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HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
Türkçe
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

ANLAMA

Metinler arasında karşılaştırma yapar.

1

ANLAMA

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

4

ANLAMA

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

1

ANLAMA

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

1

ANLAMA

Metinle ilgili sorulara cevap verir.

2

ANLAMA

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

1

ANLAMA

Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

1

SÖZ VARLIĞI

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

1

ANLAMA

Metnin konusunu belirler.

1

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

1

YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır

1
Toplam Soru :

15

Matematik
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

KESİRLER

Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar.

1

KESİRLER

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

1

KESİRLERLE İŞLEMLER

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

2

KESİRLER

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

1

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

1

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.

1

UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME

Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

1

ONDALIK GÖSTERİM

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

1

YÜZDELER

Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

1

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

90°'lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

1

ÜÇGEN VE DÖRTGENLER

Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

1

DOĞAL SAYILAR

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

1

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.

1

KESİRLER

Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

1
Toplam Soru :

15
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HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
Fen Bilimleri
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.

1

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME

Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

1

MADDE VE DEĞİŞİM

Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1

MADDE VE DEĞİŞİM

Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.

2

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.

1

CANLILAR DÜNYASI

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

1

IŞIĞIN YAYILMASI

Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.

1

IŞIĞIN YAYILMASI

Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.

1

IŞIĞIN YAYILMASI

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

1

İNSAN VE ÇEVRE

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

1

MADDE VE DEĞİŞİM

Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.

1

ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

1

İNSAN VE ÇEVRE

İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

1

İNSAN VE ÇEVRE

Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder.

1
Toplam Soru :

15

Sosyal Bilgiler
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

KÜLTÜR VE MİRAS

Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.

1

BİREY VE TOPLUM

Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.

1

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler

1

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.

1

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

1

ETKİN VATANDAŞLIK

Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.

1

ETKİN VATANDAŞLIK

Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.

1

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.

1

KÜLTÜR VE MİRAS

Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

1

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki
etkilerine örnekler verir.

1
Toplam Soru :

10

Din Kül.ve Ah.Bil.
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

ALLAH İNANCI

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

1

ALLAH İNANCI

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.

1

ALLAH İNANCI

Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.

1

ADAP VE NEZAKET

Sofra adabına riayet eder.

1

ADAP VE NEZAKET

Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.

1

HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.

1

HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

1

RAMAZAN VE ORUÇ

Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.

2

RAMAZAN VE ORUÇ

Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.

1
Toplam Soru :

10
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HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
İngilizce
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

MY TOWN

Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations.

1

MY TOWN

Students will be able to give directions in a simple way.

1

MY TOWN

Students will be able to understand information about important places.

1

GAMES AND HOBBİES

Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way.

1

MY DAİLY ROUTİNE

Students will be able to talk about daily routines.

1

HEALTH

Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings.

1

MOVİES

Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.

1

PARTY TİME

Students will be able to state the date of an event.

1

FİTNESS

Students will be able to make suggestions for a limited number of activities.

1

MY DAİLY ROUTİNE

Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines.

1
Toplam Soru :

10

