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MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4 / 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DÜŞ’ÜN DÜNYASI 



H�kâye ün�tes�nde öğretmen�m�z öncel�kle ün�te boyunca
gel�şt�receğ�m�z becer�ler�,  ün�ten�n sorgulama cümles�n�, anahtar ve
bağlantılı kavramlarını anlattı.  Ardından ün�tem�zde yaptığımız �lk grup
çalışmasını gerçekleşt�rd�k. Bu süreç etk�nl�ğ�nde Türk D�l� ve Edeb�yatı
öğretmen�m�z b�zden sek�z farklı etk�nl�kten b�r�n� seçmem�z� �sted�. Y�ne
seçt�ğ�m�z etk�nl�ğe uygun olarak yaz tat�l�nde okuduğumuz “Büyümen�n
Türkçe Tar�h�” adlı k�taptan �sted�ğ�m�z h�kâyey� seçt�k. H�kâye
konusunun der�nl�kler�ne �nerek k�m�m�z h�kâyedek� karaktere kartpostal
gönderd�, k�m�m�z h�kâyeye uygun b�r uygulama veya müz�k l�stes�
oluşturdu, k�m�m�z falcı olup karakter�n gelecekte neler
yaşayab�leceğ�ne da�r yazı yazdı. B�z de karakter�n yaşadığı olaylara
uygun karakter�n gördüğü b�r rüyayı yazdık. Farklı yöntemlerle �ş b�rl�ğ�
yaparak eleşt�rel ve yaratıcı düşünme becer�m�zden yararlandık. Bu
etk�nl�kle okuduğumuz h�kâyelere farklı b�r bakış açısıyla yaklaştık ve 
h�kâye karakterler�n�, olayları daha �y� anladık. 
Yağmur SAĞLIKSEVER & Özge ÖZTÜRK / 9-E

MYP 5 / 10.SINIF FİZİK

Ohm Kanunu Deney� 
10. Sınıf f�z�k ders�nde öğrenc�ler�m�z Ohm Kanunu �le �lg�l� deney
yapmışlardır. Bu deneyde öğrenc�ler devre elemanlarını tanıyıp,
potans�yel fark ve akım değerler�n� okumuşlardır. Bu değerler�
kullanarak graf�k ç�zm�şler, graf�ğ�n eğ�m�n� hesaplamışlar ve deney�n
sonucunu yorumlamışlardır.



KİMYA KULÜBÜ- ÇEVRE DOSTU EL BAKIM
KREMİ UYGULAMASI

9. Sınıflarda B�yoloj� ve K�mya dersler�nde ortak olarak yürütülen IDU
kapsamında “Suyun Önem�” konu başlığından yola çıkarak su
kaynaklarının ağır metaller ve zararlı k�myasallardan uzak tutularak
tem�z kalmasının sağlanması �ç�n yapılması gerekenler ve bu
k�myasalların sınırlı kaynakların üzer�ndek� etk�ler�n� vurgulayan
çalışmalar yürütülmekted�r. Amacımız öğrenc�ler�n bu derslerde
öğret�len b�lg�ler kapsamında kr�t�k düşünme becer�ler�n�n gel�şt�r�lerek
küresel problemlere b�reysel/toplu olarak çözüm üretmeler�n�
sağlamaktır. Öğrenc�ler�m�z derslerde ed�nd�kler� b�lg�ler� günlük hayatta
sıklıkla kullanılan tem�zl�k ve kozmet�k bakım ürünler�nde bulunan ağır
k�myasalların yer�ne tem�z �çer�kl� ve doğaya duyarlı k�myasal
malzemeler kullanarak k�mya laboratuvarında prat�k becer�ler�n�
artıracak çalışmalar eşl�ğ�nde kend� el bakım kremler�n� üretm�şlerd�r.
Bu süreç �çer�s�nde k�myasal malzemeler�n �çer�kler� hakkında b�lg�
sah�b� olurken, laboratuvarda uyulması gereken güvenl�k kurallarını
uygulamanın önem� hakkında deney�m ed�nm�şlerd�r. Kulüp �çer�s�nde
grup çalışmaları şekl�nde yürütülen bu çalışmalarda öğrenc�ler�n ver�ml�
şek�lde �let�ş�m becer�ler�n� kullanarak etk�nl�k süres�nce çevre dostu
ürünler üretmen�n önem�n� eğlenerek öğrenmeler� amaçlanmıştır.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN

B�l�nd�ğ� üzere genç Türk�ye Cumhur�yet�’nde d�l ve tar�h, Atatürk’ün en
çok önem verd�ğ� değerlerd�. Bu doğrultuda önce 1931’de Türk Tar�h�
Tetk�k Cem�yet� hayata geç�r�lm�şt�r. Akab�nde, “uluslaşmanın en öneml�
ögeler�nden b�r� de d�ld�r.” felsefes�nden yola çıkılarak çağdaş Türk�ye
Cumhur�yet�’n�n en öneml� kültür kurumlarından b�r� olan Türk D�l
Kurumu 12 Temmuz 1932’de kurulur. Cem�yet�n kuruluşuyla b�rl�kte
başlayan çalışmalar sürerken, Türk D�l Kurultayının hazırlıkları da
başlamıştır. Bu coşku ve heyecan �çer�s�nde 26 Eylül 1933′te Türk D�l
Kurultayı toplanır. Söz konusu tar�h o günden bu yana Türk D�l�
Bayramı olarak kutlanmaktadır. B�zler de bu özel günü 12. Sınıf Ulusal
Program öğrenc�ler�m�z�n rehberl�ğ�nde ve tüm 9. Sınıf şubeler�m�z�n
katılımıyla eğlencel� d�l oyunlarıyla kutladık. Unutmayalım: “D�l�m�z
k�ml�ğ�m�zd�r!”

REHBERLİK BİRİMİ - 17 YABANCI
ÜNİVERSİTEYİ OKULUMUZDA AĞIRLADIK



Kar�yer Rehberl�ğ� kapsamındak� çalışmalarımızı 17 İng�l�z
ün�vers�tes�n� okulumuzda ağırlayarak başladık.

Meslek� karar verme olgunluğuna ulaşmak �ç�n farklı kar�yer alanları,
farklı ün�vers�te ve bölümler� tanımanın önem�n�n farkındayız.
Etk�nl�kler�m�z� planlarken; öğrenc�ler�m�z�n yatkın olduklarını
düşündükler� alan ve bölümler�n dışındak� ün�vers�te  tanıtımlarına
katılmalarını da bu yüzden önems�yoruz.

Kabul koşulları, bölüm çeş�tl�l�ğ�, burs koşulları g�b� konulara da�r
ayrıntılı b�lg� alınan etk�nl�ğe 9. ve 10. Sınıf öğrenc�ler�m�z�n �lg�l�
katılımını görmek b�z� mutlu ett�.

DÜNYA MUTFAKLARI KULÜBÜ / KURABİYE
YAPIYORUZ



Özel  B�lkent L�ses� “ Dünya Mutfakları Kulübü” etk�nl�kler�ne  üç ayrı
tar�fle  başladık ve az zamanda çok �ş başardık. B�rb�r�nden farklı üç
kurab�yey� grup çalışmasıyla büyük b�r key�fle sunuma hazırladık.Parça
ç�kolatalı , şeker hamurlu  ve kakaolu kurab�yeler�m�zle bu haftak�
etk�nl�ğ�m�z tamamladık.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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