
DENEME SINAVI

TANITIM DOSYASI

2021-2022

SINIF



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI8. SINIF

2

DENEME SINAVI İÇERİKLERİ
DENEME SINAVLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9G 10G8. SINIF TÜRKÇE PLANI
T.8.2. KONUŞMA
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 1 1
T.8.3. OKUMA
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder. 1 1 1 1 1 1 2 1

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 1 2
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1
T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 1 1 1
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlen-
dirir. 1 1

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 1 1
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 1
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 1 1 1
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 1 1
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 1 1 1 1
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 1
T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 1 2 1 2 1 2
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 1 1 1
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
T.8.4. YAZMA
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 3 2 1 1 1 2
T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 
kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 2 2 2 1 1 1
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. 2 1 1 1
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 1 1
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8. SINIF MATEMATİK PLANI DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9G 10G

1. ÜNİTE
M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif 
tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak 
katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
M.8.1.2. Üslü İfadeler
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluştu-
rur.
M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak 
çözümler.
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade 
eder.
M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve 
karşılaştırır.
2. ÜNİTE
M.8.1.3. Kareköklü İfadeler
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi 
belirler.
M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında 
olduğunu belirler.
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede 
katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan 
çarpanlara örnek verir.
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
M.8.4.1. Veri Analizi
M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler 
arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
3. ÜNİTE
M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit 
olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
4. ÜNİTE
M.8.2.2. Doğrusal Denklemler
M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı 
olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve 
grafiği oluşturur ve yorumlar.
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M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafikleri-
ni eğimle ilişkilendirir.
M.8.2.3. Eşitsizlikler
M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durum-
larına uygun matematik cümleleri yazar.
M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
5. ÜNİTE
M.8.3.1. Üçgenler
M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının 
uzunluğunu ilişkilendirir.
M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüle-
rini ilişkilendirir.
M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı 
ilişkilerini belirler.
M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer 
çokgenler oluşturur.
6. ÜNİTE
M.8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntü-
lerini çizer.
M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görün-
tüsünü oluşturur.
M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntü-
sünü oluşturur.
M.8.3.4. Geometrik Cisimler
M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 
çizer.
M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 
çizer.
M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri 
çözer.
M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri 
çözer.
M.8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 
çizer.
M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI 8. SINIF

5

8. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI
F.8.1. Mevsimler ve İklim 
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan 
uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
F.8.2. DNA ve Genetik Kod
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod
F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavram-
lar arasında ilişki kurar.
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
F.8.2.2. Kalıtım
F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hak-
kında yorum yapar.
F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
F.8.2.5. Biyoteknoloji
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygu-
lamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler 
olabileceği hakkında tahminde bulunur.
F.8.3. Basınç
F.8.3.1. Basınç
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test 
eder.
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki 
uygulamalarına örnekler verir.
F.8.4. Madde ve Endüstri
F.8.4.1. Periyodik Sistem
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak 
sınıflandırır.
F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlem-
leyerek açıklar.
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kulla-
nır.
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak 
çıkarımda bulunur.
F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında olu-
şabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

DENEME SINAVLARI
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F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
F.8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi
F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı 
olduğunu deney yaparak keşfeder.
F.8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili 
olduğunu deney yaparak keşfeder.
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
F.8.4.5.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini 
ilişkilendirir.
F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi
F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araş-
tırır.
F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni mes-
lek alanları hakkında öneriler sunar.
F.8.5. Basit Makineler
F.8.5.1. Basit Makineler
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlaya-
cak bir düzenek tasarlar.
F.8.6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
F.8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.
F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
F.8.6.2.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
F.8.6.2.3. Canlılarda solunumun önemini belirtir.
F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.
F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma
F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini 
kullanarak çözüm önerileri sunar.
F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşıla-
bilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.
F.8.7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri 
ile açıklar.
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin 
birbirlerine etkisini açıklar.
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler
F.8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.
F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamala-
ra örnekler verir.
F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel 
alan bir model tasarlar.
F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.
F.8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir.
F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke eko-
nomisi bakımından önemini tartışır.
F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.
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8. SINIF T.C. İNKILÂP TAR. ve ATA. PLANI
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin 
yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun 
kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli 
kişileri ve olayları kavrar.
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik 
özellikleri ile ilişkilendirir.
2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan 
gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıka-
rımlarda bulunur.
İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşı-
sında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen 
gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalış-
maları analiz eder.
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın 
bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırıl-
ması için alınan tedbirleri analiz eder.
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini 
değerlendirir.
3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde 
meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişme-
leri kavrar.
İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, 
millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak 
Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un 
başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve 
edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansı-
malarını kavrar.
İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri 
kavrar.
İTA.8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel 
görevleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gös-
terdiği hedefleri analiz eder.
İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
İTA.8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri 
analiz eder.

DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9G 10G
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8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ PLANI

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
İTA.8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını 
açıklar.
İTA.8.6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
İTA.8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğur-
da gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI
İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle 
onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
İTA.8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin 
savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
İTA.8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının 
Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, de-
mokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9G 10G

8.1. KADER İNANCI
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.
8.2. ZEKÂT VE SADAKA
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığın-
da yorumlar.
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.
8.3. DİN VE HAYAT
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke 
ve hedefleri analiz eder.
8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.
8.4. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin 
özellikleri arasında ilişki kurar.
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında 
yansıtmaya özen gösterir.
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek 
olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemi-
ni değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve 
güzele yönlendirdiğini fark eder.
8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
8.5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.
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8. SINIF İNGİLİZCE PLANI
1 Friendship
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
Making simple inquiries
2 Teen Life
Expressing likes and dislikes
Expressing preferences
Stating personal opinions (Making simple inquiries)
3 In The Kitchen
Describing simple processes
Expressing preferences
Making simple inquiries
4 On The Phone
Following phone conversations
Stating decisions taken at the time of speaking
5 The Internet
Accepting and refusing / Making excuses
6 Adventures
Expressing preferences / Giving explanations and reasons 
Making comparisons
7 Tourism
Describing places
Expressing preferences
Giving explanations/reasons
Making comparisons
Talking about experiences
8 Chores
Expressing likes and dislikes
Expressing obligation
Expressing responsibilities
9 Science
Describing the actions happening currently
Talking about past events
10 Natural Forces
Making predictions about the future (Giving reasons and results)

DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9G 10G
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12. Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde rüzgârlar, aşındırma ve biriktirme şekilleri oluşturur. Özel-
likle gündüzleri çok sıcak, geceleri soğuk olan çöl gibi yerlerde rüzgârlar çok etkili bir kuvvettir. Örneğin 
mantar kaya

I
, rüzgârın aşındırma gücüyle oluşan bir yer şeklidir. Rüzgâr tarafından kayaların daha çok alt 

kısımlarının oyulması ile oluşmuş şekillerdir. Altı oyulan kayanın üstü şapka şeklini alır. Taşların yumuşak kı-
sımlarının sular tarafından eritilmesi ve aşındırılması sonucunda ise kayaçlar üzerinde küçük oyuklar oluşur. 
Bu oyuklara tafoni

II
 denir. Rüzgârın aşındırdığı bir diğer şekil ise “yardang

III
”dır. Rüzgâr tarafından yamaçlarda 

bulunan gevşek materyallerin aşındırılması ve taşınması ile dirençli kayaların oluşturduğu pürüzlü, girintili 
çıkıntılı yüzeylere yardang denmektedir. 

 Bu metinde numaralanmış yer şekillerinin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I II III

A)

B)

C)

D)
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16. El Cezeri, bundan neredeyse 850 yıl önce yaşamış bir Türk ve Müslüman bilim insanıdır. Su pompasından 
fıskiyeye, otomatik kapıdan su terazisine kadar pek çok icadı yani aslında robotu vardır. Bu icatlarını bir de 
kitapta toplamıştır. Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap isimli kitabında 50 icadını çizimlerle 
anlatmıştır. Bunlardan en meşhuru filli saattir. Filli saat, içerdiği sistem sonucu günde iki defa kurulduğunda 
saatin kaç olduğunu gösterebiliyor. Sonrasında ise insan müdahalesi olmadan tıkır tıkır çalışıyor. Günümüz 
robotlarıyla kıyaslayınca epey ilkel görünse de filli saat ve Cezeri’nin diğer icatları o gün için epey şaşırtıcıdır. 
Bu icatlar, sonraları Leonardo Da Vinci ve diğer Avrupalı bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan anlatım biçiminin özelliklerinden biri değildir?
 A) Amaç, bilgilendirme ve öğretme olduğundan anlaşılır bir dil kullanılır.
 B) Öne sürülen düşünce, keskin ifadelerle ele alınarak okuyucu ikna edilmeye çalışılır.
 C) Genellikle nesnel anlatım kullanılır.
 D) Sanatlı sözlere, kişisel ifadelere yer verilmez.

17. Yazar, ele aldığı konu ile ilgili bilgi verme, okuru aydınlatma amacıyla yazdığı bu yazıda kendi duygu ve dü-
şüncelerine yer vermez. Bilgilendirmenin etkili, doğal ve net olabilmesi ise bilginin nesnel bir bakış açısı ve 
yalın, açık bir dille aktarılması gerekir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen yazıdan alınmış olabilir?
 A) Her ülkede sanatın ve bilimin üzerine oturduğu bir ortak temel, o ülkeye özgü bir düşünme ve davranış 

biçimi vardır. Türkiye’deki üniversitelerin, bilim insanlarının, çeşitli dallardaki sanatçıların, ekonomistlerin 
vb. üzerinde gelişip boy atacağı temel nedir? Bize ait olan ve hiçbirinden vazgeçemeyeceğimiz Doğulu ve 
Batılı kimliklerimizi buluşturduğumuz yerli bir sentez var mı?

 B) Antik Yunan’da bazılarının düşünmek için çok vakti olmuş. Bazıları ise onlara bu fırsatı verebilmek için çok 
daha fazla tarla sürmüş, kılıç kuşanıp savaşmış, ekmek pişirmiş, kölelik etmiş, ter dökmüş. Bu fedakâr 
ikinci gruptan kimsenin adını bilmiyoruz. Ama oturup düşünenlerin neredeyse hepsinin isimlerine aşina-
yız.

 C) İnsan beyni, anne karnında gelişmeye başlayan bir organdır. Bu organda on binlerce işleyici vardır. Tüm 
beyinler, temel prensipler olarak aynıdır fakat düşünce biçimi bakımından farklılık gösterir. Bu beyinlerde, 
her devrenin kendi içinde bir modülü vardır ve bunlar, kişiye özeldir.

 D) İncecikti sapı. En küçük bir esintiye dayanmaz sanırdınız. Oysa nice güçlüğe göğüs germiş, sonunda 
çiçek açmayı başarmıştı. Direnmenin bir armağanıydı o sarı çiçek. Bunu düşününce tüm yorgunluğum 
geçti. Her şeyi göze alıp buraya geldiğime göre bu çiçek benim için de bir armağan olmuştu.
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3. 

Namık Kemal VoltaireTevfik Fikret J. J. RousseauZiya Gökalp Montesquieu

Milliyetçilik ve Türkçülük konularında Mustafa 
Kemal'i etkilediler.

İnsan hakları, eşitlik, adalet ve hürriyet konula-
rında Mustafa Kemal'i etkilediler.

 Bu bilgilere bakılarak;
 I. Mustafa Kemal askerî idadi yıllarında yabancı düşünürlerden özel dersler almıştır. 
 II. Mustafa Kemal hem yerli hem de yabancı yazarların etkisinde kalmıştır. 
 III. Yabancı yazarlar Mustafa Kemal’de demokratik değerlerin olgunlaşmasına katkı sağlamışlardır. 
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 A) I ve II.                           B) I ve III.                          C) II ve III.                              D) I, II ve III.

4. Trablusgarp Savaşı öncesinde 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya, sömürgecilik yarışında kendini 
diğer ülkelere göre geride görmüş, saldırgan politikalarını ve emellerini, eski gücünde olmayan Osmanlı İm-
paratorluğu’na ait Trablusgarp üzerinden gerçekleştirmeyi düşünmüştür.  

 

Osmanlı İmparatorluğuYunanistan

İtalya

Tunus

Trablusgarp Mısır

Beyrut

Mersin
Silifke

Trablus
(Fransa)

(Osmanlı İmparatorluğu) (İngiltere)

Bingazi Tobruk
Derne

 Yukarıdaki açıklama ve harita birlikte değerlendirildiğinde;
 I. Osmanlı Devleti ekonomik gücünü ve otoritesini korumayı başarmıştır. 
 II. İtalya sömürgecilik yolunda Kuzey Afrika’ya açılmak istemiştir.
 III. Osmanlı Devleti'ne ait olan Trablusgarp toprakları tehdit altına girmiştir.
 gibi yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) I ve II.                           B) I ve III.                          C) II ve III.                              D) I, II ve III.
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5. Fahrettin Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Medine’yi teslim etti ve İngilizler tarafından tutukla-
narak Malta’ya sürüldü. 1921’de serbest bırakılınca Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya geldi. TBMM 
tarafından Kâbil (Afganistan) Büyükelçiliğine atandı. Afgan halkından Millî Mücadele için büyük miktarlarda 
yardım topladı. 1948’in Kasım ayında İstanbul’da vefat etti.

 Verilen açıklamada Fahrettin Paşa ile ilgili;
 I. Afganistan’a hangi görevle gitmiştir? 
 II. Millî Mücadele Dönemi'nde askerî alanda hangi görevi üstlenmiştir? 
 III. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kimler tarafından esir alınmıştır?
 IV. Millî Mücadele için hangi milleten destek görmüştür?  
 sorularından hangisinin cevabı bulunmamaktadır? 
 A) I.                               B) II.   C) III.   D) IV.

6. 

Maddeleri:

• Boğazlar, açık olacak ve İtilaf Devletlerince işgal edilecektir. 

• Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletleri 
tarafından sağlanacaktır. 

• İtilaf Devletlerinin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır. 

• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebile-
cektir. (7. Madde) 

• Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis 
edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. 

 Bu madde;

 * Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmıştır. 

 * Kuva-yı Milliye ruhunun doğmasına etki etmiştir.

 * XV. kolordu komutanı Kâzım Paşa bu maddeye uymamıştır.

 Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlarından hangisinin yapılması doğru değildir? 

 A)  İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını işgal etmek için hukuki zemin aramışlardır.
 B)  Osmanlı padişahı işgallerin geçici olduğunu vurgulamıştır. 
 C)  Osmanlı’da bazı askerî yöneticiler Mondros Ateşkes Antlaşması'na tepki göstermiştir. 
 D)  Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. Başarı veya başarısızlık genel olarak kişinin ken-
di çalışmasına, gayret göstermesine bağlıdır. Bu 
nedenle bir öğrenci derslerinde başarılı olmak is-
tiyorsa planlı ve sistemli bir şekilde çalışmalıdır. 
Derslerine çalışmayıp sınavlarda başarısız oldu-
ğunda, “Ne yapayım, kaderimde bu varmış.” de-
memelidir. Çünkü - - - -

 Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile devam et-
tirildiğinde anlam bütünlüğü bozulmaz?

 A) onun başarısızlığı kaderinin bir yansımasıdır.
 B) onun başarısızlığı tevekkül etmesinden kay-

naklanır.
 C) onun başarısızlığı sorumluluk alanında değildir.
 D) onun başarısızlığı kendi tembelliğinin sonucudur.

2. Allah insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, iyiliği 
tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı olacağı-
nı bildirmiştir. “... Aklınızı kullanmıyor musunuz?”, 
“Hiç düşünmüyor musunuz?” gibi ayetlerle insana 
tercihlerinde aklını ve iradesini kullanmasını tavsi-
ye etmiştir. İnsanın kaderinin şekillenmesinde ve 
eylemlerinin sonuçlarına rıza göstermesinde bu 
özelliklerinin rolü bulunmaktadır.

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır?

 A) İnsan ile diğer varlıklar arasındaki farklar
 B) İrade ile sorumluluk arasındaki ilişki
 C) Allah’ın kullarına göstermiş olduğu merhamet
 D) Dünya ve ahiret işlerinin ayrı olması

3. Hz. Musa (a.s.) çocukluğundan itibaren Allah’ın 
(c.c.) koruması ve gözetimi altındaydı. Kardeşi 
Harun da o peygamber olduktan sonra en büyük 
destekçisi oldu. Hz. Musa (a.s.) ve kardeşi Hz. Ha-
run (a.s.), dünya yaratıldığı günden beri...

 Bu metni en doğru şekilde tamamlayan ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  insanoğlunun beklediği kurtarıcılar olmuşlar-
dır.

 B)  son ilahi dinin temsilcileri olarak kabul edilmiş-
lerdir.

 C)  devam etmekte olan hak ve batıl mücadelesi-
nin iki büyük peygamberi olarak nitelendirilebi-
lir.

 D)  hiçbir peygamberin karşılaşmadığı türden zor-
luklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 

4. • “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak 
koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, ya-
nınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altında-
kilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve 
övünen kimseleri sevmez.” 

 (Nisâ suresi, 36. ayet)
 • “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-

dıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 
harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” 

 (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
 Bu ayetler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilen-

dirilemez?
 A) Sadaka B) İnfak
 C) Öşür D) İffet
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5. İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve 
din gibi algılanan hususlara hurafe denir. Hurafe-
ler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere 
dayanır. Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi 
çeşitli batıl inanışlarla kendisini gösterir. İslam, di-
nin yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek bu tür 
yönelimlerden uzak durulmasını öğütler.

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisine yönelik 
bir mesaj verilmiştir?

 A) Aklın korunmasına B) Dinin korunmasına
 C) Canın korunmasına D) Neslin korunmasına

6. • “... ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan 
O’dur...” (Ra’d suresi, 3. ayet)

 • “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”
 (Alak suresi, 2. ayet)
 Yukarıdaki ayetler evrendeki yasalardan han-

gisiyle ilgilidir?

 A) Biyolojik yasalar  B) Toplumsal yasalar
 C) Kimyasal yasalar D) Fiziksel yasalar

7. Paylaşma ve yardımlaşmanın yaygın olduğu yer-
lerde ekonomik ve sosyal adaletsizlikler azalır. 
Bireyler arasında; paylaşma, dayanışma ve so-
rumluluk duyguları gelişir. Malını yoksul ve kimse-
sizlerle paylaşmak aradaki sevgiyi artırır, sosyal 
dayanışmayı geliştirir. Böylece güven ve huzur 
ortamı oluşur.

 Bu parçada yardımlaşma ve paylaşmanın han-
gi özelliği vurgulanmıştır?

 A) Malı artırması
 B) İbadetlere katkısı
 C) Toplumsal faydaları
 D) İnancı güçlendirmesi

8. I. “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik bir-
birinden ayrılmıştır...”

 (Bakara suresi, 56. ayet)
 II. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun, ister nankör.”
 (İnsan suresi, 3. ayet)
 III. “... Her ümmetin bir eceli vardır...”
 (Yunus suresi, 49. ayet)
 Yukarıdaki ayetlerden hangileri insanın irade 

ve seçme özgürlüğü ile ilgilidir?
 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. Hi, Dora. 

Thanks for your invitation for the party but I 
can’t come. I’m going to visit my grandmother 
at the hospital because she is very ill.

 See you soon

         Megan

 

 What is Megan’s excuse?

 A) She doesn’t feel well.
 B) She’s going to the party with her grandmother.
 C) She would rather go to the party than visit her 

grandmother.
 D) She’s going to visit her grandmother. 

2. 

Dear Susan,
 Thanks a lot for your invitation, 
but I can’t attend the reunion on 12th 
June. I’m going abroad then. I’m 
sure you’ll have fun.
 Cheers
 David

 Which question IS NOT answered in the e-mail?
A) Who is the invitee?
B) When will David join them?
C) What’s David’s excuse?
D) What’s the invitation for?

3. It’s easy to make cookies. First, mix the egg and 
butter and then add the flour. After that, knead it 
until you get a soft dought. Next, roll it into balls. 
Bake it at 180oC in preheated oven.

 Which of the following is the third step of the 
process?
A)  B) 

C)  D) 

4. 
My uncle lives in London. I often
contact with him. I usually text
messages. I rarely call him 
because it’s expensive.

Which one does he use mostly for communication?

 A)  B) 

 C)  D) 
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Answer the questions 8 - 9 according to the 
people below.

Aylin

Ali

Buse

Ahmet

I usually send e-mails to my friends 
and make live chats with them on 
the Internet, because it’s a free and 
fast way of communication.

I prefer playing online games 
to practice languages with my 
friends. It’s fun.

I use the Internet to read the news 
online, so I don’t pay money for 
newspapers and I can read all 
newspapers on the screen.

I love doing shopping, but I don’t 
have time to go shopping. I usually 
do shopping on the Net. It’s cheaper 
and faster.

8. Aylin uses the Internet to - - - - .

 A) do shopping 
 B) play online games
 C) contact with her buddies
 D) read newspapers

9. According to the people above, which 
matching is CORRECT?

     

Ali Aylin

Buse Ahmet

A)

C)

B)

D)

 

10. send 
e-mails

do online 
shopping

play online 
games

Bruce ✘ ✘ ✓

Jill ✓ ✓ ✘

David ✘ ✓ ✓

Molly ✓ ✓ ✓

 Which one is TRUE according to the chart 
above?

 A) Bruce likes buying things online.
 B) Jill doesn’t use the Net for fun.
 C) David prefers sending e-mails to playing online 

games on the Net.
 D) Molly never uses the Net for sending e-mails.
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18. a > 0 ve b > 0 olmak üzere  a2 = b ise ñb = a’dır.
 Esra,	karekökler	ile	ilgili	bir	sütun	grafiği	oluşturuyor.	Esra’nın	oluşturduğu	sütun	grafiği,	iki	veri	grubundan	

oluşan	bir	grafiktir.

 1. Veri Grubu 		=		200	ile	260	arasındaki	(200	ve	260	dâhil)	tam	kare	doğal	sayıların	karekökleri

 2. Veri Grubu 		=		1.	veri	grubunda	elde	edilen	sayıların	karekökü	alınarak	oluşturulacaktır.	Doğal	sayı	ise	
kendisi,	değilse	en	yakın	doğal	sayı	değeri	alınacaktır.

 Örnek:
 1.	Veri	Grubunda:	Tam	kare	doğal	sayı	225	olsun.	ó225	=	15	alacağız.
 2.	Veri	Grubunda:	ò15 ⇒	En	yakın	doğal	sayı	değeri	olan	4’ü	alacağız.

Grafik: Doğal	Sayıların	Karekökleri
Karekök

1.	Veri

2.	Veri

15

4

1.
Sayılar

 Yukarıdaki	grafikte	verilen	verileri	sütun	grafiğine	aktaracağız.
 Buna göre istenilen aralıktaki (200 ‒ 260) tam kare doğal sayılar ile oluşturulacak sütun grafiği, aşa-

ğıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?

 

Karekök
Grafik:	Doğal	Sayıların	Karekökleri

1.	Veri
2.	Veri

4

1. 2.

15
16

Sayılar	(Küçükten	Büyüğe)

A)

C)

B)

D)

Grafik:	Doğal	Sayıların	Karekökleri
Karekök

1.	Veri
2.	Veri

4
3

1. 2.

15
16

Sayılar	(Küçükten	Büyüğe)

Grafik:	Doğal	Sayıların	Karekökleri
Karekök

1.	Veri
2.	Veri

4

1. 2. 3.

15
14

16

Sayılar	(Küçükten	Büyüğe)

Grafik:	Doğal	Sayıların	Karekökleri
Karekök

1.	Veri
2.	Veri

17

4
5

1. 2.

16

Sayılar	(Küçükten	Büyüğe)
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19. a ve b pozitif gerçek sayılar olmak üzere  óa2·b = añb’dir.
 Aşağıda	kartondan	yapılacak	bir	küpün	açık	hâli	verilmiştir.	Bu	küpün	her	bir	yüzüne	kareköklü	ifadeler	yazıl-

mıştır.

 

★ 3ñ2

2ñ6

ò20

ò45 ò24

 Küp	kapatılıp	rastgele	atılarak	bir	deney	yapılıyor.	Bu	deneyde	üst	yüze	gelen	kareköklü	ifadenin	değeriyle	
ilgili	çıktı	sayısı,	olası	durum	sayısından	1	fazladır.

 Buna göre, ★ yerinde yazılı olan ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 3ñ5 B) 2ñ5 C) ò18 D) ò40

20. Doğukan	bir	oyun	çarkı	hazırlıyor.	Bu	çarkı	4	eş	bölmeye	ayırıyor.

 Bu	çarka	 	sayısı	yazıldıktan	sonra	çark	çevriliyor.	Çarkın	ibresinin	durduğu	sayının,	rasyonel	sayı	olma	
olasılığının	irrasyonel	sayı	olma	olasılığından	daha	fazla	olduğu	biliniyor.

π

2 · 10-1
ò81

 Buna göre  sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ò13 B) 2,ð3 C) ò90 D) 1,73205080...
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5. 
Durumlar Lastik Genişliği (cm) Lastik Sayısı

X 20 4

Y 30 4

Z 40 8

T 40 420 cm 30 cm 40 cm

Lastik Genişliği (cm)

Lastik Sayısı

40

30

20

4

A

B
C D

6 8

 Tasarlanan	bir	iş	makinesinde	genişlikleri	yukarıda	verilen	lastiklerden	X,	Y,	Z	ve	T	durumlarında	seçilen	lastik	
çeşidinden	kaç	tane	kullanılacağı	tabloda	verildiği	gibidir.

 Buna göre X, Y, Z ve T durumlarında iş makinesinin özdeş kum zeminlere batma miktarını gösteren gra-
fik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

Batma MiktarıA)

Durumlar
X Y Z T

Batma MiktarıB)

Durumlar
X Y Z T

Batma MiktarıC)

Durumlar
X Y Z T

Batma MiktarıD)

Durumlar
X Y Z T

6. Kakım,	bir	gelincik	türüdür.	Kakım	gelinciği	yazın	kürk	rengi	kahverengi	 iken	kış	geldiğinde	beyaza	döner.	
Ancak	kış	geldiğinde	kuyruğunun	ucundaki	siyah	 leke	renk	değiştirmez	ve	aynen	kalır.	Kakım	gelinciğinin	
kuyruğundaki	bu	siyah	leke	yırtıcı	kuşları	şaşırtmaya	yarar.	Saldırıya	geçen	bir	şahinin	gözüne;	siyah	leke	bir	
yöne,	gelincik	başka	yöne	hareket	ediyormuş	gibi	görünür.	Böylece	aklı	karışan	şahin,	avını	kaçırır.

 

 Kakım gelinciğiyle ilgili verilen metin incelendiğinde;
 I.	 Kürk	renginin	mevsime	göre	değişmesi	kalıtsal	bir	değişiklik	sonucunda	gerçekleşir.
 II.	 Kuyruğundaki	siyah	leke	yaşama	şansını	arttıran	bir	adaptasyondur.
 III.	Kakım	gelinciğinin	kuyruğu	hariç	kürk	rengini	belirleyen	genin	işleyişi	mevsime	göre	değişiklik	göstermiştir.
 çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
	 A)	Yalnız	I.	 B)	Yalnız	II.	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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10. Araç ve Gereçler:	 Alüminyum	folyo,	tuz	ruhu	(HCl),	beherglas	ve	çakmak
 Deneyin Yapılışı:	 İlk	önce	alüminyum	folyodan	bir	kaç	parça	koparılıyor.	Koparılan	alüminyum	folyolar	bu-

ruşturulup	beherglasın	içine	konulur.	Daha	sonra	üzerine	tuz	ruhu	eklenip	gaz	çıkışı	göz-
lemlenir.	Çıkan	gaz	çakmakla	yakıldığında	alev	aldığı	görülür.

 
Tuz ruhu

Buruşturulmuş 
alüminyum folyonun

üzerine tuz ruhu
döküldü.

BeherglasÇakmak

Gaz çıkışı 
gözlemlendi.

Alüminyum folyo Çakmakla gaz
yakıldığında 

gazın alev
aldığı görüldü.

 Verilen deneyle ilgili;
 I.	 Alüminyum	folyonun	buruşturulması	fiziksel	bir	değişimdir.
 II.	 Tuz	ruhu,	alüminyum	folyoyu	oluşturan	atomun	yapısını	değiştirmiştir.
 III.	Beherglastan	gaz	çıkışının	gözlemlenmesi	ve	çıkan	gazın	yakılması	kimyasal	değişimdir.
 yorumlarından hangileri doğrudur?

	 A)	Yalnız	I.	 B)	Yalnız	II.	 C)	I	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.

11. Günlük	 hayatta	 karşılaştığımız	 kırılma,	 yırtılma,	 çözünme	 ve	 erime	 gibi	 olaylarda	maddelerin	 sadece	 dış	
görünüşü	değişir.	Maddenin	iç	yapısında	bir	değişiklik	yapmayan	bu	gibi		değişimlere	fiziksel değişim	denir.	
Bazı	karşılaştığımız	olaylarda	ise	maddenin	iç	yapısı	değişir.	Bu	tür	değişimlere	ise	kimyasal değişim	denir.	
Ekşime,	yanma	ve	mayalanma	gibi	olaylarda	maddenin	iç	yapısı	değiştiği	için	kimyasal	değişimlerdir.

 Aşağıda	turşu	yapımının	aşamaları	verilmiştir.
     1. Aşama 2. Aşama

3. Aşama 4. Aşama

1 kg’lık lahana, 
biber ve sebzeler 
doğrandı.

1 baş sarımsak, doğ-
ranmış sebzeler ve
sirke, suyun içine atıldı.
Sirke suyun içinde
çözüldü.

En son olarak kavanoza
özel turşu mayası eklenip
kapak kapatıldı. 7 gün
içinde kavanozun içindeki 
suyun sarardığı gözlemlendi.

1 litre suya 2 yemek
kaşığı kaya tuzu 
eklenerek karıştırıdı
ve kaynatıldı. Daha 
sonra oda sıcaklığında
soğutuldu.

 Turşu yapımının hangi aşamaları kimyasal değişime örnek olabilir?
 A)	Yalnız	1.	aşama	 	 B)	2	ve	4.	aşama	 C)	Yalnız	3.	aşama	 D)	Yalnız	4.	aşama



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI 8. SINIF

25



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI8. SINIF

26



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI 8. SINIF

27



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI8. SINIF

28



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI 8. SINIF

29



2021-2022 DENEME TANITIM DOSYASI8. SINIF

30


