11 DBS-1 DENEME SINAVI KAZANIMLARI
DERS

KAZANIM

Türk Dili ve Edebiyatı Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Türk Dili ve Edebiyatı Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
Türk Dili ve Edebiyatı Metnin üslup özelliklerini belirler.
Türk Dili ve Edebiyatı Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
Türk Dili ve Edebiyatı Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
Türk Dili ve Edebiyatı ŞİİR
Türk Dili ve Edebiyatı Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Türk Dili ve Edebiyatı Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türk Dili ve Edebiyatı ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.)
Türk Dili ve Edebiyatı Şiiri yorumlar.
Tarih

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.

Tarih

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolünü kavrar.

Tarih

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

Tarih

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

Tarih

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

Tarih

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.

Tarih

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.

Tarih

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

Tarih

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.

Coğrafya

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.

Coğrafya

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.

Coğrafya

Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.

Coğrafya

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.

Coğrafya

Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder.

Coğrafya

Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

Coğrafya

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.

Coğrafya

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

Coğrafya

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.

Felsefe

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

Felsefe

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

Felsefe

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

Felsefe

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

Felsefe

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

Matematik

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

Matematik

Yönlü Açılar

Matematik

Trigonometrik Fonksiyonlar

Matematik

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.

Matematik

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.

Matematik

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.
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Matematik

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.

Matematik

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.

Matematik

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.

Matematik

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.

Matematik

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

Matematik

GEOMETRİ / Analitik Geometri

Fizik

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.

Fizik

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.

Fizik

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik

KUVVET VE HAREKET

Fizik

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar.

Fizik

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar

Fizik

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

Fizik

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder.

Fizik

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.

Kimya

Atomu kuantum modeliyle açıklar.

Kimya

Yükseltgenme Basamakları

Kimya

Elementleri Tanıyalım

Kimya

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.

Kimya

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Kimya

İdeal Gaz Yasası

Kimya

Gaz yasalarını açıklar.

Kimya

Gazlarda Kinetik Teori

Kimya

Gaz Karışımları

Biyoloji

Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir.

Biyoloji

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.

Biyoloji

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

Biyoloji

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.

