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Kazanım Kodu veya Kazanım Metni

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

Metnin konusunu belirler.

Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Metinle ilgili sorulara cevap verir.

Metinle ilgili sorulara cevap verir.

Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Metin türlerini ayırt eder.

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.

Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.

Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.

Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.

Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.

Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.

Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.

Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini 

fark eder

Kur’an’ın yol göstericiliğinin ne anlama geldiğini açıklar.

Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirip kötülüklerden sakındırdığını 

örneklerle açıklar.

Kur’an’ın hayatımızdaki yeri ve önemini fark eder.

Kur’an’ın İslam dinindeki önemini yorumlar.

Hz. Muhammed’in ailesi içindeki davranışları-na örnekler verir.

Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.

Kültürümüzden dua örnekleri verir

Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.

Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.

Students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication is dependent on repetition, rephrasing and repairs.

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

Students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication is dependent on repetition, rephrasing and repairs.

Students will be able to understand simple requests for permission and their responses delivered at a slow pace, without background noise.

Students will be able to comprehend short, simple texts about illnesses and people’s needs and feelings, especially when they are accompanied by pictures.

Students will be able to understand short texts with visual aids such as cartoons, posters and birthday cards.

Students will be able to use simple phrases and sentences to state personal opinions about movies and movie characters.

Students will be able to ask and answer simple questions and people’s likes and dislikes regarding movies with pauses and help from their interlocutors.

Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and advertisements related to movies.

Students will be able to use simple sentences and phrases to talk about their and their family member’s/ friends’ daily routines and tell the time with pausing 

to search for expressions and less familiar words.

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

Students will be able to see the commonalities in terms of children’s games in different countries.

Students will be able to comprehend conversations on people’s hobbies, likes, dislikes, and abilities provided that their interlocutor speaks clearly and slowly.
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Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.

Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.

Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.

Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.

Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. / Payları veya paydaları eşit kesirleri 

sıralar.

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

Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle iliş- kisini anlar.

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır

Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer

Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir

Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar

Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler

Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar

Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır

Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.

Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.

Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir

Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder

Tam Gölge

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır
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