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TÜRKÇE 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

Fiiller  

Anlamlarına Göre Fiiller (İş, Oluş 
ve Durum Fiilleri)  
Fiil Çekimi (Fiillerde Kip, Kişi, 
Olumsuzluk ve Soru) 
Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması 
Yapılarına Göre Fiiller (Basit, 
Türemiş ve Birleşik Fiiller) 
NOT: Parçada Anlam ile ilgili 
sorular da sorulabilir: (Parçada 
konu, ana fikir, başlık) 
Kompozisyon yazma 
 

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
Fiil çekim eklerini (kip ve kişi ekleri) ayırt eder.  
Fiilleri taban anlamlarına (iş, oluş, durum) göre gruplandırır. 
Fiillerdeki anlam kaymasını tespit eder.   
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri 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 

TAM SAYILAR 

RASYONEL SAYILAR 

TAM SAYILARLA İŞLEMLER 

RASYONEL SAYILAR 

 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer 

 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

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

 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 

 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 

FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

1.ÜNİTE: GÜNEŞ  
SİSTEMİ VE ÖTESİ 
2.ÜNİTE : HÜCRE 
VE BÖLÜNMELER 

UZAY ARAŞTIRMALAR 
GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK 
CİSİMLERİ 
HÜCRE 
MİTOZ 
MAYOZ 

 Uzay teknolojilerini açıklar.  

 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası 
sonuçları tahmin eder. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi 
açıklar 

 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 

 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 

 Yıldız kavramını açıklar. 

 Galaksilerin yapısını açıklar 

 Evren kavramını açıklar. 

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

 Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik 
gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 

 Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 

 Mitozun canlılar için önemini açıklar. 

 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 

 Mayozun canlılar için önemini açıklar. 

 Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde 
gösterir 

 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 

SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

BİREY VE TOPLUM 

 İnsandan İnsana Giden Yol 

 İletişimin Gücü 

 Hızlı İletişim Güçlü Toplum 

 İletişim Özgürlüğü 

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

 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 

 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını 
yerine getirir. 

KÜLTÜR VE MİRAS  Beylikten Cihan Devletine 

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

 (Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 

İNGİLİZCE 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 
PHYSICAL 
APPEARANCE and 
PERSONALITY 

 PHYSICAL APPEARANCE and 
PERSONALITY VOCABULARY 

 Comparatives. 
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         TOPICS STRUCTURES & FUNCTIONS   READING LISTENING 

 
• Introduction  

A Keeping in 
touch 

• 1A Social 
Circles 

• 1B Group 
Instinct 

• 1C Starting 
Points. 

• 1D A piece of 
Cake 

• Revision 
 

 
 
 
 
  

  
 
*Simple past  
verb to be: was-were 
 
*Simple Past regular and irregular forms 
 
*Simple past affirmative, negative and 
question  forms  
 
*Present Perfect vs Past Simple 
 
*Past Continuous (When – While) 
 
*Vocabulary items (Unit 1) 
*Conjunctions (but, so, until, when, 
while, because, although) 
 
 

 
 
* True/False 
 
* Multiple 
Choice 
 
* Complete the  
sentences 
 
*Understanding 
the meaning 
 
*Understanding 
the structure 
 
 
 
 
 

 
*Listening 
for general 
information 
 
*Listening 
for a 
specific 
information 


