
TÜRKÇE Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
TÜRKÇE Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
TÜRKÇE Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
TÜRKÇE Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
TÜRKÇE Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
TÜRKÇE Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
TÜRKÇE Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
TÜRKÇE Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
TÜRKÇE Bir işin işlem basamaklarını yazar.
TÜRKÇE Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
TÜRKÇE Metinle ilgili sorulara cevap verir.
TÜRKÇE Metin türlerini ayırt eder.
TÜRKÇE Kökleri ve ekleri ayırt eder.
TÜRKÇE Metinler arasında karşılaştırma yapar.
TÜRKÇE Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
TÜRKÇE Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
TÜRKÇE Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

TÜRKÇE Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

SOSYAL Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.
SOSYAL SOSYALyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

SOSYAL Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.

SOSYAL Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
SOSYAL Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
SOSYAL Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
SOSYAL Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
SOSYAL Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SOSYAL Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
SOSYAL Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.

DİN Camiyi genel özellikleri ile tanır.
DİN Kültürümüzden dua örnekleri verir
DİN İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder.
DİN Hz. Muhammed’in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar
DİN Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler
DİN Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.
DİN Hz. Muhammed’in ailesi içindeki davranışları-na örnekler verir.
DİN Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.
DİN Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.

DİN Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.

İNGİLİZCE Students will be able to give information about other people’s hobbies and abilities using simple phrases and sentences.
İNGİLİZCE Students will be able to comprehend short, simple texts about illnesses and people’s needs and feeling, especially when they are accompanied by pictures.

İNGİLİZCE
Students will be able to comprehend conversations on people’s hobbies, likes, dislikes, and abilities provided that their interlocutor speaks clearly and slowly.

Students will be able to give information about other people’s hobbies and abilities using simple phrases and sentences.
İNGİLİZCE Students will be able to understand information about where important places are.
İNGİLİZCE Students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y.

İNGİLİZCE
Students will be able to comprehend short, simple texts describİNGİLİZCE daily routines.

Students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication is dependent on repetition, rephrasİNGİLİZCE and repairs.
İNGİLİZCE Students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made.
İNGİLİZCE Students will be able to give information about other people’s hobbies and abilities using simple phrases and sentences.

İNGİLİZCE
Students will be able to comprehend conversations on people’s hobbies, likes, dislikes, and abilities provided that their interlocutor speaks clearly and slowly.

Students will be able to give information about other people’s hobbies and abilities using simple phrases and sentences.

İNGİLİZCE
Students will be able to comprehend conversations on people’s hobbies, likes, dislikes, and abilities provided that their interlocutor speaks clearly and slowly.

Students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes, and abilities.
MATEMATİK Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
MATEMATİK Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

MATEMATİK
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.

Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.
MATEMATİK Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.
MATEMATİK Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.
MATEMATİK Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.
MATEMATİK Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
MATEMATİK Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
MATEMATİK Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

MATEMATİK Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

MATEMATİK Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.
MATEMATİK Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
MATEMATİK En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
MATEMATİK En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar
MATEMATİK Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
MATEMATİK Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır

MATEMATİK
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.

Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.
MATEMATİK Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
MATEMATİK Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
MATEMATİK Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.

FEN Ay’ın özelliklerini açıklar.
FEN Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
FEN Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır
FEN Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
FEN Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
FEN Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer
FEN Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar
FEN Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
FEN Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur
FEN Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler
FEN Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur
FEN Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar
FEN Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar
FEN Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar
FEN Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır
FEN Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur
FEN Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır
FEN Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
FEN Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer
FEN Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır

5.SINIF KAZANIMLAR
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