4

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
Türkçe
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

ANLAMA

Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

1

ANLAMA

Okuduğu metnin konusunu belirler.

1

ANLAMA

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

1

ANLAMA

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.

1

ANLAMA

Metin türlerini ayırt eder.

1

YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.(iki nokta)

1

SÖZ VARLIĞI

Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

1

SÖZ VARLIĞI

Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.

1

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

1

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

1

YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.(virgül)

1

ANLAMA

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

1

ANLAMA

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

1

ANLAMA

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

1

ANLAMA

Metinle ilgili sorular sorar.

1
Toplam Soru :

15

Matematik
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

DOĞAL SAYILAR

Tek ve çift doğal sayıları kavrar.

1

DOĞAL SAYILAR

Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.

1

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

1

KESİRLER

Payı paydasından küçük kesirler elde eder.

1

ZAMANI ÖLÇME

Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

1

PARALARIMIZ

Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

1

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.

1

TARTMA

Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

1

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER

Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.

1

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER

Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.

1

GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER

Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

1

GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR

Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

1

UZAMSAL İLİŞKİLER

Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.

1
Toplam Soru :

15

4

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
Fen Bilimleri
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

BEŞ DUYUMUZ

Duyu organlarının önemini fark eder.

1

BEŞ DUYUMUZ

Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

1

BEŞ DUYUMUZ

Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

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

MADDEYİ TANIYALIM

Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.

2

KUVVETİ TANIYALIM

İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.

1

KUVVETİ TANIYALIM

Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.

1

MADDEYİ TANIYALIM

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

1

MADDEYİ TANIYALIM

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

1

Toplam Soru :

15

Hayat Bilgisi
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

OKULUMUZDA HAYAT

Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

1

EVİMİZDE HAYAT

Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.

1

EVİMİZDE HAYAT

Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.

1

OKULUMUZDA HAYAT

İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

1

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

ÜLKEMİZDE HAYAT

Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.

1

ÜLKEMİZDE HAYAT

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.

1

ÜLKEMİZDE HAYAT

Atatürk'ün kişilik özelliklerini araştırır.

1
Toplam Soru :

10

İngilizce
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

GREETİNG

Students will be able to say the numbers from 1 to 20.

1

MY FAMİLY

Students will be able to ask about and state the relationships of their family members.

1

FEELİNGS

Students will be able to make simple suggestions.

1

FEELİNGS

Students will be able to talk about personal emotions/feelings.

1

PEOPLE I LOVE

Students will be able to talk about abilities.

1

PEOPLE I LOVE

Students will be able to talk about physical qualities of individuals.

1

TOYS AND GAMES

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

1

MY FAMİLY

Students will be able to introduce their family members in a simple way.

1

MY HOUSE

Students will be able to talk about possessions.

1

IN MY CİTY

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

1
Toplam Soru :

10

