
TRK Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
TRK Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
TRK Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
TRK Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
TRK Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
TRK Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
TRK Metnin konusunu belirler.
TRK Metne ilişkin sorulara cevap verir.
TRK Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
TRK Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
TRK Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
TRK Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
TRK Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
TRK Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
TRK Metnin planını kavrar.
TRK Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
TRK Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
TRK Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar.
TRK Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
TRK Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
SOS İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

SOS
İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. / İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark 

eder.

SOS Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.

SOS Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.
SOS Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
SOS Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.
SOS Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
SOS Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.
SOS Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir.
SOS İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

DİN Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir.
DİN Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar.
DİN Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar.
DİN Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
DİN Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
DİN Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
DİN Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.
DİN Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar.
DİN Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
DİN Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar.
İNG Students will be able to ask questions related to the frequency of events.
İNG Students will be able to make simple suggestions.

İNG Students can understand short narratives about everyday things (e. g., TV programs) dealing with topics which are familiar to me if the text is written in simple language.

İNG Students will be able to talk about their preferences.
İNG Students will be able to understand short, simple texts on sports written in common everyday language.
İNG Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities and make simple comparisons.

İNG
Students will be able to identify important information in texts in which the dates and names play an important role and which are clearly structured and illustrated.

Students will be able to make themselves understood in a simple way when they talk about the past.

İNG
Students can understand short narratives about everyday things (e. g., TV programs) dealing with topics which are familiar to me if the text is written in simple language.

Students will be able to relate new information to visual concepts.

İNG
Students will be able to understand short simple texts related to wild animals. Students will be able to identify short, simple sentences and expressions about past and present activities.

Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.

İNG
Students will be able to understand short simple texts related to wild animals. Students will be able to identify short, simple sentences and expressions about past and present activities.

Students will be able to write simple structures describing wildlife.

MAT Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
MAT Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. / Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
MAT Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
MAT Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
MAT Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
MAT Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
MAT Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
MAT Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
MAT Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

MAT Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

MAT Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
MAT Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
MAT Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
MAT Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
MAT Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

MAT
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder. / Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo, 

grafik ve denklem ile ifade eder.
MAT Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
MAT Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
MAT Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
MAT Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
FEN Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
FEN Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
FEN Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
FEN İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.
FEN Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.
FEN Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
FEN Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.
FEN Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.
FEN Yaygın bileşik ve iyonların formül ve isimlerini bilir.
FEN Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. / Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.
FEN Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
FEN Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. / Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.
FEN Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
FEN Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
FEN Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
FEN Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
FEN Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
FEN Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
FEN Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir.
FEN Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

7.SINIF KAZANIMLAR
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