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2020 Nobel Ödülü Sahipleri Açıklandı!

• Nobel Barış Ödülü’ne, Dünya Gıda Programı (WFP),

• Nobel Edebiyat Ödülü’ne, ABD’li şair Louise Glück,

• 2020 Nobel Kimya Ödülü’ne, Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile 
ABD’li biyokimyacı Jennifer A. Doudna,

• 2020 Nobel Tıp Ödülü’ne, ABD’li virologlar Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz 
bilim insanı Michael Houghton,

• 2020 Nobel Fizik Ödülü’ne, Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez, İngiliz matematiksel 
fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel, 

• 2020 Nobel Ekonomi Ödülü’ne, Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.

Gün Dönümleri ve Ekinokslarda
Dünyanın Başına Gelenler

Duymayan Kalmasın!

Sadelestirilmis 
Bilgiler

Ebediyet : Sonu olmayan, sonsuzluk.

 

Kasım AyınınÖnemli Olayı

10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9.05,

Dolmabahçe Sarayı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

ebediyete intikal ederek Türk milletinin kalbine gömüldü.

Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz!
21 MART

EKİNOKSU
23 EYLÜL 
EKİNOKSU

21 HAZİRAN
GÜN

DÖNÜMÜ

21 ARALIK
GÜN

DÖNÜMÜ

Güneş ışınları 
öğle vakti 

Ekvator’a dik 
düşer. 

Güneş ışınları 
öğle vakti 

Ekvator’a dik 
düşer. 

Güneş ışınları 
öğle vakti 

KYK’deki Yengeç 
Dönencesi’ne 

dik düşer.

Güneş ışınları
öğle vakti

GYK’deki Oğlak 
Dönencesi’ne

dik düşer.

Dünya’nın her 
yerinde 

gece-gündüz 
eşitliği yaşanır.

Dünya’nın 
her yerinde 

gece-gündüz 
eşitliği yaşanır.

KYK’de en uzun 
gündüz süresi 

yaşanır. GYK’de 
ise en uzun gece.

GYK’de en uzun 
gündüz süresi 
yaşanır. KYK’de 

ise en uzun gece.

Aynı meridyen 
üzerindeki tüm 

noktalarda 
Güneş aynı anda 
doğar ve batar. 

Aynı meridyen 
üzerindeki tüm 

noktalarda Güneş 
aynı anda doğar 

ve batar. 

Dünya üzerinde 
herhangi bir noktadan 

Kuzey’e doğru gidildikçe 
gündüz süresinin 
uzadığı görülür. 

Dünya üzerinde herhangi 
bir noktadan Güney’e 

doğru gidildikçe gündüz 
süresinin uzadığı görülür. 

KYK’de ilkbahar 
başlangıcıdır. 

GYK’de ise sonbahar 
başlangıcıdır.

KYK’de sonbahar 
başlangıcıdır. 

GYK’de ise ilkbahar 
başlangıcıdır.

KYK’de yaz mevsiminin 
başlangıcıdır. GYK’de 
ise kış başlangıcıdır

GYK’de yaz 
mevsiminin 

başlangıcıdır. KYK’de 
ise kış başlangıcıdır.

Bu tarihten itibaren 
KYK’de gündüzler 
gecelerden uzun 

olmaya başlar. GYK’de 
tam tersi yaşanır. 

Bu tarihten itibaren 
KYK’de geceler 
gündüzlerden 
uzun olmaya 

başlar. GYK’de 
tam tersi yaşanır.

KYK’de bu tarihten 
sonra gündüzler 

kısalmaya, geceler 
uzamaya başlar. 

GYK’de ise tersi yaşanır.

GYK’de bu tarihten 
sonra gündüzler 

kısalmaya, geceler 
uzamaya başlar.

 KYK’de ise tersi yaşanır.

Kuzey Kutup 
Noktasında 6 aylık 

gündüzün, Güney’de 
ise 6 aylık gecenin 

başlangıcıdır.

Kuzey Kutup 
Noktasında 6 
aylık gecenin, 

Güney’de ise 6 aylık 
gündüzün 

başlangıcıdır.

Kuzey Kutup Dairesinde 
24 saat gündüz, 

Güney’de ise 
24 saat gece yaşanır.

Güney Kutup Dairesinde 
24 saat gündüz, 

Kuzey’de ise 24 saat 
gece yaşanır.



• Tüm gün evde olmanız ders çalışma disiplininizi bozmamalı. 
“Nasıl olsa evdeyim, bugün çalışmak istemiyorum.” düşüncesi 
sizi çalışmaktan uzaklaştırıp telafisi zor bir duruma düşürecektir. 
Bu nedenle okula gittiğiniz zamanki gibi bir ders programı 
oluşturun ve bu programa kararlı bir şekilde uyun.

• Planlama sayesinde her gün ne yapacağınızı bilmek, sorumluluk 
bilincinizin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

• Çalışma programınızda uzaktan eğitim ve ekstra yapacağınız 
çalışmalar dengeli bir şekilde ayarlanmalı. 

• Kendinizin öğretmeni olun ve kendinize ödevler verin. Her 
biten konudan sonra mutlaka 2 test çözmeniz gerektiğini 
benimseyerek, bu durumu rutininiz haline getirin.

• Her ders için konu listesi oluşturun. Bitirdiğiniz konuları 
işaretlemek dersteki ilerleyişinize görmenize yardımcı olacaktır. 
Bitirdiğiniz konuları görmek sizi aynı zamanda motive edecektir.

• Çalışmalarınızı birden değil, zaman içinde adım adım arttırın. 
Böylece hem kendinizi bıktırmamış olursunuz hem de çalışma 
sürecine adapte olmakta zorlanmazsınız.

• Bu süreci yapacağınız sağlıklı bir planla atlatabilirsiniz. Kendinize 
ve sürece güvenin. Gün içinde yeterli çalışmayı yaptıktan sonra 
kendinizi ödüllendirmeyi de unutmayın.

Dertlilere Derman
Rehberlik Kösesi

                         AYIN ÖNERİLERİFilm : VedaŞarkı : Havada Bulut Yok / Yemen Türküsü
Roman : Çalıkuşu / Reşat Nuri Güntekin
Ders Kitabı : TYT/AYT Tarih Murat Öğrencim 
Defteri

Uzaktan Eğitim Sürecinde Çalışma Motivasyonunu Nasıl Sağlarız?

•Paragraf metinlerini anında anlayıp doğru 
yorumlamak,

•Süre ve hız kaybını ortadan kaldırmak isteyenleri,

                                                                                          Mutlak Başarı Serimizden 
                                                                                            Paragraf Soru Bankalarımızla tanıştıralım.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflara özel hazırlanmış 
kitaplarımızı daha yakından incelemek 
için Youtube kanalımıza ve mubayayinları.com 
internet sitemize göz atabilirsiniz!

Konular sizler için öğretmenleriniz tarafından 
kendi el yazıları ile yazıldı ve üstelik kavram 
haritaları, tablolar, görseller; etkinlikler ve ünite 
değerlendirme testleri ile de defterleriniz 
zenginleştirildi.Kendinize yakın hissederek çalışma 
motivasyonunuzu arttıracak Murat Öğrencim 
Defterlerini incelemek için Youtube kanalımızı 
ve muratyayinlari.com internet sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz! 

Sevgili 8. Sınıflar,

Hepinize sağlıklı günler ve başarılar dileriz!



UNESCO Dünya Öğretmenler Günü olarak 5 Ekim tarihini belirlemiştir.
Fakat bizim ülkemizde Öğretmen Günü 24 Kasım’da kutlanmaktadır. 
Bu durum, Türk Harf İnkılabıyla doğrudan bağlantılıdır.

Mustafa Kemal Atatürk, Latin harflerinin Türkçe için daha uygun olacağını 
düşünerek 1 Kasım 1928’de harf inkılabını gerçekleştirir. Halkın yeni alfabeyi 
öğrenebilmesi içinse 11 Kasım 1928’de Millet Mektepleri’ni açar. Burada ilk 
dersi bizzat Atatürk'ün vermesinden dolayı Bakanlar Kurulu kararı 
ile kendisine Millet Mektebi’nin “Başöğretmeni’’ unvanı verilir.

Yaşanan gelişmelerin sonrasında 1981 yılına gelindiğinde 24 Kasım’ın 
Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararı alınır. O günden beri 
ülkemizde Öğretmenler Günü 24 Kasım’da kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü Neden 
24 Kasım’da Kutlanır?

“Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr, öğretmendir.”  
                                                                                
                                                                                        M. K. ATATÜRK 
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Azim, hayallerin kapısını 
açacak sihirli anahtardır.

CEVAPLAR

d e

SORU 1 SORU 2

Pardon! Şu Soruya 
Bi Bakabilir Misiniz?


