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PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-4
Türkçe
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

SÖZ VARLIĞI

Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.

1

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

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

SÖZ VARLIĞI

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

1

SÖZ VARLIĞI

Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

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

YAZMA

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

1

YAZMA

Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1

Toplam Soru :

15

Matematik
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

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

1

KESİRLER

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.

1

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.

1

KESİRLER

Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

5'e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.

1

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.

1

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

1

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10'a kısa yoldan böler.

1

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.

1

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.

1

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
Toplam Soru :

15

3

PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-4
Fen Bilimleri
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

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

MADDEYİ TANIYALIM

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

1

MADDEYİ TANIYALIM

Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

1

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

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

2

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

2

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

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

2

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 işitilemeyeceğini fark eder.

1

Toplam Soru :

15

Hayat Bilgisi
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

GÜVENLİ HAYAT

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

1

EVİMİZDE HAYAT

İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.

1

SAĞLIKLI HAYAT

Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.

1

SAĞLIKLI HAYAT

Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.

1

SAĞLIKLI HAYAT

Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.

1

SAĞLIKLI HAYAT

Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.

1

SAĞLIKLI HAYAT

Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

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.
Toplam Soru :

1
10

İngilizce
Konu

Kazanım

Soru Sayısı

PEOPLE I LOVE

Students will be able to follow short and simple oral instruction

1

FEELİNGS

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

1

FEELİNGS

Students will be able to make simple suggestions.

1

TOYS AND GAMES

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

2

TOYS AND GAMES

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

1

TOYS AND GAMES

Students will be able to follow short and simple dialogues about possessions.

1

MY HOUSE

Students will be able to follow short and simple oral instructions about size and

1

MY HOUSE

Students will be able to follow short and simple oral instructions about size an

1

MY HOUSE

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

1
Toplam Soru :

10

