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Türkçe
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

1

SÖZ VARLIĞI

Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

1

ANLAMA

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

1

ANLAMA

Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

1

ANLAMA

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası)

1

ANLAMA

Okuduğu metnin konusunu belirler.

1

ANLAMA

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

1

ANLAMA

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

1

ANLAMA

Metinle ilgili sorular sorar.

1

ANLAMA

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. (Metnin olay örgüsü, mekân, şahıs ve varlık kadrosu)

1

ANLAMA

Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

1

ANLAMA

Metin türlerini ayırt eder. (Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir)

1

YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.

1

YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

1

YAZMA

Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

1
Toplam Soru :

15

Matematik
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

KESİRLER

Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

1

KESİRLER

Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.

1

KESİRLER

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.

1

KESİRLER

Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.

1

KESİRLER

Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.

1

KESİRLER

Payı paydasından küçük kesirler elde eder.

1

ZAMANI ÖLÇME

Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.

1

ZAMANI ÖLÇME

Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

1

ZAMANI ÖLÇME

Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.

1

ZAMANI ÖLÇME

Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

1

PARALARIMIZ

Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.

1

PARALARIMIZ

Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

1

TARTMA

Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.

1

TARTMA

Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.

1

TARTMA

Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

1
Toplam Soru :

15

Fen Bilimleri
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

MADDEYİ TANIYALIM

Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartış

1

MADDEYİ TANIYALIM

Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstl

1

MADDEYİ TANIYALIM

Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.

2

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemey

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.

1

CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.

1

CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.

1

CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

Yaşadığı çevreyi tanır.

1

CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

1
Toplam Soru :

15
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Hayat Bilgisi
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

GÜVENLİ HAYAT

Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.

1

GÜVENLİ HAYAT

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.

1

GÜVENLİ HAYAT

Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.

1

GÜVENLİ HAYAT

Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

1

GÜVENLİ HAYAT

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıkla

1

GÜVENLİ HAYAT

Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler

1

GÜVENLİ HAYAT

Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

1

ÜLKEMİZDE HAYAT

Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.

1

ÜLKEMİZDE HAYAT

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.

1

ÜLKEMİZDE HAYAT

Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

1
Toplam Soru :

10

İngilizce
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

TOYS AND GAMES

Students will be able to tell the colors and quantity of the toys they have.

1

MY HOUSE

Students will be able to talk about the shapes of things.

1

MY HOUSE

Students will be able to ask about and say the parts of a house.

1

MY HOUSE

Students will be able to ask about and tell the location of things in a house.

1

MY HOUSE

Students will be able to talk about possessions.

1

IN MY CİTY

Students will be able to talk about where buildings and other places are on a city map.

1

IN MY CİTY

Students will be able to talk about where people are.

1
Toplam Soru :

7

