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Sevgili Öğrencimiz, I. Dönem I. yazılı sınavına aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmanın başarını arttıracağına inanıyoruz. Sana güveniyor 
ve başarılı bir hazırlık süreci diliyoruz. 

                     Ders Öğretmenlerin 
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  TÜRKÇE 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

SÖZCÜKTE 
ANLAM  

Eş anlamlı kelimeler 
Zıt anlamlı kelimeler 
Eş sesli kelimeler 
Gerçek anlam ve mecaz anlamlı 
kelimeler 
Deyimler ve atasözleri 
Görsel yorumlama 
Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar 
NOT: Parçada Anlam ile ilgili sorular da 
sorulabilir: (Parçada konu, ana fikir, 
başlık) 
Kompozisyon yazma 

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder. 
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 
Metnin konusunu belirler. 
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin 
eder. 
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 
Yazım ve imla kurallarını uygular. 

MATEMATİK 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

 
SAYILAR VE 
İŞLEMLER 
 
 

DOĞAL SAYILAR 
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 

 En çok dokuz basamaklı doğal sayılara kadar okuma ve yazma 

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

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

 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin 
eder. 

 En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar 

 Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemlerinde uygun stratejiyi secerek 
kullanır. 

 Doğal sayılarla zihinden bölme işlemlerinde uygun stratejiyi secerek 
kullanır. 

 Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 

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

 Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir,değerini bulur. 

FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

1.ÜNİTE: GÜNEŞ, 
DÜNYA VE AY 

GÜNEŞ’İN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 
AY’IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 
AY’IN HAREKETLERİ VE EVRELERİ 
GÜNEŞ,DÜNYA VE AY 

 Güneş'in özelliklerini açıklar. 

 Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğü ile karşılaştıracak şekilde 
model hazırlar. 

 Ay'ın özelliklerini açıklar. 

 Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 

 Ay'ın dönme ve dolanma hareketinin açıklar. 

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

 Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre hareketlerini temsil eden bir 
model hazırlar. 

SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

 
BİREY VE 
TOPLUM 

 Öğrendiklerimi Uyguluyorum 

 Olaylar ve Sonuçları 

 Haklarımı ve Sorumluluklarımı 
Biliyorum 

 Çocuk Hakları Her Yerde 
 

 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. 

 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir biray olarak katıldığı 
gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun 
davranır. 

 Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler 
verir. 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

 Tarihe Yolculuk 
 

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

 (Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları) 
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Sevgili Öğrencimiz, 
 
İngilizce dersinden olacağın 1. sınavına aşağıdaki bilgiler doğrultusunda 
hazırlanmanın başarını arttıracağına inanıyoruz. 
Sana güveniyor ve başarılı bir hazırlık süreci diliyoruz. 
 

İngilizce Dersi Öğretmenlerin 

 

 

Grade: 5                                                               
Date: 10.11.2020 
Name of the book:   SPIN   1 SB       Pages: 10-43      Worksheets: 1-5 
                                   SPIN  1 WB      Pages: 10-35  

         TOPICS STRUCTURES&FUNCTIONS   READING     LISTENING 

 
*Family members 
 
*Possessions 
 
*School subjects 
 
*School 
equipment 
 
*Routines 
 
*Hobbies 
 

 
*Verb to be- am/is/are 
 
*Subject pronouns (I-you-he-she-
it-we-you-they) 
 
*Possessive adjectives (my-your-
his-her-its-our-your-their) 
 
*Have got/has got to talk about 
possessions  
 
*Present simple to talk about 
facts 
 
*Present simple to talk about likes 
and dislikes 
 
*Can-Can’t to talk about abilities 

 
* Matching 
 
* True/False 
 
* Multiple Choice 
 
* Complete the 
sentences 
 
 
 
 
 

 
*Listening and 
giving a 
physical 
response 
 
*Listening and 
taking notes 


