
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 
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Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.  

Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 

Fosillerin oluşumunu açıklar. 

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar 

Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 

Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 

Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. 

Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır 

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir 

Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. 

Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 

Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 

 Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları 
konusunda fikirlerini açıklar. 

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 

Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi 
tanımlar. 

Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır 

Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.2 saat F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler 
tasarlar  

Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar 

Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları 
açıklar. F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı 
seçer. 
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Güneş’in özelliklerini açıklar. 

Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.  
Ay’ın özelliklerini açıklar.  

Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği kirleri tartışır.  
Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.  

Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 

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

Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler. 

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sını andırır. 

Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 

Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.   
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.  

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder 
 Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni kirler üretir. 

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

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

Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını 
yorumlar. 

Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 

Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.  

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. 
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Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 

Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 

Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.  

Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 

Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını 
yapar. 
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 

Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.  
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.  
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 

Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 
Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir. 

Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar  

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.  

Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.  
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır  

Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.  
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 

Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.. 

Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin 
değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.  
Yoğunluğu tanımlar. 

Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.  
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 

Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.  
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 

Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.  
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 

Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından 
tartışır.  
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 

Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.  
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder 

Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder 

Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.  
Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 
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Uzay teknolojilerini açıklar.  
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.  
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.  
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.  
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 
Yıldız kavramını açıklar. 

Galaksilerin yapısını açıklar  
Evren kavramını açıklar. 

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır  
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır 

Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.  
Mitozun canlılar için önemini açıklar.  

Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.  
Mayozun canlılar için önemini açıklar.  

Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.  
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 

Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.  
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 

Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar   
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.  

Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu 
çıkarır.  

Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 

Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.  
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular  
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 

Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar 
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 

Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, 
demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.  
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder 

Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 
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Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.  
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 2saat 

Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.  
Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir  
Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir. 

 Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 

Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve 
soğurulmasıyla ilişkilendirir  
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 

 


