
T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İl lırlilli Eğitim Müdürlüğünün 0l .09.2016 tarih ve93220|5 sayılı ya^$.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 3110812016 tarih ve

7903|618-480_E.9260557 sayılı " 2016-20lı7 Eğitim ve Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak

Sınavları " ile ilgili ya^ ve ekleri kurum web sayfası duyurular bölümüne eklenmiştir.

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
ilçe Milli Eğitim Müdürü

EK:
-Ilgiyazı ve ekleri web sayfamız duyurularbölümüne eklenmiştir.

Dağıtım:
-Tüm Ortaokul Müdürlüklerine

Sayı : 53997l96-480-E.9408l59
Konu: 2016-20|7 Eğitim ve Öğretim Yılı

Merkezi sistem ortak sınavları

Htiküınet Koııağı Ek Binası 6l500 Toırya/Trabz<ııı

Elcktronik Ağ: .tonya.mcb,g<ıv.tr

c-posta : t«ınya6 I (a)nreb. gov.tr

02.09.20l6

Ayrıntılı bilgi içiıı E.ALBAYRAK Şb. Miidürii
Emrc BEKAI{ McınurTc|: (0 462) 88l 24 8l

Faks: (0462) 88 l 24 8l

§üvenli Elclrtsoııik
lıııııh Aık İb Aryı.çdır.
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Sayı : 49294335-480-E.93220|5

Konu 20|6-20|7 Eğitiıı ve Öğretim Yılı
Merkezi sistem ortak sınavlan

DAĞITIM YERLERiNE

Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 3110812016 tarih ve
7903I6I8-480-E.9260557 sayılı " 20|6-20|7 Eğitim ve Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak
Sınavları " ile ilgili ya^ ve ekleri ilişikte sunulmustur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ekler: Yazı ve Ekleri

DAĞITIM:
-l 8 İlçe Kaymakamlıklarına
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
- Temel Eğitim Şubesine

H{ikünret Konağı 6 1 04() TI{ABZON
Elcktronik Ağ: rvww-trabz<ın.nıcb,gov.tr
ö-p()sta : lıilgiislenıegitek(ı l (1ı)nreb. gov.tr

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ

il Hıiııi Eğitiın Müdtirlüğü

01.09.20l 6

Ayrıntılı bilgi için : I{. Burak FETTAHOĞLU Şube Miidürii
Tcl:(04{i2) 23020 94 -12|5

Faks: (04(ı2)230 20 96

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http:/ievraksorgu.meb.gov.tı adresinden 78fe-55e5-35e6-aC2a-O5f5 kodu ile teyit edilebilir
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T.C.
nıirrİ pĞiriııı BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı : 790316l8-480-E .9260557
Konu :20T6-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı

Merkezi sistem oılak sınavları

3 l .08.2016

...........vAı,iıİĞiNr
(Milli Eğitim Müdürlüğü )

Ortaokullarıır S'inci sınıflarında 2016-20|7 Eğitim ve Öğretim Yılında Türkçe, matematik, feır
bilimleri, T.C. inkılAp tarilri ve Atatürkçülük, din kültiirti ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinde;
bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci
sınavı merkezi sistem ortak sınav şeklinde uygulaııacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim prograınlarının işlenişinde
Türkiye genelinde birlik sağlamak aınacıyla 2016-2017 Eğitiııı ve Öğretim Yılına urahsus olınak
üzere, çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çize|ge|er haarlanmış ve ekte
birer örneği gönderilmiş, aynca "http://ttkb.meb.gov.trl" adresinde yayıınlanmıştır. Merkezi sistem
ortak sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık ders planı
uygulanralarında bu çizelgelerin dikkate alınması öııem arz etınektedir.

2016,20ll-l Eğitim ve Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2016 yılı
Kasım ayınln son haftasında, ikinci dönem merkezi sisteın ofiak sınavın ise 20l7 yılı Nisan ayınln son
haftasında yapılnıası planlanınıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihlçri ile uygulanıııasına
ilişkin hususlar Bakanlığımı zcahazır|anacak kılavuzla düzenlenecektir.

Çalışma takvimine göre konu/kazanımlaın dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında
aşağıdaki hususların dikkate alınınası gerekmektedir:

l. Biriııci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı,
eğitim öğetim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SiSTEM ORTAK SINAV"ın
yapılacağı tarihe kadar olan ünite/konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2. İkinci dönemde yapılacak merkezi sistenı ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise
eğitiın öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV"ın
yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm ünite/konu/ kazanım|ar|a sınırlı olacaktır.

3. "BiRiNCİ oÖNBv MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV"ın ve "iKiNCi »öNgv
MERKEZİ SİSTEM ORTAK SlNAV'ln yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği
şekilde konı-ı/ kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin
kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4. Çize|ge|erde "BİRİNcİ oÖNBııa MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV" ve "iKiNCi
DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV" dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için
belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de
yapabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Milas Sokık No:6 Teknikokııllar 06500/ANI(AI{A
Elcktronik Ağ: rvww-nrcb. gtıv.tr
*-posta : ildemirci(dgırıail.coın

Alpaslan DURMUŞ
Bakan a.

Kurul Başkanı

Ayrıırtılı lıilgi içiıı: İ. »lııİıtc:i ŞLı. N{ÜI).
Tcl (0 312)223 44 95

Fak,s:(03l2)22335 09

Bu evrak güvenli elektronik imza i'le iırızalanmıştıı. http://evraksorgrı.ııeb.gov.tr adresinden c205-4f5c-3865-8053-9c8b koau ile teyit edilebilir



EKLER:
1- Türkçe dersine ait 8. sınıf

tinite/konıı/kazanımların dağılım çizelgesi
2- Mateınatik dersine ait 8. sınıf

ünite/konu/kazanımların dağılım çizelgesi
3- Fen Bilimleri dersine ait 8. sınıf

ünite/konu/kazanımların dağı lım çizelgesi
4- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait 8. sınıf

iinite/konu/kazanımların dağılıırr çizelgesi
5- Din kültürü ve Ahl6k bilgisi dersine ait 8. sınıf

tinite/konıı/k azanım|ann dağılım çizelgesi
6- İngilizce dersine ait 8. sınıf

ünite/konu/kazanımların dağılım çizelgesi
7- Almanca dersine ait 8. sınıf

tlnite/konıı/kazanımların dağılım çizelgesi
8- Franszca dersine ait 8. sınıf

ünite/konu/kazanımların dağıl ıın çizelgesi
9- İtalyanca dersine ait 8. sınıf

iinitelkonu,&azarrımların dağılım çizelgesi
l0- Musevi Okulları Din kültürü ve AhlAk bilgisi dersine ait 8. sınıf

ünite/konu/kazanımların dağılım çizelgesi
l l- Ermeni Okulları Din kültürü ve Ahl6k bilgisi dersine ait 8. sınıf

ünite/konrkazanın,ıların dağılım çizelges i

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Teııel Eğitim Genel Müdürlüğü A Planı
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B Planı

Milas Sokak No:6 Teknikokullar 06500/ANKARA
[:lcktrt,ınik Ağ: ıvww.nıeb. gov.tr
0_po§ta: ildcııiı,ci(ii,gnıail,ct-ını

Ayrıııtılı bilgi için: İ. oelvlİncİ ŞB. MÜD.
Tcl: (0 3l2)223 4495

Faks: (0 3 1 2)22] 35 09

Bu evrak güvenli elektronik imza ile iııızalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tı,adresincleır C205-4f5C-3865-8053-9C8b kodu ile teyit edilebilir,



20ı6 -2017 EĞiTiıu öĞnpriM vILI 8. SINIF rünxçu oansi
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3-4

(A) Fiilimsiler ile
ilgili bilgi ve
kuralları
kavrama ve
uygulama

l. kazanım (Fiilinısiyle, fiil ve isinı soylu kelimeler arasındaki
farkları l<avrar.)

a.

rJ.]

1-2
2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özellikleriııi
kavrar.)

3-4
3. kazanın,ı (Fiilimsileri özelllklerine uygun biçimde krıllanır.)

I. DöNEM einixci SINAv

a.
a

1
4. kazanıın (Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelinıe
gruplannı biılur.)

)

(B) Cümlcy|c
ilgili bilgi ve
kuralları
kavrama ve
uygulama

1. kazaııım (Cümlenin temel ögelerini ve özellikleriııi kavı,ar.)

3 2, kazaııım (Cümleırin yardııncı ögeleri ni ve öztl [i kleriııi kavrar.)

4-5 einiNci DöNEM MERKEzi SisTEM oRTAK sINAv

,.]

1-2 3. kazanını (Cümlede wrgulanıııak istenen ifadeyi belirler.)

3-4 4. kazaırım (Cümledeki fiillerin çatı özcllikleriı-ıi kavrar.)

V
U

1-2
4. kazanıın (Cümledeki fi illerin çatı özelliklerini kavrar.)

I. DöNEM üÇüNcü SINAV

Q J

5. kazanım (İsim ve fiil cümle]erini, anlam ve kullanım
özelliklerine uygun biçiırıde kullanır.)

F

D
V>

2

6. kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, aıılam ve kullaııını
özeIliklerine uygun biçimde kullanır.)

3-4 'I . kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)

F

z

1

7 . kazanım (Cüml eleriıı yapı özelliklerini kawar. )

z-J
& ko-n,rn (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım
özelliklerini kawar.)

KONUl,;\Rır

>.



4-5

9.kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özellik|erini kavrar.)

II. DONEM BIRINCI SINAV

z
a
z

|-2
l0. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)

3-4
1 l.kazanıırı (Cümlcyc lıAkim olan duygul,u fark eder.)

ixixci DöNEM MERKEzİ sisTEM oRTAK stNAv

a

a

1-2

(C) Anlatım
bozukluklarını
belirleme ve
düzeltme

l. kazaıııın (Cümlede aıılatıın bozukluğuıra ııeden olaıı kullanımları
belirlcr.)

3_5 2. kazanım (Anlatım bozuklukl arını düzel tir.)

II. DONEM UÇUNCU SINAV
z
r',
N 1 2. kaz,aııı m ( Anl at ı m bozuklukl arı n ı dü ze l ti r. )

201.6 _2017 EĞİTtwı ÖĞnorİM YILI 8. SINIF TÜRI(ÇE DERSI
KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

Türkçe Dersi Yıllık Planı ile İtgili Açıklama

Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar) "Okuma, Dinleıne/İzleme, Konuşma,

Yazma Ögrenme Alanları ile Dil Bilgisi" ne yönelik kazanım|ardan oluşmaktadır. Çoktan
seçmeli testlerde bu öğenme alanlarından okuma ve dil bilgisi ||e yazma alanının "yazımve
noktalama kurallarını uygu[anra" amacına yönelik değerlendirme yapılabilmektedir.

Tüırkçe Dersi Öğretim Programı'nda (6-8. smıflar) okuma öğrenme alanrna yönelik

kazanımlar tüm sınıf seviyelerinde (6,7 ve 8. sınıflar) aynı olup metinlerin içeriğine göre

kazanımların dağılımı da değişmektedir. Bu nedenle standart bir yıllık plan uygulannrasl

ınümkün değildir. Ancak Türkçe dersi öğretııenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan

yaparlar. Dil bilgisine yönelik kazanımlar ise sınıf seviyesine göre değişmekte olup bu

kazanım|arın programda belirtilen sraya göre verilmesi esastır. Bu çerçevede dil bilgisi

kazanıınlarının yıllık bir plan d6hilinde verilmesi ınüınkündür.

Yazma öğrenme alanının "Yazım ve noktalama kurallarını uygulama" amacına

yönelik kazanınrlar sınıf seviyesine bağlı olarak değişmekte olup bu kazanımlar okunıa,

yazffn ve dil bilgisine yönelik çalışınalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte

verilebileceği gibi bağımsız etkinliklcr aracılığıyla da verilebilmcktedir. Bu nçdenle bu

amaca yönelik kazanımların işleniş sırası programda belirtilen açıklama çerçevesinde

değişiklik göstermektedir. 8. sınıfta noktalaına işaretlerinden virgül, noktalı virgül ve kısa

çizginin belirli işlevlerine yönelik kazanımlar ycr almakta olup bu kazanımlar ilgili olduğu

dil bilgisi kazanımlarıyla (Cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavranra ve uygulama amacının

"cümleııiıı yardınıcı ögelerini ve özelliklerini kavrar." ile "CümIelerin yapl özelliklerini

kavrar." kazanımları) birlikte ele alınabilir. 8. sınıf aynl zamanda noktalama işaretlcri ilc

ya21m kurallarının daha önceki sınıflarda ele alınan işlevlerinin hatırlatıldığı ve pekiŞtirildiği

sııııf seviyesi olduğundan bu kazanımlann (Yazım kurallarını kavraYarak

uygular.A.{oktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.) 6 ve '7. sınlflardaki

işlcvlerine yönelik sorulara da ycr verilebilir-
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Sayı|ar ve İşlemler Çaıpanlar ve
Katlar

8.1 l l. VeriIeıı pozirifram sayıların çarpanIrnnı bulur; poziaüftım sayıları üslü ifaıJe yu du üslü ıfadclcrin
çarpımı şeklinde yazar. Ömeğln: 288=25. 32
. Bir poziliJ laıı sa.ı,ının asal ç:urpanlaı,ını bulnırıı,a tönelik {:alışmulara ıla yer verilir.

1

8.1.1.2. lki doğal sayının en büyük oıtak bölelıiıli (EBOB) ve en kiiçük ortak katını (EKOK) lıesaplar; ilgili
problenleri çözer.

8. l.1.3. Verilen iki doğal sayının ara|arıııda asal olup olnıadığını belirler.

1-2-3-1
Sayılar ve İşlemler üslü it'adeler

8. l .2. | . Taın sayılarııı, tan] say| kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.

8.1.2.2.Saylarınondalıkgösterim]criı,ıi l0'untamsayıkuwetlerini ku|lanarakçözimlcr,
. Örıeğit-8t.53 = lJ,l0l + 2,100 + 5,10'l + 3,10'2

8.1.2.3. Üslü it'adeletle ilgili temel kurallaıı anlar, birbirine denk ilhdeler oluşturuı,.
. EIe alınnıası baklenen lao,allar:

l-DnIa,^,.,0
d,.a,,,= a,,,", , -=a-'|, o'' =;;: -:a--. (o-)'"=a"- a"=l;

(a blt = oı 6t , rİı'=$, a+oı

8.1 .2.4. Saylan lO'un İ'arklı tam sayı kuwetlerini kullanarak ifade eder.
. anıeğit 5I,2xld scoısı 5l2xtd veya 5,t2xlü şekliıde de ifatle edilebilir.

8. l .2.5. Çok büyük ve ç<ık kiiçük sayıları bilimsel göste[imle ifade eder ve kaı,şılaşhı,ır.
. n !ıiı,gcrçak ı«ı,ı. l S |a| < l0 ı,e n hir luilı şu!ı lliluk ü:crc o,\ l0' göslcriııi "lıilinıscl gijstcrin'ilir-
Önıeğiıı, 5 l20.()00 saıısıııı bilim.sel giisıerini 5,12xlf olarak ıfaıle ediltıekteılir



1 ı. DöNEM BİRiNci SINAV

,ı Sayılar ve İşleınler Kareköklü
ifadeıer

8..1,3.]. Taıı kare doğal sayıluı tanır.

u

l

1-2-3
Sayılar ve lşlemler I(areköklü

ifadeter

8.1.3.2. Tam kare doğal saylarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
. Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden, bir sq,ıyla karekökü arosındaki
bağınlı ele alınabilir.
.Karesiaolansayıald olaraklanımlanır.x2=ailadesindex'indeğerinin +,liolduğui/-udeeditiı,.

8.1.3.3. Tam kare olmayan sayılann karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
. Öneğüı, ,,l5Lnyırrrr,, 5 ile 6 sa.yıları arasıııcla hulunduğunu ve 6'_yu ıloha yokın olcluğunu
be I i r le m eve .vö ne l i k lu hnı i ı1 4: u l ış nı u l u r ı vııp ı l ı r.

8. l .3.4. Geıçek sayılaır ıanır, rasyonel ve iııasyonel sayılarla ilişkilendirır.
. Tanı kare oImal,an sayıların karekökleriııiıı rasyonel savı olarak beIirlilenıediğiııe (iki ıanı savıııın
oranı şeklinde yazılamadığına) dikkal çekilir. ıt sayısı biı" irasyonel sayı olarak lanıtıhr.
. Deviıli ondalık gösterimleri, rcısyonel sayı olarak ifade etmeye yönelik çaIışmalara yer veriliı,.

8.1.3.5. Kareköklü itbdelerde çaıpma ve bölme işleıııleriııi yapar,
. Payda.şuıda fi T . ,.yu \fi + ,lE gihi hiı deı fazla teinı bulunaıı ifutlelerle işleınlere girilınez.

8.1.3.6. Kaıeköklü bir itadeyi aJ5 şeklin<te yazar ueaJ6 şeklindeki ithdede katsayıyı kök içine alır.

l1-1.3.7. Karckiiklü bir ifadc ilc çarpıldığıııda, sonucu bit doğal sayı yalıaı çarpanlara ömck vcrir,
. Örneğin, ıffi'i doğal sayı yapan çarpanlara,,l1 , 5 ,/1 ve ıtTE sayılıırı örne k olarak vcrilahili,,

4 l, DoNEMORTAKsINAv



5 Sayılar ve İşlenıler I(areköklü
ifadeler

8. l .3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarnıa işlenılerini yapar.
. Paydasıııda Jİ T 

" 
veyu Ja + ,lb gibi biı,denfazta ıeriın bulııııaıı i.fadelerle işlenıleı,e girilnıez.

8. l .3.9. Ondalık ifadeleriı kareköklerini belirler.
. kesir oluruk iJutle eıliltliğinde puyı ve payılusı tuıı kare olun onılulık göslerimlerin kureköklerini
bulnıaya yönelik çaIışnıalara yeı, veı,iliı,.
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|-2 O1asılık IJasit ()luylilrın
Olına Olasıhğı

8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
. Örneğin bir nıadeni para atılrlığında olası duruıiların 1|azı ve tıüra olacağı vurgıılanır.

8.5.1.2. "Daha lazla", "eşit", "daha az" olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
. olasılığı lıesaplaınayı gerekıirıııeyen sezgisel durumlar ele alıııır. orneğiıı, hir okuldaki lüın

öğreınıeıı ve öğreııcileriıı isinıleriııiıı yazılı olduğu bir lisleden raslgele çekilen bir isnıin öğrenci

olına olasılığııuı daha fazla oldugı; ] 5'i erkek ve ] 5'i hz olaı biı' suıılim raslgele SeÇileil hiı'
öğrencinin kız o!ınu okısıhğı i!e erkek olnıu olusılığının eşil okluğunu belirlen çulışınulur yapıhr.

8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylaı-da her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu dcğcrin [/n olduğunu

açıklar.
. kazanım ifadesindeki n, olası dıuım savısını ıemsil elmekıedir.
. Eşiı şansa sahip olanve olma,"-an olaylaıı rıvır! elınq|e ),önelik çalışmalara |ıer veriIir. Olasılığın
bir oluyın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin biı, ölçün olduğu vurgulanu,.

8.5.1.4. olasıhk değerinin 0-1 arasuıda olduğunu anlar ve kesin (l) ilc imliinsız (0) olaylan ytırrınılur.

8.5.1.5, Basit olayların olnıa o|asıIığını hcsaplar.
. Ayrık olayların birleşimini (örneğin, zar alıldığında lek sqı gelnıesi) içeren clurumlar da incelenir
Alırık olan ı,e olıııayaıı kavranııııa giı,ilmez.



3_4 Geometri ve Ölçme üçgenler

8.3. l . l . Üçgende kenarortay, açıoılay ve yüksekliği inşa eder.
. Köğıılan kallayarak, keserek veya kareü kağl üzeinde çizim yaparak üçgenin elemanlaıını
o luş l urmaytı yöne li k çalışnıa ları yer ve ri lü,.
. Eşkenar, ikizkenar ve dikiiçgen gibi özel iiçgenlerde kendro,lay, açıoı,ı.ıy ve yüksekliğn
özellikleriııi beliı,lemeye yöııelik çaIışınolara da yer verilir.

8.3.1.2. Üçgeniı iki kenar ı,ızunluğuııuıı toplanrı veya faı,kı ile üçüncü kenarının urunluSını,ı ilişkilcndirir.
. sonıul nıodeller kullanılarak yapılacak elkinliklere yer veilebilir. uygun biIgisayar 

',azılınıları 
ile

iiçgen eş iısizliğiııi aıılamaya 1ıöııel ik çal ış malara 1ıer verilebilir.

8.3.1.3. Üçgenin kenar uzuııluklan ile bu kenarlann karşısındaki açılann ölçülerini ilişkilendirir.
. Dik iiçgende tlik kenarlar ı,e hipolenüs laııılıIıl, açı ölçüleriyle keııar uzunlukları arasıııdaki ilişki de
ele alııır.

8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanrnın ölçüleri verilen bir üçgeni çizer,
. (l) Üç kenarının uzunlıığı, (2) biı, kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçiisü, (3) iki kenar ıızunluğıı
ile bu kenaılaıın arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kuIlanılarak çizilmesi
sağlaııır. Dinanik geonıetı,i vazılımları ile 1ıapılacak çalışmalara 1,er verilebilir.

l Geoınetri ve Ölçıne Üçgenler

Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problenıleri çözer.
. pisagor bağınıısının gerçek yaşanı uygulanıalarına yöııelik çalışnıalara yer veilir.
. koordiııaı düzlemi üzeinde verilen iki nokla orasındaki uzaklığ pisogor buğınhsını kullanqrak
bul mtı çalış nıtıIaı,ıııa vq, verilir,
. kenar uzunlukları verileıı bir üçgeııüı dik üçgeıı oIup olınadığııa pisagor bağınlısnıı kullaııarak
kurur vernıeye yönelik çaIışnıulur yupıhr.
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2_3 Geometri ve
ölçnıe

Dönüşünı
Geonıetrisi

8.3.2. l. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlenısel şekillerin dönnıe altındaki göıiintülerini oluşturur.

8.3.2.2. Dönmede Şekil iizerindekr her bir noklanın bir nokıa erral'ında belirli bir açıyla saat veya tersi
yönünde dönüşünıe tabi olduğunu ve şekil ile görünnisünün eş olduğunu keşfeder.

'Dönne diinüŞüınü laııımlaııırkeı dönıne merkezi ııe döıme açı,ıı ıerinıleri lanıtılır_
. Bilgi ıe ile lişinı leknolojilerindeıı yururlunılubilir.

8.3.2.3, Koordiııat sisteminde tıir çokgeniıı öteleıne, eksenIerinden birine görc yansıma, herhangi bir rloğru
boyunca öteleme ve orıjin etratinda dönme altındaki görüntiilerini belirleyerek çizer.

8.3.2.4. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yanslma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntiilerini
oluşturur.

. Kareli kiğl veya koordinal sistemi ı|izeriıde vapılacak çalışnıalaı.a yer ı,eriIir.
' Iki eş düzleınsel şekilden biriııin diğeriniıı hanğ tlöııüşümler alındaki görünlüsü olduğunun
be l i r lanıesiııe yö ne lik çuhşnuı kuıı ye r ve ıi lir.
' ÇeŞitli desenlerde ve süslenıelerde bulunan dönüşiiınleri helirlenıel,e 1,önelik çalışmalara da 1,er
verilir
. B il gi ve ile ıiş inı le kııoloj ile riııdeıı vararl anı lab il i r_
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2-3-1 Cebir
cebirsel İfadeler ve
Özdeşlikler

8.2. l. l. Basir cebirsel iladeIeri anlar ve farklı biciınlerde vazar-
. ,, J=J',, 2x 3x=6x1 ; ,6x, x= -6/ , 5-3x='l 5x: x),y|x,.r v gilıi lenıel cebirsel iliıleler üzerinde durıılıır.
, Teriın, katsa.yı, değişken gibi kavrğmlonn anlamı üzeriııde dırıılıu-.

8.2. l .2. Cebirscl ifadeleriır çarpuıını yapar.

' y (3y- 2) ; (2x + 3) (5x- 1 ) gi b i iş lemler üze rinde duıulııı,.
. Cebiı,sel ifudeletdeki katsayıIar ıanı sayılar içinde kalacak biçinıde seçilir.
. Cebirsel iJbdelerle çaıpma işlemini modellerle ),apmaya yönelik çalışnıalara yer veı-iliı-.

8.2. 1.3. Özdeşlikleri nıodelIdıle açıklar.
,(a+bf=a2+2ab*b2yea2-b'=(a,b)(a+b)özrleşlikleriylesınırlıkalınır.Öztleşliklerrleki
kalsaylar lam sq)lar içiııde kalacak biçimde seçilir.

8.2. 1.4. Ccbirsel ifadeleri çaıpanlara ayınr.
'()rlııkç:uıpuııp(trunteziııeulnıuileikikurefurkıveu2+2ub+b2 bi(,inlin(l(.kiiluttelerinç.urpunIuııı
ayırnıa işlenıleri ele alınıı,. Cebirsel ifadelercleki katsayılar ve kökleri ıanı Sıı\)ılcır içiııde klılacak
biçiınde ,ıeçiIiı,.
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1-2
Geometri ve
öüçme

Eşlik vc Bcnzcrlik

8.3.3. l. Eşlik ve beıızerliği ilişkilendirir; eş ve beırzer şekillenn kenar ve açı özelliklerini belirler.
' Eş şekillerde kaı,şılık gelen kenar ıızıınluklarırun ve açL ölçüleriniıı eşiı, benzer üçgeıılerde isc
karşılık gelen açı ölçüleı,inin eşit./akat kenar uzunluklarının oranlılı olduğu vurgulanır. AAA, AKA
gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarakverilnıez. Eş şekillerin benzer olrluğıı ancak benzer
şekilleriıı eş oIınalarının gereknıediği vııı,gııIanır.
. Somul nıodellerle, kareli kdğnla vqa kdğılları katlayarak yapılacak çalışınalara yer verilir.

8.3.3.2. lJcnzcr çokgcnlcrin bcnzcrlik oranını lıclirlcr; bir çokgcııc cş vc bcnzcr çokgcnlcr oluştrınır.
' Somut nıodellerle, kareli kiığıllo vq,a kAğItlorı kalla.yarok yopılacak çalışnıalcı-a .1,er ı,erilir.
Gerektiğinde uvgun bilgi ııe ilelişim leknolojileriııdeıı yararlaııılır.

6



3-4 Cebir
Doğrusal
Deırklemler

8.2.2. l. Doğrusal iIişki içeren gerçek yaşanr durunılarına ait tablo, grafik ve denk]enıi oluşturur ve yorunılar,
. Doğrunun eksenleri hangi noklalarda kestiğ, elaenlere paralelliği, orijinden geçip geçmediği ve
benzeri durumların gerçek yaşamla ilişkisi kurulur.
. Doğıınun grafiği yoı,umlanırken doğru iizerindeki nolüaların x ve y koordinatlaıı arasındaki ilişki,
eksenleri hangi noklalardo kesliği, orijiıden geçip geçmediği, ekıeıleı,e paralelliği ve beıızeri
durunılar ele alıııır.
. Biı-değişlteniıı değeinin diğeı,ine göre nasıl değişıiğ, hangisinin bağnıl4 hangisinin bağmsız
ıIeğiş ken olduğu ince l enir.

8.2.2.2. Doğrunuıı eğiıııini nıode]]er]e açıklar; doğıusal denklenıleri, grafiklerini ve i|gilı tabJoları eğinıle
iIişkilendirir.

, Eğinıin her iiç göslerinıdeki vansıınaları iııcelenir. Eğiınin işareliniıı ı,c bü.vüklüğı|iniiıı anlanıı
üzeı,inde dııııılıu,. Gerektiğinde uygıın bilgi ye iIelişinı telaıolojilerinden 1,aıTıı,l{ınılıü,,

8.2.2.3. Doğıusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsindeıı düzenleyerek ilhde eder.
, Örneğin; j, +4y =) + x=(2-4y )/3

1 tl. DoNElvt BtRlNCt slNAV

5
Ce[ıir Doğrusal

Denklemler
8 2.2.4. Birinci derecedeır bir bilinııcyenli deırkleınleri çözcr.

. Bu sınıfdüzeyinde kutsuyıkuı rasyonel olun deııklenılere yer verilir.

7
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|-2 Cebir Deııklem SistemIeri

8.2.3.1. İki bilinmeyenli doğırısal deırklem sistemlerini çözer.
. DoğııısaI denklenü sislenıleriniü7 çözünıüııde,1ıerine koynrıveyrı 1,ok etnıe 1,öııtenıIeı,i kııllanılır.

8.2.3.2. Doğrusal denklem sistemleriniıı çözümleri ile bu denklemlere karşıhk gelen doğulann gratikleri
arısında ilişki kurar.
. GerçekyaşOnllt ilişkili prolıIenı durumlarının gı,tıliğini yorumkınırıl,üı yönelik çahşmalara da yer



3 Cebir Eşitsizlikler

8.2.4. l. Birinci derecedeıı bir bilinnıeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşanı duruıırlarına uygun nıatenıatik
cümleleri yazar.
. Ömeğin, "Kreşe en az 3 yaşında olan çocülar kabul ediliyor." ilhdesinde çocukların yaşı x ile
teınsil edildiğinde, eşitsizlik x > 3 olarak belirtilebilir.

8.2.4.2. Birinci dereceden [ıir bilinmeyenli eşitsizlik|eıi sayı do$usunda gösterir.
. x >-]: -3< l <7; a<] gibi durumlar üıcelelilir.

8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer., . En çok iki $lenı geı,ektiren eşitsizlikler seçilir. Eşiısizliğin her iki ıarafı negaıiflıir soyı ile çarlıılı,
veva bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin /ark ediInıesine ı,önelik çalışnrıkıra 1,er ı,erilir,

1 II. r)öNEM MERKEzi siSTEM oRTAK sINAV



1-7-3-1 Geometri ve
ölçme Geoınetrik cisinıler

8.3.4. l. Dik priznıaları tanır ve tenıel özelliklerini elemaıılarını helirler, inşa eder ve açınınııııı çizer.
' Sonıut nıodellerle çalışnıalara yer veiliı,. Bilgi ve ilclişim leknoloiilerintlen yarorlanılulıiliı..

8.3.4.2. Dik daiıesel silindirin temel elemanlarını belirler. iıışa eder ve açınımını çizer.
' Soınul ıtıodeIIerIe çaIışnıolaro yer ı,eriliı,. BiIgi ve ilatişinı ıekıolojileriırleıı yorarlanıIalıilir.

8.3.4.-3. Dik daiıesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problenıleri çözcr.
' Somut nıoclellerle Çalışmalara yg7 1,erilir. Bilgi ve iletişinı leknoIojilerinden 1,ararlanılabilir.

8.3.4.4. Dik daiıesel silindirin hacinı bağıırtısıııı oluştuıur; ilgili problemleri çözer.
' Soınut nıodellerle çalışnıalara yerverilil,. Bilgi ve ilelişiıı teknolojilerinden .yararlunılıbiliı,.
. Dik daircsel silindiı,iıı lıacnıini lalııniıı e!ıneye yöııelik çalışnıalara yer ı,erilir_

' Dik dab'esel siIindiı'iıı hııcinı bağınlısını dik pıiznıaııın hacinı bağıntısı ile ilişkilantlirnıel.e 1,öııelik
ÇaIıŞmalara )]er verilir.

8.3.4.5. Dik piraınidi tanır, tcmcl clcınanlarını bclirlcr, inşa cclcr vc açınımıııı çizcr.
' Somut nıodellerle çalışmaIara yer veriliı,. Bilgi ve ilalişinı ıeknolojilerinrlen 1,cırarlanılabilir.

8.3.4.6. Dik koniyi taürır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımınr çizer.
' Somul nıodellerle çalışnıalara ),er verilir, Bilgi ve ilelişim ıeknolojileriııden yararlanılabilir.

1 II. t)ÖNE]\l ÜÇÜxcÜ sıılıv

5 Veıi lşleıııe
Veri Düzenleme.
Değerlendirme vc
Yorumlama

8.4.1.1. Bir veri gnıbuna ilişkin histogram oluşnırur ve yoruınlar.

' Hislogram oluşluılılurken ı,eri grubunuıı açıklığı seçilen gmp savısına bölünür ı,e aşağıdaki
eşiısizlik dikkate alınarak gı,up genişliği için en küçük doğal sayı değeri belirlenir.

acLkhk
< arup qen'şIiği

grup Say$ı

' Histogran olıışlurulıırken gerektiğinde bilğ ve iletişinı leknolojilerinden yararlonılır.
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N 1 Veri İşleıne
Veri Düzenleme,
Değerlendirme ve
yorumlama

8.4 l 2. Araştırnıa soı-ıılarına ilişkin veı,ileri uygunluğuna göIe daire gratiği, sıklık tablosu, süfun gıatjği,
çizgi gratiği veya histogranrla gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşiiırıler yapar.

. Farklı gösteriınleıin birbiı,lerine göre üstün ve zayıfyönleri üzeriııde durulur.
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