
                                             2020-2021 AKADEMİK YILI 
YAZILI SINAVI BİLGİLENDİRME MEKTUBU 

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

                     Ders Öğretmenlerin 
 

Sınıf:  6                                                                                                                                                                                                     Tarih: 05.11.2020     

  TÜRKÇE 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

Sözcükte Yapı 

Kök 

Gövde 

Çekim Ekleri 

Yapım Ekleri 

Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler 

NOT: Parçada Anlam ile ilgili sorular da 

sorulabilir: (Parçada konu, ana fikir, 

başlık) 

Kompozisyon yazma 

Yapısı bakımından sözcükleri gruplandırır. 
Yapım ekleri ile Çekim eklerini ayırt eder. 
Çekim eklerinin işlevlerini 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 SAYILARLA İŞLEMLER 

ÇARPANLAR VE KATLAR 

 

 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak 
ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 

 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 

 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma 
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 

 Doğal sayılarda dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 

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

 Asal sayıları özellikleriyle belirler. 

 Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 

FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

1.ÜNİTE: GÜNEŞ 
SİSTEMİ VE 
TUTULMALAR 
2.ÜNİTE : 
VÜCUDUMUZDAKİ 
SİSTEMLER 

GÜNEŞ SİSTEMİ  
GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI 
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 

 Güneş sistemindeki gezegenleri karşılaştırır. 

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

 Güneş tutulmasının nasıl olduğunu tahmin eder. 

 Ay tutulmasının nasıl olduğunu tahmin eder. 

 Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 

 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 

SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

BİREY VE TOPLUM 

 Değişen Rollerim 

 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz 

 Ön Yargılarımı Kırıyorum 

 Birlikte Daha Güçlüyüz 

 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum 

 Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 

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

 Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik 
ön yargıları sorgular 

 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 

 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler 
temelinde olması gerektiğini savunur. 

 
KÜLTÜR VE MİRAS 
 

 Destan ve Yazıtlarda Türkler 
 

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

İNGİLİZCE 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

LIFE  LIFE VOCABULARY 
 Simple Present Tense 

 Telling the Time 
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         TOPICS STRUCTURES & FUNCTIONS   READING     LISTENING 

 
* Introduction 
Unit 
 
Plural Nouns 
 
 
 
*Unit 1  
Family Histories 
 
Verbs of 
movement 
 
Giving news 
 
Phrasal verbs of 
relationships 
 
*Unit 2  
Teen Life 
Life Stages 
 
 
  

• Simple Present & 
Present Continuous 

 
*We are taking selfies in my 
bedroom. We do it a lot! 
 

• Used to/didn’t use to 
 
My mum used to ride a bicycle 
when she was 8. 
I didn’t use to speak German. 
 
Past Simple 
Regular/Irregular verbs 
 
He listened to his favourite band 
yesterday. 
Peter went to university at 18. 
 
Past Continuous 
When/While 
 
I was windsurfing when I saw the 
shark in the sea. 
Sam called his friend while his 
mum was cooking. 
*Vocabulary items 
(Introduction & Unit 1& Unit 
2) 

 
 
 
 
* Multiple Choice 
 
* Complete the 
sentences 
 
*Understanding 
the meaning 
 
*Understanding 
the structure 
 
 
 
 
 

 
 
*Listening for 
general 
information 
 
*Listening for 
a specific 
information 


