
TEST KAZANIMLAR

Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

Türkçe Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Metnin konusunu belirler.

Türkçe İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Türkçe İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Sosyal Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

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

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

Sosyal Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.

Sosyal Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.

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

Sosyal Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Sosyal Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.

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

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

Din Kültürü Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

Din Kültürü Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

Din Kültürü Namazın kılınışına örnekler verir.

Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.

Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.

Din Kültürü Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

Din Kültürü Namazın kılınışına örnekler verir.

Din Kültürü Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır

Din Kültürü Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Din Kültürü Tebbet suresini okur, anlamını söyler.



İngilizce Students will be able to ask people to compare things.

İngilizce Students will be able to ask people about the weather.

İngilizce Students will be able to use various simple expressions to state the feelings and personal opinions about places and things.

İngilizce Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.

İngilizce Students will be able to describe past activities and personal experiences.

İngilizce Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way.

İngilizce Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.

İngilizce Students will be able to use various simple expressions to state the feelings and personal opinions about places and things.

İngilizce Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.

İngilizce Students will be able to talk about repeated actions.

Matematik Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

Matematik Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Matematik Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

Matematik Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

Matematik İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

Matematik İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.

Matematik Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.

Matematik Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

Matematik Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.

Matematik Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.

Matematik Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir 

parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
Matematik Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar.

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

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Matematik Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

Matematik Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.

Matematik Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

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

Matematik
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. İki kesrin bölme işlemini yapar ve 

anlamlandırır. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Fen Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır

Fen Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

Fen Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

Fen Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.

Fen Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.

Fen Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.

Fen Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.

Fen Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.

Fen Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.

Fen Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

Fen Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

Fen Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.

Fen Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.

Fen Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.

Fen Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.

Fen Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

Fen Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

Fen Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

Fen Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.

Fen Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.


