
6.SINIF KONU DAĞILIMLARI

TÜRKÇE

Çok anlamlılık

Konuşturma sanatı

Kişileştirme sanatı

Yabancı dillerden girmiş kelimelerin Türkçe karşılıkları

Eş anlamlı kelimeler

Hikaye unsurları

Şiirde başlık

Metnin konusu

Metnin ana fikri

Metnin başlığı

Özdeyiş

Atasözü

Deyim

Paragrafın bölümleri

Paragraf oluşturma

Metni akışını bozan cümle

Şiirin teması

Şiirin ana duygusu

Metinle ilgili soru sorma cevap verme

Paragraf tamamlama

Noktalama işaretleri (Nokta,virgül)

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki

yerini ve rolünü analiz eder.

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön

yargıları sorgular

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve

dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler

temelinde olması gerektiğini savunur.

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik

ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri

yorumlar.

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve

eğitim sürecini araştırır.

Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini

karşılaştırır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.

Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar

Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar

Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark

eder

Vahyin gönderiliş amacını araştırır

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini

değerlendirir.

Nasr suresini okur, anlamını söyler.

İNGİLİZCE

Life

Yummy Breakfast

MATEMATİK

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak

yazar ve değerini hesaplar.

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem

yapar.

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma

özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri

çözer ve kurar.

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.

2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar

ve kullanır.

Asal sayıları özellikleriyle belirler.

Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.

FEN BİLİMLERİ

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre

sıralayarak bir model oluşturur.

Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder

Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur

Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar

ini test eder

Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam

tasarımı yapar

Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model

üzerinde açıklar

İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.

Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri

açıklar.

Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin

yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin

düzenli ve eş güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.


