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Kazanım Kodu veya Kazanım Metni

Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.

Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.

Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.

Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.

Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.

Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.

Metne ilişkin sorulara cevap verir.

Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.

Metne ilişkin sorulara cevap verir.

İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar.

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.

Metnin planını kavrar.

Metnin konusunu belirler.

Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.

Yazım kurallarını kavrayarak uygular.

Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.

Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.

Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.

15–19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini fark eder.

İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.

Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir.

Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.

Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder.

İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.

Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.

Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.

İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.

Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar.

Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.

Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder.

Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar.

Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.

Students will be able to talk about their preferences.

Students will be able to make suggestions and express quantity.

Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things.

Students will be able to write simple sentences and phrases about what is needed for a special occasion.

Students will become familiar with superstitious beliefs from different countries.

Students will become familiar with superstitious beliefs from different countries.

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 understand simple written messages from friends or colleagues; for example, saying what time they should meet for a party and 

what to buy.

Students will be able to understand short, simple texts on sports written in common everyday language.

Students will be able to write simple sentences and phrases about what people generally do.

Students will be able to understand short, simple texts on sports written in common everyday language.

Students will be able to write simple sentences and phrases about what people generally do.
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Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur.

Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

Bir açıya eş bir açı çizer.

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur. / Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak 

hesaplar.

Bir açıya eş bir açı çizer. / Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler 

olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. / Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. / Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.

Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.

Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.

İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler 

olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. / Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder.

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.

Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir

Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini,ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.

Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini,ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.

Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder. / Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine 

katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.

Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.

Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.

Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir.

Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçtiği vurgulanır.

Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
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