
1) 8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin 

oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 

 

2) 8.3.1.2. Periyodik sistemde, grup ve periyotların 

nasıl oluşturulduğunu açıklar. 

 

3) 8.3.1.3. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin 

“elektron-katman ilişkisi” temelinde elektron 

dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur. 

 

 

4) 8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak 

sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 

 

5) 8.3.3.1. Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları 

iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır. 

 

6) 8.3.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini 

kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir. 
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7) 8.3.4.2. Maddelerin pH değerlerini kullanarak asitlik 

ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 

8) 8.3.4.3. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki 

etkilerini gözlemler. 

 

9) 8.3.4.4. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak 

kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili 

gerekli tedbirleri alır. 

 

10) 8.3.4.5. Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve 

sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler 

üretir ve sunar. 

 

11) 8.3.5.1. Kimyasal tepkimeleri, bağ oluşumu ve bağ 

kırılımı temelinde açıklar. 

 

12) 8.3.5.2. Kimyasal tepkime türlerini kavrar. 

 



 

13) 8.3.5.3. Kimyasal tepkimelerde kütlenin 

korunduğu sonucunu çıkarır. 

 

14) 8.3.6.1. Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen 

kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya 

endüstrisinin işleyişini kavrar. 

 

15) 8.3.6.2. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya 

endüstrisinin gelişimini sorgular. 

 

 

 

 

16) 8.3.6.3. Kimya endüstrisinde meslek dallarını 

araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanlarının neler 

olabileceği hakkında tahminlerde bulunur. 

 

17) 8.4.1.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu 

gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam 

değişikliği ile ilişkilendirir. 

 

18) 8.4.1.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı 

mercekler kullanarak deneyle gözlemler. 

 



19) 8.4.1.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak 

noktalarını tespit ederek ormanlık alanlara bırakılan 

cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğini fark 

eder. 

 

20) 8.4.1.4. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki 

kullanım alanlarına örnekler verir. 

 

21) 8.4.2.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini 

karşılaştırır. 

 

22) a. Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir. 

 

23) b. Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek ve yıldırım 

olayları ve sonradan duyulan gök gürültüsü örneği 

üzerinden karşılaştırılır. 

 

 

 

 



 

24) 8.4.2.2. Sesin bir enerji türü olduğunu ve ses 

enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini kavrar. 

 

25) 8.5.1.1. Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı 

ilişkisini kavrar ve örnekler verir. 

 

26) 8.5.1.2. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin 

önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini 

açıklar Fotosentezin yapay ışıkta da meydana geldiği 

vurgulanır. 

 

 

 

 

 

 

27) 8.5.1.3. Canlılarda solunumun önemini kavrar ve 

solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar. 

 

28) 8.5.2.1. Madde döngülerini şema üzerinde 

göstererek açıklar. 

 



29) 8.5.2.2. Madde döngülerinin yaşam açısından 

önemini sorgular. 

 

30)8.5.2.3. Ozon tabakasının seyrelme nedenlerini ve 
 canlılar üzerindeki olası etkilerini araştırarak 
sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar. 

 
 
31)8.5.3.1. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik 
 proje tasar 
 

 
 
 
 
 
 

 

32)8.5.3.2. Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın 
 önemini ve ülke ekonomisine katkısını, 
araştırma verilerini kullanarak tartışır ve bu konuda çözüm 
 önerileri sunar. 

 
33) 
8.5.4.1. Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının 

 olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma verilerini kullanarak 

 tartışır. 

 

 

 

 

 



34)8.5.4.2. Biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten  

günümüze gelişimini araştırır ve rapor eder. 

 

35)8.5.4.3. Biyo-teknolojik çalışmalar ile ilgili meslek 

 gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının görev  

alanlarını açıklar. 

 

36) 

8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı 

 maddelerin özısılarının farklı olabileceği  çıkarımında 

 bulunur.Özısının maddeler için ayırt edici özellik olduğu 

 vurgulanır. 

 

 

37)8.6.2.1. Isı ile özısı, kütle ve sıcaklık arasındaki  

ilişkiyi kavrar. 

 

38)8.6.2.2. Isı alışverişi ile ilgili problemler çözer. 

 

39)8.6.3.1. Hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğu  

sonucuna varır.Saf maddelerin hâl değişimi sırasında  

sıcaklığının sabit kaldığına değinilir. 

 



40)8.6.3.2. Maddelerin hâl değişim ısılarını hesapla- 

yarak sonucu yorumlar. 

 

41)8.6.3.3. Maddelerin hâl değişim grafiğini çizer ve  

yorumlar. 

 

 

 

 

 

42)8.6.3.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl  
değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 

 

43)8.7.1.1. Elektriklenmeyi, teknolojideki ve bazı doğa 

 olaylarındaki uygulamalarını gözlemleyerek örneklendirir  

ve açıklar. 

 

44)8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı  

cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini deneyerek  

keşfeder. 
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 yapar ve sonuçlarını gözlemler. 

 

46) 8.7.1.3. Elektriklenme çeşitleriyle ilgili deneyler 

 yapar ve sonuçlarını gözlemler. 

 

 

 

 

 

 

 

  

48) 

8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri  

bakımından sınıflandırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45)8.7.1.3. Elektriklenme çeşitleriyle ilgili deneyler 
47) 
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