
DERS KAZANIMLAR

Gerçek ve mecaz anlam

Sözcükte anlam

Mantık ve muhakeme soruları

Grafik tablo ve görsel okuma

Deyimler

Metin türleri (hikaye ve şiir)

Çok anlamlılık

Hikaye unsurları

Metinler arası karşılaştırma

Metne yönelik sorular, sorulara cevap olan metinler

Metnin konusu 

Metnin başlığı

Gerçek ve hayal ürünü olaylar

Noktalama işaretleri (noktanın kullanımı)

Medya işaretleri

Eş sesli kelimeler

Amaş sonuç bildiren cümleler

Neden sonuç bildiren cümleleler

Noktalama işaretleri (virgülün kullanımı)

Eş anlamlı kelimeler

Görsel okuma (Resim yorumlama)

Kurallı ve anlamlı cümle kurma

Zıt anlamlı kelimeler

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını 

fark eder.

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.

Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.

Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir.

Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.

Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar

Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.

Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.

Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında 

olur.

Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.

Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler

5.SINIF KAZANIMLAR
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Hello

My town

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak 

değerlerini belirtir.

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır.

Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.

Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, 

bölüm veya bölünen) bulur.

Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.

En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

Güneş’in özelliklerini açıklar

Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar

Ay’ın özelliklerini açıklar.

Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır

Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar

Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
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