
TRK Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder
TRK Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanır.

TRK
Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder

Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanır.
TRK Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder
TRK İçeriğe uygun atasözleri, deyimler, özdeyişler kullanır.
TRK Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
TRK Metinde cümlenin, bölümün, sahnenin veya dörtlüğün metnin bütünü ile nasıl ilişkilendirildiğini ve olay akışına nasıl katkı sağladığını analiz eder.
TRK Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanır.
TRK Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.
TRK Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.
TRK Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır; kök bilgisi ile ilişki kurar.
TRK Gerektiğinde anlatımı zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.
TRK Oluşturduğu taslakta giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer verir.
TRK Okuduğu metnin türünü belirler.
TRK Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
TRK Okuduklarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını fark eder
TRK Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder.
TRK Edat, bağlaç ve ünlemlerin anlama olan katkısını fark eder.
TRK Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.
TRK Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.
SOS Olgu ve görüşü ayırt eder.
SOS Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.

SOS Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

SOS Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
SOS Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar.
SOS Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
SOS Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
SOS İslamiyet'in doğuşu,Hz.Muhammed ve Dört halife devri ile sonrası olaylarını analiz eder.

SOS
Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

SOS Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
DİN Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
DİN Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur.
DİN Namaza hazırlık şartlarını belirtir.
DİN Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler.
DİN Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder.
DİN Namazın kılınışını açıklar.
DİN Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
DİN Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar.
DİN Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar.
DİN Namazı bozan durumları örneklendirir.

İNG Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things.
İNG Students will be able to read short information on a poster about a certain place.
İNG Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather.

İNG
Students will be able to read visually supported, short, simple, written statements.

Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.
İNG Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.
İNG Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things.
İNG Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life.

İNG
Students will be able to describe people doing different actions.

Students will be able to ask people about the weather

İNG
Students will be able to describe people doing different actions.

Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.

İNG
Students will be able to describe people doing different actions.

Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.

MAT
Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. / Aynı 

veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
MAT Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
MAT Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
MAT Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
MAT Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
MAT Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
MAT Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
MAT Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
MAT Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. / Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

MAT Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

MAT İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
MAT İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir.
MAT Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
MAT Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
MAT Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
MAT Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
MAT Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
MAT Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
MAT Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

MAT
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. / Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını 

belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
FEN Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
FEN Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.
FEN Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.
FEN Kanın yapı ve görevlerini kavrar.
FEN Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
FEN Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır.
FEN Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar.
FEN Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
FEN Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini sorgular.
FEN Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.
FEN Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
FEN Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
FEN Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
FEN Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
FEN Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
FEN Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
FEN Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar.
FEN Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
FEN Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.
FEN Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir.

6.SINIF KAZANIMLAR
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