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Türkçe

Metin türlerini ayırt eder.

Türkçe

Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Türkçe

Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

Türkçe

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Türkçe

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Türkçe

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Türkçe

Bir işin işlem basamaklarını yazar.

Türkçe

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

Türkçe

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Türkçe

Metinle ilgili sorular sorar.

Türkçe

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe

Metni yorumlar.

Türkçe

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

Türkçe

Medya metinlerini değerlendirir.

Türkçe

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Sosyal Bilgiler

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

Sosyal Bilgiler

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

Sosyal Bilgiler

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

Sosyal Bilgiler

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.

Sosyal Bilgiler

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

Sosyal Bilgiler

Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.

Sosyal Bilgiler

Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.

Sosyal Bilgiler

Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.

Din

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

Din

Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.

Din

Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.

Din

Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.

Din

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

İngilizce

Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.

İngilizce

Students will be able to read and understand timetable for their lessons.

İngilizce

Students will be able to understand information about important places.

İngilizce

Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines.

İngilizce

Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100.

İngilizce

Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.

Matematik

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

Matematik

Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

Matematik

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

Matematik

Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

Matematik

Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.

Matematik

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

Matematik

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

Dört işlem içeren problemleri çözer.

Matematik

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

Matematik

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

Matematik

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Matematik

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

Fen

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

Fen

Ay’ın özelliklerini açıklar.

Fen

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Fen

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

Fen

Güneş’in özelliklerini açıklar.

Fen

Canlıları Tanıyalım

Fen

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

Fen

Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

