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Türkçe

Metnin içeriğini yorumlar.

Türkçe

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Türkçe

Medya metinlerini değerlendirir.

Türkçe

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Türkçe

Metin türlerini ayırt eder.

Türkçe

Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

Türkçe

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

Türkçe

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Sosyal Bilgiler

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

Sosyal Bilgiler

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Sosyal Bilgiler

Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

Sosyal Bilgiler

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

Sosyal Bilgiler

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

Sosyal Bilgiler

İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.

Sosyal Bilgiler

Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.

Sosyal Bilgiler

Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.

Din

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

Din

Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

Din

Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

Din

İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

Din

İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

Din

Namazın kılınışına örnekler verir.

Din

Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.

İngilizce

Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.

İngilizce

Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.

İngilizce

Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.

İngilizce

Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.

İngilizce

Students will be able to make comparisons between two things.

İngilizce

Students will be able to understand visually supported, short and simple texts.

İngilizce

Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.

Matematik

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

Matematik

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

Matematik

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Matematik

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

Matematik

Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

Matematik

İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır

Matematik

SAYILAR VE İŞLEMLER

Matematik

Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

Matematik

Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

Matematik

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
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Matematik

Asal sayıları özellikleriyle belirler

Fen

Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

Fen

Güneş ve Ay Tutulmaları

Fen

Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

Fen

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

Fen

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.

Fen

Solunum Sistemi

Fen

Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.

Fen

Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.

Fen

Boşaltım Sistemi

Fen

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır

Fen

Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.

