
TÜRKÇE MATEMATİK

Okuduğu metnin konusunu belirler. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.

Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar

Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır

Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.

İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırı

FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER

Fosillerin oluşumunu açıklar. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.

Dünya'mızın Hareketleri Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.

Dünya'nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.

Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açılar. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.

Yer kabuğunun yapısı
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TÜRKÇE MATEMATİK

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Doğal Sayıları Okuma ve Yazma

Metinle ilgili sorular sorar. DOĞAL SAYILAR

Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Doğal Sayılarla Problemler

Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. Doğal Sayılarla İşlemler

Yazdıklarını düzenler. Doğal Sayıların Bölükleri ve Basamak Değerleri

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER

GÜNEŞ, DÜNYA ve AY Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Güneş'in Yapısı ve Özellikleri BİREY VE TOPLUM

Ay'ın Hareketleri ve Evreleri Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Mikroskobik Canlılar Tarihe Yolculuk

Bitkiler

Hayvanlar

Mantarlar
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TÜRKÇE MATEMATİK

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Üslü Sayılar

Metinle ilgili soruları cevaplar. ÇARPANLAR VE KATLAR

Yazdıklarını düzenler. Doal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

Metnin konusunu belirler. Doğal Sayılarla Problem Çözme

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Bölünebilme Kuralları

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılarda İşlemlerin Özellikleri

FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER

Güneş Sistemi Destan ve Yazıtlarda Türkler

Güneş ve Ay Tutulmaları İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Destek ve Hareket Sistemi Ön Yargılarımı Kırıyorum

Sindirim Sistemi Değişen Rollerim

Birlikte Daha Güçlüyüz

Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum
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TÜRKÇE MATEMATİK

Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Tam Sayılarla Problemler

Metinle ilgili sorular sorar. Tam Sayılarla İşlemler

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Üslü Nicelikler

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi

Metin türlerini ayırt eder. Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Rasyonel Sayılar ve Ondalık Gösterim

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

Yazdıklarını düzenler. Rasyonel Sayılar

FEN BİLİMLERİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Gök Cisimleri İnsandan İnsana Giden Yol

Uzay Araştırmaları İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Hücre Osmanlı Kuruluş Dönemi

Hücre Bölünmesi Beylikten Cihan Devletine

Mitoz Bölünme

Mayoz Bölünme

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. Students will be able to understand short and simple texts on sports.

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. Students will be able to report on apperances and personalities of other people.

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. Spoken Production

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. Students will be able to write simple pieces to compare people.

Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.

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

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. EBOB ve EKOK İle İlgili Problemler

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Üslü Sayılarla İşlemler

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. Pozitif Tam Sayıların Çarpanları

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. Çözümleme

Metnin içeriğini yorumlar. Üslü Sayılarla Problemler

Metinle ilgili soruları cevaplar. Çarpanlar ve Katlar

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Bilimsel Gösterim

Metinle ilgili sorular sorar. Üslü İfadeler

Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Yazdıklarını düzenler.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

FEN BİLİMLERİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mevsimlerin Oluşumu Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı

İklim ve Hava Hareketleri Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: 1. Dünya Savaşı

DNA ve Genetik Kod 1. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Kalıtım Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.

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

Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.

Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.

Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.

İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. Students will be able to understand short and simple texts about friendship.

Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, 

apologizing and making simple inquiries

Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails.

Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.

Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.

İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
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