
ÖZEL ORAN ORTAOKULU 

8. SINIF EYLÜL BÜLTENİ  

 

 MATEMATİK TÜRKÇE T.C. İNKILÂP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

FEN BİLİMLERİ 
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ÇARPANLAR KATLAR  

Ebob - Ekok  
Örnek soru çözümü 

Tekrarlı konu anlatımı 

Sözcükte Anlam konusu işlenecek. VİP 
Yayınlarından ilgili bölüm ödev olarak 
verilecek. 
Bu ay okunacak kitap Tolga Gümüşay/ 
Genç Kareli Öyküler 
Öğrenciler okudukları kitapla ilgili 
görevlendirmeler alacak. 
Sınava yönelik test verilecek. 

 
1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor 
1.Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da yaşanan 
gelişmeler 

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 
 
F.8.1.1.1. Mevsimlerin 
oluşumuna yönelik tahminlerde 
bulunur. 

12
-1

6  
EY

LÜ
L  

ÜSLÜ İFADELER                                                               
''Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini 

hesaplar.''                                                                  
''Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları 

anlar, birbirine denk ifadeler 
oluşturur’’. 

 

Gerçek/ Mecaz/ Terim Anlam konuları 
işlenecek. VİP Yayınlarından ilgili bölüm 
ödev olarak verilecek. 
Sınava yönelik test verilecek. 

20.yy Başlarında Osmanlı Devleti 
 

 
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 
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. 

 05.Eylül-30.Eylül 
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ÜSLÜ İFADELER                                                         
''Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini 

hesaplar.''                                                                       
''Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları 

anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 
 

Somut-Soyut / Genel-Özel/ Nicel-Nitel 
Anlam işlenecek. 
VİP Yayınlarından ilgili bölüm ödev olarak 
verilecek. 
Sınava yönelik test verilecek. 

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim 
hayatı 

DNA VE GENETİK KOD 
F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve 
kromozom kavramlarını açıklayarak bu 
kavramlar arasında ilişki kurar. 
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model 
üzerinde gösterir. 
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model 
üzerinde gösterir. F.8.2.1.3. DNA’nın 
kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 
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ÜSLÜ İFADELER                                             
''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.'' 
 

Söz Grupları işlenecek. 
VİP Yayınlarından ilgili bölüm ödev olarak 
verilecek. Sınava yönelik test verilecek. 
 
NOT: Konu kavrama testi, Meb kazanım 
testi ve çıkmış sorular ile öğrenciler sınava 
yönelik desteklenecektir. 
NOT: Öğrenciler okudukları kitapla ilgili 
ödevlerini sınıf içinde sunacaklardır. 
Ödevler sınıf içi performans notuna etki 
edecektir. 

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’i 
etkileyen önemli kişiler ve olaylar 
 
*Askerlik Hayatı  

KALITIM 
F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları 
tanımlar. F.8.2.2.2. Tek karakter 
çaprazlamaları ile ilgili problemler 
çözerek sonuçlar hakkında yorum 
yapar.F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili 
kavramları tanımlar. F.8.2.2.2. Tek 
karakter çaprazlamaları ile ilgili 
problemler çözerek sonuçlar hakkında 
yorum yapar. 


