
Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Deyim atasözü özdeyiş

Paragrafta Anlam

Mantık ve muhakeme soruları

Görsel okuma (resim ,karkatür yorumlama)

Yazım kuralları 

Noktalama işaretleri

Fiilimsiler (isim fiil sıfat fiil zarf fiil)

Temel ögeler (özne-yüklem)

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal 

durumunu kavrar.

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında 

çıkarımlarda bulunur.

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve 

halkın tutumunu analiz eder. 

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

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

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.

Friendship

Teen Life

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 

ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

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

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

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

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı 

verildiğini söyler.

Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.

DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.

DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar

Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır
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8.SINIF KAZANIMLAR
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