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2.DENEME SINAVI KAZANIMLARI 
Türkçe Dersi 2.Deneme Sınavı Kazanımları 

1. CÜMLEDE ANLAM – Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. 
2. CÜMLEDE ANLAM – Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 
3. PARÇADA ANLAM – Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 
4. PARÇADA ANLAM – Metne ilişkin sorulara cevap verir. 
5. CÜMLEDE ANLAM – Cümleler arasındaki koşul-sonuç ilişkilerini fark eder. 
6. FİİLDE ÇATI- Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 
7. CÜMLEDE ANLAM – Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 
8. PARÇADA ANLAM – Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 
9. SÖZCÜKTE ANLAM- Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını 

çıkarır. 
10. NOKTALAMA İŞARETLERİ- Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 
11. PARÇADA ANLAM – Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 
12.  
13. CÜMLENİN ÖGELERİ- Cümlenin temel ve yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.  
14. SÖZ GRUPLARINDA ANLAM- Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını 

çıkarır. 
15. DEYİMLER VE ATASÖZLERİ- metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerinin anlamlarını çıkarır. 
16. CÜMLEDE ANLAM- Anlamlı ve kurallı cümleler oluşturur. 
17. PARÇADA ANLAM- Metinde yararlanılan anlatım biçiminin işlevlerini açıklar. 
18. CÜMLE TÜRLERİ- İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 
19. CÜMLE TÜRLERİ- Cümleleri anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 
20. SÖZEL MANTIK VE AKIL YÜRÜTME 
21. SÖZEL MANTIK VE AKIL YÜRÜTME 

 
Matematik Dersi 2.Deneme Sınavı Kazanımları 

1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin 

çarpımı şeklinde yazar.   

2. Verilen iki doğal sayının asal olup olmadığını belirler. 

3. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili 

problemleri çözer.   

4. Tam kare doğal sayıları tanır. 

5. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 

6. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 

7. Bir olaya ait olası durumları belirler. 

8. Basit olayların olma olasılığını hesaplar. 

9. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 

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

11. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi 

yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder. 

12. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 

13. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 

14. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 

15. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 

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

17. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar. 

18. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle 

ilişkilendirir. 

19. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder. 

20. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.  

 



SÖĞÜT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8.SINIF LİSEYE GEÇİŞ 

2.DENEME SINAVI KAZANIMLARI 
Fen Bilimleri Dersi 2.Deneme Sınavı Kazanımları 

1. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.  

2. Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar. 

3. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde 

durulur. 

4. Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır. 

5. Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir. 

6. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucunu çıkarır 

7. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile 

ilişkilendirir. 

8. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. 

9. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 

10. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 

11. Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir. 

12. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 

13. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 

Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar. 

14. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini 

sorgular. Ozon tabakasının seyrelme nedenlerini ve canlılar üzerindeki olası etkilerini araştırarak sorunun 

çözümü için öneriler üretir ve sunar. 

15. Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma verilerini kullanarak 

tartışır. 

16. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar 

17. Öz ısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin öz ısılarının farklı olabileceği çıkarımında 

bulunur. 

18. Isı ile öz ısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar. 

19. Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirine temas ettirilen K ve L metallerinin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. 

20. Hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğu sonucuna varır. Maddelerin hâl değişim ısılarını 

hesaplayarak sonucu yorumlar. Maddelerin hâl değişim grafiğini çizer ve yorumlar. 

 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Deneme Sınavı Kazanımları 

1. Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askeri başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini 

değerlendirir. 

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa 

Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 

3. Şapka ve Kıyafet İnkılabını,tekke ve zaviyelerin kapatılmasını.miladi takvim ve uluslarası saat 

uygulamasının kabulünü milli kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 

4. Kabotaj Kanunu’nu milli egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler 

bakımından değerlendirir. 

5. Teşvik-i Sanayi Kanunun toplumda yarattığı etkileri bilir. 

6. Mustafa Kemal’in Milli Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun 

liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 

7. Büyük Nutuk'un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar. 

8. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun'un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde 

meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 

9. Atatürk ilkelerinin amaçlan ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

10. Atatürk'ün çok partili siyasi hayata verdiği önemi kavrar. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Deneme Sınavı Kazanımları 

1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık 

olması arasındaki ilişkiyi açıklar. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 

2. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl 

verileceğini açıklar. 

3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl 

verileceğini açıklar. 

4. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar. 

5. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 

6. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. 

7. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 

8. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. Hz. Muhammed’in olaylar 

karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. Hz. Muhammed’in 

hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 

9. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. 

10. Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar. Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemi 

örneklerle açıklar. Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir. 

 

İngilizce Dersi 2.Deneme Sınavı Kazanımları 

1. Being able to easily ask and answer questions and exchange ideas and information. 

2. Being able to follow a phone conversation. 

3. Being able to describe simple processes 

4. Being able to identify main ideas in very short, simple texts about Internet habits 

5. Being able to express preferences 

6. Being able to make simple requests 

7. Vocabulary recognition 

8. Being able to make simple inquiries. 

9. Being able to understand and extract the essential information from short passages dealing with tourism 

10. Being able to understand and extract the essential information from short passages dealing with 

tourism 


