
TEST ADI KAZANIM

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar

Türkçe Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır

Türkçe Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir

Türkçe Medya metinlerini değerlendirir

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur

Türkçe Yazdıklarını düzenler

Türkçe Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur

Türkçe Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır

Türkçe Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur

Türkçe Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler

Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler

Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder

Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler

Türkçe Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder

Türkçe Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur

Türkçe Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar

Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar

Sosyal Bilgiler Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar

Sosyal Bilgiler Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler

Sosyal Bilgiler İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar

Sosyal Bilgiler Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur

Sosyal Bilgiler Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder

Sosyal Bilgiler Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar

Sosyal Bilgiler Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler

Sosyal Bilgiler Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler

Sosyal Bilgiler Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar

Sosyal Bilgiler Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder

Din Kültürü Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler

Din Kültürü İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir

Din Kültürü Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır

Din Kültürü Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır

Din Kültürü Vahyin gönderiliş amacını araştırır

Din Kültürü Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır

Din Kültürü İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar

Din Kültürü İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar

Din Kültürü İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir

Din Kültürü Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar

İngilizce Describing what people do regularly (Making simple inquiries)

İngilizce Describing the weather

İngilizce Telling the time and dates

İngilizce Describing the weather

İngilizce Describing what people are doing now (Making simple inquiries)

İngilizce Expressing likes and dislikes

İngilizce Describing places (Making comparisons)

İngilizce Accepting and refusing

İngilizce Describing what people are doing now (Making simple inquiries)

İngilizce Expressing emotions

6.SINIF KAZANIMLAR



Matematik Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar

Matematik Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

Matematik Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar

Matematik Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

Matematik 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır

Matematik İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır

Matematik Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

Matematik Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar

Matematik Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer

Matematik İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer

Matematik Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler

Matematik Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler

Matematik İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır

Matematik Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar

Matematik Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar

Matematik Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır

Matematik İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır

Matematik Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır

Matematik Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer

Matematik Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir

Fen Bilimleri Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler

Fen Bilimleri Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur

Fen Bilimleri Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar

Fen Bilimleri Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar

Fen Bilimleri Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır

Fen Bilimleri Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar

Fen Bilimleri Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder

Fen Bilimleri Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar

Fen Bilimleri Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar

Fen Bilimleri Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar

Fen Bilimleri Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır

Fen Bilimleri Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler

Fen Bilimleri Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar

Fen Bilimleri Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar

Fen Bilimleri Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir

Fen Bilimleri Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler

Fen Bilimleri Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar

Fen Bilimleri Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar

Fen Bilimleri Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler

Fen Bilimleri Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler


