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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif ERSOY
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Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel
senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum
etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha
elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
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Okul dışı öğrenme ortamı; müzeler, bilim ve sanat
merkezleri, tarihî ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit
alanları ve ören yerleri, teknoparklar ve ziyarete açık endüstriyel
kuruluşlar eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği
yerlerdir.

2023 Eğitim Vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde Sayın Milli Eğitim Bakanımızın 23 Ekim 2018
tarihinde sunumlarıyla tanıtılmıştır. Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Projesi’nde 2023 Eğitim Vizyonu Eylem Planı’nda Temel Eğitim
ve Ortaöğretim’de yer alan hedefler belirlenmiştir. Bu proje ile
ilimizde bulunan bilim ve sanat merkezleri, tarihî ve kültürel mekânlar, sit alanları ve ören yerleri, endüstriyel kuruluşlar, kütüphane ve üniversitenin
daha etkin kullanılması, müfredattaki kazanımların ezbere kaçmadan, yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenme ve öğrencilerimiz tarafından tanınması ve
korunması amaçlanmıştır.
Şırnak’ın eğitimde kalite ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bütün öğretmenlerin ve okulların
dahil olduğu projeler geliştirildi. Yaptığımız projenin ismine Şırnak ilimizin eğitimde başarılı olacağını adeta haykırışının ifadesi olarak ‘Duy Beni’
dedik, açılımını da ‘Düşün, Uygula, Yaşat’ olarak belirledik. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda ilimizde etkin bir uygulama süreci öngördüğümüz bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu projemizle bugün il genelinde görev yapan 8 bin öğretmenimiz ‘‘Bize
de Gel Öğretmenim’’ diyen 8 bin aileyi ziyaret etti. Bu bir başlangıç, inşallah devamı da gelecektir. Şırnak ilimizde eğitimde hak ettiği yere ulaşması
için durmadan çalışacağız.
Proje kapsamında hazırlanan kılavuz kitaplar, ilimizin tarihinin ve güzelliklerinin öğrencilere öğretilmesi, zenginliklerimizin farkına varılması ve sahip çıkılması temennisiyle kılavuz kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkes teşekkür ederim.
Ali Hamza PEHLİVAN
Şırnak Valisi
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Sevgili Meslektaşlarım;
Okul dışı öğrenme ortamı: Eğitim - Öğretim programları
kapsamında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin
kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine; bitki ve hayvan türlerini, yöresel özelliklerini, oyun ve folklorunu tanımasına; derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla eğitim
ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerleri ifade eder.
Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi’nde 2023 Eğitim Vizyonunda Temel Eğitim Temasında yer alan ‘‘Yenilikçi Uygulamalara İmkân
Sağlanacak’’ şeklinde 2. Hedef’in 2. Eyleminde; ‘‘Okulların, bölgelerindeki Bilim Merkezleri, Müzeler, Sanat Merkezleri, Teknoparklar ve Üniversitelerle iş birlikleri arttırılacaktır.’’ ve Ortaöğretim Temasında yer alan ‘‘Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak’’ şeklindeki 2. Hedef’
in 3. Eyleminde ise; ‘‘Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, eğitim/öğretim
programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.”
Bu kapsamda ilimizde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri, Tarihî ve Kültürel Mekânlar, Sit Alanları ve Ören Yerleri, Endüstriyel Kuruluşlar, Kütüphane ve Üniversite oluşturulan Okul Dışı Öğrenme Ortamları Çalışma Ekibi ve Alan/Branş Öğretmenleri Grubu birlikte ziyaret ederek
ve bu ziyaretlerde en yetkili kişilerle yüz yüze görüşerek ‘OKULUM ŞIRNAK Okul Öncesi’, ‘OKULUM ŞIRNAK İlkokul’, ‘OKULUM ŞIRNAK
Ortaokul’ ve ‘OKULUM ŞIRNAK Ortaöğretim’ kılavuz kitaplarımızı hazırlamışlardır.
Kılavuz kitaplarımız sayesinde ilimizde bulunan bu alanların daha etkin kullanılmasına, öğretim programlarımızdaki kazanımların yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenmeye ve öğrencilerimiz tarafından tanınmasına ve korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada aktif rol alan Okul
Dışı Öğrenme Ortamları Çalışma Ekibine ve Alan/Branş Öğretmenleri Grubuna, çalışmaya başkanlık eden İl Şube Müdürüne emeklerinden dolayı
teşekkür ederim.
Nazan ŞENER
İl Milli Eğitim Müdürü
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İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Proje Sorumlusu

İsmail ÖKTEN

Arzu AY

Alan / Branş Öğretmenler Grubu
Abbas Utku YAŞAR

İngilizce Öğretmeni

Gündüz Can YILMAZ

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Adem AKSOY

Beden Eğitimi Öğretmeni

Kader AYDIN

Matematik Öğretmeni

Mehmet Sefa KUTLU

Coğrafya Öğretmeni

Can SÜRER

Fizik Öğretmeni

Cenk SARI

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Öğretmeni

Müzeyyen KOCAMAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Çağla DEMİROĞLU

Müzik Öğretmeni

Nevaf ABAY

Biyoloji Öğretmeni

Çilem ÇOŞKUNER

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni

Savaş Doğu SAYMAZ

Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni

Dilara MEMİŞ

Kimya Öğretmeni

Şerife CERAY

İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni

Ekrem DOĞAN

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Öğretmeni

Yasemin GÜL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ferit KAYAKESER

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Öğretmeni

Zeren YALÇIN

Görsel Sanatlar Öğretmeni

Gülbahar ATUĞ

Felsefe Öğretmeni
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İÇİNDEKİLER
BİLİM MERKEZLERİ

SANAT MERKEZLERİ

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü……….…12

Şırnak Halk Eğitim Merkezi………………….20

Beden Eğitimi 9-10-11-12

Matematik 9
Müzik 9-10-11
Biyoloji 9-10
Görsel sanatlar 10

Şırnak Devlet Hastanesi ………………….….….14
Beden Eğitimi 9-10-11-12
İngilizce 9
Fizik 9-12
Biyoloji 9-11

Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi…………....….....17
Fiizik 9
Müzik 9-11
Beden eğitimi 9-10
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İÇİNDEKİLER
TARİHİ ve KÜLTÜREL MEKANLAR
Bateyi Türbesi…………………….....................26
Kimya 9
Tarih 9
Siyer 10
Hitabet ve Mesleki Uygulama 12
Türk Dili ve edebiyatı 9-10-11
Felsefe 11
Coğrafya 9-10-12

Belkısana Kaplıcası …………………………….30
Kimya 9
Coğrafya 10
Biyoloji 10-11

Cizre Ulu Cami ………………………………....32
İngilizce 9
Görsel sanatlar 9-10
Müzik 10
Felsefe 10
Türk dili ve Edebiyatı 10
Matematik 10-11
Dinler Tarihi (AİHL) 12

Dengbej Evi……………………………………....36
Müzik 9-10-11
Görsel sanatlar 10
Felsefe 10

Ebu’l El – Cezeri Türbesi……………………….38
İngilizce 9
Tarih 9
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10 -11
Türk Dili ve Edebiyatı 11-12

Halmun Kilisesi………………………………….41
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10-11
Dinler Tarihi (AİHL) 12
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Kırmızı Medrese……………………………….…..44
İngilizce 9
Tarih 9
Felsefe 10
Görsel Sanatlar 10
Türk Dili ve Edebiyatı 12
İslam Kültür ve Medeniyeti (AİHL) 12

Maraday Kilisesi…………………………..…….…47
Matematik 9
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12

Mor Dodo Kilisesi…………………………..………50
Matematik
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12

Mor Eseyo Kilisesi………………………….…..….53
Matematik 9
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12

Mor Melke Kilise ……………………………....….56
Matematik 9
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12
Öğündük Kilisesi…………………………………...59
Matematik 9
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12

Meryem Ana Kilisesi………………………….…62
Matematik 9
Müzik 10
Görsel Sanatlar 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12
Felsefe 10-11

Nuh Peygamber Cami………………………..….65
Görsel Sanatlar 9-10
İngilizce 9
Matematik 10-11
Türk Dili ve Edebiyatı 10
Müzik 10
Felsefe 10
Dinler Tarihi (AİHL) 12

Mir Abdal ( Abdaliye) Medresesi……………….69
Tarih 9
Görsel Sanatlar 10
İslam Kültür ve Medeniyeti (AİHL)
Felsefe 10
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Mem–u Zin Türbesi…………………………..…..72
İngilizce 9
Müzik 9
Tarih 10
Görsel Sanatlar 10
Felsefe 10
Türk Dili ve Edebiyatı 10-11-12

Hamidiye Kışla Binası…………………………...76
Felsefe 10
Tarih 10
Görsel Sanatlar 10

Zümrüt Kaplıcası…………………………….…..78
Kimya 9
Coğrafya 10
Biyoloji 10
Felsefe 10
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İÇİNDEKİLER
KÜTÜPHANELER

ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR

ÜNİVERSİTELER

Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi…………….81

Cizre Ford Servisi…………………………..92

Beden Eğitimi 10-12
Türk dili ve Edebiyatı 10-11

Mesleki Gelişim 9
Endüstriyel Kontrol Ve Arıza Analizi 11
Kimya 12
Araç Teknolojisi 10

Şırnak Üniversitesi…………………………108
Fizik 9-10
Görsel Sanatlar 9
Beden Eğitimi 9-10-12
Matematik 12

Cizre Renault Servisi…………………….....95

SİT ALANLARI ve ÖREN YERLERİ
Finik Ören Yeri…………………………......... 84
İngilizce 9
Kimya 9
Coğrafya 9
Felsefe 10
Biyoloji 9-11-12

Kasrik Ören Yeri …………………………… 87
İngilizce 9
Kimya 9
Biyoloji 9-12
Coğrafya 9-10-11

Mesleki Gelişim 9
Endüstriyel Kontrol Ve Arıza Analizi 11
Kimya 12
Araç Teknolojisi 10

Şırnak Kömür Ocakları……………………98
Coğrafya 9-10-11
Kimya 9-12
Biyoloji 10

Silopi Termik Santrali…………………….101
Fizik 9
Mesleki Gelişim 9
Kimya 9-10-11-12
Biyoloji 10
Matematik 12
Coğrafya 11

Şırnak Volkswagen Servisi ……………….104
Mesleki Gelişim 9
Endüstriyel Kontrol Ve Arıza Analizi 11
Kimya 12
Araç Teknolojisi 10
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Gençlik Spor İl
Müdürlüğü
-

Gündoğdu Mahallesi 22. Cadde
Şırnak Gençlik
Merkezi Merkez / ŞIRNAK

-

sirnak@gsb.gov.tr

-

0486 216 41 03

Şırnak Devlet
Hastanesi

Şırnak Bilim ve
Sanat Merkezi

-

Cizre Caddesi Şırnak Devlet
Hastanesi Merkez / ŞIRNAK

-

Gündoğdu Mahallesi Nazar Sokak
No:12 Merkez / ŞIRNAK

-

selcuk.ugur@saglik.gov.tr

-

sirnakbilsem@gmail.com

-

0486 216 75 00

-

0486 216 20 17
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Şırnak
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Beden
Eğitimi

Beden
Eğitimi

Beden
Eğitimi

Beden
Eğitimi

Sınıf
Düzeyi

9

Ünite

Kazanım

Aktif ve Sağlıklı 9.2.4.3.1. Spor organizasyonunun amacını
Hayat
açıklar.

Açıklama

Spor organizasyonları hakkında spor uzmanlarından
bilgi alır.

Organizasyonun Amacı Nedir?
Öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı veya katılım
sağladığı organizasyonlar hakkında bilgi verilir. Sporcu, organizatör
kişi/kurum/kuruluş ve taraftar açısından farklı bakış açıları ile spor
organizasyonun amacının ne olduğu sorularını sorarak öğrenmesi sağlanır.
Farklı alanlardan gelen cevapların sentezlenerek öğretmen tarafından
uygulanacak soru cevap yöntemi ile spor organizasyonunun genel ve özel
amaçlarının ne olduğunu bulur.

Organizasyona neden katılalım?
Öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı veya katılım
sağladığı organizasyonlar hakkında bilgi verilir. Bu organizasyona katılan
kişilerden ne gibi faydalar edindikleri öğrenilir. Farklı alanlardan gelen
cevapların sentezlenerek öğretmen tarafından uygulanacak soru cevap
yöntemi katılımın önemli noktaları öğrenilmiş olur.
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Aktif ve Sağlıklı 10.2.4.3.2. Spor organizasyonlarına
Hayat
katılmanın önemini açıklar

Öğrenciler okullarda ve ilde yapılacak
organizasyonlara katılmaları konusunda uzmanlardan
bilgi alır.
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Aktif ve Sağlıklı 11.2.4.3.1. Uluslararası spor
organizasyonlarının amaçlarını açıklar.
Hayat

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve üniversite
kütüphanesinden yararlanılarak tarihte kurulan Türk
devletlerinde spora
verilen önem ile ilgili araştırma yapılması sağlanır
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12.2.4.3.1. Olimpiyat oyunları ve spor
organizasyonlarının toplumlar arası
Aktif ve Sağlıklı
etkileşimdeki rolünü
Hayat
değerlendirir.

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek Etkinlik

Organizasyonların toplumlar arası etkileşimdeki rolünü
uzmanlardan öğrenir.
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Şırnak Devlet Hastanesi

2008 yılında 250 yataklı yeni binasına taşınmıştır. Bünyesinde 50-100 civarı uzman
doktor çalıştırmaktadır. (Mecburi hizmeti nedeniyle gelen giden sürekli değişmektedir ama 50’
nin altında uzman çalışmaz.)
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Şırnak Devlet Hastanesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

Açıklama

Beden Eğitimi

9

Aktif Ve Sağlıklı Hayat

9.2.2.3.1. Sağlıklı beslenme ile fiziksel etkinlik Obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel
arasındaki ilişkiyi açıklar.
etkinlikler ile ilgili diyetisyenlerden bilgi alır.

Beden Eğitimi
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Aktif Ve Sağlikli Hayat

10.2.2.2. Fiziksel Gelişim Gözlemi

11

Aktif Ve Sağlıklı Hayat

11.2.2.3.2. Beden ve ruh sağlığını olumsuz
etkileyen alışkanlık ve bağımlılıkların
zararlarını açıklar.

Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen
alışkanlık ve bağımlılıkların zararlarını
uzmanlardan öğrenir

Beden Eğitimi
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Aktif Ve Sağlikli Hayat

12.2.1.1.2. Hareketsiz hayatın vücut sağlığı
açısından zararlarını açıklar

Teknolojik aletleri kullanırken vücudun doğal
duruşunda olmamasının ve hareketsiz kalmanın
zararlarını uzmanlardan öğrenir.

Fizik

9

12

Fizik Bilimine Giriş

Görüntüleme cihazlarının fizikle ilgisi kurulur,
9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları Öğrencilerin röntgen, MR, PET, tomografi,
ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
ultrason, ile ilgili araştırmalar yaparak bu
teknolojilerin oluşturulmasında fiziğin rolünü
sorgulamaları sağlanır.

Modern Fiziğin Teknolojideki 12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma
Uygulamaları
prensiplerini açıklar.

Nasıl Beslenmeli
5 kişilik öğrenci gruplarına obezite hakkında bilgi
verilir. Sebepleri anlatılan obezitenin ne tür fiziksel
etkinlikler ile engellenebileceği anlatılır. Diyetisyen
doktordan obeziteye önlem olarak nasıl beslenilmesi
gerektiğini öğrencilere anlatması istenilir.

Fiziksel gelişimi hakkında bilgi alır.

Beden Eğitimi

Fizik

Örnek Etkinlik

Görüntüleme cihazlarının (röntgen, MR, PET,
tomografi, ultrason, radarlar, sonar, termal
kameralar) çalışma ilkelerini açıklar.

Nasıl Besleniyorum
5 kişilik öğrenci gruplarına ergenlik döneminde sık
görülen olumsuz beslenme alışkanlıkları anlatılır.
Öğrenci bu doğrultuda hatalı davranışını tespit eder ve
doktora bu davranışların sonuçlarında olabilecekleri
sorarlar.

Serviste Çekim Süreçleri
Şırnak devlet hastanesi görüntüleme cihazları servisinde
görevlilerin de izni alınarak çekim süreci izlenir.
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Ders Adı
İngilizce

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Sınıf
Düzeyi
9

9

11

11

11

11

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Öğrenciler ihtiyaç halinde yardım servislerini
Theme 8: Emergency And Health Giving and understanding simple instructions çağırır.
Problems
in case of emergency
Öğrenciler sağlık problemleri hakkında tavsiye
verirler.

Yaşam Bilimi

İnsan Fizyolojisi

İnsan Fizyolojisi

İnsan Fizyolojisi

İnsan Fizyolojisi

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

9.1.2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel
Bileşikler

Sağlıklı Yaşıyorum
Öğrenciler 10 ar kişilik gruplara ayrılarak ilgili
alanlarda uzman olan kişilerden bilgi alır. Obezite,
İnsülin direnci, diyabet ve obeziteye sağlıklı
beslenme bağlamında uzman kişilerden bilgi alır. diyabet ve insülin direnci ile ilgili bilgileri gruplar
halinde laboratuvarda toplanarak dahiliye uzmanı veya
diğer uzman kişilerden bilgi alınır.

11.1.1.4. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının
korunması için yapılması gerekenlere ilişkin
çıkarımlarda bulunur

1. bazı sinirsel hastalıklarda yapılan fizik tedavi
yöntemini yerinde görür.
2. . Sinir sistemi rahatsızlıklarının tedavisiyle
ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması
sağlanır.

Sinir Sistemi Rahatsızlıklarını Tanıyorum
Öğrenciler 10 ar kişilik gruplara ayrılarak ilgili
alanlarda uzman olan kişilerden bilgi alır. Sinir sistemi
rahatsızlıklarında kullanılan cihazları yerinde tanıması
sağlanır.

11.1.1.6. Duyu organları rahatsızlıklarını
açıklar.

1. duyu organları rahatsızlıkları ve tedavi
yöntemlerini hakkında bilgi edinir.
2. Duyu organları rahatsızlıklarının tedavisiyle
ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması
sağlanır

Duyu Organlarının Yapısını Öğreniyorum
Öğrenciler sınıf mevcutlarına göre 4 gruba ayrılıp
sırasıyla göz doktorunda gözün tabakalarını
mikroskoptan izler. Daha sonra KBB uzmanından burun
ve kulağın iç yapısını kullanılan büyüteçlerle izlerler.

Kalp krizi, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon,
varis, kangren, anemi ve lösemi hastalıkları ile
ilgili uzman kişiden bilgi alır.

Dolaşım Hastalıkları
Öğrenciler hastanede geniş bir laboratuvar veya
konferans salonunda toplanır. Kalp ve damar cerahı
uzman doktor mini bir seminer şeklinde Kalp krizi,
damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, varis, kangren,
anemi ve lösemi hastalıkları ile ilgili bilgi verir.

Böbrek yetmezliğinde diyaliz cihazı ile kanın
nasıl temizlendiğini yerinde görür.

Böbrek Kanı Nasıl Temizler
Öğrenciler sınıf mevcutlarına göre 4 gruba ayrılıp
diyaliz cihazlılarının bulunduğu bölümleri ziyaret eder.
Uzman kişiler eşliğinde diyaliz cihazlarının kanı nasıl
temizlediğini yerinde görürler.
16

11.1.4.3. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını
açıklar.

11.1.6.3. Üriner Sistem rahatsızlıklarını açıklar.

Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin
kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini
aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek
üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla , Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.
Temel amaçları; bireylerin, yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini
geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
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Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı
Fizik

Sınıf
Düzeyi

Ünite

9

Fizik Bilimine
Giriş
Fizik Biliminin
Önemi

Kazanım
9.1.1.1. Evrendeki olayların
anlaşılmasında fizik biliminin
önemini açıklar.

Müzik

9

9.D.4. Türk halk müziği ve Türk
Müzik Kültürü sanat müziğinin genel özelliklerini
açıklar.

Müzik

9

Müzik Kültürü

Müzik

11

Müzik Kültürü 1.D.8 Çalgı türlerini tanır.

Beden
Eğitimi

9

Hareket
Becerileri

Beden
Eğitimi

10

Hareket
Yetkinliği

9.D.9. Sanat, sanatçı ve sanat eseri
kavramlarını açıklar.

9.1.1.3.1. Oyun ve drama yoluyla
kendini ifade etmenin önemini
açıklar.
10.1.1.3.1. Oyun ve drama yoluyla
kendini ifade eder.
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Açıklama

Örnek Etkinlik

Öğretmen Laboratuarlardaki deneyleri kısaca anlatır, sınıf
düzeyine uygun olacak şekilde gerekli gördüklerini
yapar,öğrencilerinde fiziğe karşı ilgi uyandırır.
Bilim merkezindeki atölyeler gezilir.
Türk Halk Müziği Ve Türk Sanat Müziği Nedir?
Şırnak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Türk Halk Müziği ve Sanat müziği kursu
- Türk halk müziği ve sanat müziği hakkında bilgi edinir.
gibi bir çok kurs verilmektedir. Öğrencilere daha öncesinde bu müzik tür biçimleri ve
- Türk halk ve sanat müziği çalgılarını tanır.
çalgıları hakkında bilgi verilir. Daha sonra Halk Eğitim Merkezinde ki öğretmenlere
- Türk halk ve sanat müziği tür ve biçimlerini öğrenir.
soru sormaları istenerek öğrenilen bilgileri pekiştirmeleri sağlanır. Türk halk ve sanat
müziği çalgıları tek tek incelendikten sonra bunlar ile ilgili küçük hafıza oyunları
oynatılarak öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri sağlanır.
- Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramları hakkında bilgi
edinir.
- Yöreye ait halk ozanları hakkında bilgi edinir.
- Dengbej evinde ki ozanlar ile bilgi alışverişinde bulunur.
- Bölgeye ait sanat eserlerini dinler.
Çalgı Türleri Ve Kullanış Biçimleri Nelerdir?
Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi kurs ve etkinliklerinde kullanılan bir çok çalgıyı
bünyesinde barındırır. Öğrencilere ana çalgı türlerinin yazdığı gruplandırma formları
temin edilerek müzik odasında öğrencilerin tanıdığı müzik aletlerini sınıflandırmaları,
- Çalgıları türlerine göre sınıflandırır.
bilmediklerini ise önce birbirlerine sormaları, cevap bulunamayan çalgılar için ise
- Çalgı türlerinin kullanış biçimlerini bilir.
öğretmen ve görevlilerden destek alması sağlanarak çalgıları türlerine göre ayırması,
bu çalgılarla oluşturulabilecek toplulukların yapacakları müzik hakkında bilgi sahibi
olması sağlanır.
Öğrenciler, kişisel özelliklerinin ortaya çıkartılacağı
doğaçlama oyunlara yönlendirilir
Öğrencilerden kendilerini etkileyen herhangi bir güncel
olayı, müzik eşliğinde sadece vücut hareketlerini
kullanarak kısa süreli drama örnekleri gösterilir

18

Şırnak Halk Eğitim Merkezi
-

İsmet Paşa Mah. Kaymakam Halil
Ulusoy cd. Merkez/ŞIRNAK

-

238093@meb.k12.tr

-

0486 216 10 67
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Şırnak Halk Eğitim Merkezi

Halka bilgi, beceri kazandırmak, davranış geliştirmek ve
halkın toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim yoluyla
rehberlik eden hizmetler sunmaktadır.
Halk Eğitim Merkezi bu hizmetlerini halka ulaştırabilmek
için Sosyal ve Kültürel Kurslar İle Mesleki ve Genel Bilgi Kursları düzenleyen yaygın eğitim kurumudur.

20
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Şırnak Halk Eğitim Merkezi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

9.3.5.1. Oran ve orantı
Denklemler Ve Eşitsizlikler Kavramlarını kullanarak problemler
çözer.

Matematik

9

Müzik

9

Müzik Kültürü

9.D.4 Türk halk müziği ve Türk sanat
müziğinin genel özelliklerini açıklar.

Müzik

9

Müzik Kültürü

9.D.9. Sanat, sanatçı ve sanat eseri
kavramlarını açıklar.

Müzik

10

Dinleme – Söyleme

Müzik

10

Müzik Kültürü
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10.A.3. Çoksesli müzikleri tanır.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Oran-Orantı Kavramı
5 kişilik gruplarla Şırnak Halk Eğitim Merkezi ziyaret
edilir. Her bir grup bir kilim desenini inceler.
Gruplardan inceledikleri desenin uzunlukları arasındaki
oranı bulmaları istenir. Edindikleri bilgilerle farklı bir
oranda yeni bir kilim motifi tasarlamaları istenir.
Türk Halk Müziği Ve Türk Sanat Müziği Nedir?
Şırnak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Türk Halk
Müziği ve Sanat müziği kursu gibi bir çok kurs
verilmektedir. Öğrencilere daha öncesinde bu müzik tür
- Türk halk müziği ve sanat müziği hakkında bilgi edinir.
biçimleri ve çalgıları hakkında bilgi verilir. Daha sonra
- Türk halk ve sanat müziği çalgılarını tanır.
Halk Eğitim Merkezinde ki öğretmenlere soru sormaları
- Türk halk ve sanat müziği tür ve biçimlerini öğrenir.
istenerek öğrenilen bilgileri pekiştirmeleri sağlanır. Türk
halk ve sanat müziği çalgıları tek tek incelendikten
sonra bunlar ile ilgili küçük hafıza oyunları oynatılarak
öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri sağlanır.
- Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramları hakkında bilgi
edinir.
- Yöreye ait halk ozanları hakkında bilgi edinir.
- Dengbej evinde ki ozanlar ile bilgi alışverişinde bulunur.
- Bölgeye ait sanat eserlerini dinler.
- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun
havaları dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını tanır.
- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir.
Kilim dokumasında motif oluştururken yapılan
matematiksel hesaplamalara ve farklı büyüklükteki iki
motifin ebatları arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek oran
kavramı keşfettirilir. Kilim dokumayla ilgili gerçek hayat
problemleri oluşturarak bu konunun öğrenilmesinin bir
ihtiyaç olduğunun hissedilmesi sağlanır.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun
10.A.7. Türk sanat müziği ve dini müzik havaları dinler.
eserlerini dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını tanır.
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Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

Açıklama

Müzik

11

Müzik Kültürü

1.D.8 Çalgı türlerini tanır.

- Çalgıları türlerine göre sınıflandırır.
- Çalgı türlerinin kullanış biçimlerini bilir.

Biyoloji

9

Canlılar Dünyası

1.Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında
sınıflandırmanın önemini açıklar.

Farklı bitki türlerini yerinde inceler.

Biyoloji

10

Hücre Bölünmeleri

2.Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar.

Tohumla üremenin nasıl gerçekleştiğini bilir.

Görsel Sanatlar

10

Sanat Eleştirisi Ve Estetik

Görsel Sanatlar

10

Görsel Sanatlarda Biçimlerde
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Örnek Etkinlik
Çalgı Türleri Nelerdir?
Şırnak Halk Eğitim Merkezi kurs ve etkinliklerinde
kullanılan bir çok çalgıyı bünyesinde barındırır.
Öğrencilere ana çalgı türlerinin yazdığı gruplandırma
formları temin edilerek müzik odasında öğrencilerin
tanıdığı müzik aletlerini sınıflandırmaları, bilmediklerini
ise önce birbirlerine sormaları, cevap bulunamayan
çalgılar için ise öğretmen ve görevlilerden destek alması
sağlanarak çalgıları türlerine göre ayırması, bu çalgılarla
oluşturulabilecek toplulukların yapacakları müzik
hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

10.1.1.1. Geleneksel Türk sanatlarının
çeşitlerini açıklar.
10.1.1.2. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel
Geleneksel Türk sanatlarının kullandığı motifler Halı - Kilim
önemini açıklar.
üzerinde durur.
Öğrencilerin Halk Eğitim Merkezleri'nde tecrübeli
10.1.1.5. Geleneksel sanatlara ait motiflerin
kursiyerlerden bilgi almaları sağlanır. Öğrencilerden
biçim ve anlam özelliklerini açıklar.
kursiyerlere soru sormaları ve bilgiler doğrultusunda
yapılan çalışma ile ilgili uygulamaları istenir.
12.3.5.1. Yaşadığı çevreden tekstil tasarıma ait Geleneksel Türk motifleri öğrenir ve esinlenerek
motifler gösterir.
kendi tasarımlarına yansıtır.
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Bateyi Türbesi

Belkısana
Kapılacası

-

Güneyyaka Köyü
/Beytüşşebap

-

Düğünyurdu Köyü
/Güçlükonak

-

0543 545 67 55

-

0543 545 67 55

Cizre Ulu Cami
-

Dağkapı Mahallesi
Belediye Cad. No:48
/ Cizre

Dengbej Evi

El Cezer-i
Türbesi

Halmun Kilisesi

Dağkapı Mahallesi
Bayırağa Sokak / Cizre

Sur Mahallesi Eb'ul İz
Sokak / Cizre

-

Andaç Köyü
/Uludere

-

0532 050 54 73
23
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Kırmızı
Medrese

Maraday
Kilisesi

Mor Dodo
Kilisesi

Sur Mahallesi Eb'ul İz
Sokak / Cizre

Başak Köyü / İdil

-

Haberli Köyü / İdil

-

05356877754

Mor Eseyo
Kilisesi

Mor Melke
Kilisesi

Öğündük
Kilisesi

Sare Köyü / İdil

Öğündük Köyü / İdil

-

Haberli Köyü / İdil

-

05356877754
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Meryem Ana
Kilisesi

Mir Abdal
Medresesi

Nuh Peygamber
Cami

İdil / Merkez

Dağkapı Mahallesi /
Cizre

Şah Mahallesi / Cizre

Mem-u Zin
Türbesi

Hamidiye
Kışlası

Zümrüt
Kaplıcası

Sur Mahallesi Eb'ul İz
Sokak No:6 / Cizre

-

Şah Mahallesi Orhan
Doğan Cd.
Kaymakamlık Hizmet
Binası No:68 / Cizre

-

0486 616 17 41
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Ilıcak Köyü
/Beytüşşebap
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Bateyi Türbesi
Mela Hüseyin Bate’nin doğum ve ölümü hakkında her ne kadar
çelişkili görüşler olsa da 1417-1491 yılları arasında yaşadığı görüşü hâkimdir.
Mela Hüseyin Bate'nin en önemli eserleri şunlardır: Divan, Kürtçe Mevlit ve
Zembilfiruş.
Bate, Türkçe Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi’den 66 yıl sonra
dünyaya gelmiştir. 1417’de doğan Bate’nin, mevlidi 50 yaşında yazdığı, 74
yaşında da vefat ettiği tahmin ediliyor. Bate mevlidi, 600 beyit ve 1200 mısradan oluşuyor. Mella Hüseyin Bate’nin köyü Beytüşşebap’a 15 kilometre mesafededir.
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Bateyi Türbesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Kimya

Tarih

Siyer

Hitabet ve Mesleki
Uygulama

Türk Dili ve
Edebiyatı

Sınıf
Düzeyi

9

9

Ünite

Maddenin Hâlleri

İnsanlığın İlk Dönemleri

10

İslamiyet Öncesi Arap
Yarımadası

12

Din Hizmetlerinde Cami
Mûsikîsi

9

Okuma
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Kazanım

Açıklama

9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen
buharlaşma - yoğuşma süreçleri üzerinden
denge buhar basıncı
kavramını açıklar

Kaynama olayının yükseklik arttıkça dış
basınca bağlı olarak değişimi, saf sıvıların
kaynama noktaları ölçülerek karşılaştırılır

9.2.2. Yazının icadının insanlık tarihinde
meydana getirdiği değişimi fark eder
b) Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya
bilimlerinin amaç, konu ve yöntem
açılarından modern
zamanlardaki bilimlerden ne tür farklılıklara
sahip olduğuna değinilir

Astronomi hakkında çalışmaları olan Mella
Hasan Bateyi'nin çalışmalarını öğrenir,
günümüz çalışmaları ile kıyaslar.

10.1.1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin
hayatını öğrenmenin önemini kavrar.

Örnek Etkinlik
Kaynama Noktası Farkı Ölçme
Öğrencilere kaynama olayının yükseklik arttıkça dış basınca
bağlı olarak değişime dayalı olarak yükseklik değeri ve kaynama
noktasındaki azalış değerleri üzerinden bulunulan yerde saf
sıvının kaynama noktası değeri matematiksel hesaplattırılır. Saf
haldeki değeri ile karşılaştırılır.

Mela Hüseyin Bateyi Haazeretlerinin yazmış
Mevlid-i Şerif Okuma
olduğu Kürtçe Mevlid-i Şerif den
Öğrenciler mübarek gün ve gecelerde Kürtçe Mevlid-i Şerif-i
Peygamberimizin hayatına dair bilgileri
okur.
öğrenilmiş olur.

12.4.1. Mûsikîyi ve dinî mûsikîyi tanımlar.

Mübarek gün ve Gecelerde yapılan
programlarda okunan kürtçe mevlidin
yazarından yola çıkarak İslamiyette Cami
musikisi hakkında bilgi sahibi olur.

A.1.3 Şiirde ahengi sağlayan özellikleri /
unsurları belirler.

Şiirde Ahengi Sağlayan Unsurlar
Mela Hüseyin'in Kürtçe yazdığı Mevlidinde Mela Hüseyin tarafından yazılan Kürtçe Mevlid ile ilgili beyit
kafiye ve redif gibi ahengi sağlayan unsurları mekan içinde okunur ve öğrencilerimizin kafiye ve redif
belirler.
unsurlarını bulmaları sağlanır.
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Mevlid-i Şerif Okuma
Mevlid Kandili programlarında Kürtçe Mevlid-i Şerif okunur.

Ders Adı

Türk Dili ve
Edebiyatı

Türk Dili ve
Edebiyatı

Felsefe

Coğrafya

Coğrafya

Sınıf
Düzeyi

10

11

11

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Okuma

A.1.4 Şiirin nazım biçimini ve nazım
türünü tespit eder.

Şiirde Nazım Biçimi ve Nazım Türleri
Mela Hüseyin tarafından yazılan Kürtçe Mevlid ile ilgili şiir
Mela Hüseyin'in Kürtçe yazdığı Mevlidindeki
mekan içinde okunur ve öğrencilerimizin şiirin dış yapısı ve iç
şiirlerin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
yapısı hakkında yorum yaparak nazım biçimi ve nazım türünü
bulmaları sağlanır.

Okuma

A.1.12 Metinden hareketle dilbilgisi
çalışmaları yapar.

Kürtçe Mevlid yazarı Mela Hüseyin'in eserindeki
dilbilgisi çalışmalarını yapar.

15.Yy - 17.Yy Felsefesi

9

Doğa Ve İnsan Etkileşimi

9

Dünya’nın Şekli Ve
Sonuçları

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Dilbilgisi Çalışmaları
Mela Hüseyin tarafından yazılan Kürtçe Mevlid ile ilgili beyit
mekan içinde okunur ve öğrencilerimizin okunan beyitle ilgili
dilbilgisi konusunda yorum yapmaları sağlanır.

11.3.1. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetlerinin 15. yy - 17.yy
hazırlayan düşünce ortamını açıklar.
felsefesi üzerindeki etkileri tartışır.

Düşünceleri İfade Etme
5'er kişilik öğrenci grupları oluşturulur. Her gruba bir başkan
seçilir. Her bir grup kendi arasında 15. yy felsefesini
özelliklerine değinir. Bu özelliklerin 17. yy felsefesi üzerindeki
etkilerini açıklar. Başkanlar iç çember oluşturur. Diğer grup
üyeleri de iç çemberin dışında ayrı bir grup olup başkanların
kendi aralarında olan tartışmasını dinler. Başkanlar 16. yy da
yaşamış olan Bateyi'nin felsefi görüşlerini 15.-17. yy
felsefelerinin özellikleriyle karşılaştırır.

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

Duyarlılık
Doğa-insan ilişkisine yönelik sergi, animasyon, film izleme vb.
çalışmalar yapılabilir. Dünyadan ve Türkiye'den örnekler
verilir. Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı
göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.

Türbenin bulunduğu konum itibari ile insanların
hayvancılıkla uğraşma sebeplerini açıklar.

Dünyanın şeklinin sonucu olarak Şırnak ilinin bakı
9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin yönü her daim güney olduğunu ve bu bakının kalıcı
etkilerini değerlendirir.
kar sınırı, yerleşme üst sınırı, orman ust sınırı, tarım
üst sınırı üzerindeki etkisini açıklar.

Zaman Ve Yere Ait Hesaplama
Küre modeli ve haritalar üzerindeki koordinat sistemini
kullanarak zaman ve yere ait hesaplamalar yapılır.
Matematik Öğretmeni ile işbirliği
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Ders Adı

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Sınıf
Düzeyi

9

9

10

10

12

Ünite

Yerel Saat ve Zaman
Hesaplamaları

Sıcaklık

Kazanım

Açıklama

Boylam derecesi farklı olan Beytüşşebap ve
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve
Şırnak Merkez ilçelerinin yerel saat
yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
hesaplamaları yapar

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin
özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Doğal Mirasın Korunması

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik
tehditleri açıklar.

HARİTA KULLANIMI
Harita çizimine yönelik tekniklere ait örnekler incelenir.
Örnek haritalar mevcut kullanım amaçları açısından
incelenerek, amaca yönelik haritalar belirlenir. Harita
çizimine yönelik tekniklere ait örnekler incelenir. Örnek
haritalar mevcut kullanım amaçları açısından incelenerek,
amaca yönelik haritalar belirlenir.

İKLİM TİPLERİ
Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek Sınıf gruplara ayrılır. Türkiye’den seçilmiş istasyonlara ait
olarak Güneyyaka Köyü ile bulundukları
iklim elemanı verileri gruplara dağıtılır. Verilerin tablo,
ilçenin sıcaklığının karşılaştırmasını yapar
grafik haline dönüştürülmesi ve haritalar üzerine aktarılması
istenir. Her grup kendi ürününü sınıfta sunar.

Şırnak’taki endemik ve relikt bitkilerin
Türkiye'de Görülen Başlıca 10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının
dağılışını, önemini ve korunması gerekliliğini
Bitki Toplulukları
dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder.
tartışır.

Buzullar ve Oluşturduğu
Şekiller

Örnek Etkinlik

Türbenin Kato dağı eteğinde bulunması sebebi
ile karı erimeyen bölgeleri mevcuttur. Bu
bölgelerde buzullar ve oluşturduğu şekilleri
gözlemler.

Büyük bir biyoçeşitliliğe sahip Kato Dağının
milli park olması gerekliliğini tartışır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ
Türkiye’deki bitki tür ve çeşitliliğini ve dağılışını vurgulayan
reklam metinleri, kısa reklam filmleri veya afişler hazırlanır.
Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve
korunması gerekliliği üzerinde durulur.
DIŞ KUVVETLER
Aşınım ve birikimi oluşturan kuvvetlerin işleyişini ve
oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar
hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenir.

MİRASLARIMIZ
Doğal Mirası Koruma gazetesi çıkarılabilir. Fotoğraf ve
görüntüler alınarak yakın çevremizdeki doğal miras konulu
belgesel hazırlanabilir. Doğal miras alanları ile ilgili belgesel
filmler de izlenebilir. Doğal ve kültürel mirasa yönelik
tehditlere duyarlı olmanın önemine vurgu yapılır.
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Belkısana Kaplıcası

Güçlükonak İlçesi Düğünyurdu köyü yakınında, Dicle
ırmağı kıyısındadır. Bölgenin en yüksek ısılı sıcak su kaynağı olup,
sıcaklığı 67 C dir. Kaplıca suyu kalsiyum ve sülfit ihtiva etmektedir. Debisi 7 lt/sn, PH : 7. 15 olarak belirlenmiştir. Mevcut debinin
arttırılabileceğini gösteren hidrojeolojik şartlar mevcuttur. Kaplıca
banyosu romatizmal hastalıklar ile kadın hastalıklarında yararlı olmaktadır.
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Belkısana Kaplıcası Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Kimya

Coğrafya

Biyoloji

Biyoloji

Sınıf
Düzeyi
9

10

10

11

Ünite

Kazanım

Doğa Ve Kimya

9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar.

Su Kaynakları

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını
özelliklerine göre sınıflandırır.
10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar.
10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli
kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel
etkilerini değerlendirir.

Ekosistem Ekolojisi Ve
Güncel Çevre Sorunları

Komünite Ve Popülasyon
Ekolojisi

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Örnek Etkinlik

Sağlık açısından kaplıcaların önemini açıklar.

Suyun Önemi
Öğrenciler suyun önemini gruplar halinde tartışır. Su
olmazsa neler olabileceğini ve kaplıcaların sağlık
açısından önemini fark eder.

Kaplıca, akarsu vb. su kaynaklarını görerek
sınıflandırma yapar.

SU VARLIKLARIMIZ
Su kaynakları ile ilgili yapılan beyin fırtınasıyla ortaya
çıkan kavramlar karışık listelenir. Bu kavramlar
öğrenciler tarafından geliştirilecek sistematik ile kavram
haritası hâline dönüştürülüp sınıfa sunulur.

Güncel Çevre Sorunları
Öğrenciler bir minibüsle önce gerekli izinler alınarak
bölgedeki kaplıcalar ziyaret edilir. Kaplıca sularının
10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini Kaplıca sularının nasıl kirli su haline döndüğünü ve
nasıl oluştuğunu, yer altında çıkan suyun kayaçları
ve olası sonuçlarını değerlendirir.
su döngülerini açıklar.
aşındırarak nasıl kirlendiğini ve bu suların su
döngülerine nasıl katıldığını öğretmen tarafından
açıklanır

11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden
faktörleri açıklar.

1. bir komüniteyi oluşturacak canlı çeşitlerini
yerinde görür.
2. farklı canlı türlerinin bir arada yaşadığını bilir.
3. Komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitliliğin
karasal ekosistemlerde enlem, sucul ekosistemlerde
ise suyun derinliği ve suyun kirliliği ile ilişkili
olduğu vurgulanır.
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Cizre Ulu Camii
Cizre’nin İslam’ı kabul etmesiyle 639 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir. Abbasiler döneminde cami yıktırılıp, onarıma alınmıştır. 1160 yılında Cizre
Beyi Baz Şah’ın oğlu Al Sencer tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1156 da dörtköşe
inşa edilen minaresi 1945-1946 ve 1971 yıllarında 2 kez onarım görmüştür.
Cizre Ulu Camii kapılarında bulunan Ebul-İz’in yaptırdığı ünlü ejder
figürlerinden biri İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır. Cizre
Ulu Camii’nin, 13. yüzyıla tarihlenen, eşsiz bir el işçiliğine sahip ahşap kapısının
tunç kapı tokmağı üzerinde iki ejder ve ortasında bir aslan başının bulunduğu bir
kompozisyon görülmektedir. Ejder sivri kulaklı, badem gözlü ve kanatlıdır. Gövdeleri yılan pulu ile kaplı ve ortadan düğümlüdür. Birbirine dolanan kuyrukların uçları kartal başı şeklinde görünmektedir. Ejderlerin ortasında ise stilize aslan başı yer
almaktadır.
1976 yılından beri Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenen kapı
tokmağının diğer teki 1969 yılında yerinden sökülerek çalınmıştır ve günümüzde
Kopenhag David Samling Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Cizre Ulu Camii Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

İngilizce

9

Theme 2: My Envıronment

1. Talking about locations of things
2. Asking about and describing neighborhood
3. Making comparisons

Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

Theme 7: World Herıtage

4. Talking about past events
2. Making inquiries
3. Asking and answering questions in an
interview

Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri
deneyimleyerek ''Geçmiş Zaman''da tecrübelerini
yazar.

İngilizce

9

Kazanım

Açıklama

Görsel Sanatlar

9

Kültürel Miras

9.2.1.4. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat
eserlerinin değer ve önemini açıklar.
Kültürün sanat eseri üzerindeki etkisini
9.2.1.5. Sanat eserleri ve kültürel değerleri
gözlemler, fark eder.
korumanın önemini açıklar.

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
tarihi eserleri tanır.

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
inceler.

Müzik Kültürü

10.A.7. Türk sanat müziği ve dini müzik
eserlerini dinler.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve
uzun havaları dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını
tanır.

Müzik

Felsefe

10

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar
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Örnek Etkinlik

Yöresel Mimari
A. Öğrenciler Cizre Ulu Cami'ye götürülerek camii
mimarisinin yapıldığı dönemin tarihi ele alınarak
anlatılır.
B. Çocuklardan o dönemin mimarisi ile günümüz
mimari yapısını karşılaştırmaları istenir.

Bilgini Doğruluğu
Öğretmen Cizre Ulu Camii hakkında bilgi verir. Bina ile
ilgili vermiş olduğu bilgilerin kesin kabul edilip
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
edilemeyeceğini sorar. Evet ve Hayır diyen 2 grup
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
oluşturulur. Gruplar kendi aralarında kendi testlerini
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri tartışılır.
savunmaya karşı testi de çürütmeye
çalışırlar.
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Ders Adı

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Mekanın var oluşundan bu yana geçen
zaman dilimi içerisinde özgürlük,
Felsefenin Temel Konuları 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
Ve Problemleri
problemlerini açıklar
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin
yorumlanması sağlanır.

Teoloji ve din felsefesi farkı üzerinde durur.
Felsefe

Felsefe

10

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

"İyi ve kötünün ölçütü nedir?", "Eylemlerimizi
belirleyen ölçüt nedir?" sorularından hareketle
din felsefesinin problemlerini ele alır.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Örnek Etkinlik
''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi
ve temel kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu
süreçte rehber konumundadır. Mekanın var
oluşundan bu yana geçen zaman diliminde hal
ve hareketlerimizin belirleyicisi olarak hangi
kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu
sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda
öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler halka
şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve
mutluluk ilişkisini yorumlar.
Beyin Fırtınası
Öğretmen Din Felsefesiyle ilgili kısa bir bilgi
paylaşımında bulunur. İyi, kötü, ahlaklı, cennet,
cehennem, Tanrı, kitap gibi kavramların çağrıştırdığı
anlamları, akıllarına ilk gelen yorumlarla düşüncelerini
ifade etmeleri istenir. Tüm düşünceler dinlendikten
sonra bu kavramların en çok kabul gören anlamlarını
Din Felsefesi açısından tekrar değerlendirmeleri istenir.
Sanat Anlayışını Açıklama
Öğretmen ''Her Dönemin, Her Toplumun Sanat Anlayışı
Farklı Mıdır?'' sorusunu sorar. Bu sorudan hareketle
öğrencilerden yaşadığı coğrafyanın sanat anlayışını
irdelemeleri istenir. Günümüzdeki sanat anlayışıyla aynı
olup olmadığı sorulur. Dönemin güzellik anlayışının
felsefi anlayışıyla bir ilişkisi olup olmadığı sorgulanır.
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Ders Adı

Türk Dili ve
Edebiyatı

Matematik

Matematik

Dinler Tarihi
(AİHL)

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

10

11

12

Ünite

Sözlü İletişim

Dörtgenler Ve Çokgenler

Katı Cisimler

Dinler Tarihine Giriş

12
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İslamiyet

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik
Açık ve Örtük İleti
Cizre Ulu Camii hakkında dinlenilen bilgilendirme
yapılırken öğrencilerimizden konuşmanın açık mesajı ve
örtük (gizli) mesajı ne olduğu hakkında yorum
yapmaları sağlanır.

C.2.4 Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük
iletileri belirler.

Cizre Ulu Camii hakkında dinlenilen
bilgilendirme konuşmasındaki açık ve örtük
iletiyi (mesajı) belirler.

10.5.3.1. Özel dörtgenlerin
açı-kenar köşegen ve alan özelliklerini
açıklayarak problemler çözer.

Dörtgenleri Tanıma
5 kişilik gruplar halinde Cizre Ulu Cami’ye bir gezi
Geleneksel mimaride yer alan motif örnekleriyle
düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz özel dörtgenleri
çokgenlerle ilgili rutin olmayan problemlerin
içeren bir motifi inceleyiniz. Öğrendiklerinizden yola
çözülmesi sağlanır.
çıkarak incelediğiniz dörtgenin açı, kenar, köşegen
özelliklerini açıklayınız. Alan hesaplamalarını yapınız.

11.6.3.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik
dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını
oluşturarak işlemler yapar

Katı Cisim Tasarımı
5 kişilik gruplar halinde Cizre Ulu Cami’ye bir gezi
Gezilen tarihi mekanlardaki katı cisimleri tespit düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden yola
edip bunlarla ilgili gerçek hayat problemlerinin çıkarak buradaki motiflerde katı cisimleri tespit ediniz
ve gerekli ölçümleri yaparak bunların alan ve
çözülmesi sağlanır.
hacimlerini hesaplayınız. Siz de benzer motifleri içeren
bir camii tasarlayınız.

12.1.5. Dinler tarihinin temel kaynaklarını
tanır.

Dinler için önem içeren cami ve kiliseleri
yakından inceleyerek aynı zamanda dinleri de
öğrenmiş olur.

12.2.3. İslamiyet’in ibadetlerini ve dinî
merasimlerini tanır

DİNİ MERASİMLERİMİZ
İslam dininde yerine getirilen ibadetleri ve dini Cuma namazı Ulu Cami de kılınarak öğrencilerin dini
merasimleri gününde ve yerinde öğrenme imkanı merasimlere katılması sağlanır.
bulur.
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CAMİ TANIMA
Öğrencilerden 10 kişilik bir grup seçilerek Cizre Ulu
Camiye gidilerek, camii içerisindeki bölümleri tanır ve
fotoğraflayıp sınıf arkadaşlarına bir slayt şeklinde
anlatır.

Dengbej Evi (Mehmet Ağa Kasrı)
Dengbej, Kürt sözlü edebiyatında kilam ve stran söyleyen
sanatçıların adıdır. Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej
‘söyle’dir. Bu kelime, sözün ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi
anlamında kullanılmıştır.
Cizre merkez Dağkapı mahallesinde bulunan Dengbej Evi
(Mehmet Ağa Kasrı) kuzey- güney doğrultusunda düz bir arazi üzerinde
inşa edilmiştir. Hamidiye Binbaşısı Fettah Ağa tarafından yaptırılmıştır.
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Dengbej Evi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

Müzik

9

Dinleme – Söyleme

9.A.6 Türk müziği türlerinden örnek eserler
seslendirir.

Müzik

10

Müziksel Yaratıcılık

10.A.5 Türk halk müziği eserlerini dinler.

Müzik

10

Müzik Kültürü

10.A.7. Türk sanat müziği ve dini müzik
eserlerini dinler.

Müzik

11

Müzik Kültürü

11.D.2. Ozanların ve aşıkların Türk halk
müziğine katkılarını açıklar.

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
tarihi eserleri tanır.

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Ve Problemleri
problemlerini açıklar

Açıklama

Örnek Etkinlik

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun
havaları dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını tanır.
- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir.
- Bölgeye ait Türk halk müziği eserlerini dinler.
- Kültürel eserler söylenirken toplumsal değerlere
saygılı olmanın önemini bilir.
- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun
havaları dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını tanır.
- Dengbejlik geleneği hakkında bilgi edinir.
- Dengbejlik geleneğinin sanatımızdaki yeri ve
önemini kavrar.
- Bölgede yaşamış ve hala yaşamakta olan
dengbejleri tanır. (Şakıro, Dıldar, Ayşe ŞAN, Hesen
CİZİRİ, Melaye CİZİRİ, Aşık Selim CİZİRİ,
Meryem XAN, Ehmede XANİ vb.)

Dengbejlik Kültürü
Öğrenciler ile Dengbej evlerine ziyaret yapılır. Bu
ziyareti yapmadan önce öğrencilerin yanlarına kağıt ve
kalem alarak gördükleri her şeyi not almaları istenir.
Öğrencilerin o yörede daha önce yaşamış Dengbejler
hakkında bilgi edinmesi sağlanır. Öğrencileri gruplara
ayırarak o yörede halen yaşayan sanatçılardan Dengbejlik
kültürü hakkında bilgi almaları ve eğer soruları varsa
sormaları istenir. Daha sonra Dengbejlerin küçük bir
dinleti vermeleri sağlanarak öğrencilerin eserleri
dinlemeleri hatta bildiği eserler var ise eşlik etmeleri
istenir. Daha sonra öğrencilerin aldıkları notların sınıfta
paylaşması ve tartışması sağlanabilir.

Müzikal Kültür
Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri öğrenerek
Öğrenciler Dengbej Evi'nde yöresel müziğin hala
kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini inceler.
yaşatıldığını bizzat örnekler görerek öğrenir.
Sanat Anlayışını Açıklama
Öğretmen ''Her Dönemin, Her Toplumun Sanat Anlayışı
Farklı Mıdır?'' sorusunu sorar. Bu sorudan hareketle
öğrencilerden yaşadığı coğrafyanın sanat anlayışını
Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik açıdan irdelemeleri istenir. Günümüzdeki sanat anlayışıyla aynı
karşılaştırır, tartışır.
olup olmadığı sorulur. Dönemin güzellik anlayışının
felsefi anlayışıyla bir ilişkisi olup olmadığı sorgulanır.
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Ebu'l İz El- Cezeri Türbesi

Bilim insanı ve mühendis… Sibernetik biliminin öncüsü…
1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen fizikçi,
robot ve matrix ustası bilim insanı “İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri” 1206’te Cizre’de öldü.
Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla
çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt
Cezeri’ye âittir.
Kitab-ı Hiyel isimli eserinde otomatik makinelerinden, su saatleri, su pompaları, su terazileri ve musiki aletlerinden ayrıntılı tasvirleriyle bahsetmektedir. Cezerî, kitabında 50 aracın tasarımını vermiştir. Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin
temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu sebeple bu toprakların medar-ı iftiharlarından biri olmayı hak etmiştir. Bu araçların 6'sı su saati, 4'ü mumlu saat, 1'i kayık su saati, 6'sı ibrik, 7'si eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, 3'ü abdest almak için kullanılan otomat, 4'ü kan alma teknesi, 6'sı fıskiye,
4'ü kendinden ses çıkaran araç, 5'i suyu yukarı çıkartan araç, 2'si kilit, 1'i açı ölçerdir.
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Ebu'l İz El- Cezeri Türbesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

İngilizce

9

Theme 2: My Envıronment

3. Talking about locations of things
2. Asking about and describing neighborhood
3. Making comparisons

Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

Theme 7: World Herıtage

3. Talking about past events
2. Making inquiries
3. Asking and answering questions in an
interview

Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri
deneyimleyerek ''Geçmiş Zaman''da tecrübelerini
yazar.

İnsanlığın İlk Dönemleri

9.2.2. Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya
bilimlerinin amaç, konu ve yöntem açılarından 1100'lü yıllarda yaşayan Cezeri'nin çalışmalarını
modern zamanlardaki bilimlerden ne tür
öğrenir, günümüz çalışmaları ile kıyaslar.
farklılıklara sahip olduğuna değinilir

İngilizce

Tarih

Görsel Sanatlar

Türk Dili ve
Edebiyatı

Türk Dili ve
Edebiyatı

9

9

10

Kültürel Miras

11

12

Okuma

Sözlü İletişim
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Kazanım

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
tarihi eserleri tanır.

A.2.10 Metnin üslup özelliklerini belirler.

C.1.4 Konuşma metnini planlar.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
inceler.

El-Cezeri'nin Kitabu'l-Hiyel adlı eserinin üslup
(dil) özelliklerini belirler.

Metinde Üslup Özellikleri
El-Cezeri tarafından yazılan Kitabu'l-Hiyel adlı eserden
bir parça okunur ve öğrencilerimizden üslup konusunda
özelliklerin belirlenmesi istenir.

El-Cezeri Türbesi ile ilgili bilgiler toplanır.
Ziyaret sırasında yapılacak konuşma metni
önceden planlı bir şekilde hazırlanır.

Konuşma Metni Planı
El-Cezeri Türbesinde yapılacak olan bilgilendirme
konuşması planlı konuşma koşullarına uygun olarak
öğrencilerimiz tarafından düzgün şekilde
aktarılır.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

10

10

Ünite
Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefe

10

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefe

11

2. Yy - 15. Yy
Felsefesi
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Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından yapıldığı
10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu
kesin bilinebilir mi? " sorusundan hareketle bilginin
ve problemlerini açıklar
güvenirliği ve değeri tartışılır.

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen ''Ebu'l İz El- Cezeri Türbesi'nin
yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt
düşünceyi savunan gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi çürütmek
için tartışırlar.
Sonunda jüri galip tarafı açıklar.

Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
ve problemlerini açıklar
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel kavramlarını
anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber konumundadır. Mekanın var
oluşundan bu yana geçen zaman diliminde hal ve hareketlerimizin
belirleyicisi olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu
sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler
halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini yorumlar.

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?, "Ölümden
sonra yaşam var mıdır?" problemlerinden hareketle din
felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük kağıtlara yazıp bir kutuya
atar. (Tanrı'nın varlığını kabul edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler)
Her bir öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü anlatır. Tüm sınıf
bu etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var
mıdır?'' sorusunu üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri ele alınmış olur.

10.3.5. Din Felsefesinin konusunu
ve problemlerini açıklar

Sanat Anlayışını Açıklama
Öğretmen ''Her Dönemin, Her Toplumun Sanat Anlayışı Farklı Mıdır?''
sorusunu sorar. Bu sorudan hareketle öğrencilerden yaşadığı coğrafyanın
10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik açıdan
sanat anlayışını irdelemeleri istenir. Günümüzdeki sanat anlayışıyla aynı olup
ve problemlerini açıklar
karşılaştırır, tartışır.
olmadığı sorulur. Dönemin güzellik anlayışının felsefi anlayışıyla bir ilişkisi
olup olmadığı sorgulanır.
Rol Oynama
Öğretmen rol oynama yöntem tekniğini kullanır. Bir öğrenci ''Ebu'l İz El11.2.1. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl İslam düşünürlerinden Cezeri'nin felsefi görüşlerinden
Cezeri'' rolüne bürünür. Cezeri'nin hayatını, felsefi görüşlerini ve eserlerini
felsefesini hazırlayan düşünce
hareketle dönemin İslam Felsefesinin temel özellikleri ve
anlatır. Böylece öğrencilere ilk ağızdan bilgi veriliyormuş izlenimi yaratılır.
ortamını açıklar
problemleri üzerinde durur.
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Halmun Kilisesi

Kilisenin bulunduğu Andaç köyü, eski bir Nasturi yerleşmesi
olup, asıl adı Halmun’dur. Burası günümüzde Uludere’ye bağlı köy yerleşmesidir. Irak sınırına çok yakın Hakkari – Şırnak karayolunun 3 km içerisinde bulunmaktadır.
Kilise köyün içerisinde düz bir araziye kurulmuştur. Kuzey ve
güneyinde köy evleri yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen
planlı, 16.11 x 21.80 m ölçülerinde tutulmuştur. İki aşamalı olarak inşa edilen kilisenin güneyindeki dört mekan, asıl kiliseye sonradan eklenmiştir.
Şuan da kullanılamaz durumdadır.
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Halmun Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Felsefe

Felsefe

Felsefe

10

10

10

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri
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Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri öğrenerek kendi
ve tarihi eserleri tanır.
kültürümüzü ve sanat eserlerini inceler.

10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar

10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar

10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen ''Halmun Kilisesi'nin
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından yapıldığı kesin
yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı bilinebilir mi?'' sorusunu
bilinebilir mi? " sorusundan hareketle bilginin güvenirliği ve sorar. 2 zıt düşünceyi savunan gruplar kendi testlerini
değeri tartışılır.
kanıtlamak ve karşı testi çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri
galip tarafı açıklar.

Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi olarak hangi
kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu sorulur. Verilen
cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler
halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk
ilişkisini yorumlar.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük kağıtlara
yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul edenler,
reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir öğrenci sırasıyla bir
Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?, "Ölümden sonra kart çeker. Kartta yazılı görüşü anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği
yaşam var mıdır?" problemlerinden hareketle din felsefesinin tamamladıktan sonra öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var
konusu kısaca açıklanır.
mıdır?'' sorusunu üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu
görüşler doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

11

12

Ünite

Kazanım

Dinler Tarihine Giriş
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Örnek Etkinlik

Halmun kilisesinden yola çıkarak, ilk sahipleri
Nasturilerin göç nedenlerini, birey, toplum ve
devlet ilişkisi üzerinden tartışır.

Duygu ve Düşünceleri Ayırt Etme
Öğretmen Nasturiler hakkında kısa bir bilgi
paylaşımında bulunur. Nasturilerin göç nedenlerini daha
iyi anlamaları adına öğrenciler kendilerini onların yerine
koyup neler hissettiklerini anlamaya çalışırlar. Böylece
öğrenciler duyguları ile düşüncelerini ayırt etmeyi
öğrenir. Daha sonra öğretmen Siyaset Felsefesini ve
problemlerini ele alır. Öğrenciler bu problemler
üzerinden Nasturilerin göç nedenlerini siyaset ekseni
etrafında anlamaya ve açıklamaya çalışırlar.

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan
düşünce ortamını açıklar

Nasturilere ait halmun kilisesi aracılığı ile
Mezopotamya medeniyetlerinin varlık, bilgi,
değer anlayışlarının felsefenin doğuşundaki
etkilerine değinir.

Felsefenin Doğuşu
Öğretmen felsefenin kelime anlamını açıklar. Felsefenin
nerede ve ne zaman ortaya çıktığını, ortaya çıkışını
hazırlayan düşünce ortamının neler olduğunu anlatır.
Buradan hareketle öğrencilere boş kağıt dağıtılır. Her
öğrenci felsefenin doğuşundaki en belirleyici nedeni
kendince seçip kağıda yazar. Böylece sınıfın
çoğunluğunun görüşü tespit edilir. Farklı düşünceler de
ortaya çıkarılmış olur.

12.1.5. Dinler tarihinin temel kaynaklarını
tanır.

KİLİSEYİ TANIMA
Yaklaşık 2000 yıllık bir yapı olduğu söylenilen
Kiliseye ait sadece yıkık yapı olduğu için kilise
tapınak dinler tarihi açısından önemli bir eserdir.
hakkında bilgiyi araştırmalar sonucunda öğrenilir.
Sunak gibi bölümleri dönem inancı hakkında
bilgi verir.
43

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.6. Siyaset Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

M.Ö 6.Yy Ve M.S. 2. Yy
Felsefesi

Açıklama

Kırmızı Medrese

Cizre Beyliği döneminde II. Han Şeref Bey tarafından 14. Yüzyılda yaptırılmıştır. Kırmızı tuğlalardan yapıldığı için Medrasa
Sur adını almıştır. Dönemin bölge alimlerinin yetiştiği yüksek öğrenim kurumu görevi üstlenmiştir.
Mihrabı beyaz taştan olup 28.2 m x 37.8 m ölçülerindedir. Medresenin güney cephesinin ortasında, ters kubbeli yapıda Şeyh
Ahmed El-Cezeri’nin türbesi bulunmaktadır. Medrese avlulu, iki eyvanlı ve tek katlıdır. Avlu 15.16 m x 18.95 m ölçülerinde kuzey-güney
yönünde dikdörtgen planlı ve dört yönden revak ve medrese hücreleri ile kuşatılmıştır. Doğu, batı ve kuzeyde medrese hücreleri sıralanmaktadır.
Günümüze kuzey ve kuzeydoğudaki revak ve hücreler temel seviyesine kadar yıkıktır. Avluya doğu kanadın ortasındaki sokağa eyvan biçiminde açılan bir kapıyla girilmektedir. Güney kanadı mescit olarak değerlendirilmiş iki köşesine birer oda bırakılmıştır.
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Sonradan doğudaki mescide, batıdaki türbeye dönüştürülmüştür.
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Kırmızı MedreseKazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

İngilizce

9

2. Talking about locations of things
Theme 2: My Envıronment 2. Asking about and describing neighborhood
3. Making comparisons

Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

İngilizce

9

2. Talking about past events
Theme 7: World Herıtage 2. Making inquiries
3. Asking and answering questions in an interview

Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri
deneyimleyerek ''Geçmiş Zaman''da
tecrübelerini yazar.

Tarih

Felsefe

Felsefe

9

10

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam
medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. Bölgenin eski eğitim kurumlarından olan
İslam Medeniyetinin Doğuşu a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları
Kırmızı Medrese örnek gösterilerek dönemin
(Beytü’l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) ilmi faaliyetlerini değerlendirmesi sağlanır.
kısaca tanıtılır.

Felsefenin Temel Konuları 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
Ve Problemleri
açıklar

Felsefenin Temel Konuları 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
Ve Problemleri
açıklar

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri
tartışılır.

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen ''Kırmızı
Medrese'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı
bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan
gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi çürütmek
için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı açıklar.

"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri
tartışılır.

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen
zaman diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi olarak
hangi kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu
sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik
yapar. Öğrenciler halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes
iyilik ve mutluluk ilişkisini yorumlar.
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Ders Adı

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

Felsefe

10

Görsel Sanatlar

10

Türk Dili ve
Edebiyatı

İslam Kültür ve
Medeniyeti
(AİHL)

Ünite

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Kültürel Miras

12

12

Kazanım

Yazma

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
tarihi eserleri tanır.

B.6 Metnin türüne özgü dil ve anlatım
özelliklerine uygun yazar.

12.4.3. Müslümanların değişen şartlar
İslam Kültür Ve Medeniyetinde karşısında yeni ve özgün çözümler üretip ilmi
İlim
faaliyetleri sistemleştirerek, süreklilik
kazandırdıklarını fark eder.

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Örnek Etkinlik

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Anlayışını Açıklama
Öğretmen ''Her Dönemin, Her Toplumun Sanat Anlayışı
Farklı Mıdır?'' sorusunu sorar. Bu sorudan hareketle
öğrencilerden yaşadığı coğrafyanın sanat anlayışını
irdelemeleri istenir. Günümüzdeki sanat anlayışıyla aynı
olup olmadığı sorulur. Dönemin güzellik anlayışının
felsefi anlayışıyla bir ilişkisi olup olmadığı sorgulanır.

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
inceler.
Dil ve Anlatım Özellikleri
Medrese ziyaretinde yapılan gözlem sonucunda
Medrese ziyareti iyi gözlemlendikten sonra
dil ve anlatım özelliklerine uygun olarak günlük
öğrencilerimiz bu gözlemlerini günlük yazma formunda
formunda yazar.
yazmaları sağlanır.
Medreselerde Eğitim – Öğretim
İslam ilminin ilerlemesinde önemli rol oynayan
Medreselerin tarihi gelişimi ile ilgili araştırmalar medreselerdeki eğitim öğretim ile ilgili araştırmalar
yaparak nasıl sistemleştikleri ve süreklilik
yaparak, Kırmızı Medreseye giderek yerinde görmeleri
gösterdiklerini öğrenir.
sağlanır.
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Maraday Kilisesi

İdil ilçesi Başak köyünde bulunmaktadır.
Şuan da kullanılamaz durumdadır.
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Maraday Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Matematik

9

Kümeler

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Felsefe

Felsefe

10

10

Kazanım

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

Örnek Etkinlik

Kiliseler ile camilerimizdeki ortak ve farklı yönler
üzerinden kümelerde kesişim, birleşim ve fark konularını
öğrenir. Aynı zamanda yaşadığı çevrenin değerleri
hakkında bilgi sahibi olur. Bunun yanı sıra farklı
kültürdeki insanlara saygı ve hoşgörü gösterme açısından
duyuşsal yönden gelişim sağlanır. Öğretim ilkelerinden
ekonomiklik ve yakından uzağa ilkelerinden yararlanılmış
olur.

Kilise Kümeleri
Belirlenen kiliselere 5 kişilik öğrenci grupları halinde bir gezi
düzenleyiniz. Gezdiğiniz mekanlar arasındaki benzer ve farklı
özellikleri gözlemleyip gözlemlerinizi not ediniz.
Notlarınızdan yola çıkarak mekan özelliklerinin birleşim, fark,
kesişim özelliklerinden oluşan kümeleri oluşturunuz. Elde
ettiğiniz bilgileri görsel bir biçimde sınıfa sununuz. Diğer
grupların çalışmalarını da inceleyiniz.

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri öğrenerek
kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini inceler.
ve tarihi eserleri tanır.

Felsefenin Temel Konuları 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Ve Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve
Ve Problemleri
problemlerini açıklar

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Maraday
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından yapıldığı kesin
Kilisesi'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı bilinebilir
bilinebilir mi? " sorusundan hareketle bilginin güvenirliği
mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan gruplar kendi
ve değeri tartışılır.
testlerini kanıtlamak ve karşı testi çürütmek için tartışırlar.
Sonunda jüri galip tarafı açıklar.

Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi olarak hangi
kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu sorulur. Verilen
cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler
halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk
ilişkisini yorumlar.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

10

12

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Türkiye'deki Bazı Dini Gruplar 12.5.1. Türkiye'deki dini azınlık ve grupları
(Süryani Kilisesi)
genel özellikleriyle tanır.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Maraday Kilisesi arasındaki
sanat anlayışının aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Verilen cevaplar doğrultusunda var olan benzerlik ve
farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik
ve güzellik açısından sorgulanması istenir.

Süryanilere aittir. Öğrenci burada süryaniler
hakkında bilgi sahibi olur.

Dini Azınlıkların Özellikleri
Hristiyanlığın bir kolu olan Süryanilerle ilgili konunun
işleneceği hafta , 12. sınıf öğrencileriyle beraber İdil
Haberli köyüne gidilerek, kiliseleri yakından inceleme
fırsatı yakalamalarını ve merak ettikleri hususları din
mensuplarına sorma fırsatı bulurlar.
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Mor Dodo Kilisesi
Kilise köyün kuzey batısında, köye hâkim bir noktada yer almaktadır. Kilisenin ayrıntılı ölçüleri alınmış ve rölöve planı çıkartılmıştır.
Kompleks bir yapıdır. Yapı tamamen taş malzeme ile inşa edilmiştir. Oldukça muhkem yüksek duvarlı büyük bir avlunun kuzey doğusunda yer alan kilise, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve iki bölümlüdür. Güneydeki birinci bölüm narteks olup boydan boya uzanan bir mekândır.
Kilise sağlam ve ibadete açıktır.
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Mor Dodo Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Matematik

9

Kümeler

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Felsefe

Felsefe

Kazanım

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

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi
yöreleri ve tarihi eserleri tanır.

Açıklama
Kiliseler ile camilerimizdeki ortak ve farklı yönler üzerinden
kümelerde kesişim, birleşim ve fark konularını öğrenir. Aynı
zamanda yaşadığı çevrenin değerleri hakkında bilgi sahibi
olur. Bunun yanı sıra farklı kültürdeki insanlara saygı ve
hoşgörü gösterme açısından duyuşsal yönden gelişim
sağlanır. Öğretim ilkelerinden ekonomiklik ve yakından
uzağa ilkelerinden yararlanılmış olur.

Örnek Etkinlik
Kilise Kümeleri
Belirlenen kiliselere 5 kişilik öğrenci grupları halinde bir gezi
düzenleyiniz. Gezdiğiniz mekanlar arasındaki benzer ve farklı
özellikleri gözlemleyip gözlemlerinizi not ediniz. Notlarınızdan
yola çıkarak mekan özelliklerinin birleşim, fark, kesişim
özelliklerinden oluşan kümeleri oluşturunuz. Elde ettiğiniz
bilgileri görsel bir biçimde sınıfa sununuz. Diğer grupların
çalışmalarını da inceleyiniz.

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri öğrenerek kendi
kültürümüzü ve sanat eserlerini inceler.

10

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Mor Dodo
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından yapıldığı kesin
Kilisesi'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı bilinebilir mi?''
Felsefenin Temel Konuları 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu
bilinebilir mi? " sorusundan hareketle bilginin güvenirliği ve
sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan gruplar kendi testlerini
Ve Problemleri
ve problemlerini açıklar
değeri tartışılır.
kanıtlamak ve karşı testi çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri
galip tarafı açıklar.

10

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi olarak hangi
kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu sorulur. Verilen
cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler
halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini
yorumlar.
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Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
Felsefenin Temel Konuları 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
Ve Problemleri
ve problemlerini açıklar
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

10

12

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Türkiye'deki Bazı Dini Gruplar 12.5.1. Türkiye'deki dini azınlık ve grupları
(Süryani Kilisesi)
genel özellikleriyle tanır.
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Açıklama

Örnek Etkinlik

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Mor Dodo Kilisesi arasındaki
sanat anlayışının aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Verilen cevaplar doğrultusunda var olan benzerlik ve
farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik
ve güzellik açısından sorgulanması istenir.

Süryanilere aittir. Öğrenci burada süryaniler
hakkında bilgi sahibi olur.

Dini Azınlıkların Özellikleri
Hristiyanlığın bir kolu olan Süryanilerle ilgili konunun
işleneceği hafta , 12. sınıf öğrencileriyle beraber İdil
Haberli köyüne gidilerek, kiliseleri yakından inceleme
fırsatı yakalamalarını ve merak ettikleri hususları din
mensuplarına sorma fırsatı bulurlar.
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Mor Eseyo Kilisesi

Mor Dodo Kilisesi’nin güneyinde avlunun kuzey
doğusundadır. Kilisenin rölöve planı çıkartılmıştır. Avluya bakan batı cephesine derin bir apsis açılmıştır.
Kilise sağlam ve ibadete açıktır.

53

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mor Eseyo Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Matematik

9

Kümeler

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Kazanım

Kiliseler ile camilerimizdeki ortak ve farklı
yönler üzerinden kümelerde kesişim, birleşim ve
fark konularını öğrenir. Aynı zamanda yaşadığı
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
çevrenin değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. Bunun yanı sıra farklı kültürdeki insanlara saygı
ve hoşgörü gösterme açısından duyuşsal yönden
gelişim sağlanır. Öğretim ilkelerinden
ekonomiklik ve yakından uzağa ilkelerinden
yararlanılmış olur.
Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
tarihi eserleri tanır.
inceler.

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar
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Açıklama

Örnek Etkinlik
Kilise Kümeleri
Belirlenen kiliselere 5 kişilik öğrenci grupları halinde
bir gezi düzenleyiniz. Gezdiğiniz mekanlar arasındaki
benzer ve farklı özellikleri gözlemleyip gözlemlerinizi
not ediniz. Notlarınızdan yola çıkarak mekan
özelliklerinin birleşim, fark, kesişim özelliklerinden
oluşan kümeleri oluşturunuz. Elde ettiğiniz bilgileri
görsel bir biçimde sınıfa sununuz. Diğer grupların
çalışmalarını da inceleyiniz.

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Mor Eseyo
Kilisesi'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri tartışılır. gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı
açıklar.
''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen
Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
zaman diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi
dilimi içerisinde özgürlük, sorumluluk,
olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici
kural(norm) ilişkisinin tartışılması sağlanır.
olduğu sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması
öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler halka şeklinde
sağlanır.
oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini
yorumlar.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

10

12

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Türkiye'deki Bazı Dini Gruplar 12.5.1. Türkiye'deki dini azınlık ve grupları
(Süryani Kilisesi)
genel özellikleriyle tanır.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Mor Eseyo Kilisesi arasındaki
sanat anlayışının aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Verilen cevaplar doğrultusunda var olan benzerlik ve
farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik
ve güzellik açısından sorgulanması istenir.

Süryanilere aittir. Öğrenci burada süryaniler
hakkında bilgi sahibi olur.

Dini Azınlıkların Özellikleri
Hristiyanlığın bir kolu olan Süryanilerle ilgili konunun
işleneceği hafta , 12. sınıf öğrencileriyle beraber İdil
Haberli köyüne gidilerek, kiliseleri yakından inceleme
fırsatı yakalamalarını ve merak ettikleri hususları din
mensuplarına sorma fırsatı bulurlar.
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Mor Melke Kilisesi

Mor Melke Kilisesi, Şırnak İdil ilçesinde bulunmaktadır. Kilise
eski bir Süryani Köyü’nde yer alıyor. Köy, İdil-Midyat karayolu üzerinde bulunuyor. Ana yola 1 kilometre uzaklıkta ve yolun güney yönünde kalıyor.
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Mor Melke Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Matematik

9

Kümeler

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Kazanım

Kiliseler ile camilerimizdeki ortak ve farklı
yönler üzerinden kümelerde kesişim, birleşim ve
fark konularını öğrenir. Aynı zamanda yaşadığı
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
çevrenin değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. Bunun yanı sıra farklı kültürdeki insanlara saygı
ve hoşgörü gösterme açısından duyuşsal yönden
gelişim sağlanır. Öğretim ilkelerinden
ekonomiklik ve yakından uzağa ilkelerinden
yararlanılmış olur.
Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
tarihi eserleri tanır.
inceler.

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar
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Açıklama

Örnek Etkinlik
Kilise Kümeleri
Belirlenen kiliselere 5 kişilik öğrenci grupları halinde
bir gezi düzenleyiniz. Gezdiğiniz mekanlar arasındaki
benzer ve farklı özellikleri gözlemleyip gözlemlerinizi
not ediniz. Notlarınızdan yola çıkarak mekan
özelliklerinin birleşim, fark, kesişim özelliklerinden
oluşan kümeleri oluşturunuz. Elde ettiğiniz bilgileri
görsel bir biçimde sınıfa sununuz. Diğer grupların
çalışmalarını da inceleyiniz.

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Mor Melke
Kilisesi'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri tartışılır. gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı
açıklar.
''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen
Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
zaman diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi
dilimi içerisinde özgürlük, sorumluluk,
olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici
kural(norm) ilişkisinin tartışılması sağlanır.
olduğu sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması
öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler halka şeklinde
sağlanır.
oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini
yorumlar.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

10

12

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Türkiye'deki Bazı Dini Gruplar 12.5.1. Türkiye'deki dini azınlık ve grupları
(Süryani Kilisesi)
genel özellikleriyle tanır.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Mor Melke Kilisesi arasındaki
sanat anlayışının aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Verilen cevaplar doğrultusunda var olan benzerlik ve
farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik
ve güzellik açısından sorgulanması istenir.

Süryanilere aittir. Öğrenci burada süryaniler
hakkında bilgi sahibi olur.

Dini Azınlıkların Özellikleri
Hristiyanlığın bir kolu olan Süryanilerle ilgili konunun
işleneceği hafta , 12. sınıf öğrencileriyle beraber İdil
Haberli köyüne gidilerek, kiliseleri yakından inceleme
fırsatı yakalamalarını ve merak ettikleri hususları din
mensuplarına sorma fırsatı bulurlar.
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Öğündük Kilisesi
İdil-Midyat karayolundan ayrılan 1 km'lik asfalt yol ile ulaşılan
Öğündük köyü eski adı Midin olan günümüzdeki Süryani köylerinden birisidir. Kilise, köyün içerisinde bir manastır kompleksi olarak yapılmıştır. Diğer
bir adına Sabriyel Kilisesi’dir.
Kilise faal ve bakımlıdır.

Kilise tescilli olup ibadet ve ziyarete açıktır.
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Öğündük Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Matematik

9

Kümeler

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Kazanım

Kiliseler ile camilerimizdeki ortak ve farklı
yönler üzerinden kümelerde kesişim, birleşim ve
fark konularını öğrenir. Aynı zamanda yaşadığı
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
çevrenin değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. Bunun yanı sıra farklı kültürdeki insanlara saygı
ve hoşgörü gösterme açısından duyuşsal yönden
gelişim sağlanır. Öğretim ilkelerinden
ekonomiklik ve yakından uzağa ilkelerinden
yararlanılmış olur.
Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
tarihi eserleri tanır.
inceler.

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar
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Açıklama

Örnek Etkinlik
Kilise Kümeleri
Belirlenen kiliselere 5 kişilik öğrenci grupları halinde
bir gezi düzenleyiniz. Gezdiğiniz mekanlar arasındaki
benzer ve farklı özellikleri gözlemleyip gözlemlerinizi
not ediniz. Notlarınızdan yola çıkarak mekan
özelliklerinin birleşim, fark, kesişim özelliklerinden
oluşan kümeleri oluşturunuz. Elde ettiğiniz bilgileri
görsel bir biçimde sınıfa sununuz. Diğer grupların
çalışmalarını da inceleyiniz.

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Öğündük
Kilisesi'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri tartışılır. gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı
açıklar.
''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen
Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
zaman diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi
dilimi içerisinde özgürlük, sorumluluk,
olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici
kural(norm) ilişkisinin tartışılması sağlanır.
olduğu sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması
öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler halka şeklinde
sağlanır.
oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini
yorumlar.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Dinler Tarihi
(AİHL)

Sınıf
Düzeyi

10

10

12

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Türkiye'deki Bazı Dini Gruplar 12.5.1. Türkiye'deki dini azınlık ve grupları
(Süryani Kilisesi)
genel özellikleriyle tanır.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Öğündük Kilisesi arasındaki
sanat anlayışının aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Verilen cevaplar doğrultusunda var olan benzerlik ve
farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik
ve güzellik açısından sorgulanması istenir.

Süryanilere aittir. Öğrenci burada süryaniler
hakkında bilgi sahibi olur.

Dini Azınlıkların Özellikleri
Hristiyanlığın bir kolu olan Süryanilerle ilgili konunun
işleneceği hafta , 12. sınıf öğrencileriyle beraber İdil
Haberli köyüne gidilerek, kiliseleri yakından inceleme
fırsatı yakalamalarını ve merak ettikleri hususları din
mensuplarına sorma fırsatı bulurlar.
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Meryem Ana Kilisesi

Tarihi M.S. 57. Seneye dayanan idil Meryem Ana Kilisesinin ilk isimi Mor Yuhan olarak geçmektedir. Bölgeye ilk gelen
havarilerden Mor Yuhan ve Maria Magdalena gibi havarilerin bölgeye gelip Hristyanlığı müjdelemeleri ile Halk Hristyanlığı kabule
geç-tikten sonra bugünkü Meryem Ana Kilisesi Mor Yuhan ismi ile kuruluyor.
Meryem Ana Kilisesi M.S. 57, yılda Antakya da bulunan ve Hıristiyanlığı kabul eden ilk kilise olarak bilinen Mor Petrus
Kilisesinden sonra, Hıristiyanlığı kabul eden ikinci en eski kilise olarak bilinmektedir. Meryem Ana Kilisesi ismini ise 1710 da almıştır.
3 bölüm olarak yapılmasına karşın bugün 2 bölümü mevcut olup 1 bölümü gerek yıkımlar gerek tarihte yapılan savaşlardan veya doğa
olaylarından dolayı yıkılmıştır.
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Meryem Ana Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Matematik

9

Kümeler

Müzik

10

Dinleme – Söyleme

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

Kazanım

Kiliseler ile camilerimizdeki ortak ve farklı
yönler üzerinden kümelerde kesişim, birleşim ve
fark konularını öğrenir. Aynı zamanda yaşadığı
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
çevrenin değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. Bunun yanı sıra farklı kültürdeki insanlara saygı
ve hoşgörü gösterme açısından duyuşsal yönden
gelişim sağlanır. Öğretim ilkelerinden
ekonomiklik ve yakından uzağa ilkelerinden
yararlanılmış olur.
- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve
uzun havaları dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını
10.A.3. Çoksesli müzikleri tanır.
tanır.
- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir.
10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
tarihi eserleri tanır.

Dinler Tarihi
(AİHL)

12

Türkiye'deki Bazı Dini Gruplar 12.5.1. Türkiye'deki dini azınlık ve grupları
(Süryani Kilisesi)
genel özellikleriyle tanır.

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar
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Açıklama

Örnek Etkinlik
Kilise Kümeleri
Belirlenen kiliselere 5 kişilik öğrenci grupları halinde
bir gezi düzenleyiniz. Gezdiğiniz mekanlar arasındaki
benzer ve farklı özellikleri gözlemleyip gözlemlerinizi
not ediniz. Notlarınızdan yola çıkarak mekan
özelliklerinin birleşim, fark, kesişim özelliklerinden
oluşan kümeleri oluşturunuz. Elde ettiğiniz bilgileri
görsel bir biçimde sınıfa sununuz. Diğer grupların
çalışmalarını da inceleyiniz.

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
inceler.
Dini Azınlıkların Özellikleri
Öğrencileri kiliseye gezi düzenleyerek, kilise deki
Süryani dinine mensup din adamlarından bilgi edinip,
sorular sorarlar.
Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Meryem
Ana Kilisesi'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri tartışılır. çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı
açıklar.
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Süryanilere aittir. Öğrenci burada süryaniler
hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

10

10

11

Ünite

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Kazanım

10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu
ve problemlerini açıklar

Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?, "Ölümden
10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
sonra yaşam var mıdır?" problemlerinden hareketle din
problemlerini açıklar
felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu
ve problemlerini açıklar

M.Ö 6.Yy Ve M.S. 2. 11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını
Yy Felsefesi
hazırlayan düşünce ortamını açıklar

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Örnek Etkinlik
''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel kavramlarını
anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber konumundadır. Mekanın var
oluşundan bu yana geçen zaman diliminde hal ve hareketlerimizin
belirleyicisi olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu
sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar.
Öğrenciler halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk
ilişkisini yorumlar.
Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük kağıtlara yazıp bir
kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul edenler, reddedenler ve bilinemez
diyenler) Her bir öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü anlatır.
Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen ''Ölümden sonra
yaşam var mıdır?'' sorusunu üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu
görüşler doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri ele alınmış
olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik açıdan
karşılaştırır, tartışır.

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Meryem Ana Kilisesi arasındaki sanat anlayışının
aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda var
olan benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik ve güzellik
açısından sorgulanması istenir.

Bilinen en eski 2. süryani kilisesinden yola çıkarak
Dönemin hıristiyan felsefesinin temel özellikleri ve
problemleri üzerinde durur.

Hristiyan Felsefesinin Doğuşu
Öğretmen hristiyan felsefesinin temel özelliklerini ve temsilcilerini kısaca
açıklar. Daha sonra öğrenciler çember şeklinde oturarak soru-cevaplarla
konuyu daha iyi özümsemeye çalışırlar. Bir sekreter (yazman) seçilir. Sağ
taraftan başlayarak her öğrenci 1 dk. boyunca fikirlerini anlatır.
Konuşulanlar sekreter tarafından yazılır. Tüm sınıfın katılımı sağlandıktan
sonra yazılanlar okunulur, ortak karara varılır.
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Nuh Peygamber Camii
Tufan olayından bu yana insanlığın ikinci babası olan Nuh Peygamber (A.S) kendi adıyla anılan camide yatmaktadır. Dağkapı mahallesinin
tepe noktasında, Dicle Nehrinin coşup ulaşamayacağı bir noktada yapılmıştır.
Nuh Peygamberin mezarı alt bodrum katındadır.
Eski kullanılan mihrab hala durmaktadır. Caminin ikinci kat kısımları zamanla yıkıldığından halkça onarım yapılmış, düz beton atılmış, aslından saptırılmıştır.
Şırnak İli Ve İlçelerini Geliştirmiş Vakfı (ŞIRGEV) nın maddi
desteği ile Nuh Nebi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğince türbe ve cami
restore edilmiştir.
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Nuh Peygamber Camii Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Görsel Sanatlar

Sınıf
Düzeyi
9

Ünite

Kültürel Miras

Kazanım

Açıklama

9.2.1.4. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat Kültürün sanat eseri üzerindeki etkisini
eserlerinin değer ve önemini açıklar.
gözlemler, farkeder.

Gezi Yeri
Öğretmen öğrencileri camiye geziye götürür. Camiinin
özelliklerini açıklar. Camiinin yapıldığı dönemin
özellikleri ile camiinin özelliklerinin bağdaştığı üzerinde
durulur.
Perspektif
Şırnak Üniversitesi'nde iç ve dış mekanlar
düşünüldüğünde Öğrencilere bizzat
gözlemleyebilecekleri perspektif örnekleri sunulur.
Öğrenciler gözlemledikleri perspektif örneklerini
çizerek uygulama boyutuna taşırlar.

Görsel Sanatlar

9

Kültürel Miras

9.2.1.5. Sanat eserleri ve kültürel değerleri
korumanın önemini açıklar.

Kültürün sanat eseri üzerindeki etkisini
gözlemler, farkeder.

Görsel Sanatlar

10

Kültürel Miras

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve
tarihi eserleri tanır.

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
inceler.

İngilizce

9

Theme 2: My Envıronment

4. Talking about locations of things
2. Asking about and describing neighborhood
3. Making comparisons

Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

Theme 7: World Herıtage

4. Talking about past events
2. Making inquiries
3. Asking and answering questions in an
interview

Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri
deneyimleyerek ''Geçmiş Zaman'‘ da
tecrübelerini yazar.

Müzik Kültürü

10.A.7. Türk sanat müziği ve dini müzik
eserlerini dinler.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve
uzun havaları dinler.
- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını
tanır.

İngilizce

Müzik

9

10
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Örnek Etkinlik
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Ders Adı

Matematik

Matematik

Türk Dili ve
Edebiyatı

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Dörtgenler Ve
Çokgenler

10.5.3.1. Özel dörtgenlerin
Geleneksel mimaride yer alan motif örnekleriyle
açı-,kenar köşegen ve alan
çokgenlerle ilgili rutin olmayan problemlerin çözülmesi
özelliklerini açıklayarak problemler
sağlanır.
çözer.

Dörtgenleri Tanıma
5 kişilik gruplar halinde Nuh Peygamber Camisi’ne bir gezi düzenleyiniz.
Sınıfta öğrendiğiniz özel dörtgenleri içeren bir motifi inceleyiniz.
Öğrendiklerinizden yola çıkarak incelediğiniz dörtgenin açı, kenar, köşegen
özelliklerini açıklayınız. Alan hesaplamalarını yapınız.

Katı Cisimler

11.6.3.1. Küre, dik dairesel silindir
Gezilen tarihi mekanlardaki katı cisimleri tespit edip
ve dik dairesel koninin alan ve
bunlarla ilgili gerçek hayat problemlerinin çözülmesi
hacim bağıntılarını oluşturarak
sağlanır.
işlemler yapar

Katı Cisim Tasarımı
5 kişilik gruplar halinde Cizre Ulu Cami’ye bir gezi düzenleyiniz. Sınıfta
öğrendiğiniz bilgilerden yola çıkarak buradaki motiflerde katı cisimleri tespit
ediniz ve gerekli ölçümleri yaparak bunların alan ve hacimlerini
hesaplayınız. Siz de benzer motifleri içeren bir camii tasarlayınız.

10

Sözlü İletişim

C.2.4 Dinlediği konuşmadaki açık
ve örtük iletileri belirler.

10

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

10

11

10

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Açık ve Örtük İleti
Nuh Nebi Camii ve Medresesinde dinlenilen bilgilendirme Nuh Nebi Camii ve Medresesinde bilgilendirme yapılırken
konuşmasındaki açık ve örtük iletiyi (mesajı) belirler.
öğrencilerimizden konuşmanın açık mesajı ve örtük (gizli) mesajı ne olduğu
hakkında yorum yapmaları sağlanır.

Bilgiyi Kanıtlama
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından yapıldığı kesin 3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen '‘Nuh Peygamber Cami'nin
10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu
bilinebilir mi? " sorusundan hareketle bilginin güvenirliği yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt
ve problemlerini açıklar
düşünceyi savunan gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
ve değeri tartışılır.
çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı açıklar.

Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin
ve problemlerini açıklar
tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel kavramlarını
anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber konumundadır. Mekanın var
oluşundan bu yana geçen zaman diliminde hal ve hareketlerimizin
belirleyicisi olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu
sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar.
Öğrenciler halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini
yorumlar.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

10

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Dinler Tarihi
(AİHL)

12

Dinler Tarihine Giriş

Dinler Tarihi
(AİHL)

12

İslamiyet

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Teoloji ve Din Felsefesinin Farkları Keşfetme
Öğretmen Teoloji ve Din Felsefesinin farklarını anlatır. Daha
Teoloji ve din felsefesi farkı üzerinde durur.
sonra konunun daha iyi anlaşılması için öğrencileri çember
şeklinde oturtur. Ortaya bir tabure yerleştirilir. ''İyi nedir?
"İyi ve kötünün ölçütü nedir?", "Eylemlerimizi
Kötü nedir? Eylemimizi belirleyen ölçüt nedir?'' gibi sorular
belirleyen ölçüt nedir?" sorularından hareketle
sorar. Konuşmak isteyen öğrenci ortaya geçip oturur. Sorular
din felsefesinin problemlerini ele alır.
hakkındaki düşüncelerini anlatır. Daha sonra öğretmen
Teoloji ve Din Felsefesine dair kısa bir özet yapar.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Dinler için önem içeren cami ve kiliseleri
12.1.5. Dinler tarihinin temel kaynaklarını
yakından inceleyerek aynı zamanda dinleri de
tanır.
öğrenmiş olur.

12.2.3. İslamiyet’in ibadetlerini ve dinî
merasimlerini tanır

Örnek Etkinlik

Sanat Felsefesi
Günümüzdeki yapılar ile Nuh Peygamber Camii arasındaki
sanat anlayışının aynı olup olmadığı öğrencilere sorulur.
Verilen cevaplar doğrultusunda var olan benzerlik ve
farklılıkların nedenlerinin neler olduğunun açıklanması
istenir. Böylece her dönemin mimari yapılarının estetik ve
güzellik açısından sorgulanması istenir.

CAMİ TANIMA
Öğrencilerden 10 kişilik bir grup seçilerek Cizre Ulu Camiye
gidilerek, camii içerisindeki bölümleri tanır ve fotoğraflayıp
sınıf arkadaşlarına bir slayt şeklinde anlatır.

İslam dininde yerine getirilen ibadetleri ve dini DİNİ MERASİMLERİMİZ
Cuma namazı Ulu Cami de kılınarak öğrencilerin dini
merasimleri gününde ve yerinde öğrenme
merasimlere katılması sağlanır.
imkanı bulur.
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Mir Abdal (Abdaliye) Medresesi

1437 yılında Cizre beylerinden Emir Abdullah (Abdal) İbn Abdillah İbn Seyfeddin Boti tarafından yaptırılmıştır. Bu zat
Mem-u Zin olayında geçen Emir Zeynuddin’in babasıdır.
Medrese güneyde sağda büyük bir mescitten oluşmuş olup, güneyde solda dersaneler ile kuzeyde ve batıda öğrenci yemekhanesi, öğretmen öğrenci lojmanları yer almakta idi. Batıda şimdi Nusaybin caddesi tarafına açılan kapıda iki oda bir eyvan temelleri varken, son seneler de bilinçsiz düzenlemeyle bir şadırvan yapılmış, kuzeyi bir cami haline getirilmiştir. Esas mescit yıkılmak
üzeredir.
Caminin tamamı siyah bazalt taştan yaptırıldığı halde , ikinci onarımlarda moloz taşlar kullanılmıştır. Mescid kısmının
kapısı işlemeli beyaz mermerden yapılmıştır. Güneyde idare odalarının altında dünyaca meşhur aşk öykü sahipleri Mem-u Zin türbeleri bulunur.
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Mir Abdal(Abdaliye) Medresesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Tarih

9

Görsel Sanatlar

10

İslam Kültür ve
Medeniyeti (AİHL)

Felsefe

12

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam
Bölgenin eski eğitim kurumlarından olan Mir
İslam Medeniyetinin medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
Abdal Medresesi örnek gösterilerek dönemin
Doğuşu
a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’lilmi faaliyetlerini değerlendirmesi sağlanır.
hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır.

Kültürel Miras

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve tarihi eserleri
tanır.

İslam Kültür Ve 12.4.4. Müslümanların ilmi faaliyetlerinin diğer
Medeniyetinde İlim medeniyetlere katkılarını fark eder.

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat
eserlerini inceler.

Medresenin ilmi faaliyetleri hakkında bir
bilgi toplar ve sınıfında sunum yapar.

"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri
tartışılır.

Mederesede Eğitim
Öğrenci gruplarından 10 öğrenci ile meslek derslerinden bir
ders medresede işlenerek, medrese eğitimini yaşayarak
öğrenmiş olurlar.

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen ''Mir
Abdal(Abdaliye) Medresesi'nin yapılış tarihi / kim
tarafından yapıldığı bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt
düşünceyi savunan gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve
karşı testi çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı
açıklar.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

10

10

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.4. Ahlak felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.5. Din Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

Açıklama

Örnek Etkinlik

Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman
dilimi içerisinde özgürlük, sorumluluk,
kural(norm) ilişkisinin tartışılması sağlanır.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması
sağlanır.

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel
kavramlarını anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber
konumundadır. Mekanın var oluşundan bu yana geçen
zaman diliminde hal ve hareketlerimizin belirleyicisi
olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici
olduğu sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda
öğretmen rehberlik yapar. Öğrenciler halka şeklinde
oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk ilişkisini
yorumlar.

Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?,
"Ölümden sonra yaşam var mıdır?"
problemlerinden hareketle din felsefesinin
konusu kısaca açıklanır.

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük
kağıtlara yazıp bir kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul
edenler, reddedenler ve bilinemez diyenler) Her bir
öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra
öğretmen ''Ölümden sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu
üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır. Bu görüşler
doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri
ele alınmış olur.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik
açıdan karşılaştırır, tartışır.

Sanat Anlayışını Açıklama
Öğretmen ''Her Dönemin, Her Toplumun Sanat Anlayışı
Farklı Mıdır?'' sorusunu sorar. Bu sorudan hareketle
öğrencilerden yaşadığı coğrafyanın sanat anlayışını
irdelemeleri istenir. Günümüzdeki sanat anlayışıyla aynı
olup olmadığı sorulur. Dönemin güzellik anlayışının
felsefi anlayışıyla bir ilişkisi olup olmadığı sorgulanır.
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Mem-u Zin Türbesi
Cizre’nin güneyinde Dağkapı Mahallesi’nde, mezarlık içerisinde yer
almaktadır. Medrese 840/1437 yılında Emir Abdal (Abdullah) İbn Abdullah Seyfettin Bohti
tarafından yaptırılmıştır.
Yapıdan günümüze mescit, türbe, bir medrese hücresi, avluya geçişi sağlayan
giriş ünitesi ve bir eyvan gelebilmiştir. Medresenin doğu ve batı kanadındaki hücrelerin sadece temel kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir. Kuzey kanadında 80 hücre olup, olmadığı
belli değildir. Günümüzde bu tarafa sonradan namazgâh, cami ve şadırvan eklenmiştir.
Bu hücrelerin altında girişi avludan sağlanan Mem-u Zin Türbesi bulunmaktadır. Türbeye avludan dokuz basamakla türbeye inilmektedir. Türbe, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, üzeri aynı doğrultuda uzanan sivri beşik tonozlu örtülüdür. İçerisi
kuzeyinde yer alan bir pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. Türbenin içinde üç tane mezar
vardır.
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Mem-u Zin Türbesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

İngilizce

İngilizce

Sınıf
Düzeyi
9

9

Ünite

Kazanım

Açıklama

Theme 2: My Envıronment

1. Talking about locations of things
2. Asking about and describing
neighborhood
3. Making comparisons

Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

Theme 7: World Herıtage

1. Talking about past events
2. Making inquiries
3. Asking and answering questions in an
interview

Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri deneyimleyerek
''Geçmiş Zaman''da tecrübelerini yazar.

9.C.4 Türk halk müziğinin yaşanmış
öykülerini canlandırır.

- Mem-u Zin ile ilgili bilgi edinir.
- Mem-u Zin hikayesini anlatan türküyü dinler.
- Mem-u Zin hikayesini canlandırır.

Beylikten Devlete Osmanlı
Medeniyeti

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve
yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini
analiz eder.

Mem-u Zin hikayesini ve kim tarafından kaleme
alındığını, bu hikayenin topluma olan etkisini bilir.

Kültürel Miras

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri
ve tarihi eserleri tanır.

Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri
öğrenerek kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini
inceler.

Müzik

9

Müziksel Yaratıcılık

Tarih

10

Görsel Sanatlar

10
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Örnek Etkinlik

Türkülerin Yaşanmış Öyküleri
Öğrencilerden daha önce Mem-u Zin hakkında araştırma yapmaları
istenir. Cizre'de ki Mem- u Zin türbesi ziyaret edilirken
öğrencilerden yaptıkları araştırma hakkında bilgi alınır ve yanlış
bilgiler var ise orada çalışan kişilerden yardım istenilerek yanlış
bilgiler düzeltilir. Öğrenciler türbeyi ziyaret ettikten sonra Mem-u
Zin hikayesini anlatan türkü dinletilir ve öğrencilere ne
hissettirdikleri sorulur. Daha sonra öğrenciler görevlendirilerek
Mem-u Zin hikayesi canlandırılır.
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Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

10

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen ''Mem-u Zin Türbesi'nin yapılış
tarihi / kim tarafından yapıldığı bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt
düşünceyi savunan gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı açıklar.

10.3.2. Bilgi felsefesinin
Felsefenin Temel Konuları
konusunu ve problemlerini
Ve Problemleri
açıklar

"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından yapıldığı
kesin bilinebilir mi? " sorusundan hareketle bilginin
güvenirliği ve değeri tartışılır.

10.3.4. Ahlak felsefesinin
Felsefenin Temel Konuları
konusunu ve problemlerini
Ve Problemleri
açıklar

''Eylemlerimizde Özgür Müyüz?''
3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Ahlak felsefesi ve temel kavramlarını
anlatırlar. Öğretmen bu süreçte rehber konumundadır. Mekanın var
Mekanın var oluşundan bu yana geçen zaman dilimi
içerisinde özgürlük, sorumluluk, kural(norm) ilişkisinin oluşundan bu yana geçen zaman diliminde hal ve hareketlerimizin
belirleyicisi olarak hangi kavramın ya da kavramların belirleyici olduğu
tartışılması sağlanır.
sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda öğretmen rehberlik yapar.
İyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.
Öğrenciler halka şeklinde oturur. Sırasıyla herkes iyilik ve mutluluk
ilişkisini yorumlar.

10.3.5. Din Felsefesinin
Felsefenin Temel Konuları
konusunu ve problemlerini
Ve Problemleri
açıklar

Tanrı'nın Varlığı
Öğretmen Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri küçük kağıtlara yazıp bir
kutuya atar. (Tanrı'nın varlığını kabul edenler, reddedenler ve bilinemez
Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?, "Ölümden
diyenler) Her bir öğrenci sırasıyla bir kart çeker. Kartta yazılı görüşü
sonra yaşam var mıdır?" problemlerinden hareketle din
anlatır. Tüm sınıf bu etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen ''Ölümden
felsefesinin konusu kısaca açıklanır.
sonra yaşam var mıdır?'' sorusunu üzerinden öğrencilerin görüşlerini alır.
Bu görüşler doğrultusunda Din Felsefesinin konusu ve problemleri ele
alınmış olur.
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Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Felsefe

10

Türk Dili ve
Edebiyatı

9

Türk Dili ve
Edebiyatı

Türk Dili ve
Edebiyatı

Türk Dili ve
Edebiyatı

10

11

12

Ünite

Kazanım

Felsefenin Temel
10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
Konuları Ve Problemleri problemlerini açıklar

Açıklama

Dönemin güzellik, yarar ve sanat anlayışı
arasında bağ kurar.
"Sanat eserinin özellikleri nelerdir?",
"Güzellik, estetik nedir?" soruları ile sanat
felsefesinin konusuna ulaşır.

Örnek Etkinlik
Sanat Felsefesinin Bağları
Öğrencilerin yaratıcı düşünme, iletişim becerilerini yükseltme ve
tartışma yeteneklerini arttırmak için ''Güzellik nedir? Estetik nedir?
Bir yapıtın sanat eseri olabilmesi için özellikleri neler olmalıdır?''
gibi sorular yönlendirilir. Her bir soruyla ilgili 5'er kişilik gruplar
oluşturulur. Her öğrenci 1 dk. konuşur. Kendi aralarında
belirledikleri başkanlar sorunun ortak karara vardıkları yanıtı
söylerler. Böylece öğretmen gelen yanıtlar doğrultusunda sanat
felsefesinin temel özelliklerini ve problemlerini anlatır. Daha sonra
öğrenciler türbeyi gezerler. Dönemin sanat anlayışıyla günümüz
sanat anlayışını karşılaştırmaları istenir.

Okuma

A.2.5 Metnin olay örgüsünü belirler.

Metnin Olay Örgüsü
Mem-u Zin Halk Hikayesinin olay örgüsünü
Mem-u Zin Halk Hikayesi mekan içinde okunur ve öğrenciler
belirler.
tarafından hikayenin olay örgüsü hakkında bilgi verilir.

Okuma

A.2.9 Metindeki anlatım biçimleri ve
tekniklerinin işlevlerini belirler.

Anlatım Biçimleri ve Teknikleri
Mem-u Zin Halk Hikayesindeki anlatım
Mem-u Zin Halk Hikayesi mekan içinde okunur ve öğrenciler
biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. dinledikleri hikaye içindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin
işlevlerini ortaya koyarlar.

Yazma

B.2 Yazacağı metnin türüne göre konu, tema,
ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

Metinde Konu, Tema, Ana Düşünce, Amaç ve Hedef Kitle
Mem-u Zin Halk Hikayesini örnek alarak bu
Mem-u Zin Halk Hikayesi aşk hikayesine göre konusu, teması, ana
aşk hikayesine göre konu,tema,ana düşünce,
düşüncesi, amaç ve hedef kitlesi mekan içinde hikayenin
amaç ve hedef kitleyi belirler.
dinlenmesiyle öğrenciler tarafından ortaya konulur.

Okuma
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A.2.3 Metnin tema ve konusunu belirler.

Mem-u Zin Halk Hikayesinin temasını ve
konusunu belirler.

Metnin Teması ve Konusu
Mem-u Zin Halk Hikayesi mekan içinde okunduktan sonra
öğrencilerimiz tarafından hikayenin teması ve konusu ortaya
konulur.
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Hamidiye Kışla Binası (Cizre Kaymakamlığı)

Hamidiye Alay Kışlası, Padişah II. Abdulhamid devrinde Cizre’de kurulan Hamidiye Alayları Komutanı Mustafa Paşa (Eylül 1902)
tarafından alayların sevk ve idare işlerini yönetmek üzere Cizre Kalesi’nin Güneydoğu köşesinde yaptırmış olduğu binadır.
Hamidiye Kışlası Binası, alayların kurulduğu 1892 yılından sonra yapılmaya başlanmıştır. Bina günümüzde özelliklerini koruyan ve
sağlam duran Cizre kültür varlıklarındandır. Öncelikle Mustafa Paşa ve Hamidiye Hafif Süvari Alaylarına, sonraki zamanlarda ise Kaymakamlık,
Adliye 119. Seyyar Jandarma Hudut Taburu ve Garnizon Komutanlığı ve son olarak 4. Hudut Taburu Komuta Merkezi olarak hizmet vermiştir.
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Hamidiye Kışla Binası Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Felsefe

Felsefe

Sınıf
Düzeyi

10

10

Tarih

10

Görsel Sanatlar

10

Ünite

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Felsefenin Temel
Konuları Ve
Problemleri

Kazanım

10.3.6. Siyaset Felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar

10.3.7. Sanat Felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar

10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında
hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası
Dünya Gücü Osmanlı üzerindeki etkilerini analiz eder.
(1453-1595
a) Anadolu ve İran coğrafyasında hâkimiyet kurma
çabalarının siyasi ve sosyal etkileri
üzerinde durulur.
Kültürel Miras
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Açıklama

Örnek Etkinlik

İdeal Devlet Düzeni
Öğretmen Hamidiye Kışlası hakkında bilgi paylaşımında
bulunduktan sonra geçmişten günümüze siyaset
anlayışındaki değişimleri olumlu/olumsuz yorumlar
Geçmişten günümüze egemenlik sorununu temel hak çerçevesinde anlatır. ''İdeal devlet düzeni olabilir mi?''
sorusunu yöneltir. Öğrenciler önce tek başlarına bu soruyu
ve özgürlükler açısından tartışır.
düşünür. Sonra 2 öğrenci bir araya gelerek görüşlerini
paylaşırlar. Sonra 2 tane 2'li grup bir araya gelip bilgi
"İdeal devlet düzeni olabilir mi?" probleminden
hareketle siyaset felsefesinin konusunu kısaca açıklar. paylaşımında bulunurlar. Sonra 2 tane 4'lü grup bir araya
gelir ve görüşlerini paylaşır. Tüm sınıf tek grup oluncaya
kadar grupların birleşimi ve görüşlerin paylaşımı devam
eder. Tüm sınıfın ortak görüşü beyan edildikten sonra
öğretmen konuyu özet şekilde sunar.

Yaşadıkları şehirdeki mimari yapıları estetik açıdan
karşılaştırır, tartışır.

Sanat Anlayışını Açıklama
Öğretmen ''Her Dönemin, Her Toplumun Sanat Anlayışı
Farklı Mıdır?'' sorusunu sorar. Bu sorudan hareketle
öğrencilerden yaşadığı coğrafyanın sanat anlayışını
irdelemeleri istenir. Günümüzdeki sanat anlayışıyla aynı
olup olmadığı sorulur. Dönemin güzellik anlayışının felsefi
anlayışıyla bir ilişkisi olup olmadığı sorgulanır.

Şu an Cizre Kaymakamlığı Binası olarak kullanılan
Hamidiye Kışla Binasının ne amaçla kim tarafından
yaptırıldığını bilir, amacın ve sonucun ne olduğunu
tartışır.

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihi yöreleri ve tarihi Bulunduğu ildeki tarihi yöreler ve eserleri öğrenerek
eserleri tanır.
kendi kültürümüzü ve sanat eserlerini inceler.
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Zümrüt Kaplıcası
Beytüşşebap İlçe merkezine 7 km uzaklıktaki Ilıcak
köyündedir. Debisi 1 lt/sn olarak tahmin edilmekte olup, su sıcaklığı 39 C dir.
Kaplıca suyu tortulu olduğundan içilmez. Su banyosu
ise cilt. böbrek ve romatizmal hastalıklara yararlı olmaktadır.
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Zümrüt Kaplıcası Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Kimya

Sınıf
Düzeyi

9

Ünite

Doğa Ve Kimya

Kazanım

9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar.

Açıklama

Örnek Etkinlik

Suyun Önemi
Öğrenciler suyun önemini gruplar halinde tartışır. Su
Sağlık açısından kaplıcaların önemini açıklar.
olmazsa neler olabileceğini ve kaplıcaların sağlık
açısından önemini fark eder.

10

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını
özelliklerine göre sınıflandırır.
10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel
Sularımızdan Gelen Zenginlik özelliklerini ve dağılışını açıklar.
10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli
kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel
etkilerini değerlendirir.

Biyoloji

10

Güncel Çevre Sorunları
Öğrenciler bir minibüsle önce gerekli izinler alınarak
bölgedeki kaplıcalar ziyaret edilir. Kaplıca sularının
Ekosistem Ekolojisi Ve Güncel 10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini Kaplıca sularının nasıl kirli su haline döndüğünü
nasıl oluştuğunu, yer altında çıkan suyun kayaçları
Çevre Sorunları
ve olası sonuçlarını değerlendirir.
ve su döngülerini açıklar.
aşındırarak nasıl kirlendiğini ve bu suların su
döngülerine nasıl katıldığını öğretmen tarafından
açıklanır.

Felsefe

10

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.3. Bilim felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.
Problemleri

Coğrafya
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Sularımızdan yararlanmayla ilgili senaryolar
oluşturur.

"Bilim Nedir?", "Bilimsel yöntem nedir?"
problemlerinden hareketle bilim felsefesinin
konusunu kısaca açıklar.

Su Kaynakları
Sularımızdan yararlanmayla senaryolar oluşturulur.
Film izlenebilir. Su kaynakları içinde denizlerimizin
potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur. Su
kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere
düşen sorumluluklara değinilir.
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KÜTÜPHANELER

Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi
-

Yeni Mahalle, Cizre
Caddesi Şırnak Üniversitesi
Mehmet Emin Acar Kampüsü
Kütüphanesi No: 217

-

kutuphane@sirnak.edu.tr

-

0486 216 40 08
80

Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi
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Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Sınıf
Düzeyi

10

10

Ünite

Aktif ve Sağlıklı Hayat

Kazanım

10.2.3.3.1. Tarihte kurulan Türk devletlerinde
spora verilen önemi açıklar.

Aktif ve Sağlıklı Hayat

10.2.3.3.2. Olimpiyatlarda başarı elde etmiş
Türk sporcularını tanır.

Açıklama

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve üniversite
kütüphanesinden yararlanılarak tarihte kurulan
Türk devletlerinde spora
verilen önem ile ilgili araştırma yapılması
sağlanır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve üniversite
kütüphanesinden yararlanılarak tarihte kurulan
Türk devletlerinde spora
verilen önem ile ilgili araştırma yapılması
sağlanır.

Beden Eğitimi

12

Aktif ve Sağlıklı Hayat

12.2.3.1.1. Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk’ün Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve üniversite
sporla ilgili aldığı kararları ve spor
kütüphanesinden yararlanılarak Atatürk'ün sporla
politikalarını
ilgili politikaları ve bu doğrultuda aldığı kararları
açıklar.
açıklar.

Türk Dili ve
Edebiyatı

10

Yazma

Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi ile ilgili
B.8 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. gözlemlerini yazarken farklı cümle yapılarını ve
türlerini kullanır.

Türk Dili ve
Edebiyatı

11

Sözlü İletişim
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C.1.13 Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.

Örnek Etkinlik

Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi ile ilgili bilinen
bilgilerin dışında farklı bilgi ve görseller
kullanılarak konuşmasının konusunu zengin hale
getirir.

Araştırma
3 er ya da 5 er kişilik öğrenci grupları oluşturularak
şehir kütüphanelerine, üniversite kütüphanelerine , bilgi
ve iletişim teknolojilerine yönlendirilir. Orada nasıl
araştırması gerektiği gösterilip yaptırılır
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Finik Ören Yeri
Cizre Güçlü Konak Yolu 10. km
Civarı

Kasrik Ören Yeri
Kasrik Boğazı Mevkii
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Finik Ören Yeri
Şırnak merkezine 46 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Cizre’ye yakın bir noktada
bulunun Damlarca ve Eskiyapı köyleri arasında Finik Ören Yeri İ. Ö. 4000 yıllarına aittir. Dağlık
bir bölgede yer alan kentte saray, zindan, sarnıç yerleri ve beyaz kalker taştan oyulmuş çok sayıda mağara ev bulunmaktadır. Finik Kalesinin Kuzeyinde "Borzana Sitiya” adı verilen yerde kayaya işlenmiş bir kadın kabartmasıyla köyün kuzeydoğusunda yan yana duran bir kadın ve bir erkek
kabartması bulunmaktadır.
Geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asurlar, Baviller, Araplar, Medler, Selçuklular ve Osmanlılardır.
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Finik Ören Yeri Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

İngilizce

9

Theme 7: World Herıtage

5. Talking about past events
2. Making inquiries
3. Asking and answering questions in an
interview

İngilizce

9

Theme 2: My Envıronment

2. Talking about locations of things
2. Asking about and describing neighborhood
3. Making comparisons

Kimya

Coğrafya

Felsefe

9

9

10

Maddenin Hâlleri

Doğa Ve İnsan Etkileşimi

Açıklama
Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri
deneyimleyerek ''Geçmiş Zaman''da tecrübelerini
yazar.

Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

Örnek Etkinlik

9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen
Kaynama olayının yükseklik arttıkça dış basınca
buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge
bağlı olarak değişimi, saf sıvıların kaynama
buhar basıncı
noktaları ölçülerek karşılaştırılır
kavramını açıklar

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle
açıklar.

Felsefenin Temel Konuları Ve 10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve
Problemleri
problemlerini açıklar

İnsanların doğa üzerindeki etkilerine örnek
olarak Güçlükonak’taki tarım alanları
Doğanın insan üzerindeki etkisine örnek olarak
ise insanların hayvancılık yapması
Bilgiyi Kanıtlama
3 kişilik jüri gurubu oluşturulur. Öğretmen ''Finik Ören
Yeri'nin yapılış tarihi / kim tarafından yapıldığı
bilinebilir mi?'' sorusunu sorar. 2 zıt düşünceyi savunan
"Binanın yapılış tarihi veya kim tarafından
gruplar kendi testlerini kanıtlamak ve karşı testi
yapıldığı kesin bilinebilir mi? " sorusundan
çürütmek için tartışırlar. Sonunda jüri galip tarafı
hareketle bilginin güvenirliği ve değeri tartışılır. açıklar.
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Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Biyoloji

9

Canlılar Dünyası

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

9

11

12

12

Canlılar Dünyası

Komünite Ve Popülasyon
Ekolojisi

Bitki Biyolojisi

Bitki Biyolojisi

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

1.Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında
sınıflandırmanın önemini açıklar.

Farklı bitki türlerini yerinde inceler.

2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

*Canlı alemlerini yerinde görür.
* tohumlu ve tohumsuz bitkilerin özelliklerini
karşılaştırır.
* mantar örneklerini görür.
* omurgalı ve omurgasız hayvan örneklerini
tanır.

11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden
faktörleri açıklar.

1. Bir komüniteyi oluşturacak canlı çeşitlerini
yerinde görür.
2. Farklı canlı türlerinin bir arada yaşadığını bilir.
3. Komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitliliğin
karasal ekosistemlerde enlem, sucul
ekosistemlerde ise suyun derinliği ve suyun
kirliliği ile ilişkili olduğu vurgulanır.

Yaşama Birliklerini Öğreniyorum
Öğrenciler bir minibüsle önce gerekli izinler alınarak
Finike harabeleri bölgesi ziyaret edilir. Bölgedeki su
kaynakları ve farklı canlıların yaşam alanları öğretmen
eşliğinde incelenir. Bölgedeki farklı bitki türleri ve farklı
hayvan türlerinin birlikte yaşamaları
yerinde incelenir ve fotoğraflanır.

Bitki çeşitliliğinin çok olduğu bu bölgelerde
bitkilerdeki kök gövde ve yaprak çeşitlerini ve
yapılarını gözler.

Çiçeğin Kısımları
Öğrenciler bir minibüsle önce gerekli izinler alınarak
Finike harabeleri bölgesi ziyaret edilir. Bölgede bulunan
farklı tohumlu bitki örnekleri öğretmen eşliğinde
incelenerek farklı çiçek çeşitleri yaprak, gövde ve kök
çeşitleri incelenerek kısımları ve görevlerini öğrenir ve
fotoğraflanır.

12.3.3.1. Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların
görevlerini açıklar.

12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim Bölgedeki sera alanlarını inceler, tarımda yapay
uygulamalarına örnekler verir.
seçilim uygulamalarını bilir.

Yapay Seçilim
Öğretmen gerekli izin ve işlemleri aldıktan sonra tahsis
edilen araçla bölgedeki sera ve doğal alanlar gezilerek
öğretmen eşliğinde farklı bitki türlerini tanır. Öğrenciler
gruplara ayrılarak bölgede yetişen sera ünlerini gözlemler.
Yapay seçilimle elde edilen bitkileri yerinde görür.
Aşılama olayının nasıl gerçekleştiğini izler.
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Kasrik Ören Yeri
Şırnak-Cizre karayolunun 30. Km. si üzerinde yer alan Kasrik
Ören Yeri, Guti ler döneminde “Sazirka” olarak anılmaktaydı. Bir boğaz içerisinde bulunan ören yeri Cizre ve Finik Beyleri gibi birçok topluluk tarafından yazlık olarak kullanılmıştır. Bu yerleşmede, tarihi su bentleri, heykeller ve kent kalıntıları bulunmaktadır.
Günümüzde de yöre halkı tarafından piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
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Kasrik Ören Yeri Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

İngilizce

9

Theme 2: My Envıronment

1. Talking about locations of things
2. Asking about and describing neighborhood
3. Making comparisons

İngilizce

9

Theme 7: World Herıtage

4. Talking about past events
Öğrenciler ziyaret ettikleri yerleri deneyimleyerek ''Geçmiş
2. Making inquiries
Zaman''da tecrübelerini yazar.
3. Asking and answering questions in an interview

Kazanım

Açıklama
Öğrencileri gittikleri farklı iki turistik yerin
karşılaştırmasını yapar.

Kimya

9

Maddenin Hâlleri

9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma- Kaynama olayının yükseklik arttıkça dış basınca bağlı
yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı olarak değişimi, saf sıvıların kaynama noktaları ölçülerek
kavramını açıklar
karşılaştırılır

Biyoloji

9

Canlılar Dünyası

1.Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında
sınıflandırmanın önemini açıklar.

Farklı bitki türlerini yerinde inceler.

Canlılar Dünyası

2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

*Canlı alemlerini yerinde görür.
* tohumlu ve tohumsuz bitkilerin özelliklerini karşılaştırır.
* mantar örneklerini görür.
* omurgalı ve omurgasız hayvan örneklerini tanır.

Biyoloji

Biyoloji

9

12

Bitki Biyolojisi

12.3.2.5. Bitkilerin günlük hayatımızdaki yerini
değerlendirir.

Örnek Etkinlik

Bitkilerin Hayatımızdaki Yeri Nedir?
Öğretmen gerekli izin ve işlemleri aldıktan
sonra tahsis edilen araçla bölgedeki sera
Bölgedeki doğal ve Sera alanları incelenerek;
ve doğal alanlar gezilerek öğretmen
a. Bitkilerin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi irdelenir. eşliğinde farklı bitki türlerini tanır.
b. “Hormonlu meyve” kavramının tartışılması sağlanır.
Öğrenciler gruplara ayrılarak bölgede
c. Besin olarak tüketilen farklı bitki türlerini tanır.
yetişen sera ünlerini ve hormonların bitki
üzerindeki etkisi yerinde incelenir.
88

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ders Adı

Biyoloji

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Sınıf
Düzeyi

12

Ünite

Bitki Biyolojisi

9

Doğa Ve İnsan Etkileşimi

9

Yer Şekillerinin İzohipslerle
Gösterilmesi

10

11

Akarsular

Doğal Sistemler

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Yapay Seçilim
Öğretmen gerekli izin ve işlemleri aldıktan sonra tahsis
edilen araçla bölgedeki sera ve doğal alanlar gezilerek
12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim Bölgedeki sera alanlarını inceler, tarımda yapay öğretmen eşliğinde farklı bitki türlerini tanır. Öğrenciler
uygulamalarına örnekler verir.
seçilim uygulamalarını bilir.
gruplara ayrılarak bölgede yetişen sera ünlerini
gözlemler. Yapay seçilimle elde edilen bitkileri yerinde
görür. Aşılama olayının nasıl gerçekleştiğini izler.

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle
açıklar.

İnsanların doğa üzerindeki etkilerine örnek
olarak Kasrik’teki tarım alanları Doğanın insan
üzerindeki etkisine örnek olarak ise insanların
hayvancılık yapması

Yer Şekilleri
Mekanın Bulunduğu bölge itibari ile ırmak adası, Yerin güneş çevresindeki hareketi ve bu hareket
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde
vadi, zirve, dağ, boğaz, sırt ve akarsu
sırasında yerin güneş karşısındaki konum
kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
yerşekillerini ve nasıl gösterileceğini bilir.
değiştirmesinin sembolik olarak gösterilir. Animasyon
ve Belgesel Video Gösterimi Yapılır.

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve
azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
11.1.4. Su ekosisteminin unsurlarını ve
işleyişini açıklar.

Bölgedeki gözlemleyerek akarsuların
oluşturduğu şekilleri ayırt eder(vadi kırgıbayır
dağ eteği birikinti konisi birikinti yelpazesi ırmak
adası şelale vb.)

Dicle Nehri örnek alınarak su ekosisteminin
yaşam üzerindeki etkileri tartışır.

Dış Kuvvetler
Akarsuların oluşturduğu şekilleri ayırt etmeye yönelik
resimler ve videolar gösterilir. Akarsuların oluşturduğu
şekilleri ayırt etmeye yönelik resimler ve videolar
gösterilir.
Su Ekosistemi
Ekosistem kavram ağı oluşturulur. Su ekosistemine ait
unsurlardan yola çıkılarak bunun (su ekosisteminin)
yaşam için önemi tartışılır. Örnek bir su ekosistemi
incelenerek (Bir göl incelemesi olabilir.) sınıf ortamında
çeşitli görsel materyallerden yararlanarak sunum
yapılabilir.
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Cizre Ford Servisi
-

Nusaybin Yolu Üzeri 8. Km

Nerme Mevki Cizre / Şırnak

-

0 486 616 76 16

Cizre Renault Servisi
-

Silopi Yolu 3. Km

Şırnak Kömür Ocakları
…

Bölge Trafik Karşısı Cizre / Şırnak

-

tarandirotomotiv@gmail.com

-

0486 657 11 33
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Şırnak Volkswagen Servisi

Silopi Termik Santrali
Dicle Mh. TKİ Bölge Müdürlüğü
İdari Binası Alt Kat Silopi /
ŞIRNAK

-

-

iletisim@silopielektrik.com.tr

-

info@dogusanoto.com.tr

-

0486 518 78 17

-

0486 221 10 06

-

Bahçelievler Mahallesi Cizre
Caddesi

No : 68/b Merkez / Şırnak
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Cizre Ford Servisi
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Cizre Ford Servisi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Mesleki Gelişim

Sınıf
Düzeyi

9

Endüstriyel Kontrol
ve Arıza Analizi
Dersi

11

Kimya

12

Ünite

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Arıza Analiz Yöntemleri Ve
Arıza Giderme

Kazanım

Açıklama

Kurumsal işleyişe sahip işletmelerde alınan İş
3.İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma
Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri yerinde
ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
gözlemler.

4.Katalog okuma tekniğine uygun olarak yarı
iletken malzeme kataloglarını kullanır.

Mekandaki teçhizatlar, firmaların teknolojik alt
yapıları kullanılarak yarı iletken kataloğunu
inceler.

12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri
Enerji Kaynakları Ve Bilimsel
bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye Nanoteknoloji kavramı uzmanlardan öğrenilir.
Gelişmeler
etkileriaçısından değerlendirir
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Örnek Etkinlik

DİKKAT
Cizre Ford Servisinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği
uzmanının vereceği eğitimler doğrultusunda serviste
daha dikkatli olur.

Akü Gerilimi Ölçümü
Akü gerilimi ölçümü ile ilgili teknik bilgiler uzman
teknisyen tarafından aşama aşama anlatılır. Servise
gelen müşteri aracının uzman teknisyen tarafından
yapılan ölçümü öğrencilerin dikkatle izlemesi sağlanır.
Ölçüm işleminin yapılması için bir öğrenci seçilir.
Uzman teknisyen kontrolünde öğrenci ölçümü yaparken
diğer öğrencilerin eksik, fazla veya hatalı yapılan
işlemleri gözlemlemeleri istenir. Böylece öğrencilerin
doğru ölçüm yöntemini öğrenmesi sağlanır.
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Ders Adı

Araç
Teknolojisi
Dersi

Araç Teknolojisi
Dersi

Sınıf
Düzeyi

10

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Aracın Liftle Kaldırılması
1. Öğrencilere servis içerisinde dolaşabilmeleri için, iş sağlığı ve güvenliğine uygun
kişisel koruyucu donanımlar giydirilir.
2. Öğrenciler iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzamanı ve öğretmenlerinin
gözetiminde servisin mekanik bölümüne alınır.
3. Araç kaldırma lifti ile ilgili teknik bilgiler uzman teknisyen tarafından öğrencilere
aşama aşama anlatılır.
1. İş sağlığı ve güvenliği Mekandaki çalışma alanını ve
Temel
tedbirlerini alarak çalışma uygulanan iş güvenliği tedbirlerini 4. Servise gelen müşteri aracının uzman teknisyen tarafından lifte alınma aşamalarını
Mekanik
öğrencilerin dikkatle izlemesi sağlanır.
alanını düzenler.
inceler
5. Aracı liftle kaldırma işlemini uygulaması için bir öğrenci seçilir. Kaldırma işlemi
öğrenci tarafından uygulanırken, diğer öğrencilerin kaldırma işleminde eksik, fazla
veya yanlış yapılan işlemleri gözlemlemeleri istenir. Böylelikle öğrencilerin hem
doğrusunu öğrenmesi, hem de yanlışı tespit edebilmesi sağlanır.
6. Bu etkinlik ile “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma alanını düzenler.”
kazanımı edinilmiş olunur.

1. İş sağlığı ve güvenliği
El Aletleri ve tedbirlerini alarak motorculuk Serviste el aletlerinin nasıl kullanıldığını
Motorlar el aletlerini amacına ve yerine görür.
uygun şekilde kullanır.
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Motorculuk El Aletlerinin Tanınması ve Kullanımı
1. Öğrencilere servis içerisinde dolaşabilmeleri için, iş sağlığı ve güvenliğine uygun kişisel koruyucu
donanımlar giydirilir.
2. Öğrenciler iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzamanı ve öğretmenlerinin gözetiminde servisin
mekanik bölümüne alınır.
3. Servis içerinde her uzman teknisyende bulunan takım arabası içerisinde yer alan her el aleti
teknisyen tarafından öğrencilere gösterilir, hangi işlerde kullanıldıkları uygulamalı olarak anlatılır.
4. Sadece Volkswagen markalı araçlarda kullanılan takımların yer aldığı özel takım odasına öğrenciler
alınarak orada yer alan her el aleti ve takım öğrencilere gösterilerek hangi işlerde kullanıldığı servis
formeni tarafından anlatılır.
5. Servise gelen müşteri aracı üzerinde uygulama yapmak için bir öğrenci seçilir. Araca yapılması
gereken işlem için gereken el aletleri öğrenci tarafından tespit edilmesi sağlanırken diğer öğrencilerin
bu işlemi izlemesi istenir. Böylelikle öğrencilerin hem doğrusunu öğrenmesi, hem de yanlışı tespit
edebilmesi sağlanır.
6. Bu etkinlik ile “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motorculuk el aletlerini
amacına ve yerine uygun şekilde kullanır.” kazanımı edinilmiş olunur.
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Cizre Renault Servisi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Mesleki Gelişim

Endüstriyel Kontrol
ve Arıza Analizi
Dersi

Kimya

Sınıf
Düzeyi

9

11

12

Ünite

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Arıza Analiz Yöntemleri Ve
Arıza Giderme

Kazanım

Açıklama

DİKKAT
Kurumsal işleyişe sahip işletmelerde alınan Cizre Renault Servisinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği
3.İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma
uzmanının vereceği eğitimler doğrultusunda serviste daha
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri
ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
dikkatli olur.
yerinde gözlemler.

4.Katalog okuma tekniğine uygun olarak yarı
iletken malzeme kataloglarını kullanır.

Akü Gerilimi Ölçümü
Akü gerilimi ölçümü ile ilgili teknik bilgiler uzman
teknisyen tarafından aşama aşama anlatılır. Servise gelen
müşteri aracının uzman teknisyen tarafından yapılan ölçümü
Mekandaki teçhizatlar, firmaların teknolojik öğrencilerin dikkatle izlemesi sağlanır. Ölçüm işleminin
alt yapıları kullanılarak yarı iletken
yapılması için bir öğrenci seçilir. Uzman teknisyen
kataloğunu inceler.
kontrolünde öğrenci ölçümü yaparken diğer öğrencilerin
eksik, fazla veya hatalı yapılan işlemleri gözlemlemeleri
istenir. Böylece öğrencilerin doğru ölçüm yöntemini
öğrenmesi sağlanır.

12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri
Enerji Kaynakları Ve Bilimsel bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye Nanoteknoloji kavramı uzmanlardan
etkileri
öğrenilir.
Gelişmeler
açısından değerlendirir
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Örnek Etkinlik
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Ders Adı

Araç
Teknolojisi
Dersi

Araç Teknolojisi
Dersi

Sınıf
Düzeyi

10

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Aracın Liftle Kaldırılması
1. Öğrencilere servis içerisinde dolaşabilmeleri için, iş sağlığı ve güvenliğine uygun
kişisel koruyucu donanımlar giydirilir.
2. Öğrenciler iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzamanı ve öğretmenlerinin
gözetiminde servisin mekanik bölümüne alınır.
3. Araç kaldırma lifti ile ilgili teknik bilgiler uzman teknisyen tarafından öğrencilere
aşama aşama anlatılır.
1. İş sağlığı ve güvenliği Mekandaki çalışma alanını ve
Temel
tedbirlerini alarak çalışma uygulanan iş güvenliği tedbirlerini 4. Servise gelen müşteri aracının uzman teknisyen tarafından lifte alınma aşamalarını
Mekanik
öğrencilerin dikkatle izlemesi sağlanır.
alanını düzenler.
inceler
5. Aracı liftle kaldırma işlemini uygulaması için bir öğrenci seçilir. Kaldırma işlemi
öğrenci tarafından uygulanırken, diğer öğrencilerin kaldırma işleminde eksik, fazla
veya yanlış yapılan işlemleri gözlemlemeleri istenir. Böylelikle öğrencilerin hem
doğrusunu öğrenmesi, hem de yanlışı tespit edebilmesi sağlanır.
6. Bu etkinlik ile “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma alanını düzenler.”
kazanımı edinilmiş olunur.

1. İş sağlığı ve güvenliği
El Aletleri ve tedbirlerini alarak motorculuk Serviste el aletlerinin nasıl kullanıldığını
Motorlar el aletlerini amacına ve yerine görür.
uygun şekilde kullanır.
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Motorculuk El Aletlerinin Tanınması ve Kullanımı
1. Öğrencilere servis içerisinde dolaşabilmeleri için, iş sağlığı ve güvenliğine uygun kişisel koruyucu
donanımlar giydirilir.
2. Öğrenciler iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzamanı ve öğretmenlerinin gözetiminde servisin
mekanik bölümüne alınır.
3. Servis içerinde her uzman teknisyende bulunan takım arabası içerisinde yer alan her el aleti
teknisyen tarafından öğrencilere gösterilir, hangi işlerde kullanıldıkları uygulamalı olarak anlatılır.
4. Sadece Volkswagen markalı araçlarda kullanılan takımların yer aldığı özel takım odasına öğrenciler
alınarak orada yer alan her el aleti ve takım öğrencilere gösterilerek hangi işlerde kullanıldığı servis
formeni tarafından anlatılır.
5. Servise gelen müşteri aracı üzerinde uygulama yapmak için bir öğrenci seçilir. Araca yapılması
gereken işlem için gereken el aletleri öğrenci tarafından tespit edilmesi sağlanırken diğer öğrencilerin
bu işlemi izlemesi istenir. Böylelikle öğrencilerin hem doğrusunu öğrenmesi, hem de yanlışı tespit
edebilmesi sağlanır.
6. Bu etkinlik ile “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motorculuk el aletlerini
amacına ve yerine uygun şekilde kullanır.” kazanımı edinilmiş olunur.
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Şırnak Kömür Ocakları Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Coğrafya

Sınıf
Düzeyi

9

Ünite

Doğadan Yararlanma

Coğrafya

9

Çevre Sorunları

Coğrafya

10

Topografya Ve Kayaçlar

Coğrafya

11

Beşeri Sistemler

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik
Doğal Çevreyi Kullanma
İnsan-doğa ilişkisini gösteren fotoğraflardan yola
çıkılarak, Doğadan nasıl yararlandığımız konusunda
kavram ağları oluşturulur. Görsel malzemelerden
yararlanarak, insanların doğal ortamdaki farklı
faaliyetleri belirlenir ve bunların dünyanın hangi
bölgelerinde neden yapıldıkları sorgulanır Karadeniz
Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli,
Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı,
Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere
değinilecektir.

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma
biçimlerini örneklendirir.

Çevremizde bulunan kaynaklardan nasıl
yararlandığımızı anlamak üzere kömür
ocaklarından yola çıkarak farklı örnekler verir.

9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana
gelen değişimleri sonuçları açısından
değerlendirir.

İnsan Etkisi
Davacının doğa, davalının insanlar olduğu insan-doğa
ilişkisini tüm boyutları ile sorgulayan mahkeme
Önceden dağ olan bölgenin vadi haline geldiğini
simülasyonu hazırlanır. Örnek olaylardan hareketle
görür ve bu tür değişikliklerin nasıl sonuçlar
doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan risklere
oluşturacağını tartışır.
değinilir. İnsanların doğal ortam üzerinde
gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı
olmalarının gerekliliği vurgulanacaktır.

10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü
şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

Kimyasal ve fiziksel tortul kayaçlar Kömür
ocaklarındaki organik tortul kayaçlar

Doğal Kaynakların Kullanımı
Doğal kaynakların kullanım amaçları, oluşumları ve
11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini Şırnak’taki asfaltit yataklarını görür, oluşumu ve ekonomik kalkınma açısından önemine yönelik kavram
açıklar.
bölge ekonomisinde etkisini araştırır.
ağları oluşturularak ilişkilendirme yapılabilir.
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Ders Adı

Kimya

Sınıf
Düzeyi

9

Ünite

Kimya Bilimi

Kazanım

Açıklama

9.1.2.1.Kimyanın ve kimyacıların başlıca
çalışma alanlarını açıklar.

a. Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya,
fizikokimya, polimer kimyası ve
endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır.
c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği,
eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır.

Kimya

9

Kimya Bilimi

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması
gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını
açıklar

a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı
işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı,
tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına
gelen işaretler] tanıtılır.
b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin
gerekliliği ve önemi vurgulanır.

Kimya

9

Kimya Bilimi

9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve
çevre üzerindeki etkilerini açıklar.

CO2, NO2, SO3, CO maddelerinin insan sağlığı ve çevre
üzerindeki zararlı etkileri tartışılır.

Kimya

12

12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı
Enerji Kaynakları
etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde
Ve Bilimsel
bulunur.
Gelişmeler

Kimya

12

Enerji Kaynakları 12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın
toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile
Ve Bilimsel
ilişkilendirerek açıklar.
Gelişmeler

Biyoloji

10

Ekosistem Ekolojisi 4.Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
Ve Güncel Çevre
eder
Sorunları

Biyoloji

10

Ekosistem Ekolojisi
5. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği
1. Karbon ve su döngülerini bilir.
Ve Güncel Çevre
arasında ilişki kurar.
Sorunları
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Fosil yakıtlardan kömürün çevreye zararlı etkileri öğrenilir.
Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye,
topluma ve çevreye verdiği
zararları tartışılır.
Endüstriyel kimyanın sürdürülebilir hayat üzerindeki etkilerine
değinilir.

Örnek Etkinlik

Fosil Yakıtlar
5'er kişilik öğrenci grupları ile Kömür Ocağı'ndaki
uzmanlardan fosil yakıtların çevreye hangi zararlı
etkileri olduğu sorulur. Kömürün çevreye zararlı etkileri
öğrenilir. Çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm
önerileri üretilir.

1. Madde ve enerji akışında üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların
rolünün incelenmesi sağlanır.
2. fosil yakıtların karbon döngüsündeki önemini bilir.
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Silopi Termik Santrali

Sahip olduğu madenden “asfaltit kömürü” çıkartıp “Elektrik” enerjisi üretim/satışını yapmaktadır.
Maden Sahası: Silopi Asfaltit İşletmesinde madencilik faaliyetlerine 2008 Ağustos ayı itibariyle başlanmıştır.
Silopi Termik Santrali: Yapılan çalışmalar sonrasında termik santral yeri olarak Şırnak ili Silopi ilçesi sınırları dahilinde bulunan Görümlü
ve Çalışkan Köyleri arasındaki bölge belirlenmiştir. Tesis asfaltit yakıtlı, Akışkan Yataklı ve çevre dostu bir termik santraldir.

İstihdam: 3 Ünite ve maden sahasında yaklaşık 1.000 kişi direkt istihdam edilmekte olup (bunun yaklaşık yarısı Şırnak ve bölge illerden
olmak üzere) dolaylı olarak 2.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.
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Silopi Termik Santrali Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Ünite

Kazanım

Açıklama

Santral gezilir, yetkililerden bilgi alınır,
9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer
öğrencilerin santralin fizik bilimi ile ilgisini
disiplinlerle ilişkilendirir.
sorgulamaları sağlanır.

Fizik

9

Fizik Bilimine Giriş

Mesleki Gelişim

9

Çevre Koruma

4.Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını
kullanmayı tercih eder.

Çevre Koruma modülünde yer alan kazanımların
mekanlarda yerinde gözlem yapılması sağlanır.

Kimya

9

Kimya Bilimi

9.1.2.1.Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma
alanlarını açıklar.

Santralde görevli Kimya Mühendisleri ile tanışır,
alanın önemini kavrar.

Kimya

9

Maddenin Hâlleri

9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar

Termik santralde kömürün yanma tepkimesiyle
oluşan suyun buharlaşma-yoğuşma ve kaynama
süreçlerini yerinde inceler

Doğa Ve Kimya

9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan
kimyasal kirleticileri açıklar

Kimya

9

Kimya

10

Kimyanın Temel
Kanunları Ve Kimyasal 10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.
Hesaplamalar

11

11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji
Kimyasal Tepkimelerde
değişimlerini açıklar.
Enerji

Kimya
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Örnek Etkinlik
Fiziğin Uygulama Alanları
Silopi Termik Santrali yetkiler eşliğinde gezilir ve bilgi
alınır.
Çevre Sevgisi
Silopi Termik Santralinde bulunan Çevre Mühendisinin
vereceği eğitimler doğrultusunda çevreye zararsız enerji
kaynaklarını bilir.
Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
5'er kişilik öğrenci grupları termik santralde çalışan
kimya mühendisleri ile tanıştırılır. Alanları hakkında
bilgi edinmeleri sağlanır. Diğer kimya çalışma alanları
ile karşılaştırılır.
Hal Değişim Grafikleri
Öğrenciler buharlaşma,
yoğunlaşma ve kaynama süreçlerinin farkını bilir.

Kimyasal Kirleticiler
Hava kirleticiler olarak karbon dioksit ve kükürt
Öğrenciler tarafından görevli uzmanlara ''Termik
oksitlerin çevreye zararları hakkında tartışılır.
santraller hava, su ve toprak kirliliğine yol açar mı?''
Termik santrallerin hava ,su ,toprak kirliliğine
sorusu sorulur. Alınan cevaplara göre öğrencilerden
yol açar mı konusunda tartışılır.
konu hakkında değerlendirme yapmaları istenir.
Kimyasal Tepkimeler
Termik santralde gerçekleşen kömürün yanma
Termik santralde gerçekleşen kömürün yanma tepkimesi
tepkimesini bilir.
öğrencilere anlatılarak yazdırılır.
Kömürün yanma tepkimesinin ekzotermik olması Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Termik santralde kömürün yanmasıyla gerçekleşen
ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.
tepkimeler uzmanlara sorulur. Kömürün yanmasının
Termik santralde kömürün yanmasıyla
ekzotermik tepkime olduğunu bilir.
gerçekleşen tepkimelerin açıklanmasında
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uzmanlardan bilgi alınır

Ders Adı

Sınıf
Düzeyi

Kimya

12

Biyoloji

10

Matematik

12

Coğrafya

11

Coğrafya

11

Ünite

Kazanım

Enerji Kaynakları
Ve Bilimsel
12.4.2.1. Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
Gelişmeler

Açıklama
Termal enerji kaynaklarını yerinde görür.

Örnek Etkinlik
Termal Enerji
Termal enerji kaynaklarını bilir. Diğer enerji kaynakları ile karşılaştırır.

Güncel Çevre Sorunlarını Öğreniyorum.
Öğretmen gerekli izin ve işlemleri aldıktan sonra tahsis edilen araçla
Ekosistem Ekolojisi 10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin
bölgeyi toplu halde ziyaret edilir. Daha sonra öğrenciler 10 ar kişilik
Ve Güncel Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm
önlenmesi için yapılan çalışmalara örnekler
gruplara ayrılarak gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra uzman
Sorunları
önerilerinde bulunur.
verilir.
kişiler eşliğinde termik santralin farklı alanları gezilerek kömürün
yakılması sonucunda oluşan co2, so2 ve diğer gazların çevreyi nasıl
etkilediğini öğrenir.
Türev Kavramı
Silopi’deki termik santralde kullanılan doğal
Silopi Termik Santrali’ne sınıfça bir gezi düzenleyiniz .Burada
kaynağın kullanılma hızından yararlanarak
kullanılan asfaltit rezervinin yıllara göre ne kadar kullanıldığını gösteren
12.5.2.1. Türev kavramını açıklayarak işlemler rezervin ne kadar süre içinde tükeneceğiyle ilgili
verileri inceleyiniz. Elde ettiğiniz bilgilerden yola çıkarak bu doğa
Türev
yapar.
hesaplar yaptırılır. Türevin bir niceliğin nasıl bir
kaynağın ne kadar daha enerji üretimi için yeterli olduğunu hesaplayınız.
hızla değiştiğinin hesaplanmasıyla ilgili bir
Sınıfta öğrendiğiniz türev kavramı ile asfaltit kullanımındaki değişim
kavram olduğunun keşfedilmesi sağlanır.
hızı arasında nasıl bir bağlantı olabileceğini açıklayınız.
Ekosistem ve Madde Döngüleri
11.1.2. Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder.
Ekosistemi oluşturan unsurları resimlerle örneklendirilir. Azot, karbon,
Termik santraldeki karbon döngüsünü araştırır,
Doğal Sistemler 11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını
su, enerji ve besin döngüsü diyagramlarından yararlanarak doğal
enerji akışını açıklar.
ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.
sistemlerin etkileşimi örneklendirilir. Bu döngülerin birbirlerine etkileri
ve sistem ilişkisi analiz edilebilir.
Yenilenemeyen Kaynaklar
Yenilenemeyen kaynaklar sayıldıktan sonra bu kaynakların olmaması
durumunda yerine ne kullanılabileceği konusunda beyin fırtınası
yapılabilir "Sanayileşmiş ve sanayileşmemiş bir ülke seçilerek sanayi
gelişimi açısından önemli dönüm noktaları belirlenir. Her dönüm
11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını
Küresel Ortam:
Yenilenebilen kaynaklarla çalışan Silopi’deki
noktasının belirlediği zaman dilimi belli temalarla ifade edilerek zamantükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından
Bölgeler Ve Ülkeler
termik santrali ele alarak doğal kaynaklara
çevre şeridi hazırlanır. Her döneme ait özellikler ve gelişmeler
analiz eder.
belirlenerek genellemeler yapılabilir"
a) Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine
değinilir.
b) b) Türkiye'den örneklere yer verilir.
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Şırnak Volkswagen Servisi
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Şırnak Volkswagen Servisi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Mesleki Gelişim

Endüstriyel Kontrol
ve Arıza Analizi
Dersi

Kimya

Sınıf
Düzeyi

9

11

12

Ünite

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Arıza Analiz Yöntemleri Ve
Arıza Giderme

Kazanım

Açıklama

Kurumsal işleyişe sahip işletmelerde alınan İş
3.İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma
Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri yerinde
ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
gözlemler.

4.Katalog okuma tekniğine uygun olarak yarı
iletken malzeme kataloglarını kullanır.

mekandaki teçhizatlar, firmaların teknolojik alt
yapıları kullanılarak yarı iletken kataloğunu
inceler.

12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri
Enerji Kaynakları Ve Bilimsel
bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye Nanoteknoloji kavramı uzmanlardan öğrenilir.
Gelişmeler
etkileri açısından değerlendirir
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Örnek Etkinlik

Güvenli Sağlık
Cizre Volkswagen Servisinde bulunan iş sağlığı ve
güvenliği uzmanının vereceği Eğitimler doğrultusunda
serviste daha dikkatli olur.

Akü Gerilimi Ölçümü
Akü gerilimi ölçümü ile ilgili teknik bilgiler uzman
teknisyen tarafından aşama aşama anlatılır. Servise
gelen müşteri aracının uzman teknisyen tarafından
yapılan ölçümü öğrencilerin dikkatle izlemesi sağlanır.
Ölçüm işleminin yapılması için bir öğrenci seçilir.
Uzman teknisyen kontrolünde öğrenci ölçümü yaparken
diğer öğrencilerin eksik, fazla veya hatalı yapılan
işlemleri gözlemlemeleri istenir. Böylece öğrencilerin
doğru ölçüm yöntemini öğrenmesi sağlanır.
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Ders Adı

Araç
Teknolojisi
Dersi

Araç Teknolojisi
Dersi

Sınıf
Düzeyi

10

10

Ünite

Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik

Aracın Liftle Kaldırılması
1. Öğrencilere servis içerisinde dolaşabilmeleri için, iş sağlığı ve güvenliğine uygun
kişisel koruyucu donanımlar giydirilir.
2. Öğrenciler iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzamanı ve öğretmenlerinin
gözetiminde servisin mekanik bölümüne alınır.
3. Araç kaldırma lifti ile ilgili teknik bilgiler uzman teknisyen tarafından öğrencilere
aşama aşama anlatılır.
1. İş sağlığı ve güvenliği Mekandaki çalışma alanını ve
Temel
tedbirlerini alarak çalışma uygulanan iş güvenliği tedbirlerini 4. Servise gelen müşteri aracının uzman teknisyen tarafından lifte alınma aşamalarını
Mekanik
öğrencilerin dikkatle izlemesi sağlanır.
alanını düzenler.
inceler
5. Aracı liftle kaldırma işlemini uygulaması için bir öğrenci seçilir. Kaldırma işlemi
öğrenci tarafından uygulanırken, diğer öğrencilerin kaldırma işleminde eksik, fazla
veya yanlış yapılan işlemleri gözlemlemeleri istenir. Böylelikle öğrencilerin hem
doğrusunu öğrenmesi, hem de yanlışı tespit edebilmesi sağlanır.
6. Bu etkinlik ile “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma alanını düzenler.”
kazanımı edinilmiş olunur.

1. İş sağlığı ve güvenliği
El Aletleri ve tedbirlerini alarak motorculuk Serviste el aletlerinin nasıl kullanıldığını
Motorlar el aletlerini amacına ve yerine görür.
uygun şekilde kullanır.
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Motorculuk El Aletlerinin Tanınması ve Kullanımı
1. Öğrencilere servis içerisinde dolaşabilmeleri için, iş sağlığı ve güvenliğine uygun kişisel koruyucu
donanımlar giydirilir.
2. Öğrenciler iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği uzamanı ve öğretmenlerinin gözetiminde servisin
mekanik bölümüne alınır.
3. Servis içerinde her uzman teknisyende bulunan takım arabası içerisinde yer alan her el aleti
teknisyen tarafından öğrencilere gösterilir, hangi işlerde kullanıldıkları uygulamalı olarak anlatılır.
4. Sadece Volkswagen markalı araçlarda kullanılan takımların yer aldığı özel takım odasına öğrenciler
alınarak orada yer alan her el aleti ve takım öğrencilere gösterilerek hangi işlerde kullanıldığı servis
formeni tarafından anlatılır.
5. Servise gelen müşteri aracı üzerinde uygulama yapmak için bir öğrenci seçilir. Araca yapılması
gereken işlem için gereken el aletleri öğrenci tarafından tespit edilmesi sağlanırken diğer öğrencilerin
bu işlemi izlemesi istenir. Böylelikle öğrencilerin hem doğrusunu öğrenmesi, hem de yanlışı tespit
edebilmesi sağlanır.
6. Bu etkinlik ile “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motorculuk el aletlerini
amacına ve yerine uygun şekilde kullanır.” kazanımı edinilmiş olunur.
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Şırnak Üniversitesi

Üniversitemiz 22 Mayıs 2008 tarihinde
kurulmuştur. Şırnak Üniversitesi Rektörümüz Prof.
Dr. Mehmet Emin ERKAN’dır.
Kuruluşumuzdan bu yana her geçen gün büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ederek başarı grafiğimizi yükseltmekteyiz. Şırnak Üniversitesi olarak kuruluş aşamasında dört akademik, bir idari personel ve bir geçici personelle başladığımız yolumuza, 289 akademik personel, 221 idari personel, 95 sürekli işçi-hizmetli personel ve 3260 öğrencisiyle devam ederek büyük bir aile olmanın haklı bir gururunu yaşamaktayız.
Fiziki imkansızlıklara rağmen Üniversitemizi bilim yuvası yapma çabamızdan hiçbir zaman taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde dört Meslek Yüksek Okulu, iki Yüksek Okul, beş Fakülte, iki Enstitü ve Rektörlüğümüze bağlı üç Bölüm ile 73
açık bölümümüz mevcuttur. Açık olan 73 bölümün 37 sinde fiilen eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.
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Şırnak Üniversitesi Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Fizik

Sınıf
Düzeyi
9

Ünite

Fizik Bilimine Giriş

Fizik

9

Fizik Bilimine Giriş

Görsel Sanatlar

9

Görsel Sanatlarda
Biçimlerde

Fizik

9

Hareket Ve Kuvvet
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Kazanım

Açıklama

Örnek Etkinlik
Deney Süreci
Şırnak Üniversitesi fizik laboratuarın da gerçekleştirilen
deneyin öğrencilerin izlemesi sağlanarak deney
raporlarının yazılması öğrencilerden istenir

9.1.1.1. Evrendeki olayların anlaşılmasında
fizik biliminin önemini açıklar.

Öğretmen Laboratuarlardaki deneyleri kısaca anlatır, sınıf
düzeyine uygun olacak şekilde gerekli gördüklerini yapar,
öğrencilerinde fiziğe karşı ilgi uyandırır.

9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt
dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

Laboratuarlardaki mekanik, optik, elektrostatik, ses dalgaları
ile ilgili deneyler gösterilir, fiziğin maden, inşaat makine
,mühendislikleri ile ilgisi kurulur.
Diğer disiplinlerle ilgi kurulur:
Örneğin:
Kund Borusu Deneyi
"kundt borusu deney seti" ile sesin frekans ve genliği
Şırnak Üniversitesi fizik laboratuarın da gerçekleştirilen
incelenirken müzik dersi ile bağlantısı kurulur.
kund borusu deneyini öğrencilerin izlemesi sağlanarak
Yapı, maden, inşaat laboratuvarlarındaki alet, makine ve
deney raporlarının yazılması öğrencilerden istenir.
deneyler gösterilirken kimya ve coğrafya dersi ile bağlantı
kurulur.
Deneylerde yapılan ölçümler, konuların formülleri
matematiksel modelleri gösterilirken, matematiğin fizik
dersinin dili olduğu vurgulanır.

9.3.4.1. Çevresindeki obje ve mekanlardaki
perspektif görünümlerini algılar.

Elektrik direklerinin ya da ağaçların uzaktan görünen
binaların uzaklaştıkça küçük görünmesini görsel sanat
çalışmasına yansıtır.

9.3.4.1. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder.

"Eğik düzlem ve sürtünme deney seti" kullanarak
Eğik Düzlem Deneyi
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlardan elde
Şırnak Üniversitesi fizik laboratuarın da eğik düzlem
ettiği verilerden çıkarım yapmaları ve değişkenler arasındaki
deneyini öğrencilerin izlemesi sağlanarak deney
ilişkiyi belirlemeleri sağlanır.
raporlarının yazılması öğrencilerden
Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırılması
istenir.
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sağlanır.

Ders Adı

Fizik

Fizik

Sınıf
Düzeyi

Ünite

9

9

Kazanım

Açıklama
"Harmonik hareket(yay sarkacı) deney seti"
kullanarak
Yay sarkacı için geri çağırıcı kuvvet ve denge
noktası kavramları açıklanır.

Enerji

9.4.2.1. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz
eder.

Enerji

9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime
"Maxwell diski deney seti" kullanarak mekanik
(mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde
enerji ve enerji dönüşümleri incelenir.
toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.

Maxwell Diski Deneyi
Şırnak Üniversitesi fizik laboratuarın da maxwell diski
deneyini öğrencilerin izlemesi sağlanarak deney
raporlarının yazılması öğrencilerden istenir.

"Kunt borusu deney seti" kullanarak ses
dalgalarının frekans ve genliğinin
değiştirildiğinde neler olacağının gözlenmesi
10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
sağlanır. Rezonans olayı kunt borusu deneyi ile
periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını
incelenir.
açıklar.
Boyuna dalgalardan birinin de ses dalgası
olduğu, ses dalgalarının mekanik dalga olduğu
için ortama ihtiyaç duyduğu vurgulanır.

Kund Borusu Deneyi
Şırnak Üniversitesi fizik laboratuarın da gerçekleştirilen
kund borusu deneyini öğrencilerin izlemesi sağlanarak
deney raporlarının yazılması öğrencilerden istenir.

Fizik

10

Enerji

Beden Eğitimi

9

Hareket Becerileri

Beden Eğitimi

9

Aktif Ve Sağlikli Hayat

9.2.4.1.1. Sporun tarihsel gelişimini açıklar.

Sporun dünyadaki gelişimi hakkında bilişim
teknolojileri kullanılarak üniversite
kütüphanesinden araştırma yapılması sağlanır.

Aktif Ve Sağlikli Hayat

10.2.3.3.1. Tarihte kurulan Türk devletlerinde
spora verilen önemi açıklar.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve üniversite
kütüphanesinden yararlanılarak tarihte kurulan
Türk devletlerinde spora verilen önem ile ilgili
araştırma yapılması sağlanır

Beden Eğitimi

10
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Örnek Etkinlik
Yay Sarkacı Deneyi
Şırnak Üniversitesi fizik laboratuarın da yay sarkacı
deneyini öğrencilerin izlemesi sağlanarak deney
raporlarının yazılması öğrencilerden istenir.

9.1.1.3.1. Oyun ve drama yoluyla kendini ifade Öğrenciler, kişisel özelliklerinin ortaya
etmenin önemini açıklar.
çıkartılacağı doğaçlama oyunlara yönlendirilir
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Ders Adı

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Matematik

Matematik

Sınıf
Düzeyi

10

12

12

Ünite

Kazanım

Açıklama
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve üniversite
kütüphanesinden yararlanılarak tarihte kurulan
Türk devletlerinde spora verilen önem ile ilgili
araştırma yapılması sağlanır

Aktif Ve Sağlikli Hayat

10.2.3.3.2. Olimpiyatlarda başarı elde etmiş
Türk sporcularını tanır.

Aktif Ve Sağlikli Hayat

12.2.3.1.1. Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk’ün Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışını
sporla ilgili aldığı kararları ve spor
gençlere hediye ettiği ve gençlik ile sporun bu
politikalarını
bayramda birlikte ele alındığını kütüphaneden
açıklar.
araştırır.

Üstel Ve Logaritmik
Fonksiyonlar

12
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Logaritma

12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları
gerçek hayat durumlarını modellemede
kullanır.

12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun
özelliklerini kullanarak işlemler yapar

Örnek Etkinlik

Üstel Fonksiyon
Üniversite laboratuvarında yer alan dijital
Üniversitedeki dijital mikroskop sayesinde bir bakteri
mikroskop sayesinde bakteri popülasyonunun
popülasyonunun değişimi ile ilgili gözlem yapınız. Bu
hesaplanması sağlanarak üstel fonksiyonların
değişimi grafik çizerek inceleyiniz. Gözlemleriniz ile
günlük yaşamımızdaki kullanımının fark edilmesi
sınıfta öğrendiğiniz üstel fonksiyon arasında nasıl bir
sağlanır.
ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

Logaritma fonksiyonunun günlük hayatta
nerelerde kullanıldığına dair bilgi edinilmesini
sağlar. Matematiğe karşı olumlu tutum ve
davranış sergilenmesine yardımcı olur.

“Matematik Ne İşe Yarar?”
Üniversitenin Mühendislik Fakültesi kısmına giderek
orada gözlemler yapınız. Yetkili kişilerle ve öğrencilerle
görüşmeler yapınız. Elde ettiğiniz bilgilerden
yararlanarak “Matematik ne işe yarar?” sorusuna cevap
oluşturacak biçimde görsel çalışma hazırlayıp sınıfa
sununuz. Mühendislik öğrencileriyle beraber logaritmik
hesaplamaları içeren çalışmaları inceleyiniz. Bu
hesaplamalarda logaritmanın özelliklerinden hangilerini
kullandığınızı açıklayınız.
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