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No
Kazanım Metni

1 Konuşma

1 Şiirin temasını belirler.

1 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.

1 Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.

1 Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

1 Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

1 Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

1 Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

1 Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.

1 Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Konuşma

1 Metnin üslup özelliklerini belirler.

1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

1 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Konuşma

1 Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

1 Metnin tema ve konusunu belirler.

1 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

1 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

2 Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

2 Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

2
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında 

çıkarımlarda bulunur.

2 Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

2
İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının 

gerekçelerini analiz eder.

2 Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.

2
Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok 

boyutlu yapısını analiz eder.

2
Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok 

boyutlu yapısını analiz eder.



2 İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir.

2
Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini 

tanır.

2 İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.

2
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi 

hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

2
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi 

hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

2
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi 

hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

2
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi 

hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

2 Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

2 Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerini ayırt eder.

2 İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

2 Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

2 İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

2 Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.

2 Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

3 Kümeler ile ilgili temel kavramları açıklar.

3 Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

3 Bileşik önermeyi örneklerle açıklar.

3 Kümeler ile ilgili temel kavramları açıklar.

3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.

3 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir

3 Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

3 Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

3 Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

3 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

3 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

3 Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.

3 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer

3 Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

3 Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

3 Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

3 Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

3 Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.



3 Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.

3 Bölünebilme

3 Bölünebilme

3 Tam say�larda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.

3 Tam say�larda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.

3 Tam say�larda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.

3 Bölünebilme

3 Tam say�larda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.

3 Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.

3 Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.

3 Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.

3 Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

4 Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir

4 Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar

4 Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.

4 Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

4
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu 

değişkenleri analiz eder

4 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

4 Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar

4 ISI VE SICAKLIK

4 Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır.

4 Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir.

4 Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.

4 Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir

4 Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar

4 Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.

4 Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır

4
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını 

açıklar

4 Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar

4 İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir

4 Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar

4 Metalik bağın oluşumunu açıklar

4 Hücre zarından madde geçişini deneylerle açıklar.

4
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle 

açıklar.

4 Hücre zarından madde geçişini deneylerle açıklar.

4 Farklı hücre örneklerini karşılaştırır.

4 Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.

4
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle 

açıklar.

4 Hücre zarından madde geçişini deneylerle açıklar.

4 Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.

4 Farklı hücre örneklerini karşılaştırır.

4
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle 

açıklar.


