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Kazanım Kodu veya Kazanım Metni

Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.

Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.

Metindeki anahtar kelimeleri belirler.

Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

Metne ilişkin sorulara cevap verir.

Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.

Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.

Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.

Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.

Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.

Metne ilişkin sorulara cevap verir.

Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.

İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.

Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.

Yazım kurallarını kavrayarak uygular.

Yazım kurallarını kavrayarak uygular.

Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.

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

değerlendirir.

Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.

Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.

Batı cephesinde Kuvâyı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

Batı cephesinde Kuvâyı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

Şeyh Sait İsyanı'nı çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.

İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.

Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.

Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.

Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.

Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır.

Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.

Kaza ve kader kavramlarını açıklar.

Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.

Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.

Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.

Students will be able to communicate during simple tasks requiring a simple and direct exchange of information about their Internet habits.

Students will be able to describe in simple terms their concerns, sympathy and future plans.

Students will be able to write a basic paragraph to describe and explain their Internet habits by using simple connectors like ‘and’, ‘but’ and ‘because’.

Students will be able to use simple descriptive language to make brief statements about and compare sports and games.

Students will be able to read very short, simple texts such as personal narratives, advertisements and brochures related to an adventure and find the main points in such 

materials.

Students will be able to read very short, simple texts such as personal narratives, advertisements and brochures related to an adventure and find the main points in such 

materials.

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

Students will be able to make excuses, accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

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

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

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

Özdeşlikleri modellerle açıklar.

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

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.

Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

Tam kare doğal sayıları tanır.

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

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

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

Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.  Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.  

“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.  Tam kare doğal sayıları tanır.

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

Tam kare doğal sayıları tanır.

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

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

Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

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.

Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir.

Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.

Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini açıklar.

Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar.

Sesin bir enerji türü olduğunu ve ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini kavrar.

Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını tespit ederek ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğini fark eder.

Sesin Sürati

Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir.

Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını, araştırma verilerini kullanarak tartışır ve bu konuda çözüm önerileri sunar.

Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır.

Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.

Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri tartışır.

Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

Mayozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini araştırır.

Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.
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