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PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-5 (15.04.2020)
Türkçe
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

ANLAMA

Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

1

ANLAMA

Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.(Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünd

1

YAZMA

Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Yer-Zarf Tamlayıcıları-Nesne)

1

SÖZ VARLIĞI

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak)

1

YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanı

1

ANLAMA

Metin türlerini ayırt eder.(Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan)

1

SÖZ VARLIĞI

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsilerin türleri)

1

ANLAMA

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.(neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme,

1

SÖZ VARLIĞI

Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendir

1

ANLAMA

Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

1

YAZMA

Formları yönergelerine uygun doldurur.

1

YAZMA

Kısa metinler yazar.(Haber metni, günlük ve anı)

1

ANLAMA

Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

1

YAZMA

Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.

1

YAZMA

Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

1

YAZMA

Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Vurgulanan öge)

1

YAZMA

Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

1

SÖZ VARLIĞI

Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

1

ANLAMA

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.(Neden-sonuç, amaçsonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme,

1

YAZMA

Cümle türlerini tanır.

1
Toplam Soru :

20

Sosyal Bilgiler
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

Avrupa`daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti`nin yirminci yüzyılın başlarındaki s

1

MİLLÎ UYANIŞ

Kuvâ-yı Millîye`nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1

YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!

Millî Mücadele Dönemi`nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansım

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Çağdaşlaşan Türkiye`nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Atatürk Dönemi`nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Cumhuriyet`in sağladığı kazanımları ve Atatürk`ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder

1

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

1
Toplam Soru :

10

Din Kül.ve Ah.Bil.
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

KADER İNANCI

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1

ZEKÂT VE SADAKA

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

1

ZEKÂT VE SADAKA

Hz. Şuayb`in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

1

DİN VE HAYAT

Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.

1

DİN VE HAYAT

Asr suresini okur, anlamını söyler.

1

Hz. Muhammed`in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.

1

Hz. Muhammed`in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik h

1

Hz. Muhammed`in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.

1

Hz. Muhammed`in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

1

Hz. Muhammed`in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

1
Toplam Soru :

10

İngilizce
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

TEEN LIFE

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers.

1

IN THE KİTCHEN

Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text.

1

ON THE PHONE

Students will be able to write short and simple conversations.

1

THE INTERNET

Students will be able to find specific information about the Internet in various texts.

1

THE INTERNET

Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits.

1

ADVENTURES

Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.

1

ADVENTURES

Students will be able to write a short and simple paragraph comparing two objects.

1

TOURISM

Students will be able to find specific information from various texts about tourism.

1

TOURISM

Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist

1

CHORES

Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities.

1
Toplam Soru :

10
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Matematik
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

DOĞRUSAL DENKLEMLER

Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

2

EŞİTSİZLİKLER

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.

2

EŞİTSİZLİKLER

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

2

ÜÇGENLER

Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

2

ÇARPANLAR VE KATLAR

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

1

ÜSLÜ İFADELER

Verilen bir sayıyı 10`un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

1

KAREKÖKLÜ İFADELER

Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

1

VERİ ANALİZİ

Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşüml

1

BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI

Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

1

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.

1

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

Özdeşlikleri modellerle açıklar.

1

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

1

DOĞRUSAL DENKLEMLER

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini t

1

DOĞRUSAL DENKLEMLER

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

1

DOĞRUSAL DENKLEMLER

Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

1

EŞİTSİZLİKLER

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümlel
Toplam Soru :

1
20

Fen Bilimleri
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

Mevsimler ve İklim

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

1

DNA ve Genetik Kod

Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.

1

Basınç

Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler v

1

Madde ve Endüstri

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.

1

Madde ve Endüstri

Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

1

Madde ve Endüstri

Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili g

1

Madde ve Endüstri

Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.

1

Madde ve Endüstri

Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keş

1

Madde ve Endüstri

Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.

1

Basit Makineler

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

1

Basit Makineler

Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Canlılarda solunumun önemini belirtir.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

1

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.

1
Toplam Soru :

20

