
Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.

Türkçe Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

Türkçe Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

Türkçe Metnin konusunu belirler.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Türkçe Metin türlerini ayırt eder.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Türkçe Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Türkçe Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

İnkılap Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.

İnkılap Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

İnkılap
Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

İnkılap Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

İnkılap
Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

İnkılap Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

İnkılap Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

İnkılap Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

İnkılap Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

İnkılap Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.

Din Kültürü İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

Din Kültürü Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

Din Kültürü Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

Din Kültürü Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

Din Kültürü Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.

Din Kültürü Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.

Din Kültürü Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Din Kültürü Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

İngilizce Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary.

İngilizce Students will be able to find specific information from various texts about tourism.

İngilizce Students will be able to talk about responsibilities.

İngilizce Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits.

İngilizce Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits.

İngilizce Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions.

İngilizce Students will be able to make excuses, and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

İngilizce Students will be able to express what they prefer, like and dislike.

8.SINIF KAZANIMLAR



İngilizce
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.

Students will be able to find specific information from various texts about tourism.

İngilizce
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.

Students will be able to find specific information from various texts about tourism.

Matematik Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

Matematik
Birinci  dereceden  bir  bilinmeyenli  eşitsizlik  içeren  günlük  hayat  durumlarına  uygun  matematik cümleleri yazar.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

Matematik

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.

Özdeşlikleri modellerle açıklar.

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Matematik
Birinci  dereceden  bir  bilinmeyenli  eşitsizlik  içeren  günlük  hayat  durumlarına  uygun  matematik cümleleri yazar.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.

Matematik Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Matematik Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Matematik

Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Matematik
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar

Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar

Matematik

Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Matematik
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Matematik

Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

Matematik

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

Bir olaya ait olası durumları belirler.

Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

Matematik
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.

Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Matematik
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar

Matematik

Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Kareköklü bir ifadeyi   a √b   şeklinde yazar ve  a √b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

Matematik
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Matematik
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

Kareköklü bir ifadeyi   a √b   şeklinde yazar ve  a √b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

Matematik

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.

Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Matematik

Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.

Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Matematik

Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.

Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

Kareköklü bir ifadeyi   a √b   şeklinde yazar ve  a √b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

Fen Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

Fen Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.

Fen Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.

Fen Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

Fen Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

Fen Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

Fen Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

Fen Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

Fen Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.

Fen Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

Fen Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

Fen Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Fen Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.



Fen Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.

Fen Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.

Fen Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.

Fen Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.

Fen
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.

Topraklamayı açıklar.

Fen Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.


