
Çok anlamlılık 

Konuşturma sanatı 

Kişileştirme sanatı 

Yabancı dillerden girmiş kelimelerin Türkçe karşılıkları 

Eş anlamlı kelimeler 

Hikaye unsurları 

Şiirde başlık 

Metnin konusu 

Metnin ana fikri 

Metnin başlığı 

Özdeyiş 

Atasözü 

Deyim 

Paragrafın bölümleri 

Paragraf oluşturma 

Metni akışını bozan cümle 

Şiirin teması 

Şiirin ana duygusu 

Metinle ilgili soru sorma cevap verme 

Paragraf tamamlama 

Noktalama işaretleri (Nokta,virgül) 

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 

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

eder. 

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik önyargıları sorgular 

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma vedayanışmayı destekleyici 

faaliyetlere katılır. 

Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini 

savunur. 

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine 

ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 

TÜ
R

K
Ç

E

6.SINIF KAZANIMLAR

KAZANIMLAR

SO
SY

A
L



Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar 

Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar 

Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder 

Vahyin gönderiliş amacını araştırır 

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 

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

Life

Yummy Breakfast

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

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılmaözelliğini uygulamaya yönelik 

işlemler yapar. 

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 

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

Asal sayıları özellikleriyle belirler. 

Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

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

Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder 

Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder 

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur 

Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar 
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