
TRK Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
TRK Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
TRK Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
TRK Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
TRK Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
TRK Metne ilişkin sorulara cevap verir.
TRK Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
TRK Metindeki amaçsonuç ilişkilerini fark eder.
TRK Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
TRK Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
TRK Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
TRK Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
TRK Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.
TRK Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
TRK Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
TRK Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
TRK İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
TRK Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
TRK Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
TRK Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
İNK Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
İNK Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir.

İNK Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.

İNK Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.
İNK Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir.
İNK Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
İNK Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
İNK Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
İNK Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir.

İNK Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

DİN Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
DİN İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
DİN Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır.
DİN Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
DİN Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
DİN İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
DİN Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
DİN İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
DİN İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
DİN İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.

İNG
Students will be able to understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary on communication.

Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions.
İNG Students will be able to accept and refuse an offer/invitation, give reasons, apologize and make simple inquiries as a short series of simple phrases and sentences.

İNG
Students will be able to understand the gist and comprehend phrases and the highest frequency vocabulary related to the topic ‘Internet’ 

provided speech is clearly and slowly articulated.
İNG Students will be able to identify main ideas in very short, simple texts about internet habits.

İNG Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. Students will be able to understand short, simple offers, invitation letters, etc.

İNG Students will be able to understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary on communication.

İNG
Students will be able to understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary on communication.

Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary related to ‘communication.’ Students will be able to follow a phone conversation.

İNG
Students will be able to understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary on communication. 

Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary related to ‘communication.’ Students will be able to follow a phone conversation.

İNG

Students will be able to identify main ideas in very short, simple texts about internet habits. 

Students will be able to understand the gist and comprehend phrases and the highest frequency vocabulary related to the topic ‘Internet’ provided speech is clearly and slowly 

articulated.

İNG

Students will be able to identify main ideas in very short, simple texts about internet habits. 

Students will be able to understand the gist and comprehend phrases and the highest frequency vocabulary related to the topic ‘Internet’ provided speech is clearly and slowly 

articulated.
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MAT
Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
MAT Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

MAT
Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
MAT Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
MAT Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

MAT
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

MAT
Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

MAT
Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.

Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

MAT

Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.

Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.

Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

MAT

Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.

Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.

MAT
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
MAT Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
MAT Tam kare doğal sayıları tanır.
MAT Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
MAT Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
MAT Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

MAT
Tam kare doğal sayıları tanır.

Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

MAT
Tam kare doğal sayıları tanır.

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

MAT

“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.

Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.

Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

MAT

Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

Tam kare doğal sayıları tanır.

Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

Olasılık değerinin 01 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
FEN Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
FEN Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
FEN İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını tespit ederek ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğini fark eder.
FEN Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
FEN Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
FEN Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
FEN Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
FEN Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini kavrar.
FEN Kimyasal tepkimeleri, bağ oluşumu ve bağ kırılımı temelinde açıklar./Kimyasal tepkime türlerini kavrar./Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucunu çıkarır.
FEN Kimyasal tepkimeleri, bağ oluşumu ve bağ kırılımı temelinde açıklar./Kimyasal tepkime türlerini kavrar./Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucunu çıkarır.
FEN Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektronkatman ilişkisi” temelinde elektron dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur.

FEN
Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır. / Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektronkatman ilişkisi” temelinde elektron 

dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur.
FEN Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir.

FEN Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir. / Maddelerin pH değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda bulunur.

FEN Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
FEN Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.
FEN Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır.

FEN
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektronkatman ilişkisi” temelinde elektron dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur. / Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları 

iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır.
FEN Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.
FEN Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.
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