlerini nedenleri ile birlikte yazınız.

Şekilde B makarasına bağlı esnemeyen ip, A makarasından geçerek L cismine bağlanmıştır. B makarası 
sürtünmeli yatay düzlem üzerinde ok yönünde  ilerlemektedir. A makarası, B makarası ile B makarasına 
bağlı mil ve L cisminin yaptığı hareket türlerini nedenleri ile birlikte yazınız.

H2O ve CCl4 molekülünü oluşturan ve atomlar ve atomlar arası bağlar şematik olarak gösterilmiştir.
H, O, C ve Cl atomlarının oda sıcaklığındaki hareket türleri ile ilgili araştırma yaparak ulaştığınız sonuçları 
yazınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

1.

2.

3.
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3
Etkinlik Adı HIZLANMA HIZI Süre 30 dk.

Ünite 9.3. HAREKET VE KUVVET Tür Bireysel

Kazanım 9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.

Amacı İvmeli hareket ve yerdeğiştirme arasındaki ilişkiyi belirlemek.

Araç gereç Kalem, silgi.

Bir bilardo topu belli bir yükseklikte sabit konumda tutulmakta iken serbest bırakılıyor. 
Serbest bırakılan topun 1’er saniye aralıklarla çekilen konum fotoğrafları ve bu konum-
daki hız değerleri verilmiştir.

V0= 0t0= 0

Δx1

Δx2

Δx3

Δx4

Δx5

t1= 1 s

t2= 2 s

t3= 3 s

t4= 4 s

t5= 5 s

V1= 10 m/s

V2= 20 m/s

V3= 30 m/s

V4= 40 m/s

V5= 50 m/s

Bilardo topunun zaman aralıklarındaki hız değişimini 
belirleyiniz. Bu değişimin fiziksel karşılığını ifade ediniz. 
Hızdaki değişimi dikkate alarak herhangi bir t anında to-
pun hızını veren bir eşitlik türetiniz. 

1.

Yer değiştirme için türettiğiniz ifade yardımıyla örneğin 
bilardo topunun t1 ile t2 ve t2 ile t3 zaman aralığında yaptı-
ğı yer değiştirme büyüklüklerinin toplamı, t1 ile t3 zaman 
aralığındaki yer değiştirme büyüklüklerini karşılaştırınız. 
Ulaştığınız sonuç benzer durumdaki başka zaman de-
ğerleri içinde geçerli mi?

3.

Bilardo topunun hareketi boyunca her 1s’de yaptığı yer-
değiştirmenin büyüklüğünü veren bir ifade türetiniz.(Yol 
gösterme: Pazartesi günü kumbarasına 1 TL atan atan 
kişi hergün bir önceki günden 1 TL fazla atarsa hafta içi 
toplam 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15 TL birikim sağlamış olur. 
Birikim tutarını belirlemede [(1+5)/2].5 işlemi de kullanı-
labilir.)

2.
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4
Etkinlik Adı KİME GÖRE? Süre 10 dk.

Ünite 9.3. HAREKET VE KUVVET Tür Bireysel

Kazanım 9.3.1.6. Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklar.

Amacı Hareketin göreceli bir kavram olduğunu belirlemek.

Araç gereç Kalem, silgi.

1.

2.

3. Buna göre resimdeki helikopter bulunduğu konumda iken düşey doğrultuda yükselmeye başlayarak 
yerle teması kesildiği anda dünyanın hızla helikopterden uzaklaşmasını bekleriz ancak gerçekte böyle 
bir olayla karşılaşılmaz Bu olayın nedenini açılayınız.

Resimde pistte kalkışa hazırlanmakta olan ambulans helikopter görülmektedir. Dünyanın hem kendi 
ekseni etrafında hem de güneş etrafındaki yörüngede dönme hareketi yaptığı bilinmektedir.

Kar yağışının olduğu bir günde hareket halindeki araçta iken kar tanelerinin aracın ön camına doğru 
geldiğini, hatta araç hızlandığında kar tanelerininde hızlandığı gözlemlenir. Ancak araçtan inip karyağışı 
izlendiğinde durumun böyle olmadığı görürülür. Bu durumun nedenini açıklayınız?



KİMYA 9

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı KURABİYEMİ YAPIYORUM Süre 80 dk.

Ünite 3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Tür Bireysel

Kazanım 9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.

Amacı Isı değişiminin (40 kj/mol) fiziksel ve kimyasal değişime etkisini ayırt edebilme.

Araç gereç Mutfak malzemeleri, video çekimi için elektronik cihaz ya da telefon.

1

Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasında güçlü ve zayıf etkileşim 
tanımlamasında bir ölçütün varlığı kabul edilmiştir. Bu ölçüt, etkileşimin oluşması sırasında 
açığa çıkan veya etkileşimin kopması için gerekli olan enerjidir. Bu kabul edilen enerji değeri
40 kj/mol’dür.

H2O(s) + 43,9 kj/mol → H2O(g)

Örneğin sıvı suyun 1000C’ de gaz hâline geçmesi için 43,9 kj/mol (40 kj/mol çok yakın 
olduğundan fiziksel değişim kabul edilir.) enerji gerekir. Olay, fiziksel bir değişim olup 
moleküller arası zayıf etkileşimler kopmuştur.

MgO(k) + 3850 kj/mol → Mg2+
(g) + O2–

(g)

Katı hâldeki MgO ise kendisini oluşturan yeni türlere ayrılması için 40 kj/mol’ün çok üzerinde 
3850 kj/mol’lük enerji gerekir. Olay, kimyasal bir değişim olup moleküller arası güçlü 
etkileşimler kopmuştur.

Kurabiyenizi yaparken karşılaşabileceğiniz tehlikelere karşı aşağıda uyarı amaçlı güvenlik 
işaretleri verilmiştir. Bu güvenlik uyarı işaretlerini inceleyerek yanınızda bir büyüğünüzle 
birlikte kurabiyenizi yapmaya başlayınız.

GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ

KIRILABİLİR CAM GÜVENLİĞİ ISI GÜVENLİĞİ KESİCİ/DELİCİ CİSİM            
GÜVENLİĞİ

Bu piktogram, işlemlerde 
kırılabilecek malzemelerin 

kullanılacağını gösterir. Cam 
malzemeler aşırı ısıtılmamalı 

ve ani sıcaklıklara maruz 
bırakılmamalıdır.

Bu piktogram, işlemde 
çok sıcak bir yüzey veya 
ısıtıcı olduğundan eldiven 

kullanılması gerektiğini 
gösterir. Eldiven kullanılmalıdır.

Bu piktogram, işlemlerde kesici/
delici araçların kullanılacağını 

gösterir.

SICAK CİSİM GÜVENLİĞİ ELEKTRİK GÜVENLİĞİ YANGIN GÜVENLİĞİ

Bu piktogram, işlemlerde bir 
ısıtıcı ya da sıcak bir yüzeyin 
olduğunu gösterir. El, ayak ve 
diğer organların yanmaması

için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu piktogram, işlemlerde şehir 
elektriğinin kullanılacağını 

gösterir. İletken uçlara 
dokunulmamalıdır. Gerekli

önlemler alınmalıdır.

Bu piktogram, işlemlerde yangın
çıkarabilecek malzemelerin 

kullanılacağını gösterir. Gerekli 
önlemler alınmalıdır.
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Sevdiğiniz bir kurabiye tarifinde veya aşağıda verilen kurabiye tarifinde kullanılacak gerekli 
malzemeleri tezgâhınıza hazırlayınız.

Hazırlık (malzemeler):

 ▶ 125 gram tereyağı (erimiş 1 su bardağı) /ya da 1 su bardağı ayçiçek yağı
 ▶ 1 su bardağı toz şeker
 ▶ 1 su bardağı yoğurt
 ▶ 5 su bardağı un
 ▶ 1 paket kabartma tozu
 ▶ 1 su bardağı iri dövülmüş fındık (ya da ceviz)
 ▶ 2/3 su bardağı kuru üzüm
 ▶ 3 adet yumurta

PÜF NOKTASI

 ▶ Fırınınızı önceden ısıtın.
 ▶ Kurabiyenin şekilsiz olmasından dolayı çok sert olmayan cıvık bir hamur hazırlanmalıdır.
 ▶ Hamura kıvam aldırmak için ekstra un ilave etmeyin. Kurabiyeleri fazla kızartmayın.
 ▶ Fırın kapağını açmadan sürekli kontrol edin. Aksi takdirde çok sert kurabiyeler elde 

edersiniz.
 ▶ Katı yağınızı eritin ve erimiş yağınızı oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin.

YAPILIŞI

1. Karıştırma kabına un, şeker, yumurta, 
kabartma tozu, fındık ve kuru üzümü ekleyip 

karıştırın.

2. En son yağınızı ekleyin ve karıştırın.

3. Bu aşamada tahta kaşık kullanabilirsiniz, 
hamur cıvık bir hâl alacaktır.

KAYA KURABİYESİ

1
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4. Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika buzdolabında 
dinlendirin.

5. Kurabiye hamurunu yağlı kâğıt serili fırın tepsisine 
yemek kaşığıyla alıp düzgün aralıklar olacak şekilde

yerleştirin.

6. Fırınınızın gücüne göre değişmekle beraber yaklaşık 
10-12 dakika pişirin (Kurabiyeleriniz

büyükse biraz daha tutabilirsiniz.) Fırından almadan önce 
pembeleşmesine özen gösterin.

Fazla kızartmadan fırından çıkartın ve tezgâhınızın üzeri-
ne alarak soğumaya bırakın.

1

Afiyet Olsun!

Uygulama
1. Hazırladığınız malzemelerinizi karıştırarak kurabiye hamurunu elde ediniz. Hamurunuz bu 

hâliyle hangi değişime uğramıştır?

2. Hamurunuzu oluşturmak için malzemeleri karıştırarak şekil verdiğinizde tadı, rengi, kokusu 
değişti mi? Neden? Araştırınız.

Büyüklük: ……………………………………………………………………………......................
Şekil: ……………………………………………………………………………………..................
Tat: …………………………………………………………………………………….....................
Renk: ………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………..........
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Renk: …………………………………………………………………………….........................
Koku: ……………………………………………………………………………………...............
Kabarcık oluşması (gaz çıkışı): …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………......

4. Kurabiye yapımındaki, malzemelerin karıştırılmasından tabağa gelene kadar gerçekleşen 
fiziksel ve kimyasal değişimleri 40 kj/mol’den büyük/ 40 kj/mol’den küçük olacak şekilde 
tabloda belirtiniz.

Değerlendirme:

1. Kurabiyenizi yaparken çektiğiniz video ya da fotoğrafları öğretmeninize gönderiniz.
2. Öğretmen, tüm sınıf öğrencileri ile paylaşarak onların da deneyimlemelerini sağlayarak not 

ile değerlendirir.

1

3. Hazırlayıp, şekil verdiğiniz hamuru, çalıştırdığınız fırına dikkatlice yerleştiriniz. Kapağını 
açmadan ısı altında gözlemlediğiniz değişimler nelerdir?

Fiziksel değişim Kimyasal değişim 40 kj/mol’den büyük 40 kj/mol’den küçük
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2
Etkinlik Adı EN SEVDİKLERİM Süre Süresiz (Boş zamanlarınızı 

değerlendirme)

Ünite 3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Tür Bireysel

Kazanım 9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.

Amacı Hidrojen bağının kazandırdığı fiziksel özellikleri kavrama.

Araç gereç İnternet bağlantılı elektronik cihaz.

Uygulama  

Aşağıdaki bağlantıyı açınız.

                             

Aşağıdaki simülasyon, ikili ya da üçlü atomlarla oluşturulan moleküllerde atomların 
elektronegatiflik değerleri ile oynayarak molekülün polarlığında oluşan değişmeyi 2 
ve 3 boyutlu olarak gözlemleme imkânı vermektedir.

 ▶ Oluşan dipolün yönü,
 ▶ Kısmi eksi ve artı karakter kazanan atomların hangileri olduğu,
 ▶ Elektrik alan uygulanırsa atomun hangi ucunun nereye yöneleceği gibi çeşitli 

uygulamalarla molekül polarlığı kalıcı bir şekilde öğrenilebilmektedir.

  https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/molecule-polarity 
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1. (HCl, H2O, BH3, NH3, CO2) gibi basit moleküller için atomların cinsini ve yerlerini 
değiştirerek, molekül içi bağın ve molekül yapıların polarlık–apolarlık durumları  
gözlemlenir.

A) Ekranın sol üst köşesindeki ‘‘Two Atoms’’ (ikili atom) sekmesini açınız. A ve B atomlarının 
elektronegatiflik değerlerini gözlemleyebilmek için sıkala üzerindeki okları; A atomu için 
soldan 2., B atomu için sağdan 2. çizgiye kaydırınız. Molekülde meydana gelen değişiklikleri 
gözlemleyebilmek için molekülün sağ tarafındaki ‘‘View (görünüm)’’, ‘‘Surface (yüzey)’’ ve 
‘‘Electric Field (elektriksel alan)’’ pencereleri altındaki butonlardan değişiklikler yaparak 
molekülü gözlemleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektronegatiflik ne demektir? Araştırınız.

2. Hangi atomun elektronegatiflik değeri az, hangisinin fazladır?

3. Dipol ne demektir? Araştırınız.

2
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4. B atomu çevresinde elektron yoğunluğu nasıldır? Neden?

5. A atomu çevresinde elektron yoğunluğu nasıldır? Neden?

6. Elektriksel alan uygulandığında molekülde nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Neden?

NOT: Sıkala üzerinde istediğiniz kaydırmaları yaparak molekülde meydana gelen farklılıkları göz-
lemleyiniz.

B) Ekranın sol üst köşesindeki ‘‘Three Atoms’’ (üçlü atom) sekmesini açınız. A, B ve C 
atomlarının elektronegatiflik değerlerini sıkala üzerindeki okları; A atomu için soldan 1’e ‘‘less 
(en az)’’, B atomu için orta çizgiye, C atomu için ‘‘more (en fazla)’’ kaydırınız. Molekülde 
meydana gelen değişiklikleri gözlemleyebilmek için molekülün sağ tarafındaki ‘‘View 
(görünüm)’’ ve ‘‘Electric Field (elektriksel alan)’’ pencereleri altındaki butonlardan değişiklikler 
yaparak molekülü gözlemleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

2
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1. ‘‘Bond Dipole (bağ dipollüğü)’’ne demektir? Araştırınız.

2. Hangi atomun elektronegatifliği fazladır ve molekül bundan nasıl etkilenmiştir?

3. ‘‘Moleculer Dipoles (molekül dipollüğü)’’ ne demektir? Araştırınız.

4. Kısmen eksi, kısmen artı ne anlama gelmektedir? Araştırınız.

5. A atomu çevresinde elektron yoğunluğu nasıldır? Neden?

6. C atomu çevresinde elektron yoğunluğu nasıldır? Neden?

7. Elektriksel alan uygulandığında molekülde nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Neden?

NOT: Sıkala üzerinde istediğiniz kaydırmaları yaparak molekülde meydana gelen farklılıkları 
gözlemleyiniz.

2
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Hidrojen bağlarının oluşabilmesi için molekülde hangi atomların bulunması gerektiği 
ve moleküle hangi fiziksel özellikler kazandırdığı gözlemlenir.

A) Aşağıdaki soruları araştırarak cevaplandırınız.

1. Hidrojen bağı ne demektir? Araştırınız.

2. Fiziksel özellikler ne demektir? Araştırınız.

3. Hidrojen bağı oluşabilmesi için moleküllerde hangi atomlar bulunmalıdır? Araştırınız.

4. Hidrojen bağı varlığında yapı hangi özellikleri kazanır? Listeleyiniz.

B) Ekranınızdaki moleküller listesinden bir molekül seçiniz.

2.

2

3. ‘‘Moleculer Dipoles (molekül dipollüğü)’’ ne demektir? Araştırınız.
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Molekülde gerekli değişiklikleri yapabilmek için molekülün sağ tarafındaki ‘‘View 
(görünüm)’’ ve ‘‘Surface (yüzey)’’ pencereleri altındaki butonlarda değişiklikler yaparak 
molekülü gözlemleyip aşağıdaki soruları cevaplayanız.

1. Bağ dipollüğü ve molekül dipollüğü arasındaki farklıllıklar nelerdir?

2. ‘‘Homo moleküler (aynı atomlardan)’’ oluşan bir molekülde, molekül içi bağlarda dipollük 
oluşur mu? Araştırınız.

3. ‘‘Hetero moleküler (farklı atomlardan)’’ oluşan bir molekülde, molekül içi bağlarda dipollük 
oluşur mu? Araştırınız.

4. ‘‘Homo moleküler (aynı atomlardan)’’ oluşan bir molekülde elektron yoğunluğunu nasıl 
gözlemlediniz? Sebebi nedir? Araştırınız.

5. ‘‘Hetero moleküler (farklı atomlardan)’’ oluşan bir molekülde elektron yoğunluğunu nasıl 
gözlemlediniz? Sebebi nedir? Araştırınız.

2
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Dünya nüfusu hızla artarken insanların neden 
olduğu kirlilik miktarı da artar. Ayrıca insanların 
yoğun çalışma tempoları ve hareketli yaşam 
tarzları, ihtiyacı olduğundan fazla tüketim 
yapmasına ve bu kirliliğin artmasına neden 
olmaktadır. Plastiklerde kullanılan kimyasallar 
insan vücudu tarafından emilir. Bu kimyasalların 
bazılarının insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkileri olduğu bulunmuştur. Plastikler; 
yapılarında karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), 
azot(N) gibi elementlerin olduğu monomerlerin 
art arda eklenmesiyle oluşan polimer yapısında 
malzemelerdir. Kullanımları kolay, hafif, esnek, 
kolay şekil verilebilir, aşınmaya karşı dayanıklı, 
ısı ve elektrik yalıtkanlığına sahip malzemelerdir.

Etkinlik Adı BU DÜNYA HEPİMİZİN Süre 40 dk.

Ünite 5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA Tür Bireysel

Kazanım 9.5.2. ÇEVRE KİMYASI  

Amacı Çevre kirleticileri ve etkilerinin neler olduğunun kavratılması.

Araç gereç İnternet bağlantılı elektronik cihaz.

3

SU VE TOPRAK KİRLETİCİLER

Plastikler; cep telefonlarından bilgisayarlara, bisiklet kasklarından mutfak malzemelerine 
kadar birçok alanda kullanılır. Kullanım avantajları olmakla birlikte çevreye verdiği zararlar da 
oldukça fazladır. Su ve toprak kirleticilerin başında plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır 
metaller, piller ve endüstriyel atıklar gelmektedir.

Banka kartları: 1.000 yıl
Plastik torba: 1.000 yıl
Plastik tabaklar: 500 yıl
Bebek bezi: 550 yıl
Pet şişeler: 400 yıl

Aşağıda bazı maddelerin doğada kaç yılda bozulduğu verilmiştir.
Çakmak: 100 yıl
Kutu kola: 10 yıl
Sakız: 5 yıl
Sigara izmariti: 1 yıl
Gazete: 3 ay

İnsanlar bu maddeleri daha fazla kullandıkça gezegendeki 
çöp miktarı da artmaktadır. Çöpe atılan bir plastik torba 
ancak 1.000 yılda kaybolmaktadır. Plastikler; tabiatta doğal 
olarak çürümez, ayrıca yakıldıklarında çok zararlı kimyasal 
maddeler içeren dumanlar yayar. Okyanus ve denizlere 
karışan plastikler, deniz canlılarına zarar verir. Binlerce yıl 
doğada kalabilen plastik atıklar, ekolojik dengeyi bozar. Yeraltı 
sularına zararlı kimyasalların karışmasına neden olur. Dünya 
petrol üretiminin yaklaşık %4’ü plastik üretmek için ham madde 
olarak kullanılmaktadır. Deterjanlar, toksik etkilerinin yanı sıra 
yapılarında bulunan fosfatlar nedeniyle suyu ve sudaki canlı 
hayatı olumsuz etkiler. Sulardaki aşırı yosunlaşmanın nedeni 
deterjanların yapısındaki fosfatlardır. Fosfatlar, yosunların 
anormal olarak büyüme ve çoğalmasına yol açar. Aşırı 
çoğalma, su yüzeyini kapladığında suyun hava ile temasını 
kestiği için oksijenin sudaki çözünürlüğü azalır.
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HAVA KİRLETİCİLER 

Uygulama (Gözlem):
            Aşağıdaki bağlantıda atmosfer gazlarının artışı, sera gazı etkisinin atmosferde yarattığı 
değişiklikleri gözlemleyeniz.

3

  Ne yazık ki 2017 yılının Şubat ayında Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) hava kirliliği raporuna göre her 
yıl yaklaşık iki milyon insan, kirli hava etkilerinden 
dolayı erken ölüyor. Hava kirliliği, yalnızca duman 
kokulu büyük şehirlerde yaşayan insanları değil, 
tüm canlıları etkileme potansiyeline sahip olan 
büyük bir sorundur. Çünkü kirli hava; küresel 
ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi birçok 
küresel sorunlara neden olur ve bu sorunlar tüm 
canlıları etkiler. Genellikle atmosfere, canlılara ve 
çevreye zararlı etkiler bırakan bir veya daha fazla 
kirleticinin havada bulunması hava kirliliği olarak 
kabul edilir. Havadaki kirleticiler her zaman görünür 
olmayabilir ve birçok farklı kaynaktan ortaya çıkmış 
olabilir. Bu kirleticiler; volkanik patlamalar, orman 
yangınları, toz fırtınaları, okyanuslar, denizler 
ve bitkiler gibi doğal olaylardan havaya yayılmış 
olabileceği gibi ulaştırma, endüstri ve ısınma gibi 
insan faaliyetleri sonucunda da ortaya çıkmış 
olabilir. Hava kirleticilerin başında azot oksitler, 
karbondioksit ve kükürt oksitler gelir.

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/greenhouse/latest/greenhouse.html?simulation=greenhouse

  Soluduğunuz havadaki bazı gazların, yavaş yavaş sizi öldürüyor olabileceğini hiç düşündünüz 
mü? Kim hava kirliliği yüksek olan bir şehirde yaşamak ister ki?
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3

Aşağıda hava, su ve toprak kirleticilerin bazıları verilmiştir. 

Yukarıda verilen kutuları, kirlilik oluşturduğu ortama göre sınıflandırınız. 1.

Çevre temizliğine katkı veya kirliliğe karşı savaşmak için siz de verilen örneklerdeki 
gibi okulunuzda bir etkinlik yapınız.

2.

 ▶ Atık pil toplama.
 ▶ Okul çevresini ya da yakındaki park, sahil, göl kenarı veya mahalleyi temizleme.
 ▶ Okulda çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararları gösteren resim sergisi açma gibi…
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4
Etkinlik Adı ÖZGÜR OLMAK Süre Süresiz (Boş zamanlarınızı değerlendirme)

Ünite 4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ Tür Bireysel

Kazanım 9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar. 

Amacı Gazların genel özelliklerini kavrama.

Araç gereç İnternet.

 Aşağıdaki bağlantıya gidiniz, simülasyonu inceleyerek aşağıdaki soruları 
cevaplandırınız.

Gazların genel özellikleri nelerdir? Araştırınız. Simülasyondan faydalanarak sıralayabilirsiniz.

Sabit parametrelerin altındaki basınç butonunu tıklayınız. Odacıktaki gaz sekmesinin altında 
bulunan ağır türlerin sayısını, yukarı butonuna basarak 40’a kadar arttırınız. Simülasyonda 
meydana gelen değişiklikleri gözlemleyerek yazınız.

1.

2.

https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/balloons-and-buoyancy

İzle (Gözlem) : 

Uygulama: 

A) Ekranınızın sol üst köşesinde bulunan sekmelerden sonuncusu olan gazların genel 
özelliklerini açınız.

Basınç: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Sıcaklık: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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Yer çekimi sıkalasını sağa doğru çekerek artırıp taneciklerin hareketini gözlemleyerek, 
değişiklikleri aşağıya yazınız.

3.

Araçlar–seçenekler sekmesinde bulunan ölçüm araçları ve gelişmiş seçenekleri de 
tıklayarak yaptığınız değişiklikleri ekranınızın sağ köşesinde çıkan grafiklerden de 
gözlemleyerek aşağıya yazınız.

4.

Simülasyon üzerinde bulunan pompanın kolunu yukarı aşağıya hareket ettirerek gaz 
pompalayınız. Pompanın altında bulunan seçenekleri değiştirerek farklı gazları seçerek 
değişiklikleri not ediniz.

5.

Simülasyon üzerinde bulunan ısı kontrol sekmesini değiştirerek inceleyiniz ve not ediniz.6.

4
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4

İçi boş sert küre2.

Helyum balonu3.

B) Ekranınızın sol üst köşesinde bulunan sekmeleri sırasıyla açarak A bölümünde 
yaptığınız değişikleri (basınç, sıcaklık, yer çekimi, gaz miktarı, hafif gazlar, ağır gazlar, 
balonların cinsi, balon içi gazlar…) tekrarlayınız. Gözlemlerinizi not ediniz.

Sıcak hava balonu1.
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BİYOLOJİ 9

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı ÇEK BİL Süre 80 dk.

Ünite Yaşam Bilimi Biyoloji Tür Sınıf

Kazanım 9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

Amacı Vücudumuzda bulunan bileşiklerin çeşitlerini, görevlerini ve bu bileşikleri hangi besinlerle 
vücudumuza aldığımızı bir kelime oyunu ile keşfedelim.

Araç gereç Kâğıt, kalem, karton, boya kalemi, makas, ilgili görseller.

1

Uygulama 

Glikojen Monosakkarit Mineral Demir 
Dehidrasyon Polisakkarit Potasyum Protein
Deoksiriboz Karbonhidrat Klor Flor 
Amino asit Kohezyon Adhezyon Kalsiyum 

Denatürasyon Asit Fosfor Kükürt 
Hidroliz Baz Yağ Çinko 
Selüloz Peptitleşme Glikoz Magnezyum 

Glikozit bağı Fruktoz Pentoz Polimer 

Ester bağı Steroit Fosfolipit Polimerleşme 
Monomer Yüzey gerilimi Sodyum İyot

 ▶ Organik ve inorganik bileşiklerle ilgili biyoloji terimlerini sınıfça belirleyerek aşağıda verilen 
örnekteki gibi bir tablo oluşturunuz.

 ▶ Öğrencilerin bir hafta sonraki ders saatine kadar belirlediğiniz terimlere çalışmalarını isteyiniz.
Bir hafta boyunca her gün yedikleri ya da içtikleri besinlerin içeriğindeki organik ve inorganik 
besinleri tablodan bularak; 

 

 ▶ Terimlere ait görselleri bir hafta sonraki ders saatine kadar hazırlayıp getirmelerini sağlamak 
için öğrenci sayısı ve terim sayısını dikkate alarak iş bölümü yapınız.

 ▶ Bir hafta sonra aynı ders saatinde yine sınıfça iş bölümü yaparak aşağıdaki örnekte verildiği 
gibi ön yüzünde terimleri ve terimlerin görsellerini, arka yüzünde ise terimlerin açıklamalarını 
içeren kartlar hazırlayınız. 

Kahvaltı: …..
Öğle yemeği: ….
Akşam yemeği : …….
şeklinde yazmalarını ve bu şekilde haftalık bir beslenme çizelgesi oluşturmalarını sağlayınız.
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 ▶ Sınıf mevcudunu 2 grup oluşturacak şekilde ayırınız. 
 ▶ Her gruptan iki yarışmacı seçerek kutudan sırayla kart çekmelerini ve cevaplamalarını 

sağlayınız. 
 ▶ Her yarışmacının yanlış cevap verinceye kadar kart çekmeye ve cevaplamaya devam 

etmesini sağlayınız. 
 ▶ Gruplar ikişer ikişer yarıştıktan sonra her grubun kartlarını sayınız ve en fazla kart birik-

tiren grubu “çek bil” şampiyonu olarak ilan ediniz. 
 ▶ Yarışmayı kazanan grubun diğer grup tarafından yarışmanın başlangıcında belirlenen 

bir ödülle ödüllendirilmesini sağlayınız. 

Sonuçlandırma

 ▶ Oyunun sonunda gönüllü olan öğrencilerin kendi haftalık beslenme çizelgesini okuma-
sını isteyiniz. 

 ▶ Beslenmelerinin sağlıklı olup olmadığını sorarak yorum yapmalarını sağlayınız.
 ▶ Sağlıklı beslenme için öğünlerine eklenebilecek besinlerin neler olabileceğini sorunuz.

1
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2
Etkinlik Adı ŞAPKADAKİ SÜRPRİZ Süre 80 dk.

Ünite Hücre Tür Sınıf

Kazanım 9.2.1.2. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

Amacı Farklı hücre örneklerini ve organelleri tanıyalım.

Araç gereç Kâğıt, kalem, silgi, yapışkan kartlar, renkli kartonlar, boya kalemi, makas.

Uygulama
 ▶ Sınıf mevcudunu 3 grup oluşturacak şekilde ayırınız. 
 ▶  Organel çeşitleri ve hücre çeşitleri ile ilgili aşağıdaki örnekte olduğu gibi altışar tane kav-

ram belirleyiniz.

Sonuçlandırma
      Süreç sonunda öğrencilere puanlama yaparak en fazla puan alan öğrenciyi daha önce 
sınıfça belirlediğiniz bir ödülle ödüllendiriniz.

Bakteri 
Bitki hücresi

Hayvan hücresi 
Amip 

Öglena
Terliksi hayvan 

 ▶ Sınıfça iş bölümü yapıp hazırladığınız araç gereçleri kullanarak organel çeşitlerinin ve 
hücre çeşitlerinin şekline uygun olarak kesilmiş olan altışar tane farklı renk ve şekle sa-
hip şapka (beyaz, kırmızı, siyah, sarı, yeşil ve mavi) hazırlayınız. Şapkaların organel ve 
hücre çeşitlerine benzemesini sağlamak için onların şekline uygun olarak kesebilir ya da 
üzerlerine onlara ait görseller yapıştırabilirsiniz.

 ▶ Şapkalar hazırlandıktan sonra 1.gruptaki öğrencilerin organel çeşitlerini (mitokondri, gol-
gi aygıtı, kloroplast, endoplazmik retikulum, sentrozom, lizozom)  temsil edecek şekilde 
şapkaları takarak hazırlanmasını sağlayınız.

 ▶ 2.gruptaki öğrencilerin ise hücre çeşitlerini (bakteri, bitki hücresi, hayvan hücresi, amip, 
öglena ve terliksi hayvan) temsil edecek sekilde şapkaları takarak hazırlanmasını sağ-
layınız.

 ▶ 3.grupta bulunan sözcü (cevaplayıcı) öğrencilerden her birinin hazırlanan şapkalardan 
bir organel ve bir de hücre çeşidini tahmin etmelerini isteyiniz. 

 ▶ 3.gruptaki sözcüler her iki gruptaki yapıları (her bir öğrenci, bir hücre şekli bir de organel) 
doğru bildiklerinde hanelerine puan yazınız ve bu 3 grubun aralarında birer kez  yer de-
ğiştirmesini sağlayınız. Her öğrencinin hücre ve organeller ile ilgili kavramları söyleyecek 
şekilde yer değiştirmesini sağlayarak oyuna devam ediniz.

Organel Çeşitleri
Mitokondri 
Golgi aygıtı
Kloroplast

Endoplazmik retiku lum 
Sentrozom 

Lizozom 

Hücre Çeşitleri
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3
Etkinlik Adı BİYO-ALBÜM Süre 80 dk.

Ünite Canlılar Dünyası Tür Sınıf

Kazanım 9.3.1.2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi 
örneklerle açıklar. 

Amacı Yaşadığımız çevredeki canlıları tanıyalım ve nasıl sınıflandırdığımızı keşfedelim.

Araç gereç Kâğıt, kalem, karton, makas, cetvel, fotoğraf çekmek için araç (fotoğraf makinesi, cep telefonu... vb.).

 ▶ Sınıf mevcudunu 4 grup oluşturacak  şekilde ayırınız. 
 ▶ Çevrenizde veya gezmeye gittiğiniz yerlerde (bahçe, millî park, orman... vb.); toprakta, 

ağaçta, suda, taşın altında, havada... vb. alanlarda gördüğünüz canlıların fotoğraflarını 
çekiniz.

Hazırladığınız albümü sınıf panosunda sergileyiniz. 

Sonuçlandırma

Uygulama

 ▶ Fotoğraflarını çektiğiniz canlıları, grup olarak inceleyiniz ve farklı olan canlıların fotoğ-
raflarını bir araya getirerek A4 kâğıdına renkli çıktısını alınız. 

 ▶ Bu canlıları araştırarak özelliklerini not ediniz. Sınıflandırmada dikkat edilen kategori 
ve özellikleri araştırarak bu canlıları sahip olduğu özelliklere göre nasıl sınıflandırmanız 
gerektiğini öğretmen rehberliğinde tartışınız. 

 ▶ A4 kâğıdındaki canlıların fotoğraflarını tek tek keserek büyük bir kartona yapıştırınız ve 
altlarına sınıflandırmada hangi âlemde yer aldıklarını ve genel özellikleri yazınız. 

NOT : Önceki araştırmalarınızdan, gezilerinizden ya da izlediğiniz belgesellerden dik-
katinizi çeken canlılardan oluşturduğunuz fotoğraf arşivinden de yararlanabilirsiniz.
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4
Etkinlik Adı BİYO-TABU Süre 80 dk.

Ünite Canlılar Dünyası Tür Sınıf

Kazanım 9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özellikle-
rini açıklar.

Amacı Yaşadığımız çevredeki canlı çeşitliliğinin farkına varalım.

Araç gereç Kâğıt, kalem, silgi, karton, boya kalemi, makas.

Uygulama
 ▶ Sınıf mevcudunu 4 grup oluşturacak şekilde ayırınız. 
 ▶ Çevrenizde (bahçe, millî park, orman... vb.) toprakta, ağaçta, suda, taşın altında, havada 

vb. alanlarda gördüğünüz canlıların fotoğraflarını çekiniz. (Araştırmalarınızda, gezilerinizde 
ya da izlediğiniz belgesellerde dikkatinizi çeken canlıları da kullanabilirsiniz.)

 ▶ Bu canlıları araştırarak hangi âlemde yer aldığını ve genel özelliklerini (yaşam alanı, bes-
lenme,  hareket vb.) belirleyiniz. 

 ▶ Listelediğiniz canlı sayısı kadar, karton kâğıtlardan eşit büyüklükte tabu kartları hazırlayınız 
ve bu kartları grubunuzu temsil etmek üzere bir renk seçerek boya kalemiyle renklendiriniz.

 ▶  Grup olarak her canlı için tabu kartlarına söylenmesi yasak olan kelimelere (3-5 adet olabi-
lir) karar veriniz ve bu kelimeleri tabu kartlarına yazınız.

 ▶ Kartlardaki canlıları anlatmak için geçerli olan süreyi belirleyiniz.
 ▶ Gruplar arasında kura çekerek karşılıklı iki grubu oyuna başlatınız. 

Sonuçlandırma
       Hazırladığınız bu oyunun doğada gördüğünüz canlıları tanımanıza ve bu canlıların 
özelliklerini  kavramanıza olan katkısını grup olarak değerlendiriniz. Oyunu, teneffüslerde ve 
sınıf içi aktivite saatlerinde tekrar oynamak üzere sınıfta görünür bir alanda, oyun kurallarıyla 
birlikte bir kutuda muhafaza ediniz.

 ▶ Turnuva sonucunda birinci olan grubu daha önce belirlediğiniz bir ödülle ödüllendiriniz.

 ▶ Diğer ekibin süre tutmasını ve ekipten bir kişinin anlatıcının yanında durarak anlatıcının 
yasaklı kelimeleri kullanıp kullanmadığını kontrol etmesini sağlayınız.

 ▶ Süre sonunda grupların bildikleri kart sayılarını her seferinde not ediniz ve oyunun sonunda 
en fazla kart bilen grubun oyunu kazanmış olduğunu açıklayınız.

 ▶ Oyun ekibinden seçilen bir anlatıcının kartta yazan kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanma-
dan kendine özgü ifadelerle aşağıda verilen örneğe benzer şekilde ekip arkadaşlarına an-
latmasını sağlayınız. 

 ▶ Ekip arkadaşlarının anlatılan ifadelerden yararlanarak kavramları tahmin etmelerini sağla-
yınız
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1
Etkinlik Adı Sayı Tablosu Süre 10 dk.

Ünite Sayı Kümeleri Tür Grup veya 
Bireysel

Kazanım 9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Amacı Sayıların ait olduğu kümeleri sınıflandırarak sayı kümeleri arasındaki ilişkinin fark edilmesi.

Araç gereç Kâğıt ve Kalem

YÖNERGELER

1 Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve gerçek sayı kümeleri ve küme semboleri 
öğrencilere tanıtılır.

Öğrencilerle aşağıdaki tablo paylaşılarak onlardan tablodaki her bir sayının ait olduğu küme-
leri (✓) işareti ile işaretlemeleri istenir. Örneğin, 7 sayısı için istenen işaretleme yapılmıştır.

2

Tablolar öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra ‘ Her tam sayı bir rasyonel sayı mıdır?’ 
‘Her doğal sayı bir gerçek sayı mıdır?’ vb. sorular sorularak cevaplar üzerinde tartışılır.

3

Son olarak sayı kümeleri arasındaki ilişki ortaya çıkarılarak aşağıda verilen görseldeki venn 
şeması ile 3.yönergeden elde edilen yargılar pekiştirilir.

4
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2
Etkinlik Adı Juniper Green Oyunu Süre 40 dk.

Ünite Bölünebilme Kuralları Tür İkişerli Gruplar 
Halinde

Kazanım 9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.

Amacı Bölünebilme kuralları ile ilgili farkındalık oluşturmak

Araç gereç Kâğıt ve Kalem

YÖNERGELER

1 Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılarak Juniper Green Oyunu oynanır.

2 Oyun, aşağıdaki tablo kullanılarak verilen kurallara göre oynanır.
• 1 sayısı kullanılmaz.
• İlk oyuncu, tablo üzerinde bir çift sayı seçerek oyuna başlar.
• Rakip oyuncu, seçilen sayının çarpanlarından veya katlarından olan bir sayı seçer ve tablo 

üzerinde işaretler.
• Herhangi bir oyuncu sayı seçemeyinceye kadar oyun devam eder.
• Rakibi sayı seçemeyecek duruma gelen oyuncu, oyunu kazanmış olur.
• Kural dışı hareket eden oyuncu, oyunu kaybeder.

3 Oyun sonunda aşağıdaki soruları sınıf ile beraber yanıtlamaya çalışınız.
• İlk oyuncu neden çift sayı seçmelidir?
• Oyunda kaybetmeye sebep olan sayıların özelliği nedir?
• Hangi sayıları seçerseniz rakibiniz zor durumda kalır?
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3
Etkinlik Adı Amiral Battı Süre 40 dk.

Ünite Sayı Kümeleri Tür Grup

Kazanım 9.2.2 İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

Amacı Kartezyen çarpımı konusunda farkındalık oluşturmak

Araç gereç Kâğıt, Kalem, Cetvel ve Boya

YÖNERGELER

1 Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılıp her öğrencinin bir adet kareli (çizim ve eşit aralıklar için daha kul-
lanışlı) boş kağıt alması sağlanır.

Her öğrencinin kâğıdına bir düşey, bir yatay olmak üzere dik kesişen iki eksen yapması sağlanır. Etkin-
lik için eksenin sadece bir bölgesi (ortak olarak seçilen) kullanılacaktır. Düşey eksende 1’den 10’a kadar 
tam sayılar eşit aralıklar arasına gelecek şekilde yerleştirilir. Yatay eksene ise A’dan H’ye kadar alfabemi-
zin harfleri eşit aralıklarla yerleştirilir. Her biri eşleştirilerek kartezyen çarpımı yapılır. A1, B1... D5 vb. 
şeklinde birim karesel bölgeler oluşturulur.

2

Her bir öğrenci kağıdında hazırladığı bölgeye bir 2×2 br² lik kare ve 2×3 br² dikdörtgen, 4×1 br² dik-
dörtgen şeklinde yerleştirdiği gemileri istediği renkte boyar.

3

Öğrencilere “iki kümenin kartezyen çarpımı” konusu anlatılır.4

Her bir öğrenci grup arkadaşı ile etkinliğe başlar. Sırayla gemilerin bulunabilme ihtimali olan birim 
kareleri tahmin etmeye çalışırlar. Karelerin yerleri sıralı ikili ile ifade edilir. (A,5), (C ,7)…. gibi.Tahmin 
edilen her birim kare üzerine çarpı atılır. Her ‘çarpı’ isabetli bir vuruştur. Bütün hedefleri vuran kazanır.

5

Her grubun galibi sınıf ortamında ilan edilir. İstenirse galipler arasında etkinliğe devam edilip kaptan-ı 
derya seçilebilir.

6

Öğrencilerden defterlerine iki kümenin kartezyen çarpımını listelemeleri ve isabet ettirdikleri ikililerin 
altlarını çizmeleri istenir.

7

Yazılanların doğruluğu sınıf ortamında tartışılır.8
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4
Etkinlik Adı Yaşam Alanı Süre 30 dk.

Ünite Kümeler Tür Grup

Kazanım 9.2.2.1 Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

Amacı Kümelerde işlemler ile ilgili farkındalık kazandırmak

Araç gereç
Yapışkanlı kâğıt(postit), etkinlikte kullanılan hayvanlara ait resimler,renkli tahta kalemleri 
(mavi, sarı ve yeşil)

YÖNERGELER

Öğretmen tahtaya kesişen iki daire çizer. Bir daire “kara” , diğer daire “deniz” olarak adlandırılır. 
Kesişim ise hem “kara” hem “deniz”dir. “Kara” dairesi sarıya, “deniz” maviye, kesişimleri ise yeşile 
boyanır.

1

Yapışkanlı kâğıtlara hayvan isimleri yazılır ve ilgili hayvanın resimleri yapıştırılır. Öğretmenin reh-
berliğinde öğrenciler bu etkinliği yaparlar. Yazılacak hayvan isimleri; Arslan, kaplan, ayı, zürafa, fil, 
köpek, kunduz, ördek, kurbağa, kaplumbağa, timsah, fok balığı, balina, ahtapot, çekiç balığı, yunus, 
mürekkep balığı ve köpek balığıdır.

2

Hazırlanan yapışkanlı kağıtlar tahtanın sağ kenarına alt alta yapıştırılır.3

Kümelerde kesişim, birleşim, fark ve tümleme işlemi anlatılır.4

İstekli olan veya öğretmenin görevlendirdiği her bir öğrenci bir hayvan isminin olduğu yapışkanlı 
kâğıdı hayvanın yaşadığı bölgeye yapıştırır. Sınıf ortamında tartışarak doğruluğu kontrol edilir.

5

Öğretmen öğrencilerden defterlerine sadece suda yaşayan (S\K), sadece karada yaşayan (K\S), hem 
suda hem karada yaşayan ( )S K+  , suda yaşayan (S), karada yaşayan (K), suda veya karada yaşayan 
(SUK) hayvanların isimlerini liste yöntemiyle yazmalarını ve kümeleri isimlendirmelerini ister.

6

Yazılanların doğruluğu sınıf ortamında gerekçeleriyle birlikte tartışılır.7
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Etkinlik Adı O, BENİM!!! Süre 40 dk.

Ünite Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk Devletleri Tür Grup

Kazanım 9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet
yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

Amacı Tarihimizde önemli bir yeri olan kişi ve edebi eserleri bilmek.

Araç gereç Ders kitabı, genel ağ, kâğıt, kalem, makas.

1

Türkler, İslamiyetin kabulünden kısa süre sonra ‘bir ordu millet olarak’ İslamiyetin bay-
raktarlığını yapmıştır. Türkler sadece üstün askeri meziyetleri ile değil, aynı zamanda 
sanat ve edebiyat alanında da İslam kültür ve medeniyetine katkı sağlamıştır.
İlk Türk aydınları, yeni tanıştıkları milletlerin hem dinini hem de dilini öğrenmiştir. Bu 
dönem aydınları, İslamiyet ile Arap ve Fars dillerini öğrenmeye başlamıştır. O derece 
ki bu aydın zümre, bu dillerde ilim ve sanat eserleri verebilecek düzeye gelmiştir. Tüm 
bunlara rağmen Türkler, kendi öz kültür ve dillerini unutmamış hatta Türk diline eskisin-
den daha ziyade önem vermiştir. Özellikle Türkistan yöresinde yetişen ilim adamları, öz 
Türkçe eserler vermeye gayret göstermiştir.

Yönerge

Aşağıdaki kitap adları tahtaya yazılır. 

Kutadgu Bilig - Atebetü'l-Hakayık -  Divânü Lügati't-Türk - Divân-ı Hikmet

 ▶ Her takımda iki öğrenci bulunmak şartıyla öğrencilerden 4 takım oluşturulur.
 ▶ Kitap adları bu takımlara verilir. 
 ▶ Diğer sayfadaki tabloda yer alan sorular, öğretmen tarafından öğrencilere sorulur. Eğer 

sorunun cevabı öğrencinin takımının adı ise takım sözcüsü ayağa kalkarak “o, benim” 
diye seslenir. Eğer bir veya birden fazla grup cevap verirse doğru cevaba 1 puan verilir, 
yanlış cevap veren grubun ise bir puanı silinir. 

 ▶ Her soruya bir cevap alınır. Yanlış cevap verilen veya cevap verilmeyen sorular öğret-
men tarafından not edilir.

 ▶ Tüm sorular bittiğinde yanlış cevap verilen sorular tekrar sorulur.
 ▶ Doğru takım seslenene kadar bu şekilde devam edilir. 
 ▶ Tüm sorular bittiğinde en yüksek puanı alan takım kazanmış olur.
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Kutadgu 
Bilig

Atebetü'l-    
Hakayık

Divânü  
Lügati't- 

Türk

Divân-ı 
Hikmet

İslami Türk edebiyatının ilk eseridir.

Eserde yer alan Gündoğdu, adil ve 
iyi bir hakandır. 

Ay-Toldu, Ögdülmiş ve Odgur-
muş’tan yardım alır.

Eserde bulunan hikmetler, Anado-
lu’da gelişen tasavvufi halk edebi-
yatında “ilahi” olarak karşımıza çık-
maktadır.

Günümüz Türkçesi ile “kutluluk bil-
gisi, saadet veren bilgi” anlamlarına 
gelmektedir.

İnsanların huzur ve mutluluk bulma-
larının ancak iyi bir siyaset ve yöne-
tim ile mümkün olacağı vurgulanır.

Edip Ahmet Yükneki’nin manzum 
eseridir.

Genel anlamda bir ahlâk kitabıdır. 
Ayet, hadis gibi İslâmî ilkelerden 
yola çıkılarak ahlâklı olmanın yolları 
anlatılır.

Ahmet Yesevi’nin tasavvuf şiirleri-
nin toplandığı yapıttır.

    

1
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Etkinlik Adı IŞIK DOĞUDAN YÜKSELİR Süre 1 hafta.

Ünite Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk Devletleri Tür Grup

Kazanım 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

Amacı Karahanlı ve Gazneli Devletleri döneminde yaşamış önemli kişi ve edebi eserleri bilmek.

Araç gereç Ders kitabı, genel ağ, çalışma kâğıdı, kalem.

2

Selçuklular; edebiyattan mimariye, eğitimden musikiye, ast-
ronomiden tıbba, ordu ve devlet yapılanmasına kadar bir-
çok alanda zirveye ulaşmışlardı. Bu medeniyetin dikkat çe-
ken bir diğer özelliği ise bugün insanlığın ortak problemleri 
olan birçok soruna asırlar öncesinden çözüm bulmalarıdır. 
Bu da beraber yaşamayı, farklı kültürlerden farklı inançlar-
dan insanları bir arada tutmayı başarmış olmalarıdır. Bugün 
Selçuklu mirasından söz ederken “Işık doğudan yükselir.” 
sözünü doğrularcasına bir medeniyet kuran; Nizamülmülk 
başta olmak üzere Ömer Hayyam, Sadi, Enverî, Biruni, Bey-
hakî, El Cezeri, Muhiddin Arabî, Yûsuf Hemedanî, Abdülka-
dir-i Geylani, İbni Sina gibi ilim ve bilim adamlarının yanı sıra 
Selçuk, Çağrı, Tuğrul Bey, ihtişam çağının yıldızları Alparslan, 
Melik Şah, Sultan Sencer’i de hatırlamak gereklidir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı

Nizamiye medreselerinin kurucusu

Sultan Melikşah’ın emriyle Celali takvimi hazırlayan şâir, yazar, matematikçi, filozof ve ast-
ronom olan İslam alimi
Barraki, Gulam Server Lahuri, Hace Hasan Endaki, Ahmed Yesevi, ; Ebu Ali Farmedi, Abdül-
halik Goncdüvani’nin hocası olması dolayısıyla “hocaların hocası” olarak bilinir.
Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi’t-Tıb (Tıb-
bın Kanunu) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına 
kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.
Yazdığı kitaplar ömrüne bölündüğünde her güne 18 sayfa düşen, özellikle Bâtınîlik ile mü-
cadele eden, dünyevi ve uhrevi pek çok ilme vakıf olan, Zeynüddin (dinin süsü) lakabıyla 
anılan İslam alimi
Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir. Çizimleriyle Leo-
nardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülür.

 ▶ Aşağıdaki metin ve tablonun bulunduğu bir çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencinin 
doğru cevapları bulması ve bu kâğıda yazması istenir.

 ▶ Metinde adı geçen bazı tarihi şahsiyetlere ait bilgilerin yer aldığı tablodaki soruları, öğrenci-
nin ailesine veya çevresindeki 3 kişiye sorması ve doğru cevapları not etmesi istenir.

 ▶ Sonraki derste gelen kâğıtlar incelenerek en çok doğru cevap verilen tarihi kişi tespit edilir. 
Böylece en çok bilinen ve tanınan Selçuklu dönemi tarihi kişisi bulunmaya çalışılır.

Yönerge
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Etkinlik Adı SELÇUKLU’DA DİVAN Süre 40 dk.

Ünite Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk Devletleri Tür Grup

Kazanım 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

Amacı Büyük Selçuklu Devletinde yer alan divanları bilmek.

Araç gereç Ders kitabı, genel ağ.

3

Öğrencinin aşağıdaki diyagramda yer alan divanları ve günümüzde bu işlerden sorumlu 
kurum varsa bulması ve yazması istenir. 

Yönerge 
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Etkinlik Adı Hükümdarlık, Bizim Takıma Yakışır Süre 40 dk.

Ünite Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk Devletleri Tür Grup

Kazanım 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 

Amacı Büyük Selçuklu Devletinde kullanılan hükümdarlık sembollerini bilmek.

Araç gereç Ders kitabı, genel ağ, kâğıt, kalem, makas.

4

 ▶ Aşağıda 9 tane hükümdarlık sembolü bulunmaktadır. Bu semboller ikişer adet  ve renkli 
olarak çoğaltılır.

 ▶ Bu sembollerin her biri, makas yardımıyla kesilerek sembol görünmeyecek biçimde kat-
lanır. İki ayrı torba hazırlanır.

 ▶ Sınıf iki gruba ayrılarak iki takım oluşturulur. Her takımın bir oyuncusu, sırayla torbadan 
bir kâğıt çeker ve çektiği sembolün ne olduğunu söyler. Yanlış cevap veren öğrenci takım-
dan çıkar, doğru cevap veren öğrenci yanlış cevap verene kadar veya beş doğru bilene 
kadar yarışmaya devam eder. Beş doğru bilen öğrenci yanlış cevap vermese dahi takımdan 
çıkar. Tüm öğrencileri yarışan ve yarışmacısı kalmayan takım kaybetmiş sayılır.

Yönerge


