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Kazanım Kodu veya Kazanım Metni

Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder

Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder

Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanır.

Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

Metinde cümlenin, bölümün, sahnenin veya dörtlüğün metnin bütünü ile nasıl ilişkilendirildiğini ve olay akışına nasıl katkı sağladığını analiz eder.

Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder.

Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanır.

Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.

Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.

Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder.

Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.

Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.

Okuduğu metnin türünü belirler.

Okuduklarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını fark eder

Okuduğu metnin türünü belirler.

Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Edat, bağlaç ve ünlemlerin anlama olan katkısını fark eder.

Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır; kök bilgisi ile ilişki kurar.

Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.

Olgu ve görüşü ayırt eder.

Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.

Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.

Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar.

Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin 

çıkarımlarda bulunur.

Orta Asya ilk Türk toplumlarının kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.

Kur’an-ı Kerim’in temel konularını açıklar.

Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.

Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.

Namaza hazırlık şartlarını belirtir.

Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.

Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.

Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.

Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar.

Veda Hutbesi’nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar.

Hz. Muhammed’in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri yorumlar.

Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations.

Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly.

Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather.

Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities.

Students will be able to ask and answer about what they did on their holidays.

Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.

Students will be able to describe people doing different actions.

Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions/feelings.

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things.

Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities.

Students will be able to ask and answer about what they did on their holidays.

Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities.

Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly.

Students will be able to give the date.
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Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.

İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir.

Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. / Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

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

Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar.

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

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. / Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak 

anlamına geldiğini kavrar. / Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.

Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.

Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.

Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir.

Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.

Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. / Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri 

verildiğinde diğerini bulur.

Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.

İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.

Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır.

Bir bitki ya da hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.

Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar.

Kanın yapı ve görevlerini kavrar.

Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.

Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.

Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.

Yoğunluğu tanımlar ve birimini belirtir.

Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar.

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir.

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar.

Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar.

Ses yalıtımının önemini açıklar ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnekler verir.

Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

SA
Y

IS
A

L


