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Türkçe

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Türkçe

Metin türlerini ayırt eder.

Türkçe

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

Türkçe

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Türkçe

Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe

Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Türkçe

Metinle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe

Metnin içeriğini yorumlar.

Türkçe

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Türkçe

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Türkçe

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Sosyal Bilgiler

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Sosyal Bilgiler

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

Sosyal Bilgiler

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.

Sosyal Bilgiler

İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.

Sosyal Bilgiler

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

Sosyal Bilgiler

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

Din

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Din

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.

Din

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

Din

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.

Din

Haccın yapılışını özetler.

Din

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

İngilizce

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.

İngilizce

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.

İngilizce

Students will be able to understand short and simple texts on sports.

İngilizce

Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts.

İngilizce

Students will be able to make simple suggestions.

Matematik

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

Matematik

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Matematik

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Matematik

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

Matematik

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

Matematik

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar

Matematik

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

Fen

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.

Fen

Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Fen

Yıldız kavramını açıklar.

Fen

Uzay Araştırmaları

Fen

Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.

Fen

Uzay teknolojilerini açıklar.
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Fen

Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

Fen

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

Fen

Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.

Fen

Mitozun canlılar için önemini açıklar.

Fen

Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.

Fen

Hücre

Fen

Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

Fen

Kütle ve Ağırlık İlişkisi

Fen

Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

