
 
25 Ocak - 12 Şubat 2021  

SÖMESTiR ÇALIŞMA PROGRAMI 
Bahçelievler Lise 10B 

Değerli Velimiz, İhlas Koleji Sömestr Haftalarında 10. sınıflarda deneme sınavları 25 - 28 Ocak tarihleri                             
arasında devam edecektir. Öğrencilerimizin sömestr boyunca yapacakları çalışmalar aşağıda                 
belirtilmiştir.  

28 Ocak'ta yapılacak deneme soru çözümleri meet.google.com/btt-gcwq-ggb adresinden e-posta                 
bilgileriniz ile giriş yaparak bağlanabilirsiniz. İyi tatiller diliyoruz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TARİH SAAT  PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

25 - 28 Ocak     

10.00 - 23.59 
 

Dönem Değerlendirme 
Sınavı 

Test Okul 

10.00 - 12.15 
 

Dönem 
Değerlendirme 

Sınavı 
Soru Çözümü 

TATİL 

Dönem Değerlendirme Sınavı Soru Çözüm Programı 
10:00 - 10:30  Matematik 
10:30 - 10:45  Kimya 
10:45 - 11:00  Fizik 
11:00 - 11:15  Biyoloji 
11:15 - 11:30  Coğrafya 
11:30 - 11:45  Tarih 
11:45 - 12:15  Türk Dili ve Edebiyatı 

https://meet.google.com/btt-gcwq-ggb


 

 

Tekrar EBA İçerık̇lerıṅe Erış̇ıṁ Takvıṁı ̇ 

 

Erişim Bilgileri 

 

 DERS AÇIKLAMA  

 

MATEMATİK 
● Test okul yaprak testleri geldiğimiz yere kadar çözülecek. 
● Meb 10. sınıf tekrar testleri kitabından 1. ve 2. ünite çözülecek. 
● Pro test ve vaf kitabından eksik kalan sorular tamamlanacak. 

FİZİK  ● 1. ve 2. ünitelerin MEB kazanım testleri çözülecek. 
● Tüm ünitelerin konu tekrarı yapılacak. 

KİMYA 

● MEB Ders kitaplarında 1.ünite Bölüm Değerlendirme Sorularını yapmayanlar ve Palme Soru 
Bankalarını tamamlamayanlar eksiklerini tamamlayacak(karışımları ayırma yöntemlerine kadar 
olan kısım yani palme s.b sayfa 107 ye kadar bitmiş olmali).EİS ders anlatım föyleri 15. föye 
kadar bitmeli. 

● K12.net’e yüklenen “2021 MEB 10. SINIF TEKRAR TESTLERİ - Tatil Ödeviniz” isimli doküman 
çözülecek. 
http://odsgm.meb.gov.tr/www/10-sinif-tekrar-testleri/icerik/536 

● K12.net’e yüklediğim ‘’Oliver Sacks - Tungsten Dayı - Kimyasal Bir Çocukluğun Anıları’’ adlı 
romanı okumanızı istiyorum. 

● Ödev konuları K12 ye kaydedilmiştir. 

BİYOLOJİ 

● Biyotik soru bankasından eşeye bağlı kalıtıma kadar olan kalıtım testleri çözülecek. 
● Palme soru bankasından eşeye bağlı kalıtıma kadar olan kalıtım testleri ve etkinlikler 

çözülecek. 
● Hücre bölünmeleri ve üreme çeşitleri tekrar edilecek. 

TÜRK DİLİ ve 
EDEBİYATI 

● MEB kazanım testleri 10. teste kadar çözülecek. 
Link: https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=6&ders=39 

● Okunacak eser: Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye, Dergâh Yayınları 
● İşlenen konuların tekrarı yapılacak.  

TARİH 

● MEB Kazanım testleri 11. teste kadar çözülecek. 
Link: https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=6&ders=45 

● VİP yayınları yardımcı kaynaktan 1 ile 13. fasiküller arasında ki konular tekrar yapılacak. 
● 11-12 ve 13. fasiküllerin etkinlikleri ve testleri çözülecek. 

COĞRAFYA  ● Ders kitabınızdan 78-81 arasındaki uygulama ve testler çözülecek 
● Meb kazanım testinden 7.testin sonuna kadar çözülecek. 

İNGİLİZCE  ● 5,6,7,8. ünitelerin WB alıştırmaları tekrar edilecek. 
● MC ve WB ta Review 3 ve 4 tekrar edilecek 

ALMANCA 
● K12 ye online alıştırma için bağlantı eklenmiştir. 
● K12 üzerinden eklenmiş olan yazılıya yönelik alıştırma dosyası yapılacak 
● 10.,11.,12. ünite kelimeleri tekrar edilecek 

DİN KÜLTÜRÜ ve 
AHLAK BİLGİSİ 

● MEB kazanım testlerinden 1 ve 2.üniteye ait tekrar testleri çözülecek 

FELSEFE  ● Ders kitabının 12-71. sayfaları arasındaki uygulama ve etkinlikler tamamlanacaktır. 
● Ders defterinde yer alan 1. ve 2. ünite notları tekrar edilecektir. 

https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa 

PLATFORM ADRES KULLANICI ADI ŞİFRE AÇIKLAMA 

Canlı Ders  meet.google.com  ad.soyad@ihlaskoleji.k12.tr  E-Posta Şifresi   Mobil cihazda kullanmak için Google 
Meet uygulamasını yüklemelisiniz. 

E-Posta  gmail.com  ad.soyad@ihlaskoleji.k12.tr  *****  Öğrenci isminin ilk 3 harfi, nokta işareti, 
TCKN son 4 rakamı (Örn. erd.5845) 

EBA  eba.gov.tr  T.C. Kimlik No  *****  E-Okul bilgileri ile sisteme giriş yapıp 
şifre oluşturabilirsiniz. 

https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

