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PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-3
Türkçe
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

ANLAMA

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

2

ANLAMA

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

1

ANLAMA

Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

2

ANLAMA

Okuduğu metnin konusunu belirler.

2

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.

1

YAZMA

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

1

YAZMA

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. (KONUŞMA ÇİZGİSİ)

1

OKUMA

Metin türlerini tanır.

1

YAZMA

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

1

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.

1

ANLAMA

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

1

YAZMA

Soru ekini kuralına uygun yazar.

1
Toplam Soru :

15

Matematik
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

DOĞAL SAYILAR

Nesne sayısı 100'e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.

1

DOĞAL SAYILAR

Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.

1

DOĞAL SAYILAR

100'den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

1

DOĞAL SAYILAR

100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

1

DOĞAL SAYILAR

100'den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

100'e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.

1

SIVILARI ÖLÇME

Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.

1

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.

1

SIVILARI ÖLÇME

Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

1

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

2

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

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

1

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

1
Toplam Soru :

15

Hayat Bilgisi
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

OKULUMUZDA HAYAT

Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.

1

EVİMİZDE HAYAT

İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.

1

SAĞLIKLI HAYAT

Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.

1

EVİMİZDE HAYAT

Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.

2

EVİMİZDE HAYAT

Yaşadığı evin adresini bilir.

1

EVİMİZDE HAYAT

Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.

1

EVİMİZDE HAYAT

Aile içi karar alma süreçlerine katılır.

1

EVİMİZDE HAYAT

Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.

1

EVİMİZDE HAYAT

Gün içerisinde planladığı işleri uygular.

1
Toplam Soru :

10

2

PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-3
İngilizce
Konu
WORDS
FRİENDS
FRİENDS
IN THE CLASSROOM
NUMBERS
NUMBERS
NUMBERS
IN THE CLASSROOM
COLORS

Kazanım

Soru Sayısı

Students will be able to use the correct
word to identify certain objects, people or animals
Students will be able to ask questions to
learn someone's name
Students will be able to use everyday
expressions for greeting and meeting someone.
Students will be able to express and
respond to thanks.
Students will be able express quantities
of things.
Students will be able to count numbers
from 1 to 10
E2.4.S3. Students
Students will be able to express the
correct names of the classroom objects.
Students will be able to understand
simple expressions about greeting and meeting
someone.
Students will be able to talk about the
colors they like.

1
1
2
1
1
1
1
1
1
Toplam Soru :

10

