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SÖZEL Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri-duyguları belirler.
SÖZEL Türkçe Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
SÖZEL Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri-duyguları belirler.
SÖZEL Türkçe Cümlelerin anlam özelliklerini belirler.(Olumlu - Olumsuz cümle)
SÖZEL Türkçe Yazım kurallarını kavrayarak uygular. (Yazımı Karıştırılan Sözcükler )
SÖZEL Türkçe Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. (Öneri-Olasılık (İhtimal)Cümlesi )
SÖZEL Türkçe Metindeki duygu, düşünce, hayal ve olayların sırasını ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirler.
SÖZEL Türkçe Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
SÖZEL Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri-duyguları belirler.
SÖZEL Türkçe Metnin ana fikrini-ana duygusunu belirler.
SÖZEL Türkçe Metnin konusunu belirler.
SÖZEL Türkçe Yeni öğrendiği deyimleri cümle içerisinde kullanır.
SÖZEL Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri-duyguları belirler.
SÖZEL Türkçe Anı-Günlük-Makale-Fıkra-Sohbet-Deneme türünün özelliklerini belirler.
SÖZEL Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri-duyguları belirler.
SÖZEL Türkçe Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. (Noktalı Virgül-İki Nokta )
SÖZEL Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri-duyguları belirler.
SÖZEL Türkçe Cümledeki fiilerin çatı özelliklerini kavrar.
SÖZEL Türkçe Sıralı Cümle.
SÖZEL Türkçe Kelimelerin cümle içinde kazandığı anlamları fark eder.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu 

değerlendirir.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak 

değerlendirir.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile 

ilişkilendirir.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Mustafa Kemal'in Milli Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği 

ile ilişkilendirir.
SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve 

halkın tutumunu değerlendirir.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi 

fark eder.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı 

olarak açıklar.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında 

etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

SÖZEL T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının 

kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
SÖZEL Din Kültürü Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
SÖZEL Din Kültürü İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
SÖZEL Din Kültürü Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
SÖZEL Din Kültürü Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.

SÖZEL Din Kültürü
Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma 

konusunda duyarlı olur.
SÖZEL Din Kültürü Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir.
SÖZEL Din Kültürü Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
SÖZEL Din Kültürü Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar.
SÖZEL Din Kültürü Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir.

SÖZEL Din Kültürü Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.

SÖZEL İngilizce Describing the weather
SÖZEL İngilizce Describing places
SÖZEL İngilizce Talking about past events
SÖZEL İngilizce Making simple comparisons
SÖZEL İngilizce Stating personal opinions
SÖZEL İngilizce Apologizing
SÖZEL İngilizce Naming common objects
SÖZEL İngilizce Expressing concern and sympathy
SÖZEL İngilizce Talking about plans
SÖZEL İngilizce Giving explanations / reasons



SAYISAL Matematik Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
SAYISAL Matematik Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
SAYISAL Matematik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
SAYISAL Matematik Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
SAYISAL Matematik Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
SAYISAL Matematik Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
SAYISAL Matematik Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
SAYISAL Matematik Özdeşlikleri modellerle açıklar.
SAYISAL Matematik Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
SAYISAL Matematik Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
SAYISAL Matematik Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

SAYISAL Matematik
Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca 

öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
SAYISAL Matematik Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.
SAYISAL Matematik Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
SAYISAL Matematik Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.
SAYISAL Matematik Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
SAYISAL Matematik Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
SAYISAL Matematik Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

SAYISAL Matematik
Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde 

yazar.
SAYISAL Matematik Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
SAYISAL Fen Bilimleri Mitozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini açıklar.
SAYISAL Fen Bilimleri Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir.
SAYISAL Fen Bilimleri Kimyasal tepkime türlerini kavrar.
SAYISAL Fen Bilimleri Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır.
SAYISAL Fen Bilimleri Isı ile öz ısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar.
SAYISAL Fen Bilimleri Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.
SAYISAL Fen Bilimleri Mayoz ve mitoz arasındaki farkları kavrar.
SAYISAL Fen Bilimleri Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
SAYISAL Fen Bilimleri Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır.
SAYISAL Fen Bilimleri Işığın kırılmasını ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
SAYISAL Fen Bilimleri Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebenini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
SAYISAL Fen Bilimleri Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebenini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
SAYISAL Fen Bilimleri Besin zincirindeki ürüteci-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekleri verir.
SAYISAL Fen Bilimleri Isı alışverişi ile ilgili problemler çözer.
SAYISAL Fen Bilimleri Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar.
SAYISAL Fen Bilimleri Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.

SAYISAL Fen Bilimleri
Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını, araştırma verilerini kullanarak 

tartışır ve  bu konuda çözüm önerileri sunar.
SAYISAL Fen Bilimleri Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini açıklar.
SAYISAL Fen Bilimleri Özı sıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur.
SAYISAL Fen Bilimleri Basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.


