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7. SINIF MATEMATİK KONU DAĞILIMI

KAZANIMLAR

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

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

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.

Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

Eşitliğin korunumu ilkesini anlar

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci 

dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.

Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

7. SINIF FEN BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI

KAZANIMLAR

Uzay teknolojilerini açıklar.

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Teleskopun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.

Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.

Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.

Yıldız kavramını açıklar.

Galaksilerin yapısını açıklar.

Evren kavramını açıklar.

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.

Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

Mitozun canlılar için önemini açıklar.

Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.

Mayozun canlılar için önemini açıklar.

Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.

Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.

Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.



Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu 

çıkarır.

Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar.

Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.

Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.

Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, cıva, platin, 

demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.

Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.

Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.

Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.

Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.

Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER KONU DAĞILIMI

KAZANIMLAR

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.

İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.

Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.

Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik 

değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda 

bulunur.

Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.

Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.

Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KONU DAĞILIMI

KAZANIMLAR

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.

Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır



Nâs suresini okur, anlamını söyler.

İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

Haccın yapılışını özetler.

Umre ibadeti ve önemini açıklar.

Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.

Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Felak suresini okur, anlamını söyler.

7. SINIF İNGİLZCE KONU DAĞILIMI
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