
2019- 2020 
L�selere Geç�ş S�stem� 

(LGS) 
Sınavı Hazırlık Rehber�

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Merhaba sevgili öğrenciler, bu yıl ülkemizde ve dünyada yayılan bir salgın nedeni ile

eğitimlerimizin evde çevrimiçi olarak devam etme kararı alınmıştı. Bu durum bir

çoğumuzun LGS sınavı olacak mı, sınav olursa hangi konulardan sorular sorulacak, sınav

iptal mi olacak gibi birçok soruyla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Bunun üzerine

beklediğimiz o güzel haber geldi ve Milli Eğitim Bakanlığımız yüz yüze eğitimi yapılmayan

konulardan LGS'de soru sorulmayacağını açıkladı yani LGS kapsamında yapılacak

merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna

kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararını verdi. 

 
Peki şimdi ne yapacağız?

 

Biz de sizlere rehber olsun diye alanında uzman öğretmenlerimizin hazırladığı bu

çalışmayı sunuyoruz. Sizler, bu kaynak sayesinde sınav tarihine kadar derslerde görmüş
olduğunuz konuların tekrarını yapmış olacak, çıkmış örnek soruları görmüş olacak ve bazı

ip uçları bulmuş olacaksınız. 

 

Sizlere şimdiden başarılar dileriz.



2020 LGS

TÜRKÇE 



FİİLİMSİLER
İSİM-FİİL

ZARF-FİİL

SIFAT-FİİL

Fiilden türeyen,

cümlede isim,

sıfat ve zarf

görevinde

kullanılan

sözcüklere

denir.
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Timeline for Growth
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2019 LGS'DE

2 SORU



 

 

B�lg�lend�r�c� met�nde yazar,
�nsanlara b�lg� �çeren b�r met�n yazar.

Öyküley�c�  met�nde yazar, b�r olayı
yan� h�kayey� anlatır.

2019 LGS'DE

1 SORU



MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞIMIZCA
PAYLAŞILAN  ÖRNEK  SORULAR



CEVAP: D

Ekim 2019

Kasım 2019

CEVAP: B



CEVAP: C

Aralık 2019

Ocak 2020

CEVAP: A



CEVAP: D
Mart 2020

CEVAP: D

Şubat 2020



T.C. İNKILAP
TARİHİ VE

ATATÜRKÇÜLÜK

2020 LGS



 

 

Bu bölümde
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınavda çıkacak ünite
konuları,
özet anlatımlar, örnek sorular ve bazı ipuçları bulacaksınız. Bu
durumda okulda
iken gördüğünüz dersleri bu rehber sayesinde tekrar etmiş olacak
ve konulara
daha iyi hakimiyet sağlamış olacaksınız.
 

 

 

 

 

Sınavda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizden
toplamda 10 soru sorulacaktır.



1. ÜNİTE: 
BİR
KAHRAMAN
DOĞUYOR
Bu ünitemizde 4 alt
başlık bulunmaktadır.Bunlar:

1- Güçlü Avrupa'nın Doğuşu ve
Osmanlı Devleti 

2- Mustafa Kemal'in Hayatı 

3- Mustafa Kemal'in Fikir Hayatını
Etkileyen Kişiler

4- Mustafa Kemal'in Askerlik
Hayatı 

2018'de
BU ÜNİTEDEN

1 SORU
SORULMUŞTUR

2019'da
BU ÜNİTEDEN

1 SORU
SORULMUŞTUR



HANGİ KAVRAM VE OLAYLARI BİLMELİYİM?

- Coğrafi Keşifler       - Bab-ı Ali Baskını

- Fransız İhtilali          - 1. Balkan Savaşı

- Sanayi İnkılabı         - Çanakkale Savaşı

- Reform                    - 1. Dünya Savaşı

- Rönesans                - Trablusgarp Savaşı

- Sanayi İnkılabı        - 31 Mart Olayı
- Islahatlar                 - İdadi, Rüştiye
- Fikir Akımlar             - Aydınlanma Çağı          

 

Hangi Kazanımları Bilmeliyim? 
-Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

FİKİR AKIMLARI NELERDİR?

- Osmanlıcılık

- İslamcılık (Ümmetçilik)

- Türkçülük (Turancılık)

- Batıcılık

 
Not: Hiçbir fikir akımı Osmanlı

Devletinin dağılmasını önleyememiştir.

ÖNEMLİ NOT: 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra
meydana gelen iki olay, dünya siyasi ve ekonomik
tarihinin gidişatını değiştirmiştir. 
Bu olaylardan biri Sanayi İnkılabı (ekonomik
alanda) diğeri de Fransız İhtilalidir (siyasi
alanda).
 

- Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
- Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
- Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

MUSTAFA KEMAL'İN GİTTİĞİ 

OKULLAR HANGİSİD
İR?

 
- Mahalle Mektebi

- Şemsi Efendi Okulu

- Selanik Mülkiye Rüştiyesi

- Selanik Askeri Rüştiyesi:

- Manastır A
skeri İdadisi

- İstanbul Harp Okulu

- İstanbul Harp Akademisi

MUSTAFA KEMAL'İN FİKİR HAYATINI ETKİLEYEN KİŞİ

VE OLAYLAR NELERDİR?

 
- Doğduğu Yer: Selanik

- Öğretmenleri- Fransız İhtilali- Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durum

- 1897 Türk-Yunan Savaşı

- Bulunduğu şehirler ve yerler

- Okuduğu yerli ve yabancı yazarlar

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ HAYATININ

GEÇTİĞİ YERLER NERELERDİR ?

- Şam'a Atanması(1905)

- 31 Mart Olayı (1909)

- Pikardi Manevraları (1910)

- Trablusgarp Savaşı (1911)

- Balkan Savaşları (1912-1913)

- Sofya Askeri Ataşesi (1913)

- I. Dünya Savaşı: 

.Çanakkale Cephesi

.Kafkas Cephesi

.Suriye- Filistin Cephesi

- Kurtuluş Savaşı



Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular:1.

Cevap Anahtarı: 1.D - 2.B - 3.A - 4.C - 5.A



             1.Büyük Savaşa Doğru
             2.Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
             3.Mondros Ateşkes Antlaşması Ve İşgaller
             4.Kuva-Yı Milliye Ve Cemiyetler
             5.Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
             6.Büyük Millet Meclisinin Açılışı
             7.Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar
             8.Yok Hükmünde Bir Anlaşma: Sevr

2. ÜNİTE: 
MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK
YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
Bu ünitemizde 8 alt
başlık bulunmaktadır.Bunlar:

2018'de
BU ÜNİTEDEN

2 SORU
SORULMUŞTUR

2019'da
BU ÜNİTEDEN

2 SORU
SORULMUŞTUR



Hangi Kazanımları Bilmeliyim? 
-Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
-Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın
tutumunu analiz eder.
-Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
-Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
-Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve
“tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
- Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder
- Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

1.Dünya Savaşında taraflar:
 

- İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa,
Rusya

-İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-
Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu,

Bulgaristan, İtalya
 

Not: İtalya sonradan taraf
değiştirmiştir.

1.Dünya Savaşının:
 

Genel Nedenleri: Fransız İhtilalli,
Sanayi Devrimi, Silahlanma

Özel Nedeni: İngiltere ve Almanya
arasındaki rekabet, Alsas Loren Sorunu
ve Balkanlara hakimiyet kurulma isteği

Asıl Sebep: Avrupa Devletleri
arasındaki ekonomik,siyasi çıkar.

 

Not:
I.Dünya Savaşı çıktığı

zaman M.Kemal
Sofya'da askeri

ateşe olarak
bulunuyordu.

 



Not:
Osmanlı Devleti I.Dünya
Savaşında başta İtilaf

Devletlerinin yanında savaşa
katılmak istese de İtilaf

Devletleri bunu kabul etmediler
çünkü  İtilaf Devletleri, savaş

sonunda Osmanlıyı kendi
aralarında paylaşmayı

düşünüyorlardı.

Not:
Osmanlı Devleti'nin savaşa

girmesiyle; 
1-Savaş geniş bir alana yayılmış, 

2-Savaşın süresi uzamış, 
3-Yeni cepheler açılmış, mevcut

cepheler genişlemiş,
4-Almanya büyük ölçüde

rahatlamış, 
5-İtilaf Devletlerinin (özellikle

Rusya) işi zorlaşmıştır.

I. Dünya Savaşında Osmanlı
Devletinin Cepheleri Şunlardır:

 
Taarruz(Saldırı) Cepheleri: Kafkas,

Kanal (K ile başlar)
 

Savunma Cepheleri: Çanakkale,
Suriye-Filistin, Irak-İran, Hicaz-Yemen

 
Yardım Gönderdiğimiz Cepheler:

Makedonya, Romanya,
Galiçya (Sonu "ya" ile biter)*

I. Dünya savaşında M.Kemal'in
katıldığı cepheler sırasıyla

şunlardır:
1.Çanakkale Cephesi

2. Kafkas Cephesi
3.Suriye-Filistin Cephesi

 

I. Dünya Savaşında başarılı
olduğumuz tek cephe Çanakkale

Cephesidir.



I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı
Devleti ile imzalanan ateşkes
Antlaşması Mondros Ateşkes

Antlaşmasıdır.

Mondros Ateşkes Antlaşması
ile;

·Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş,
·Anadolu işgallere açık hale

gelmiş,
·İlk işgaller başlamış, 

·Türk milleti işgallere karşı bölgesel
direniş cemiyetleri kurmaya

başlamıştır.

Kuvayı Milliye nedir? 
İtilaf  Devletleri’nin Mondros

Ateşkes  Antlaşmasının 7.
maddesine dayanarak Anadolu’da  

başlattıkları işgallere karşı,
vatansever Türk  halkının vatanı

korumak amacıyla kurduğu silahlı
direniş örgütlerine Kuvayı Milliye

denir.

YARARLI CEMİYETLER ŞUNLARDIR:
 

1- Trakya-Paşaeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti

2- İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
3- Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri)

Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
4- Kilikyalılar Cemiyeti 

5- Trabzon Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti

6- Milli Kongre Cemiyeti
7- Reddi İlhak Cemiyeti

8- Anadolu Kadınları Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti

ZARARLI CEMİYETLER ŞUNLARDIR:
1. Mavri Mira Cemiyeti 
2.Pontus Rum Cemiyeti

3.  Etnik-i Eterya Cemiyeti
4.  Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri

5.  Makabi ve Alyans-İsrailit
6. Hürriyet ve İtilaf Fırkası

7. Sulh ve Selamet-i Osmaniye
FırkasI

8. Teali- İslam Cemiyeti
 9. Kürt Teali Cemiyeti 

10. Wilson Prensipleri Cemiyeti
11. İngiliz Muhipleri Cemiyeti



Not:
Kuvayı Milliye tabirini kullanan ilk

kuruluş Milli Kongre
Cemiyetidir.

İzmir’in işgali;
  

 - Türk halkının işgallerin geçici
 olmadığını anlamasını sağlamıştır.
- Osmanlı yönetimi işgale kayıtsız
kaldığı için, halk kendi haklarını

   savunmak için harekete geçmiştir.
- Milli bilincin uyanmasını ve Kuvayı

Milliye ruhunun doğmasını sağlamıştır.
- Silahlı direnişin başlamasına neden
olduğu için, milli mücadele açısından

olumlu bir sonuç doğurmuştur.

Amiral Bristol Raporu, İzmir’in
işgalinin  haksızlığını

  ve Türk milli mücadelesinin  haklılığını  
ortaya koyan ilk uluslararası  belgedir.

Samsun'a çıkış:
Kurtuluş savaşının
fiilen başladığını

gösterir.

16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf
 Devletleri  tarafından resmen
işgal  edilmesi  ve Mebusan

Meclisi’nin
    dağıtılması, I. TBMM’nin

açılmasına zemin hazırlamıştır.



Bütün yararlı (milli)
cemiyetler; Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i

Hukuk Cemiyeti olarak
Sivas Kongresinde

birleştirilmiştir.

Sivas Kongresi’nden sonra yayın
yoluyla propaganda yapmak,
halkı milli mücadele etrafında

toplamak
ve milli mücadelenin haklılığını
duyurmak için, İrade-i Milliye

adlı bir gazete çıkarılmaya
başlandı.

 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi
seçimlerinde Mustafa Kemal 

Erzurum Milletvekili olarak
seçilmiş ve İstanbul’da

toplanacak olan Mebusan
Meclisi’nin çalışmalarını

yakından takip etmek
amacıylaTemsil Kurulu ile

birlikte Sivas’tan Ankara’ya
gelmiştir. 

28 Ocak 1920’de Son
Osmanlı Mebuslar

Meclisinde kabul edilen
kararlara Misakı Milli

Kararları

denir.

Misakı Milli kararlarının ilan
edilmesi İtilaf

Devletlerini rahatsız etmiş,
hükümete ve meclise baskı

yaparak alınan bu
kararların değiştirilmesini

istemişlerdir. İstekleri kabul
edilmeyen İtilaf

Devletleri, 16 Mart 1920’de
İstanbul’u

resmen işgal etmişlerdir.



16 Mart 1920’de İstanbul’un
İtilaf Devletleri

  tarafından resmen işgal
edilmesi ve Mebusan

Meclisi’nin dağıtılması,
I.TBMM’nin açılmasına
zemin hazırlamıştır. 23

Nisan 1920 I.TBMM resmen
açılmıştır.

I. TBMM'ye karşı Doğrudan
İstanbul Hükümeti

tarafından çıkarılan
isyanlar:  

 
1- Ahmet Anzavur 

2- Kuvayı İnzibatiye 
 

Halkın dini duygularını istismar ederek
Milli Mücadele’yi engellemek için
çıkarılan ayaklanmalardır.

I. TBMM'ye karşı İtilaf Devletleri ve
İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan

isyanlar:
 

Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı
·Bozkır, Delibaş Mehmet

(Konya en geniş kapsamlı dini ayaklanma) 
·Koçgiri (Sivas ve Erzincan)

·Çapanoğulları (Yozgat)
·Çopur Musa (Afyon)

·Milli Aşireti (Urfa), Cemil Çeto
 

 

I. TBMM'ye karşı azınlıklar
tarafından çıkarılan isyanlar:
- Doğu Anadolu’da Ermeniler

- Doğu Karadeniz’de Rumlar

- Batı Anadolu’da Rumlar

- Güney Anadolu’da
Fransızların desteği ile
Ermeniler

 
 

Sevr Antlaşması;

 - Osmanlı Devleti’nin
imzaladığı en son

antlaşmadır.
- Osmanlı Devleti bu

antlaşma ile resmen sona
ermiştir.

- Ölü doğmuş ve
uygulanamamış
bir antlaşmadır.



2.Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular:

Cevap Anahtarı: 2.C - 3.B - 4.B - 5.A



2.Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular:

Cevap Anahtarı: 2.D - 3.B - 4A - 5.C



3. ÜNİTE: 
MİLLİ BİR DESTAN: YA
İSTİKLAL YA ÖLÜM!

            1.Doğu Ve Güney Cephesi
            2.Batı Cephesi
            3.Savaş Ortamında Maarif Kongresi
            4.Tekalif-İ Milliye (Milli Yükümlülükler) Emirleri
            5.Mustafa Kemal Cephede
            6.Lozan Barış Antlaşması

Bu ünitemizde 6 alt
başlık bulunmaktadır.Bunlar:

2018'de
BU ÜNİTEDEN

0 SORU
SORULMUŞTUR

2019'da
BU ÜNİTEDEN

2 SORU
SORULMUŞTUR



Kurtuluş Savaşı, üç cephede
gerçekleşmiştir; 

1.  Doğu Cephesi: Ermenilere
karşı açılmıştır.  

2.  Güney Cephesi:
Fransızlara ve Ermenilere 
 karşı mücadele edilmiştir.

3. Batı Cephesi: Yunanlılara
karşı

açılmıştır.

Doğu sınırımızı kesin

olarak belirleyen

antlaşma 13 Ekim

1921’de Ermenistan,

Azerbaycan ve

Gürcistan’la

imzaladığımız Kars

Antlaşması’dır.

TBMM,
düşmana karşı kahramanca

mücadele eden,     
- Antep’e “Gazi” (6 Şubat

1921),
 -Maraş’a “Kahraman” (1973),

- Urfa’ya “Şanlı” (1984)
unvanlarını vermiştir.

Hangi Kazanımları Bilmeliyim? 
- Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 - Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
- Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
- Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif‐i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
- Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.



Tekalif-i Milliye Emirleri: 
Kurtuluş

Savaşı yıllarında Yeni Türk
Devleti’nin gelirleri ordunun

ihtiyaçlarını
karşılayamadığından Tekalifi

Milliye Emirleri çıkartılarak
ordunun ihtiyaçları karşılanmaya

çalışılmıştır.

Mudanya Ateşkes
Antlaşmasında

Yunanistan’ın görüşmelere
katılmadığı halde alınan

kararları kabul etmesi, kendi
iradesiyle hareket

etmediğini, İngiltere’nin
güdümünde olduğunu

gösterir.

5 Ağustos 1921’de kabul edilen
Başkomutanlık Kanunuyla,

Mustafa 
Kemal Paşa’ya Meclisin tüm
yetkileri verilerek (yasama,

yürütme, yargı), üç aylık bir süre
için Başkomutan

seçildi.

Batı Cephesindeki Savaşlar
Şunlardır:

- I. İnönü Savaşı
- II. İnönü Savaşı

- Kütahya Eskişehir Savaşalr
- Sakarya Meydan

Muharebesi
- Büyük Taaruz 

Güney cephesi

Sakarya

Meydan Savaşından

sonra Fransa ile

imzalanan

Ankara Antlaşması ile

kapanmıştır.

Kütahya-Eskişehir

yenilgilerinin olduğu

sırada Atatürk Maarif

Konresini toplamıştır. 

 Savaşlarının en yoğun

olduğu günlerde

böyle bir toplantının
yapılmış olması Atatürk’ün

eğitime verdiği önemi
göstermektedir.



3. Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular:

Cevap Anahtarı: 1.D 2.A - 3.D - 4.D - 5.D



2020 LGS

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ



 
 

Bu bölümde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınavda çıkacak
ünite konuları, özet anlatımlar, örnek sorular bulacaksınız. 

Bu durumda okulda iken gördüğünüz dersleri bu rehber sayesinde
tekrar etmiş olacak ve konuları daha iyi anlamış  olacaksınız. 

 
 
 
 
 
 
 

Sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizden toplamda 
10 soru sorulacaktır.



1.ÜNİTE-KADER İNANCI

 

                        

Bu konuda 

 LGS 2018 de

1 soru

sorulmuştur.

Bu konuda 

 LGS 2019 de

1 soru

sorulmuştur.

 

 

“Kader ve Kaza İnancı”, 

“İnsanın İradesi ve Kader”, 

“Kaderle İlgili Kavramlar”,

 “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

(a.s.)”, 

“Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve

Anlamı”

 



BU KONUDA HANGİ KAZANIMLARI BİLMELİYİZ ???
 
 8.1.1.  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.  

Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına, 

Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel,

biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir. 

 8.1.2.  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında

ilişki kurar. 

8.1.3.  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 

 Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık,

sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle

ilişkilendirilerek ele alınır.

 



8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış

anlayışları sorgular. Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik

gibi kalıp yargılar,  Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması

sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde

ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz

ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele

alınır. 

8.1.5.  Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.  Hz.

Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve

Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi

dikkate alınarak ele alınır. 

8.1.6.  Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. Ayet el-Kürsi ile

ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve

ayetin nerelerde okunduğuna değinilir. 



 

 UYARI !  Kader, insan iradesi ve

sorumluluğunu devre dışı bırakan

pasif bir bekleyiş ve çaresizlik gibi

gören yanlış kanaatler değildir. 

Anahtar

kavramlar :

kader, kaza,

sünnetullah,

küllî irade,

cüzî irade. 





ÖRNEK SORULAR





ÖRNEK SORULAR CEVAP ANAHTARI

1. D 2. B 3. C 4. C 5. A



2.ÜNİTE-ZEKAT VE SADAKA 

Bu

üniteden

2019 LGS

de 3 soru

çıktı.

 

“İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem”,

 “Zekât ve Sadaka İbadeti”, 

“Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları”, 

“Bir Peygamber Tanıyorum:   Hz. Şuayb (a.s.)”, 

“Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı” 

konularına yer verilir.  



BU KONUDA HANGİ KAZANIMLARI BİLMELİYİZ ???
 
 

8.2.1.  İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet

ve hadisler ışığında yorumlar. 

8.2.2.  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler

fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele

alınır.  

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini

fark eder. 

NOT: İnfak kültürünün önemi  

Zekât ,fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biridir.

 



8.2.4.  Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla

tanır.  Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile

yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla

ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir. 

Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler

ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi

dikkate alınarak ele alınır.

 8.2.5.  Maûn suresini okur, anlamını söyler. Maûn

suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede

verilen mesajlar belirlenir. 

Anahtar Kavramlar : zekât, sadaka, infak, nisap, öşür. 









MAUN SURESİ ANLAMI



3.ÜNİTE-DİN VE HAYAT

 

 

“Din, Birey ve Toplum”, 

 “Dinin Temel Gayesi”, 

“Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)”, 

“Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı”   

2018 LGS

de 1 soru

çıktı.

 
 

 

﴾1-3﴿ Asra yemin ederim ki insan gerçekten

ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi

ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye

edenler ve sabrı tavsiye edenler

müstesnadır.

A
S
R

S
U
R
E
S
İ



8.3.1.  Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 

***İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları

bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilir.

 

8.3.2.  İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle

ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 

***Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın

korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı

alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi”  

BU KONUDA HANGİ KAZANIMLARI BİLMELİYİZ ???
 
 





 

İNGİLİZCE

2020 LGS



 

Bu bölümde İngilizce dersi için sınavda çıkacak

ünite konuları, özet anlatımlar, örnek sorular ve bazı

ipuçları bulacaksınız. 

 

 

 

 

 

 

Sınavda İngilizce dersimizden toplamda 10 soru

sorulacaktır.



ÜNİTE 1:
FRIENDSHIP
KAZANIMLAR

Accepting and refusing 

Apologizing

Giving explanations and reasons

Making simple inquiries

 

 

 



ÖNCEKİ SINAVLARDA
SIKLIKLA KULLANILMIŞ
KELİMELER

MEET FRIENDS

PREFER

REFUSE

INTERESTED IN

INVITATION

GET ON WELL WITH

LIE

GENEROUS



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
KULLANIMLAR

Would you like…….? = ………..ister misin?

Örnek: Would you like an orange?= Bir portakal ister misin?

Can I ………..?  =  ……….… yapabilir miyim?

Örnek: Can I join you? = Size katılabilir miyim?

Would you like to…..?  = …..….. yapmak ister misin?

Örnek: Would you like to drink tea? = Çay içmek ister misin?

May I ………. ? = ……………   yapabilir miyim? (daha kibar)

 May I offer you something to drink? = Size içecek bir şeyler

ısmarlayabilir miyim?



Davet Mektupları

Ünitenin olmazsa olmazlarından

davetiye mektuplarında yer,zaman

ve gönderici kısımları özellikle

dikkate alınmalıdır.



KASIM AYI ÖRNEK SORUSU

CEVAP: B



ÜNİTE 2:
TEEN LIFE

  EXPRESSING  LIKES  AND  DISLIKES  

  EXPRESSING  PREFERENCES  

  STATING  PERSONAL  OPINIONS



ÇIKMIŞ KELİMELER
Boring

Can’t stand

Exciting

 
Trendy

Unbearable

Healthy

Interested in

Ridiculous



Bu ünitede dikkat edilmesi gereken kullanımlar 
 

Günlerden önce "ON"

Saatlerden önce "AT" kullanılır.

LOVE, LIKE ve de en önemlisi PREFER

 

I prefer tea to coffee

I prefer DRINKING tea to DRINKING coffee



Agreeing an Opinion(Bir fikre katılma)

 

  + I agree with you: sana katılıyorum

  + You are right. Haklısın/dogru…

  + I’m of exactly the same opinion.: kesinlikle aynı fikirdeyim

  + My opinion about this is positive. :bununla ilgili görüşüm olumlu

  + This idea absolutely right.bu fikir kesinlikle doğru

  + I think this idea is good.: sanırım bu fikir doğru

UNUTMAYALIM!

Disagreeing an Opinion(Bir fikre karşı olma)

 

– I don’t agree with you.: Sana katılmıyorum

– I disagree with you.: sana katılmıyorum

– I’m afraid… /I am sorry: Korkarım ki… / Üzgünüm

– You are wrong: Yanlışın var/doğru değil

– I don’t agree that.: Buna katılmıyorum

– I don’t think so: Sanmıyorum



EKİM AYI
ÖRNEK

SORUSU

CEVAP: B



ÜNİTE 3: 
IN THE KITCHEN



PİŞİRME METODLARI

FRY: YAĞDA KIZARTMAK

BOIL: HAŞLAMAK/KAYNATMAK

GRILL: IZGARADA PİŞİRMEK

STEAM: BUHAR / BUHARDA PİŞİRMEK

ROAST: FIRINDA KIZARTMAK/FIRINLAMAK 

BAKE: FIRINLAMAK / FIRINDA PİŞİRMEK



EN ÖNEMLİ KELİMELER

ADD: EKLEMEK

BOWL: KASE

BAKE: PİŞİRMEK

DISH: YEMEK

INGREDIENT: MALZEMELER

MIXTURE: KARIŞIM

PUT: KOYMAK,BIRAKMAK

RECIPE: TARİF



Yemek tarifi verilirken kullanılacak
malzemelerin sırasını belirten kelimeler
mutlaka soruyu çözdürür.

F�rst
second 

next
then

later
after

   F�nally 



ARALIK AYI ÖRNEK SORUSU

CEVAP: C



ÜNİTE 4:
ON THE PHONE



BU KELİMELER CEVABI VERİYOR!

bored

generous

write

communicate

keep in touch



How do you usually keep in
touch with your friends? 
 

-I usually send text messages.
-We sometimes use social networks.
 

-I also like talking face-to-face.
(Bu kullanımlar, en yaygın görülen
ifadelerdendir.



İletişim yollarıyla
alakalı karşımıza
çıkabilecek
sorularla ilgili
bazı ipuçları;

"It’s easier and fast" varsa  
 SEND MESSAGES

 
"I don’t like online communication" diyorsa    

MEETING UP veya FACE-TO-FACE
 

"Old fashioned way" diyorsa,  
SENDING LETTERS or  POSTCARDS

 
"You can share opinions, photos, music, videos"

diyorsa, 
SOCIAL NETWORKS,

 
"When I want to share photos and homework" diyorsa, 
SENDING E-MAIL iletişim yollarından birini seçiyordur.



ARALIK AYI
ÖRNEK SORU

CEVAP: B



ÜNİTE 5:
 

ONLINE

SEARCH

KEEP  IN  TOUCH

SOCIAL  NETWORK  SITES

INFORMATION

ADDICT

 



How do you connect to the internet? / How do you access the internet?

*I usually connect to internet by my mobile phone / I access it by my PC

 

How often do you use the internet?

*I usually use the internet

 

Who uses the internet most in your family?

*My sister uses the internet most in my family.

 

What do you think about internet?

*It’s necessary for everyone. We use it every part of our life.

 

How many hours do you spend on the internet?

*I spend two hours a day.



ACRONYMS (Kısaltma/Kısa ad) 
 
 

2NITE :  Ton�ght                                 GR8:Great!                        ASAP: As soon as poss�ble.
 

WUWU: What’s up w�th you?            GWS:Get well soon!          OMG: Oh my God!
 

BTW:By the way!                               ILY:I love you.          THX:Thanks.
 

B4N:Bye for now.                               L8R:Later.                         TC:Take care.
 

CU:See you.                                LOL:Lots of love.                U2: You, too.
 

F2F:Face to face                                NP:No problem!                WWU: Where were you?



MUST / MUSTN'T
Zorunluluk içeren bu yapıda yapılması ve yapılmaması gereken şeyler

anlatılır.

You must visit safe websites. (Güvenli siteleri ziyaret etmelisin)

 

You mustn’t give out personal information. (Kişisel bilgilerini

vermemelisin)

 



ŞUBAT AYI ÖRNEK
SORUSU

CEVAP: B



2020 LGS

MATEMATİK

 



1.KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR
 

Bu bölümde verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını
bulmanız ve bunları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazmanız
beklenmektedir.
Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulup İki doğal sayının en büyük
ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplayıp bu
konu ile ilgili çok sayıda problem çözmeniz gerekmektedir.

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirleyebilir misiniz?

2019'da 1 Soru!



Mart Ayı Örnek Sorusu



 Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: D



2.KONU: ÜSLÜ İFADELER

Üslü sayılar konusunda tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplayarak
konuya başlarız.
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları öğrenmeniz, öğrendiğinizi anlamak için de
birbirine denk ifadeler oluşturmanız gerekir.
Daha sonra, sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümlersiniz ve verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini
kullanarak ifade etmeyi bilmeniz gerekir. Böylece Çok büyük ve çok küçük
sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırabilirsiniz.

2019'da 2

Soru!



Biliyor musunuz?



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: C



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: C



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: A



3.KONU: KAREKÖKLÜ İFADELER

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilir

misiniz? 

Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla

karekökü arasındaki ilişkiyi bilip bilmediğinizi ölçen bir soru gelebilir.

Bu konu ile ilgili sınavda;

Bu bölümde ayrıca, tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında

olduğunu belirleyebilmeniz  gerekir. 

Örneğin :  31 sayısının karekökünün hangi iki tam sayı arasında olduğunu

ve hangisine daha yakın olduğunu bulabilir misiniz?

2019'da 3

Soru!



Kareköklü ifadeleri yeterince tanıdıktan
sonra, mesela artık karekök içindeki bir

sayının tamamını veya bir kısmını kökten
kurtarabiliyorsanız, artık çarpma ve bölme

işlemlerini de yapabilmeniz beklenmektedir.
Çarpma ve bölme işlemleri de tamamsa bu

kez toplama ve çıkarma işlemlerini yapmanız
gerekir. 

Ondalık ifadelerin
kareköklerini belirleyip,

kesir olarak ifade
edildiğinde payı ve paydası

tam kare olan ondalık
gösterimlerin kareköklerini
bulmaya yönelik çalışmalar

yapmalısınız.



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: C



Gerçek Sayılar

Gerçel sayılar Rasyonel Sayılar ve İrrasyonel sayılar
olarak ayrılır.

Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı
olarak belirtilemediğini (iki tam sayının oranı
şeklinde yazılamadığını) fark ettiniz mi? π sayısı bir
irrasyonel sayı olmasına rağmen işlemlerde kolaylık
sağlaması açısından π sayısı yerine 3; 3,14 veya
22/7 de alınabileceği vurgulanır.



4.KONU: VERİ ANALİZİ

Çizgi ve sütun grafiklerinin yorumlanması, verilerin sütun, daire veya çizgi grafiği ile
gösterilmesi ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapmak üzerine
sorularla karşılaşabilirsiniz.
Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini bulmanız ile ilgili yorum
soruları sorulabilir.

Öğe 1 Öğe 2 Öğe 3 Öğe 4 Öğe 5

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Öğe 1 Öğe 2 Öğe 3 Öğe 4 Öğe 5

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2019'da 1 Soru!



5 KONU: BASİT OLAYLARIN OLMA
OLASILIĞI

Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini bulmanız ile ilgili yorum
soruları sorulabilir.

3 kırmızı, 5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi
olayı ile ilgili olası durumların sayısının 8 olması gibi siz de bir olaya
ait olası durumları belirleyebilmelisiniz.

2019'da 1

Soru!

Öğe 1
20%

Öğe 2
20%

Öğe 3
20%

Öğe 4
20%

Öğe 5
20%



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: D



Bu konu ile ilgili olarak, eşit şansa sahip olan olaylarda her bir
çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu bilmeniz beklenir. 
 

Unutmayın!
Olasılık bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçümdür ve
değeri 0 ile 1 arasında değişir.
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplama ile ilgili bol bol soru
çözmelisiniz.



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: C



Mart Ayı Örnek Sorusu

Cevap: C



6. KONU: CEBİRSEL İFADELER VE
ÖZDEŞLİKLER

Basit cebirsel ifadeleri tanıyıp farklı şekillerde ifade etmeyi
öğrenmiştiniz.
Terim, katsayı, değişken ve sabit terim kavramları önemlidir. Sabit
terimin de bir katsayı olduğunu unutmayınız.
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapabilmeniz, cebirsel ifadelerle çarpma
işleminin modellerle nasıl yapıldığını bilmeniz gerekir.

 

2019'da 3

Soru!





Mart Ayı
Örnek Sorusu

Cevap: B



2020 LGS 

FEN BİLİMLERİ



1.ÜNİTE 
Mevsimler ve İklim 

Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri

 

 

1 SORU 
2019 LGS'DE

SORULMUŞTUR

MEVSİMLERİN OLUŞUMU
EKSEN EĞİKLİĞİ OLMASAYDI
Mevsimlerin oluşumunun iki temel
sebebi;
1- Dünya’nın Güneş etrafında
dolanması.
2- Bu hareketi yaparken dönme ekseninin
yörünge düzlemine dik olmaması ( eksen
eğikliği )
NOT: Dünya’nın güneşe olan uzaklığı
Dünya’nın sıcaklığını etkiler. Ama bir
bölgede farklı mevsimlerin oluşmasında
rol almaz.



 

 

 

 

HAVA OLAYLARI
* Belirli bir yerde ve kısa süre içinde
(günlük,haftalık vb.)
etkili olan hava şartlarıdır. Örneğin
Ankara’da bir yaz gününde sabah hava açık
ve sakin iken öğle saatlerinde hava birden
bulutlanabilir
* Atmosfer içinde oluşan hava olaylarını
inceleyerek hava tahminleri yapan bilim
dalına meteoroloji denir.
* Günün belirli saatlerinde, üçer beşer saat
arayla yapılan günlük gözlemlerle belirlenir.
* Meteoroloji bilimi ile uğraşan bilim
insanlarına meteorolog denir



Mart ayı
Örnek
sorusu



 

2.ÜNİTE 
DNA ve Genetik Kod 

DNA ve Genetik Kod
Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon
Biyoteknoloji

 

3 soru
2019 LGS'DE

 

DNA

Nükleotitin yapısında bulunan şeker 5

karbonlu olup Deoksiriboz Şekeridir.

Fosfatlar DNA ya asitsi özelliği

kazandırırla
r.

Nükleik asitler iki çeşittir. D
NA ve

RNA dır.

Her bir Nükleik asidin (DNA)

yapısındaki 4 çeşit nükleotidin farklı

sıra , miktar ve farklı kullanımı sonucu

farklı kalıtsal şifrelere sahip nükleik

asitler (DNA) oluşur.Örneğin adenin

bazını içeren nükleotit "adenin

nükleotit", g
uanin bazını içeren

nükleotit "guanin nükleotit" olarak

adlandırılır.



DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır. Bu
hâldeki DNA’ya kromozom adı verilir (DNA + özel protein = kromozom).
Kromozomlar sadece hücre bölünmesi sırasında belirginleşir. Kromozom sayısı canlıya
özgüdür. Her canlının kromozom sayısı genellikle birbirinden farklıdır. Fakat aynı sayıda
kromozoma sahip farklı türde canlılar da vardır.



Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak
çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan

görüntüsüne fenotip adi verilir. Bir canlının
fenotipinin meydana gelmesini sağlayan

genetik yapıya da genotip adı verilir.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tohum
rengi bakımından fenotipi sari olan bir

bezelyenin genotipi SS veya Ss; fenotipi
yeşil olan bir bezelyenin genotipi ise ss

şeklindedir.



Genetik Mühendisliği canlıların
kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek
onlara yeni işlevler kazandırılmasına
yönelik araştırmalar yapan bilim
dalıdır. Genetik mühendisliğinin
uygulama alanlarına klonlama, gen
tedavisi, türlerin ıslah edilmesi,
genetiği değiştirilmiş organizmalar
(GDO), Genom Projesi ve DNA parmak
izi örnek olarak verilebilir. Biyoteknoloji doğa bilimleri yanında

çeşitli mühendislik alanlarını da
kullanarak bitki, hayvan ve
mikroorganizma yapılarını kültür
ortamında değiştirip geliştirerek
onlardan yeni veya az bulunan ürünler
elde etmeyi amaçlayan bilim dalıdır.
Biyoteknoloji ile sağlık, tarım,
hayvancılık ve endüstri gibi alanlarda
kullanılmak üzere çeşitli ürünlerin
geliştirilmesi sağlanır.
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3.ÜNİTE 
Basınç
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Sembol Birim (SI)

Basınç Kuvveti→F→N
Yüzey (Alan)→S (A)→m2

Basınç→P→N/m2 (Pascal)
1 Pascal : 

1 m2 lik yüzeye etki eden
 1 N`luk kuvvetin

 oluşturduğu basınçtır.



Açık hava basıncı P0 ile gösterilir.
Açık hava basıncını ölçmek için
kullanılan araçlara barometre denir.
Atmosferde bulunan gazlara
(moleküllere) yerçekimi kuvveti etki
ettiği için bu gazla (moleküller) 
uzaya yayılmazlar.
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4.ÜNİTE 
Madde ve Endüstri 

Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
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Modern periyodik cetvelde
elementler artan atom
numaralarına göre
sıralanmıştır.Yatay satırlar
( periyot), düşey sütunlar
( gruplar) halinde
düzenlenmiştir.Periyodik
cetvelde 7 periyot bulunur.
1. periyotta 2,
2. ve 3. periyotta 8,
4. periyotta 18,
5. periyotta 18,
6. periyotta 32 element
bulunmaktadır.
7. periyot daha
tamamlanmamıştır.



Farklı maddelerin bir araya gelerek yeni bir maddeyi oluşturma sürecine, başka bir
deyişle kimyasal değişimlerin meydana gelme sürecine kimyasal tepkime denir.
Kimyasal tepkime sırasında maddelerin yapısında bulunan kimyasal bağlar kırılır
(kopar) ve yeni kimyasal bağlar oluşur. Oluşan yeni kimyasal bağ sonucu farklı
özellikte yeni bir madde meydana gelir.



Kararlı olmayan atomların kararlı hale benzemek
için elektron alarak veya vererek ya da

elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları
bağa kimyasal bağ denir.

Atomlar arasında iyonik ve kovalent bağ olmak
üzere iki tür kimyasal bağ oluşur.



 

Sulu çözeltilerinde H+ (hidrojen iyonu)
veren bileşiklere asit denir.
Tatları ekşidir.
Turnusol kâğıdının rengini kırmızıya
çevirirler.
Cildi tahriş ederler, yakıcıdırlar.
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Asitler, metallerle tepkimeye girerek
hidrojen gazı (H2) açığa çıkarırlar.

Sulu çözeltilerinde OH– (hidroksit iyonu) veren bileşiklere baz denir.
Tatları acıdır.
Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
Cildi tahriş ederler, yakıcıdırlar.
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Ele kayganlık hissi verir.



Mart ayı
Örnek
sorusu



Mart ayı
Örnek
sorusu



Devlet Kitapları. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu türkçe 8.sınıf ders kitabı, Ankara

Kök-e Yayıncılık. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik 8.sınıf ders kitabı, Ankara.

SDR Dikey Yayıncılık. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu fen bilimleri 8.sınıf ders kitabı, Ankara.

Nev Kitap. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 8.sınıf ders kitabı, Ankara.

Tutku Yayıncılık. (2018). Mıddle school and ımam hatıp mıddle school- upswıng englısh 8 student's book, Ankara.

Nev Kitap. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu din kültürü ve ahlak bilgisi 8.sınıf ders kitabı, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim ve ortaokul matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB

Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim ve ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB

Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim ve ortaokul T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı ve

kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim ve ortaokul türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB

Basımevi.

Konuya Bak. Com (2020), https://www.konuyabak.com/egitim/ogretmen-materyalleri/ingilizce-dersi/, ( ErişimTarihi :

01.04.2020)

Milli Eğitim Bakanlığı (2020), http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/, ( Erişim Tarihi : 01.04.2020)

KAYNAKÇA

 

 

 



Bu kitapçık Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanmıştır.

https://twitter.com/diyarbakirmem - https://twitter.com/argediyarbakir

https://instagram.com/diyarbakirmem - https://instagram.com/argediyarbakir


