
Noktalama işaretleri 

Yazım kuralları 

Çok anlamlılık 

Metnin konusu 

Metnin ana fikri 

Metnin yardımcı fikri 

Metnin başlığı 

Şiirin teması 

Şiirin ana duygusu 

Şiirde başlık 

Deyim 

Metnin bölümleri 

Paragraf oluşturma 

İki metin karşılaştırması 

Fillerin anlam özellikleri 

Hikaye unsurları 

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

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 

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

açıklar. 

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır 

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 

Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 

Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 

Appearance and Personality 

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

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

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

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

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

Uzay teknolojilerini açıklar. 

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin 

eder. 

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Teleskopun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 

Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 

Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 

Yıldız kavramını açıklar. 

Galaksilerin yapısını açıklar. 

Evren kavramını açıklar. 

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

Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle 

ilişkilendirerek tartışır. 

Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 
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