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10.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 uy-
durabilen, bilgiyi üreten, eleştirel düşünen, hayata farklı pencerelerden bakabilen, problem çö-
zebilen, 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 topra-
ğa 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 öğ-
reniyorsunuz 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 dileğiy-
le...

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

10.SINIF FİZİK ETKİNLİKLERİ
UYGULAMA YÖNERGELERİ
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Görsel - 2: Yüksek hızda hareket eden araçların birbirlerini çekmesi.

Görsel - 3: Rüzgarlı havada şemsiyenin ters dönmesi.

Görsel-1: Rüzgarlı havada çatının uçması.

Görsellerle ilgili olayların gerçekleşmesini açıklayan Fizik ilkesine göre olayların gerçekleşme 
biçimleri ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

1
Etkinlik Adı HIZIMDADIR MARİFETİM Süre 10 dk.

Ünite 10.2. BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ Tür Bireysel

Kazanım 10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.

Amacı Bernoulli İlkesi’nin günlük hayattaki örnekler üzerinden açıklanmasını sağlamak.

Araç gereç Kalem, silgi.
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2
Etkinlik Adı YÜZEY, KUVVET VE BASINÇ Süre 30 dk.

Ünite 10.2. BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ Tür Bireysel

Kazanım 10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu 
değişkenleri açıklar.

Amacı Öğrencilerin, günlük hayattan basıncın hayatımıza etkilerine örnekler vermelerini sağlamak.

Araç gereç Kalem, silgi.

Görsellerdeki olaylarla ilgili verilen açıklamalara göre çivi, bardak ve teker sayısının fazla 
olmasının, olaylarda beklenen sonuçların gerçekleşmemesindeki etkileri hakkındaki değer-
lendirmenizi yazınız.

Görsel-1: Çivilerin sivri uçlarından oluşan zemine bastırılan balon.

Görsel-2: Kağıt bardaklardan oluşan zemin üzerine ayakla basıldığında deforme olmayan bardaklar.

Görsel-3: Daha fazla yük taşınmasına imkan sağlamak amacıyla artırılan teker sayısı.
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3
Etkinlik Adı PİLLERİN BAĞLANMASI Süre 10 dk

Ünite 10.1. ELEKTRİK VE MANYETİZMA Tür Bireysel

Kazanım 10.1.2.2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.

Amacı Pillerin kullanım amacına uygun şekilde nasıl bağlanması gerektiğini kavramak.

Araç gereç Kalem, silgi.

Görsel-1 ve Görsel-2’de pillerin gerilimini ve pillere bağlı voltmetrelerde okunan değerleri 
dikkate alarak ölçülen sonuçların, pillerin bağlanma şekline bağlılığı hakkında bir değerlen-
dirme yaparak sonuçlarınız yazınız. 

Görsel-1

Görsel-2
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4
Etkinlik Adı V, I, R VE ELEKTRİKSEL GÜÇ Süre 15 dk.

Ünite 10.1. ELEKTRİK VE MANYETİZMA Tür Bireysel

Kazanım 10.1.2.1. Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 
10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.

Amacı V, I, R ve P nicelikleri arasındaki ilişkiyi kavramak.

Araç gereç Kalem, silgi.

Görselde V, I, R ve P sembolleri gösterilen kavramlar birimleri ile birlikte ifade edilmiştir. Buna 
göre görseldeki dilimler içinde gösterilen işlemlerin sonuçları ile ulaşılacak nicelikleri yazınız.



KİMYA 10

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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1

Doğada gerçekleşen tüm olaylar kurallarla açıklanır. Suyun donması, demirin 
paslanması, gökyüzünün mavi görünmesi, elmanın düşmesi, yaprağın sararması 
bir ya da birkaç nedene bağlıdır. Bilim insanları doğada gerçekleşen olayları neden-
sonuç ilişkisi içinde açıklayarak anlamaya çalışır. Bilim insanlarının çalışmaları günlük 
hayatımızı kolaylaştırır. Örneğin demirin neden paslandığı bilinirse demirin paslanması 
engellenebilir, böylece demir daha uzun süre kullanılabilir. Atomun isim babası olan 
Democritus (Demokritos) “Pers kralı olmaktansa bir doğa yasası bulmayı yeğlerim.” 
demiştir. Temel kimya yasalarını bilmek, insana hem bilimsel bakış açısı hem de doğayı 
anlama yeteneği kazandırır (Güntut M., Güneş P. ve Çetin S. (2019). Kimyanın temel 
kanunları (2. baskı) içinde (syf 20). MEB Yayınları. 10. Sınıf kimya ders kitabı. Ankara.) 
Dürüst çalışan, sağ duyulu, insanı seven, doğayı seven, yaradan inancına sahip, 
zamanını doğru değerlendiren bir insan neleri başaramaz ki. Nasıl ki doğanın düzgün 
işleyişinin temel kuralları varsa bilim insanı olabilmenin de temel özellikleri vardır.

Etkinlik bireysel yapılıyor ise, kendi araştırmanızı yaparak tamamlayınız.1.

Etkinlik öğretmen ile sınıf ortamında yapılıyor ise,2.

Kimya ders kitabındaki ‘‘Aziz Sancar’ın Başarısı’’ metnini okuyup inceleyiniz.
Aşağıda verilen metni okuyup bilim insanında olması gereken temel özellikleri araştırınız.

Uygulama

a. Öğretmen etkinliğin uygulanacağı ders saatinden bir önceki derste öğrencilere bilim 
insanı olabilmenin temel özelliklerini araştırarak hazırlık yapmalarını önerir.

b. Sınıf mevcudu kadar etkinliği çoğaltarak öğrencilere dağıtımını sağlar.
c. Etkinliğin tamamlanabilmesi için gerekli süreyi vererek kâğıtları toplar.
d. Tahtaya sonuçları yazabilmesi için sınıf tarafından bir öğrenci seçilmesini sağlar.
e. Karışık olarak kâğıtları tekrar öğrencilere dağıtır.
f. Öğretmen sınıfa "Bilim insanında bulunması gereken özellikler nelerdir?" diye sorar 

ve bu özellikler tahtaya listelenir.
g. Öğretmen belirlenen bu özellikleri sırasıyla okuyarak, her öğrencinin elindeki kağıttan 

arkadaşının bu özelliğe sahip olup olmadığını bularak bir puan verir.
h. Öğrenciler tüm soruları puanladıktan sonra arkadaşının toplam puanını belirleyerek 

tahtaya en yüksek puanların not edilmesini sağlar.
i. En yüksek puan alan 5 öğrenciye, öğretmen sınıfa sunum yapabilecekleri proje 

konusu vererek bir sonraki ders saatine hazırlamalarını ister.
j. Öğretmen, sunum sonrası not ile öğrencileri değerlendirir.

Etkinlik Adı BİLİM İNSANININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Süre

Bireysel uygulama: Süresiz (Boş
zamanlarınızı değerlendirme)

Ünite ÜNİTE 1: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL      
HESAPLAMALAR

Sınıf uygulaması: Takip eden üç
hafta birer ders saati

Kazanım 10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları Tür Bireysel/Grup

Amacı Her şeyin temel kurallara bağlı olduğunu kavrama.

Araç/Gereç Kimya ders kitabı, internet bağlantılı elektronik cihaz, kalem.
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Bilim insanında olması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Bilim insanının sahip olması gereken en önemli özellikler nelerdir? Araştırınız.

1. soruda belirlediğiniz özellikleri kazanmanın zorlukları nelerdir? Araştırınız.2.

1.

1

Çalışkan olmak:

Çalışkan olmak:
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Bilim insanı olmak ister misiniz? Sizin hangi özellikleriniz bilim insanı olmanızı destekler?

1

4.

Hangi erdemlere sahip olanlar bilim insanı olabilirler? Araştırınız.3.
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Aşağıdaki tabloda doğada gerçekleşen kimyasal olayların tepkime denklemini ve tepkime 
sonunda gözlenebilen ve ölçülebilen değişiklikleri yazınız.

Doğada Gerçekleşen 
Kimyasal Olay

Kimyasal Tepkime Denklemi Gözlenebilen ve Ölçülebilen      
Değişiklikler

Demirin paslanması Fe(k)     +     3/2 O2            Fe2O3(k)
Gri demir renginin kahverengi 
pasa dönmesi (renk değişimi)

Protein sindirimi

Kireç  taşından  karbondioksit  
oluşumu

Solunum

Doğal gazın yanması

Hidrojen ve oksijenden su 
oluşumu

Havai fişekteki magnezyum 
çubuğunun yanması

Suyun elektrolizi

Sirkenin suda iyonlaşması

Amonyum klorür tuzunun 
oluşumu

Mağaralardaki sarkıt ve 
dikitlerin oluşumu

Kirli kömürün yanması 
ile kükürtdioksit gazının 
salınımı

Fotosentez

2
Etkinlik Adı BEN ARTIK DEĞİŞTİM Süre 40 dk.

Ünite ÜNİTE 1: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Tür Bireysel

Kazanım 10.1.3.1. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Amacı Çevremizdeki kalıcı değişiklikler ve tepkime denklemlerini kavrama.

Araç-gereç Kimya ders kitabı, internet bağlantılı elektronik cihaz, kalem.

Kimyasal tepkimeler, bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesidir. 
Kimyasal tepkimelerle yaşam döngüsü devam eder. Atmosfer, okyanuslar ve tüm 
canlı sistemlerinde çeşitli ve karmaşık süreçler, kimyasal tepkimelerle gerçekleşir. Bu 
süreçlerde bir veya daha fazla kimyasal tür, farklı kimyasal türlere dönüşebilir.
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Doğada Gerçekleşen 
Kimyasal Olay

Kimyasal Tepkime Denklemi Gözlenebilen ve Ölçülebilen      
Değişiklikler

Demirin paslanması Fe(k)     +     3/2 O2            Fe2O3(k)
Gri demir renginin kahverengi 
pasa dönmesi (renk değişimi)

Protein sindirimi

Kireç  taşından  karbondioksit  
oluşumu

Solunum

Doğal gazın yanması

Hidrojen ve oksijenden su 
oluşumu

Havai fişekteki magnezyum 
çubuğunun yanması

Suyun elektrolizi

Sirkenin suda iyonlaşması

Amonyum klorür tuzunun 
oluşumu

Mağaralardaki sarkıt ve 
dikitlerin oluşumu

Kirli kömürün yanması 
ile kükürtdioksit gazının 
salınımı

Fotosentez

3
Etkinlik Adı AYNI YA DA FARKLI Süre Süresiz (Boş zamanlarınızı 

değerlendirme)

Ünite ÜNİTE 2: KARIŞIMLAR Tür Bireysel

Kazanım 10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.

Amacı Çevremizdeki karışımları sınıflandırmayı kavrama.

Araç gereç İnternet bağlantılı elektronik cihaz, kalem.

Hazırlık (Tahmin):

4.   ‘‘Benzer benzeri çözer.’’ ne anlama gelmektedir? Araştırınız.

1.   Karışımı oluşturan maddelerin özellikleri her zaman aynı mıdır?

2.   Çözünme ve erime kavramları birbirlerinin yerine kullanılır mı?

3.   Her madde birbiri içerisinde çözünebilir mi? Araştırınız.
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İzle (Gözlem):

3

 ► Aşağıdaki bağlantıları açarak izleyiniz.

Homojen karışımlar                                                                                                                                      
https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=4e1ec480789008fa5d5c28b-
6bae3297c&resourceType=1&resourceLocation=2

Heterojen karışımlar
https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=df6da7c7b69dace9be641d15c-
54bc949&resourceType=1&resourceLocation=2

Heterojen karışımların sınıflandırılması
https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=28a45424b61744298d88014b-
c57298f6&resourceType=1&resourceLocation=2

Homojen ve heterojen karışımları ayırt edilmesi
https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=00894bae2621e7a5714eeb-
4f938ae06b&resourceType=1&resourceLocation=2

A) Aşağıdaki soruları araştırarak cevaplandırınız.

1.  Çevremizden adi karışımlara 5 örnek yazınız.

2.  Çevremizden homojen karışımlara 5 örnek yazınız.

Uygulama:
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KARIŞIM HOMOJEN/HETEROJEN

Süt

Gazoz

Duman

Deniz suyu

Çay

Sis

Alaşım

Zeytin yağı-su

Kolonya

Ayran

3.  Çevremizden heterojen karışımlara 5 örnek yazınız.

B) Aşağıda tabloda verilen karışımları sınıflandırınız.

3
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I. Ayırma Tekniği II. Karışım III. Örnekler

Aşağıdaki tabloda I. sütunda verilen ayırma teknikleri ile II. sütunda verilen karışımları 
uygun şekilde eşleştiriniz.
III. sütuna ise I. sütunda verilen karışım ayırma tekniğine uygun 3 karışım örneği 
yazınız.

Etkinlik Adı HER ZAMAN BEN BENİM Süre 40 dk.

Ünite ÜNİTE 2: KARIŞIMLAR Tür Bireysel

Kazanım 10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Amacı Karışımlar ve bileşenlerine ayırma tekniklerini kavrama.

Araç gereç İnternet bağlantılı elektronik cihaz, kalem.

4

2. Katı taneciklerle karışmış 
sıvı maddeler süzme 

yöntemiyle birbirinden ayrılır.

                                                                                                               
3. Su üzerinde yüzer hâlde 

bulunan katı maddeler üstten  
alınarak karışımdan ayrılır.                                                             

1. Değişik boyuttaki katı 
taneciklerden oluşan 

karışımları birbirinden ayırmak 
için eleme yöntemi kullanılır.

A. Şekerli su

B. Kan

C. Su-benzin
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I. Ayırma Tekniği II. Karışım III. Örnekler

6. Bir sıvı ve içine dağılmış katı 
tanecikleri  dibe çöktürülerek 

birbirinden ayrılır.                               

5. Sıvı-sıvı heterojen karışım, 
ayırma hunisine konulur. Belirli 

biri süre sonra yoğunluğu  
fazla olan sıvı huninin altında 

birikir.

4. Çözücü madde 
buharlaştırılarak karışımdan 

uzaklaştırılır ve geriye 
çözünen madde kalır.

4

D. Yaprak tanecikleri 
olan çay

E. Tuz + şeker–su

F. Su-alkol karışımı 
(kolonya)
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I. Ayırma Tekniği II. Karışım III. Örnekler

4

7. Birbiri içinde çözünen sıvı-
sıvı homojen  karışımı ayırmak 

için kullanılır.

8. İki veya daha çok maddenin 
çözünürlük farkı ile karışımını 

ayırmak için kullanılır.                                                                 

G. Kum-kükürt tozu

H. Kömür-kömür tozu



BİYOLOJİ 10

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı MİTOTİK AKIL OYUNU Süre 80 dk.

Ünite Hücre Bölünmeleri Tür Sınıf

Kazanım 10.1.1.2. Mitozu açıklar. 

Amacı Mitoz bölünme ile ilgili terim ve aşamaları eşleştirelim.

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

1

Uygulama

 ► Sınıf mevcudunu 2 grup oluşturacak şekilde ayı-
rınız. 

 ►  Her grup ayrı ayrı olacak şekilde kartonlardan 16 
adet eş değer boyutta oyun kartı oluşturunuz.

 ► Bütün kartların birer yüzüne mitoz bölünmenin 
evrelerinden herhangi birini (bütün kartlara aynı 
evre olacak şekilde) çizerek boyayınız.

 ► Mitoz bölünmenin evrelerine ait terimler ve bu te-
rimlerin tanımlarını içeren 16 adet ifade oluşturu-
nuz. 

Aşağıda bu oyun için bir örnek oluştur-
mak üzere 8 adet terim ve bu terimlerin 
tanımını içeren 8 adet ifade verilmiştir.
1-Kinetokor
1-İğ ipliklerinin kromatitlere bağlandığı 
kısım
 
2-Sitokinez
2-Hücre sitoplazmasının ikiye bölündüğü 
evre

3-Anafaz
3-Kromozomların kutuplara çekildiği 
evre

4-Hücre döngüsü
4-Yeni bölünmüş bir hücrenin tekrar bö-
lününceye kadar geçirmiş olduğu evre

5-Metafaz
5-Kromozomların ekvatoral düzlemde sı-
ralandığı evre

6-Profaz
6-Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaştığı 
evre

7-Metafaz başlangıcı
7-İğ ipliklerinin uzadığı evre

8-İnterfaz
8- DNA’nın kendini eşlediği evre

 ► Sınıfça belirlediğiniz bu ifadeleri her grup ayrı ayrı 
olacak şekilde 16 adet kartın diğer yüzüne yazı-
nız.  

 ► Birbiriyle eşleşen aynı numaralı kartların yazılı 
yüzlerini aynı renk olacak şekilde boyayınız.

 ►  Oyuna başlamak için iki gruptan birer kişi belirle-
yiniz.

 ►  Kartları karıştırarak yazılar kapalı olacak şekilde 
dörderli gruplar hâlinde diziniz.

 ► Kronometre ile süre tutarak açtığınız kartların 
yerlerini aklınızda tutmaya çalışıp kartların eşle-
rini bulmaya çalışınız.  

 ► Eşleşen kartları açık bırakarak, eşleşmeyenleri 
her seferinde kapatarak bütün kartlar eşleşip açı-
lıncaya kadar oyuna devam ediniz.

 ► Her tekrarda iki takıma ait iki oyuncunun oyunu 
bitirme süresini not ediniz. 

 ► Bütün oyuncular bitince ayrı ayrı iki takımın bütün 
oyuncularının sürelerini toplayınız. 

 ► Oyunu daha kısa sürede bitiren takımı, oyunun 
başında belirlediğiniz bir ödülle ödüllendiriniz.

Sonuçlandırma
Oyunu, teneffüslerde ve sınıf içi aktivite saatlerinde tekrar oynamak üzere sınıfta uygun bir yer-
de, oyun kurallarıyla birlikte bir kutuda muhafaza ediniz.
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2
Etkinlik Adı BİTKİLERİM ÇOĞALIYOR Süre 80 dk.

Ünite Hücre Bölünmeleri Tür Sınıf

Kazanım 10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 10.1.2.2. Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar.

Amacı Bitkilerde eşeysiz ve eşeyli üremeyi; yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrenelim.

Araç gereç Limon, bıçak, cam kap, su, peçete, kaşık, menekşe, iki adet saksı, çiçek toprağı.

Uygulama 1

Bitkiler eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki şekilde ürer. Eşeysiz üreyen bitkilerin vejeta-
tif üremeleri; çelikle, yumru gövdeyle, soğanla ve sürünücü gövdeyle gerçekleşir.Eşeyli 
üreyen bitkilerin çiçekleri, üreme organıdır ve tohumla çoğalırlar. Çiçekli bitkilerde to-
hum döllenme sonucu oluşur. Çiçekli bitkilerin yaşam döngüsü; tozlaşma, döllenme, 
zigot ve embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu, tohumun çimlenmesi ve genç 
bitkinin oluşması şeklindedir. Bu etkinlikte 1. uygulama ile Afrika menekşesinin çelikle 
eşeysiz olarak üremesini, 2. uygulama ile mayoz bölünme ve döllenme sonucu oluşan 
limon çekirdeklerini çimlendirerek limonun eşeyli üremesini gözlemleyeceğiz.

 ► Sağlıklı bir Afrika menekşesinin dip yapraklarından birini sürgün kökünden itibaren kopa-
rınız.

 ►  Çelik olarak kullanacağımız yaprağı, sap kısmının ucunda emici tüylerin oluşması için 
suya bırakarak 2-3 hafta köklendiriniz.

 ► Emici tüyleri oluşmuş yaprakları; organik içeriği yüksek, killi ve torflu bir toprak karışımına 
dikiniz.

 ► Dikim işleminden yaklaşık 4-6 hafta sonra genç, küçük bitkiler yaprak sapının tabanından 
ortaya çıkmaya başlayacaktır. 

 ►  Yeni oluşan yaprakları gölgelemesini önlemek için bu safhada ana yaprağı ortadan kaldı-
rınız. Yeni bitkileri bu aşamada sulandırılmış sıvı gübre ile gübreleyiniz.
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2

Uygulama 2
 ► Limonu ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarınız.
 ►  Çıkardığımız çekirdekleri ılık su dolu cam kaba alınız. Suyun içindeki çekirdeklerden bazıları yü-

zebilir, bazıları askıda kalabilir, bazıları da batabilir. Yüzen ve askıda kalan çekirdekleri kaşık yar-
dımıyla toplayıp kaptan çıkarınız. Çünkü bu çekirdekler kalitesiz, çürük ya da içi boş olduğundan 
çimlenmeyecektir.

 ►  Suda batan çekirdekleri, kabuklarının kolay ayrılması için oda sıcaklığında üç gün suda bekletiniz.
 ► Üç günün ardından limon çekirdeklerini sudan alınız ve sert kabukları çıkarınız.
 ► Kabuğunu çıkardığımız limon çekirdeklerini bir peçete üzerine sıralayınız. 
 ►  Çekirdekler ortada kalacak şekilde peçeteyi ikiye katlayınız. Peçeteyi çok da sıkı olmayacak ve 

tohumlar hava alabilecek şekilde tekrar katlayınız. Daha sonra peçeteyi ılık su ile nemlendiriniz.
 ► Peçetenin içindeki limon çekirdeklerini cam kaba yerleştiriniz. Tohumların doğrudan suyun içinde 

olmaması için peçeteyi tohumlar üste gelecek şekilde yerleştiriniz. 
 ► Kabın içine az miktarda su ekleyerek peçetenin sürekli nemli kalmasını sağlayınız. 
 ► Limon çekirdeklerinin çimlenebilmesi için cam kabı oda sıcaklığına sahip bir ortamda doğrudan 

güneş almayan bir yerde bekletiniz.
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Sonuçlandırma

25 gün sonunda kök boyunun uzadığını, gövdenin belirginleştiğini ve gövdede yaprakların 
geliştiğini gözlemledik. Tohum uygun koşullarda (yeterli miktarda su, oksijen ve uygun sıcak-
lık) çimlenerek bitkinin kök, gövde ve yaprak gibi ana kısımlarını oluşturur. Süreç sonunda 
çimlendirdiğiniz limon çekirdeklerini evinizdeki bir saksıda toprağa dikerek bir limon ağacı 
sahibi olabilirsiniz.

Yukarıdaki etkinlik sürecinde Afrika menekşesinin yapraklarını kullanarak bitkilerin eşeysiz 
yolla üremesini ve limon çekirdeklerinin çimlenmesini sağlayarak bitkilerin tohumla eşeyli  
üremesini deneyimlemiş olduk. 

2
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3
Etkinlik Adı SOYAĞACIM Süre 80 dk.

Ünite Kalıtımın Temel İlkeleri Tür Sınıf

Kazanım 10.2.1.1. Kalıtımın genel esaslarını açıklar.

Amacı
Kalıtımla ilgili bazı kuralları kendi ailemiz ve akrabalarınızı içeren soy ağacı üzerinde teorik olarak 
gözlemleyelim.

Araç gereç Kâğıt, kalem, karton, boya kalemleri, makas.

Nesillerde kalıtsal özelliklerin takibini yapmak için soyağaçlarından faydalanılır. Feno-
tipi bilinen bireylerden genotip tespiti belirli bir düzeyde yapılabilmektedir. Soyağaçla-
rında, yapılan evlilikler ve oluşan çocuklardaki kalıtsal özellikler takip edilir. Soyağacı 
analizlerinde fenotipten yola çıkarak genotip tespiti yapılırken şu sıranın takip edilmesi 
işlemi kolaylaştıracaktır:
1. İncelenen özellik eşeye bağlı ise bireylerin eşeyi dikkate alınır.
2. Önce çekinik bireylerin genotipi belirlenir.
3. Soyağacı analizinin aşağıdan yukarıya doğru yapılması genotipi belirlemede ko laylık 
sağlar.

 ► Sınıf mevcudunu 4 grup oluşturacak şekilde ayırınız.
 ► Her öğrencinin velisinin yardımıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ya da 

e-devlet kapısı üzerinden “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” modülünü kullanarak soy bilgile-
rini edinmesini sağlayınız.

 ► Soyağacı oluşturma ile ilgili kuralları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak grupça gözden ge-
çirip bilgilerinizi doğrulayınız.

Uygulama 
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3

 ► Her grubun, gruptan gönüllü bir öğrencinin aile geçmişi ile ilgili isim bilgilerini kullanarak iki nesil 
önceden başlayan bir soyağacı oluşturmasını sağlayınız.

 ► Her grup için farklı bir kalıtsal özellik seçiniz. 
     

         Kulak Kıllılığı                                                   Kan Grupları           

 ► Seçtiğiniz bu özelliğin ebeveynlerinizde ve onların ebeveynlerinde bulunup bulunmadığını dikkate 
alarak aşağıdan yukarıya doğru soyağacına işleyiniz.

Sonuçlandırma

1. Ailenizde kan grupları ile ilgili kaç farklı fenotip var?
2. Ailenizde akraba evliliği var mı? Akraba evliliği sonucu oluşan çocukların kalıtsal hastalık taşıma ola-

sılığı neden fazladır?
3. Sadece erkeklerde görülen kalıtsal hastalıklar hangileridir? Ailenizde böyle bir hastalık var mı?
4. Otozomal çekinik kalıtılan kalıtsal hastalıklar nelerdir? Ailenizde böyle bir hastalık var mı?

         Yapışık Kulak Memesi                                        Renk Körlüğü          

Eşey Genotip Fenotip 
 

Dişi 
XRXR Normal 

XRXr Taşıyıcı 

XrXr Kısmi Renk Körü 

 
Erkek 

XRY Normal 

XrY Kısmi Renk Körü 
 

 ► Arkadaşlarınızla tartışarak ve öğretmeniniz rehberliğinde soyağacını inceleyerek olası yanlışlıkları 
düzeltiniz.

Örneğin;

Öğrencilerinizden aşağıdaki soruları veya benzer şekilde sorduğunuz soruları cevaplamalarını isteyiniz.
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4
Etkinlik Adı MAYOZ DEFTERİM Süre 80 dk.

Ünite Hücre Bölünmeleri Tür Sınıf

Kazanım 10.1.2.1. Mayozu açıklar.

Amacı Mayoz bölünmenin evrelerinde gerçekleşen karmaşık olayları eğlenceli bir flip book etkinliği 
ile öğrenelim.

Araç gereç Flip book defteri, kâğıt, kalem, karton, jüt ipi, makas ve boya kalemleri.

Uygulama
 ► 16cm x 12cm boyutlarındaki flip book defterine mayoz bölünmenin aşamalarını, her aşamanın 

ilerleyişini adım adım gösterecek şekilde çok küçük değişimleri de dikkate alarak (Örneğin kro-
mozomların kutuplara hareket edişini, çizdiğiniz her sayfada adım adım ilerleterek ki belki de 
on sayfa bu hareketi çizeceksiniz.) çiziniz.  

 ► Flip book defteri kullanmayı tercih etmeyen öğrenciler aynı boyutlarda yaklaşık 100 adet kâğıt 
kesip delici zımba ile delerek jüt ipiyle bağlayıp defter oluşturabilir.

 ► Mayoz bölünmenin aşamalarını çizdikten sonra dilediğiniz renkte karton ya da mukavva kulla-
narak defterinizi ve diğer çalışmalarınızı muhafaza edebileceğiniz bir portfolyo oluşturabilirsi-
niz.

Sonuçlandırma

 ►  Çizim ve portfolyo hazırlama aşamasından sonra flip book defterinizi sol elinizle tutup sağ 
elinizle sayfaları hızlıca çevirdiğinizde çizimlerinizin muhteşem bir animasyona dönüştüğünü 
göreceksiniz.

Çizimlerinizle hazırladığınız bu animasyonu diğer konular ve dersler için de hazırlayabilirsiniz. Ça-
lışmadan sonra mayoz bölünme aşamalarında gerçekleşen olaylarla ilgili pekiştirme yapabilmek 
için bir arkadaşınızla sayfa tutmaca oynayabilirsiniz. Rastgele açtığınız sayfadaki şeklin hangi ev-
reye ait olduğunu söyleyerek bir kişi evreyi yanlış söyleyene kadar oyuna devam edebilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/1oZaTxoS0DsgKWVQgUlgsWRrd0PwmCzyt/view?usp=sharing
Aşağıda verilen bağlantıdan flip book animasyon örneğini öğrencilerinize izletebilirsiniz.
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1
Etkinlik Adı Petek Boyu Hesaplama Süre 20 dk

Ünite Katı Cisimler Tür Grup veya 
Bireysel

Kazanım 10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

Amacı Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacimlerini bulma

Araç gereç Kâğıt ve Kalem

YÖNERGELER

1 Kalorifer petek boyutlarının yeterliliğinin belirli hesaplamalar neticesinde belirlendiği bilgisi öğrenciler-
le paylaşılır.

Hesaplama yapılırken aşağıdaki açıklma ve kısaltmlar kullanılabilir.2

Bu bilgi ışığında öğrencilerden sınıflarındaki veya evlerinin salonunda bulunan petek uzunluğunun 
yeterli olup olmadığının araştırılması ve tartışılması istenir.

Radyatörün İdeal uzunluğunun hesaplanarak uygun radyatör seçiminin sağladığı tasarrufun; aile büt-
çesine, ülke ekonomisine ve çevre temizliğine katkıları tartışılır. 

Hesaplama yolunun anlaşılması için örnek değerler üzerinden hesaplamalar yapılır.

4

5

3

RU : Radyatör uzunluğu (metre)
OH : Odanın hacmi (m3)
OD : Odanın yönüne göre adlığı sabit değerdir. Bu değer, oda kuzeye bakıyorsa 60,  
          diğer yönlere bakıyorsa 40 olarak hesaplanır.
RK  : Radyatör kalorisi değeri radyatör tipine göre aşağıdaki değerleri alır.
          PKKP (panel - kanat - kanat - panel) tipinde yüksekliği 600 cm ise RK = 2300  
          olarak alınır.
          PKKP (panel - kanat - kanat - panel) tipinde yüksekliği 500 cm ise RK = 1850  
          olarak alınır.
olmak üzere ideal radyatör uzunluğu RU RK

ODxOH=  bağıntısı ile hesaplanır.
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2
Etkinlik Adı Ani Fren Süre 20 dk

Ünite İkinci Dereceden Denklemler Tür Bireysel

Kazanım 10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Amacı İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusunun Gerçek Yaşamda Yerini Fark 
ettirmek

Araç gereç Kâğıt ve Kalem

YÖNERGELER

1

2

Araçların durma mesafelerinin yaklaşık olarak hesaplandığı bilgisi verilerek aşağıdaki görsel 
sınıfla birlikte incelenir.
Araçların seyir hâlindeyken fren yapmaları durumunda ne kadar mesafede durabilecekleri 
aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir. v, aracın hızı (km/saat) olmak üzere;

Reaksiyon Mesafesi (RM) : Engelin algılandığı andan frene basılana kadar geçen süreye reaksi-
yon süresi denir. Bu sürede arabanın aldığı yola ise reaksiyon mesafesi denir. 
RM = 3v/10 m bağıntısıyla hesaplanır.

Fren Mesafesi (FM) : Frene basıldığı andan araba durana kadar geçen sürede alınan mesafeye 
denir. FM = v2 /100 m bağıntısıyla hesaplanır.

Durma Mesafesi : Engel algılandığı andan araba durana kadar geçen sürede alınan mesafeye 
denir. Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamıdır.

 Buradaki bilgilerden yararlanarak çeşitli hızlarda giden araçların ani fren anında ne kadar 
mesafede durabileceği hesaplatılır.

Ani fren sonucu 40 m de durabilen bir aracın ani fren anındaki hızının kaç olabileceği tartışılır.3
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3
Etkinlik Adı Kızma Birader Süre 30 dk

Ünite Sayma ve Olasılık Tür Grup

Kazanım 10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

Amacı Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapma

Araç gereç Kâğıt, Kalem,Kızma Birader,oyun kartonu

YÖNERGELER

1

2

3

4

5

Sınıfta dört kişilik iki grup oluşturulur. Kızma Birader adlı oyun takımı gruba tanıtılır. Kızma
Birader oyun kuralları anlatılır.

“Oyuna başlayabilmek için zar ile 6 atılması gerekir.” denip ilk oyunculara zar attırılır. “6 
gelme olasılığı kaçtır?” diye sorulur.

Üç adet piyonun arasında 2 ve 3 boşluk olacak şekilde düzenek kurulup; en arkadaki piyonun 
sahibinin önündeki iki piyonu avlamak için 3 ve 7  birim ilerlemesi gerektiği söylenir. Buna 
göre “Zar ile kaç atılırsa bu iki piyon avlanır?” sorusu sorulur.

Aralarda birer boşluk olacak şekilde farklı 3 kişiye ait 3 piyon dizilip en arkadaki piyonun 
sahibine zar verilir. Diğer piyonlardan birini avlama olasılığını hesaplaması istenir.

Farklı konumlarda oyun durumları için olasılıklar tartışılır.
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4
Etkinlik Adı Şekilden Cebire Süre 20 dk

Ünite Polinomlar Tür Bireysel - Grup

Kazanım 10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Amacı Polinomlarda çarpma ve toplamı kavramını geometrik şekillerle ilişkilendirmek.

Araç gereç Kâğıt ve Kalem

YÖNERGELER
Polinomlarda çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlem bilgilerini kullanarak yönergede 
istenenleri yazınız.

1.

2

3

4

X X

X 1

1

1

Aşağıdaki görselde eş dikdörtgenler aynı renkte olacak şekilde kenar uzunlukları ile birlikte 
verilmiştir.

Kenar uzunluğu a metre olan kare şeklindeki bir bahçenin dört köşesine bir kenarı b
metre olan kare şeklinde park alanları yapılmıştır. 

Bu parçaların birleşmesiyle oluşacak dikdörtgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz.

................................................................................................................................................

Bahçenin yeşil kalan kısmının alanını veren ifadeyi cebirsel olarak yazınız.

................................................................................................................................................
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ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı ŞARKIN EN SEVGİLİ SULTANI Süre 1 hafta.

Ünite 1.Ünite : Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde  Selçuklu Türkiyesi Değişen Dünya Dengeleri 
Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) Tür Grup

Kazanım 10.1.5. İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptık-
ları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.

Amacı Selahattin Eyyubi’yi tanımak

Araç gereç Genel ağ.

1

2 Euro üzerindeki Dante resmi Selahaddin Eyyubi (Temsili Resim)

İlahî Komedya’nın ağaç baskı nüshasından iki sayfa

Mehmet Akif’in “Şarkın en sevgili sultanı dediği, Dante'nin cehenneme koymaya kıyamadı-
ğı…”

“İnsanların sevdiklerini kurtarmak için canlarını verebileceklerini söylediklerini duydum fa-
kat duyduğum kadarıyla bu söz sadece mecazen söylenmiştir, onun öldüğü gün hariç. Çünkü 
biliyorum ki fedakârlığımız kabul edilseydi, ben ve diğerleri onun için canımızı verirdik.”
İbn-i Şeddat

“Sen ki, son ehl-i sâlibin kırarken savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…”
Mehmet Akif Ersoy

2015 yapımı bir ABD sinema filmi

Batı Edebiyatı’nın en önemli kalemlerinden biri olan Dante Alighieri’nin yazdığı İlahî Komed-
ya  Hristiyanlığın en büyük şiiri kabul edilir. Çeşitli dillere çevrilen bu eser Avrupa’da Kitâb-ı 
Mukaddes’ten sonra en çok okunan eserdir.

Aşağıdaki sayfa öğrenci sayısı kadar çoğaltılır ve dağıtılır. (Tüm sınıfa ya da belirli bir gruba uygula-
nabilir.) Öğrencilerden sokakta rastgele seçilen  10 kişiye aşağıdaki soruları sormaları istenir. Alınan 
cevaplara göre Selahaddin Eyyubi’nin ne kadar tanındığı ile ilgili bir istatistik hazırlamaları ve sınıfa 
sunum yapmaları istenir.

Yönerge

1. Mehmet Akif’in şarkın en sevgili sultanı dediği hükümdarı biliyor musunuz?
2. Avrupalı yazar Dante’nin cehenneme koymaya kıyamadığı hükümdarı biliyor musunuz?
3. Kudüs’ü Haçlıların elinden alan hükümdarı biliyor musunuz?

SORULAR
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Etkinlik Adı SAVAŞÇILAR VE ASKERLER Süre 40 dk.

Ünite DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER Tür Bireysel

Kazanım 10.3.1. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana 
geldiğini kavrar.

Amacı Osmanlı askeri gücünde yaşanan değişiklikleri kavramak.

Araç gereç Ders kitabı, genel ağ.

2

Muharip Sınıf (Askeri terim): Ordunun piyade, zırhlı birlik, topçu, pilot vb. asıl 
işi savaşmak olan sınıfına muharip sınıf denir. Türk ordusu “Muharip Sınıf” ve 
“Yardımcı Sınıf” olmak üzere iki ana bölümde toplanmıştır.

GÜNÜMÜZDE;
Kara Kuvvetlerinde muharip sınıflar: 
Piyade, süvari, tank, topçu, hava sa-
vunma, kara havacılık, istihkâm, muha-
bere, istihbarat.
Deniz Kuvvetlerinde muharip sınıflar: 
Deniz, deniz piyade, deniz istihkâm, is-
tihbarat.
Hava Kuvvetlerinde muharip sınıflar: 
Pilot, seyrüsefer, silah sistem, kontrol 
ihbar, hava trafik, istihbarat, uçak ba-
kım, mühimmat ve mühimmat tahrip, 
piyade, istihkâm, muhabere, hava sa-
vunma.

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı ordu-
sunun muharip unsurları nelerdir?
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Etkinlik Adı ASIL FETİH GÖNÜLLERDEDİR Süre 1 hafta.

Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Tür Bireysel

Kazanım 10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

Amacı Millet sistemini kavramak.

Araç gereç Genel ağ.

3

Bosna Hersek'te Çokuluslu Barış Gücünde görev yapan Türk birliği, geçtiğimiz yıllarda Türk tarihi bakı-
mından çok önemli bir keşfe imzasını attı. Mehmetçik, görev bölgesinde barışı ve düzeni sağlamasının 
yanı sıra oradaki Türk eserlerini restore  ediyordu. Bu restorasyonlar sırasında bir Katolik rahibi Türk 
komutanları ziyaret etti ve Fojnica kentinde bulunan manastırın da onarım programına alınmasını istedi. 
Sonra, Türk tarafının cevap vermesine vakit bırakmadan ‘Manastırımız sizler için çok önemli olan bazı 
belge ve eşyalara yüzyıllardır ev sahipliği yapıyor. İsterseniz, karar vermeden önce bir ziyaret edin.’’ 
dedi. Rahibin sözleri üzerine meraklanıp Fojnica'daki Katolik manastırına giden Türk komutanlar gözle-
rine inanamadılar. Karşılarındaki duvarda Fatih Sultan Mehmed'in tam 558 yıl önce verdiği bir ferman 
asılıydı. Fermanın yanı başında yine Fatih'in aradan geçen beş asra rağmen gayet iyi durumda bulunan 
bir kaftanı vardı ve kilisenin kütüphanesinde 4 bin civarında Türkçe el yazması kitap bulunuyordu.

Bu padişah fermanı şöyledir: Ben ki Sultan Mehmet Han’ım; sıradan ve seçkin bütün insan-
lar tarafından bilinsin ki, bu padişah buyruğunu ellerinde bulunduran Bosnalı [Fransisken] 
ruhbanlarla ilgili şunları buyurdum: Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak 
ve sıkıntı vermeyecektir ve onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaklardır. Ve kaçıp gidenler 
bile güven içinde olacaklardır. Gelip ülkemizde korkusuzca oturacaklar ve kiliselerine yerle-
şeceklerdir. Ne ben, ne vezirlerim, ne kullarım, ne uyruklarım, ne de ülkemin bütün halkından 
hiç kimse adı geçenlere — kendilerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dışarıdan 
ülkemize gelenlerine— dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Yeri, göğü yaratan Rızıklan-
dırıcı adına ve Kur’an adına ve ulu Peygamberimiz adına ve yüz yirmi dört bin peygamber 
adına ve kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki, bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece, bu 
yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir. Böyle biline.

Fermanın Günümüz Türkçesi ile Tercümesi 
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 ► Yukarıdaki görsel ve bilgilerin bulunduğu bir pano hazırlanır. 
 ► Öğrencilerden, Osmanlı’nın millet yapısını özetleyen bir sloganla birlikte isimlerini yazmaları ve 

sınıfta oluşturulan sandığa atmaları istenir. 

Yönerge

 ► Bir hafta sonra öğretmen sloganları sırayla okuyarak sınıfça oylama yapar. Her slogana verilen oy 
tahtaya yazılır. Bir öğrenci birden çok slogana destek verebilir. En yüksek oyu alan slogan panoya asılır 
ve birinci olan sloganı yazan öğrenci ilan edilerek tebrik edilir.

Bu ahidname ile ilgili pek çok yorum yapılmıştır. Bunlardan birkaçı aşağıda yer almaktadır. 

Prof. Dr. Bekir Karlığa: “Ahidname medeniyettir…”

Prof. Dr. Fahameddin Başar: “Asıl fetih gönüllerdedir…”

Prof. Dr. Anas al-Shaikh-Ali: “Farklılıkları anlamalıyız…”

3



39

Etkinlik Adı TÜRKLEŞMEK, İSLAMLAŞMAK Süre 20 dk

Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Tür Grup

Kazanım 10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

Amacı Millet sistemini kavramak.

Araç gereç Ders kitabı, genel ağ.

4

Fethedilen bölgelerdeki imar faaliyetleri ile başlangıçta bir cami ve onun etrafında kümelenen kül-
türel, sosyal ve iktisadi kuruluşların oluşturduğu külliyeler kuruldu. Külliyeler mahalleleri, mahalle-
ler de şehirleri meydana getirdi. 
Bu şehir merkezlerinde cami, mescit, tekke, zaviye ve türbe gibi dini; han, bedesten, kervansaray 
ve çarşı gibi ticari; imaret, hamam, köprü, su kemeri, çeşme ve saat kulesi gibi sosyal; mektep, 
medrese ve kütüphane gibi eğitim; kale, hisar, kule, ocak, burç ve tabyalar gibi askeri yapılar inşa 
etmek suretiyle Türk şehir dokusu anlayışı bölgede etkin hâle geldi.
Bu suretle bölgeye yeni bir yaşama tarzı, hayat ve medeniyet getirildi. Öyle ki Yunanistan’da, 
Bulgaristan’da, Kosova’da, Bosna’da, Arnavutluk’ta, Türk şehir dokusunun günümüze kadar gele-
bildiğini kısmen de olsa görmek mümkündür. Bu bölgelerdeki Osmanlı yapıları; Anadolu’da Bursa, 
Edirne, Amasya, İznik ve Manisa gibi şehirlerdeki anıtsal yapılarla benzer özelliklere sahiptir.
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4

Aşağıda bazı konu başlıkları verilmiştir. Metin ve görselden hareketle bu başlıklara uygun 
birer örnek yazınız.

Ekonomi

Kültür

Türkleştirmek

Mimari

Dini

Eğitim

Yönerge


