
Türkçe Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metnin içeriğini yorumlar.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

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

Türkçe İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Türkçe Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metin türlerini ayırt eder.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Şiirin şekil özelliklerini açıklar.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Sosyal Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

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

Sosyal Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Sosyal Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

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

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

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

Sosyal Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

Sosyal Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.

Sosyal Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

Din Kültürü İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

Din Kültürü Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

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

Din Kültürü Namazın kılınışına örnekler verir.

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

Din Kültürü İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.

Din Kültürü Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır

Din Kültürü Nasr suresini okur, anlamını söyler.

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

Din Kültürü Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.

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 the weather and their emotions in a simple way.

İngilizce Students will be able to make comparisons between two things.

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 talk about occupations.

İngilizce Students will be able to talk about repeated actions.

İngilizce Students will be able to write short and simple pieces in various forms about holidays.

İngilizce Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities.

İngilizce Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.

İngilizce Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places and things.

Matematik

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

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir
Matematik İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

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

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

Matematik Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.

Matematik Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer

Matematik Bir açıya eş bir açı çizer

Matematik
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Alan ile ilgili problemleri çözer

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

Matematik Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer

6.SINIF KAZANIMLAR



Matematik

Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer

Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.

Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.

Alan ile ilgili problemleri çözer

Matematik

Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.

Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.

Alan ile ilgili problemleri çözer
Matematik Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

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

Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

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

Matematik Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

Fen Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.

Fen Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.

Fen Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

Fen Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.

Fen İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.

Fen Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.

Fen Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.

Fen Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.

Fen Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.

Fen Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.

Fen İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.

Fen Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

Fen Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.

Fen
Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

Fen Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.


