
7.SINIF KONU DAĞILIMLARI

TÜRKÇE

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

SOSYAL BİLGİLER

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.

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada

rol oynayan kurumları tanır.

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate

alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği

değişimleri analiz eder.

Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği

anlamları açıklar.

Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki

uygulamalarla ilişkilendirir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

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.

İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflan-

dırır.

İNGİLİZCE

Appearance and  Personality

Sports



MATEMATİK

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.

MATEMATİK

Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış

açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.

Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özellikler-

ini belirler.

Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri

çözer.

Alan ile ilgili problemleri çözer.

Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki

ilişkileri belirler.

Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.

Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.

FEN BİLİMLERİ

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.


