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

Türkçe Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

Türkçe Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Türkçe Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Türkçe Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Türkçe Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe
Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Türkçe Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Yazdıklarını düzenler.

Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe

Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.

Sosyal Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Sosyal İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

Sosyal Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Sosyal İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

Sosyal Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.

Sosyal Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.

Sosyal Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.

Sosyal Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.

Sosyal Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.

Sosyal Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.

Din Kültürü İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

Din Kültürü Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.

Din Kültürü Nâs suresini okur, anlamını söyler.

Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.

Din Kültürü Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.

Din Kültürü Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.

Din Kültürü Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

Din Kültürü Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.

Din Kültürü Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.

İngilizce Students will be able to talk about past events with definite time.

İngilizce Students will be able to talk about past events with definite time.

İngilizce Students will be able to understand texts about celebrations.

İngilizce Students will be able to understand short and simple texts on sports.

İngilizce Students will be able to write simple pieces to compare people.

İngilizce Students will be able to recognize the names of the public buildings.

İngilizce Students will be able to make suggestions.

İngilizce Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things.

İngilizce Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.

İngilizce Students will be able to recognize the names of the public buildings.

7.SINIF KAZANIMLAR



Matematik

Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Matematik
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler 

olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Matematik

Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar

Matematik

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.

Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Matematik
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Matematik

Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Matematik
Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.

Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.

Matematik Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

Matematik Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Matematik

Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler 

olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Matematik
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.

Matematik

İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler 

olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik
Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Alan ile ilgili problemleri çözer.

Matematik

Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.

Matematik
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar

Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.

Matematik

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.

Matematik

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.

Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.

Matematik

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Fen Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.

Fen Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Fen Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Fen
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.

Fen Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Fen Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.



Fen
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.

Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

Fen Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

Fen Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

Fen
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı 

kullanım alanlarını ifade eder.

Fen Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

Fen Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.

Fen Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

Fen Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.

Fen Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Fen Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.

Fen Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Fen
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.

Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.

Fen İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Fen Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.


