
 
 
 
 
 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ DÖNEMİ  

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
 

MATEMATİK:                                                                                                                                                                     . 
  
Sayın Velimiz,  
                7. Sınıfta görmüş olduğumuz Matematik konularının belli başlı kısımları 8. Sınıfta bize yardımcı olacaktır.  
 Bu konular:  Tam Sayılar 
   Denklemler 
   Denklem Kurma Problemleri 
   Çokgenler-Dörtgenler 
   Veri-Grafikler 

Öğrencilerimizin sadece bu konuları tekrar etmelerini istiyoruz. Diğer 7. Sınıf konularının 8. Sınıf konularıyla bir 
bağlantısı bulunmamaktadır. Bu tatil sürecimiz içerisinde yukarıda belirtmiş olduğumuz konuları tekrar edip konu ile ilgili 3-4 
test çözmeleri yeterli olacaktır. Öğrencilerimizin harici olarak güzel bir şekilde tatillerini yapıp dinlenmelerini istiyoruz. Çünkü 
LGS konularına onlarla erken başlayıp, yoğun bir programda çalışmamızı yürüteceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize iyi 
tatiller.    

           
FEN BİLGİSİ:                                                                                                                                                                            . 
  
Sayın Velimiz,  

Seneye LGS sınavı ile geleceğe adım atacak öğrencilerimiz için bu yaz tatilini verimli geçirmek büyük önem 
taşımaktadır. 

8. sınıf konularımız her ne kadar 7. Sınıf konularından bağımsız olsa da fen bilimlerinde tekrar önemli bir çalışma 
tekniğidir çünkü tamamen yoruma ve neden sonuç çıkarımları tespitine dayalı sorular karşımıza çıkıyor. Fen dersi mantık 
gerektiren ve sözel konuları da olduğu için belli zaman aralıklarında konu tekrarı yapılmasının şart olduğu bir derstir.7. sınıf 
ünitelerini küçük konu başlıkları şeklinde ayırarak tekrar edelim ve sonunda konuyla ilgili sorular çözelim. Aynı zamanda 8. 
Sınıfın ilk iki ünitesi olan İklim ve Hava Olayları ile DNA ve Kalıtım konuları okunarak gelinirse sene başında öğrencilerin hazır 
bulunuşluğu açısından iyi olacaktır. 

  

TÜRKÇE :                                                                                                                                                                                .  
 
Sayın velimiz, 

Yaz tatili, 8. Sınıfa geçecek öğrencilerimizin hem dinlenip eğlenmeleri hem de önlerindeki sınava ön 
hazırlık yapmaları için kritik bir dönemdir. Bu dönemin iyi değerlendirilmesi öğrencilerimizin başarılarını olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Son yıllarda Türkçe soruları ağırlıklı okuma, anlama, yorum üzerine kurulu olduğu için öğrencilerimizin 
kitap okumalarını sağlayarak bu yeteneklerini güçlendirmelerine destek olmalıyız. Okuyacakları kitaplar içerisinden 
en az beş tanesini okuyarak özetlemelerini öneriyoruz. 

 
Söz dağarcıklarını geliştirmek için sözlük okuma çalışmaları yapılmalıdır. (Deyimler-Atasözleri Sözlüğü) 

Haftalık 3-4 test paragraf sorusu çözülmelidir. Böylece öğrencilerimiz zorlu paragraf sorularının üstesinden gelip 
kolayca doğru sonuca ulaşacaktır. 

“Başarı; hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda düzenli, verimli çalışanlarındır.” 
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz… 
 

 
  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
TAVSİYE EDİLEN KİTAPLAR 
 

 Yalnız Efe / Ömer Seyfettin 
 Vatan Yahut Silistre / Namık Kemal 
 Serçe Kuş / Cahit Zarifoğlu 
 Suna’ nın Serçeleri / Gülten Dayıoğlu 
 Harry Potter Serisi/ J.K. Rowling 
 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu/ Peyami Safa 

 
 

 
 Çalıkuşu / Reşat Nuri Güntekin 
 Gün Olur Asra Bedel / Cengiz Aytmatov 
 Oliver Twist / Charles Dickens 
 Define Adası / Robert Lovis Steveson 
 Karamelli Akide Şekeri / Mavisel Yener 
 Moby Dick / Herman Melville 
 8. Sınıf 100 Temel Eserlerden Seçilecek 

Kitaplar 
 

ÖZETLER AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILABİLİR 
Eser Adı  : 
Yazar Ad ı               : 
Özet                       :  Yer, zaman ve kişi unsurları kullanılarak olay 5-10 cümle şeklinde özetlenmelidir. 

                                                              
İNGİLİZCE:                                                                                                                                                                               .  
  
Sayın velimiz, 

8. Sınıfta okutulacak ders kitabı bu sene tekrar değişecektir. Müfredatta bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak kitaptaki 
bazı kısımların çıkarılacağı veya değişebileceği bilgisi edinilmiştir. Bu bilgiler ışığında İngilizce dersinin sarmal bir ders olduğunu 
göz önünde bulundurarak 7. Sınıfta anlattığımız tüm konular LGS hazırlığı açısından faydalı ve gerekli olacaktır. Bu nedenle 
öğrencilerimizin 7. Sınıfta gördüğü tüm üniteler tekrar etmeli ve üniteye ilişkin hem etkinlik soruları hem de testler çözülmelidir. 
Bunlara ek olarak öğrencimizin kelime dağarcığını geliştirmek için hikâye kitabı okumasını tavsiye etmekteyiz. 

 
 SOSYAL BİLGİLER:                                                                                                                                                            . 
  
Sayın velimiz, 

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularımız, 7. Sınıf konularından büyük ölçüde bağımsızdır. Sadece 
belirli konu başlıkları, 8. Sınıfa hazırlık için bağlantı kurma noktasında faydalı olacaktır. Bu konu başlıkları şunlardır; 

2. Ünite : “Kültür ve Miras” 
 Avrupada Uyanış 
 Değişen Dünya Değişen Osmanlı 
 Osmanlıdan Kalan Mirasımız  

 
6. Ünite : “Etkin Vatandaşlık” ünitesinden konu başlıkları tekrar edilmelidir. 
 
Özellikle ve en Önemlisi  
Osmanlı Devletindeki demokratikleşme aşamaları (Tanzimat Dönemi Islahatları) ve Fransız İhtilali-Sanayi İnkılabı konu 

başlıkları ve Osmanlı’ ya etkileri tekrar edilip yarım kalan soru bankalarından ilgili testler çözülmelidir. 

 
           

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ :                                                                                                                                              
. 

Sayın velimiz, 
LGS sorularımız daha çok yoruma dayalı paragraf şeklinde sorular olduğu için öğrencilerimizin 7. Sınıftaki tüm konuları 

genel anlamda tekrar etmesini tavsiye ediyoruz ve Ayetel Kürsi suresini bilmeyen öğrencilerimizin şimdiden anlamıyla birlikte 
öğrenmeye başlaması faydasına olacaktır. Ayrıca tekrar yapıldıktan sonra mutlaka soru çözümleri yapılmalıdır. 

 
 

 


