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--- TARİH--



Öğretmenler MEBBİS şifrenizle Öğrenciler e-okul Giriş bilgilerinizle 
EBA’ ya girdiğinizde karşınıza bu ekran çıkar…



Burada aradığınız konularla ilgili her türlü belgeyi İÇERİK bölümünde 
video, haber, görsel, ses, kitap, dergi ve doküman olarak bulabilirsiniz… 



İçerikten Video seçildiğinde ve kanal adına Tarih yazdığımızda ilgili 
videolar sıralanır.



EBA – Video içeriklerine örnekler

SINIF: 9
ÜNİTE: KADİM AVRASYA’ DA TÜRKLER
KAZANIM: T9.3.1. Türk topluluklarının Asya’da tarih
sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanları ve başlıca
kültür çevrelerini kavrar. Kadim zamanlarda Türk
topluluklarının Asya’ da yaşadıkları ve hâkim oldukları
alanlar harita üzerinde verilir. Bu kültürlerin zaman
akışı tarih şeridi üzerinde gösterilir.

http://www.eba.gov.tr/video/izle/43097ad3d7a0b95bb430bb016ffc924f192fcd2efe001

http://www.eba.gov.tr/video/izle/43097ad3d7a0b95bb430bb016ffc924f192fcd2efe001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/43097ad3d7a0b95bb430bb016ffc924f192fcd2efe001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/43097ad3d7a0b95bb430bb016ffc924f192fcd2efe001


SINIF : 10
ÜNİTE: 17. YÜZYILDA OSMANLI
KAZANIM: 11.6.2. Yeniçağ’da Osmanlı düşünce hayatı
ve mimarisinde ortaya çıkan yenilikçi hareketleri
açıklar.

c) Başlıca eserlerden hareketle Lâle Devri olarak
bilinen dönemde Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya
paralel olarak mimari ve estetik arayışında meydana
gelen yeni yönelişler üzerinde durulur.

http//www.eba.gov.tr/video/izle/4199a6d5ce7adca0b4c97912ee48523e7ad584cb1003

EBA- İÇERİK-VİDEOLAR

http://www.eba.gov.tr/video/izle/4199a6d5ce7adca0b4c97912ee48523e7ad584cb1003


SINIF : 11
2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA 
ATILAN ADIMLAR
KAZANIM:  
İTA.8.2.1. Yirminci yüzyılın başında Osmanlı Devleti
ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla
Birinci
Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir.
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
• Kafkas, Suriye, Irak, Çanakkale, Kanal cepheleri
ele alınır.

EBA- İÇERİK-VİDEOLAR

http://www.eba.gov.tr/video/izle/4999a571aeca888444d0ea13aac67a880e1ac4cb14001

http://www.eba.gov.tr/video/izle/4999a571aeca888444d0ea13aac67a880e1ac4cb14001


EBA-İçerik- Görsel kısmına girdiğimizde Kanal adı kısmında 

Lise Tarih’i seçtiğimizde bir çok görsel çıkacaktır karşımıza…



EBA-İçerik- Görsel kısmına girdiğimizde Kanal adı kısmında Tarih 
seçtiğimizde farklı bir çok görsel çıkacaktır karşımıza…



GÖRSEL’ e Örnekler



EBA da içerikten ses seçildiğinde kanal adı olarak tarih veya inkılap tarihi seçilirse 
aradığımız konuyla ilgili seslere ulaşırız. Bu bölüm özellikle görme engelli öğrenci 

ve öğretmenler için hazırlanmıştır..





İçerikten kitap seçildiğinde kanal adı kısmına tarih 
yazdığımızda ilgili tarih ders kitaplarına ulaşabiliriz.





KARŞIMIZA BİR ÇOK ÇOCUK DERGİSİ ÇIKACAKTIR.



Tarihle ilgili dergilere birkaç örnek verecek olursak…



İçerikteki doküman seçildiğinde kanal seçimine tarih yazdığımızda 
çalışma kağıtları, konu özetleri, yazılı örnekleri, etkinlikler, haritalar, 
tablolar, YGS Ve LYS çalışma yaprakları bulabiliriz.



EBA giriş sayfasında UYGULAMALAR başlığı altında neler 
bulabiliriz , bakalım…



TARİH ATLASI- SAVAŞLAR VE STRATEJİLERİ İLE BEN KİMİM 
UYGULAMALARINA ULAŞABİLİRİZ.



UYGULAMALAR- TARİH ATLASI Kısmından istediğimiz tarih 
dilimini seçerek haritalarına ulaşabiliriz. Biz Yeniçağ seçelim… 
alt başlıklardan da «Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu» seçelim…



Aradığımız haritaya ve bilgisine ulaşabiliyoruz.



BEN KİMİM uygulamasında öğrencileri tarihi 
şahsiyetleri soran bir yarışma bekliyor…



Tarihle ilgili bir diğer uygulama 
SAVAŞLAR ve STRATEJİLER

Savaş ve Stratejiler
“Malazgirt, I. Kosova, Ankara, Varna,
Otlukbeli, Ridaniye ve Mohaç Savaşlarını
adım adım infografik mantığıyla
«timeline» üzerinde takip edebilirsiniz.



Öğretmenlerin bundan sonra en çok kullanacağı bölüm olan EBA DERS’ 
in iç kısmına girdiğimizde okla gösterilen başlıklarla karşılaşırız.



Şimdi DERSLER bölümüne bakalım, alt başlık olan KONULAR 
bölümünde sınıf ve dersi seçtiğimizde konu anlatımları ile 
karşılaşırız.



BUNA BİR ÖRNEK VERELİM. 11. SINIF 1. ÜNİTEYİ SEÇELİM VE 
KONU ANLATIMLARINDAN FAYDALANALIM.



EBA RADYO Bölümünde  Ders içerikleri, çocuk programları, romanlar, 
masallar, şiirler, şarkılar, arşiv programları ve daha niceleri EBA 
RADYO’da sizleri bekliyor.



EBA Giriş sayfasında öğretmenlerin ve öğrencilerin sunum, 
doküman, görsel, ses, video gibi istedikleri dosyayı saklamalarını ve 
paylaşmalarını sağlayan EBA DOSYA bölümü de bulunmakta…



EBA DERS /DUVARIM Sekmesinde öğretmenin 
öğrencileri ile paylaştığı belgeler bulunmaktadır…



EBA DERS ten DERSLER bölümü SINAVLAR 
sekmesinde aşağıdaki sayfa açılır.



Örneğin; 10. Sınıf Birinci Ünite tarama testi



Sınavlarım ve yaprak testlerim sekmesinde de kendi 
hazırladığımız çalışmalar bulunmaktadır.







DERSLER Bölümü DERS LİSTELERİM sekmesinde ders 
anlatımı sırasında önceden belirlediğimiz veya EBA DOSYA’ 
da yüklediğimiz konu anlatımı vs. yer alır. 
Böylece her defasında aramadan buradan bulabiliriz.



ÇALIŞMA TAKİBİ Sekmesinde öğrencileri, yine EBA 
üzerinden, onlara gönderdiğimiz çalışmaları yapıp 
yapmadıklarını takip edebiliriz.



Öğrenciler tek tek görünmekte görev takibi 
yapılabilmekte…



DERSLER Bölümü Raporlar Sekmesinde öğrenci bazlı, 
çalışma bazlı veya sınıf bazlı olarak çalışmaların oranlandığı 
raporlara ulaşırız.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER
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