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4.SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

 

1.BİREY VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken saygı ve sorumluluk gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile 

empati kurma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

 SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

 Resmî kimlik belgesini inceleyerek bu belgenin içerdiği bilgiler açıklanır.  

SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.  

Öğrencinin kendi hayatında önemli gördüğü (doğum, ilk konuşma, okula başlama vb.) olayları kronolojik olarak 

sıralaması sağlanır.  

SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 

 İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılması için teşvik edilir.  

SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.  

Farklı yeteneklere, beğenilere ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin yanı sıra dezavantajlı (engelli, yoksul, devlet 

bakımına muhtaç veya kronik sağlık sorunları yaşayan) bireylerin durumlarına da değinilir.  

SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 

 

2.KÜLTÜR VE MİRAS 

Bu öğrenme alanı işlenirken aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi  değerlerle 

kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin de öğrenciler 

tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.  

SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.  

Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân gezisi ya da sözlü 

tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.  

SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.  

SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.  

Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınır. 
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3.İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 

Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık değeriyle mekânı algılama, harita kullanma, konum analizi, 

tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

 SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık, uzaklık açısından konum analizi yapılır. Doğal ve teknolojik yön bulma 

yöntemlerine ve araçlarına değinilir. 

SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.  

Sığınak, acil toplanma yeri, acil çıkış ve diğer güvenli alanlar kroki üzerinde gösterilir.  

SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.  

Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır.  

SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.  

Gözlem yapma süresi, farklı hava olaylarının gözlemlenmesine imkân verecek şekilde belirlenir. Ayrıca hava olaylarını 

aktarırken grafik okuma ve oluşturma becerileri üzerinde durulur.  

SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.  

Türkiye’nin Siyasi ve Fiziki Haritası öğrencilerle birlikte incelenir. Bu kazanım işlenirken şiir, hikâye, destan gibi edebi 

ürünlerden yararlanılır.  

SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.  

Öğrencinin yaşadığı çevrede karşılaşma olasılığı olan doğal afetlere öncelik verilir.Deprem çantası hazırlığı konusuna 

değinilir. 

 

4.BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve doğal çevreye duyarlılık gibi  değerlerle değişim ve yenilikçilik gibi 

becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.  

SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.  

Teknolojinin hayatımızda ve çevremizde meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekilir.  

SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.  

SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir. 

 Örnek girişimciler ve onların başarı öyküleri üzerinde durulur.  

SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 

 Teknolojik ürünler için hazırlanan kullanım kılavuzlarına dikkat çekilir. 
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5.SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

 

1.BİREY VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi  değerlerle sosyal katılım 

becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark 

eder. 

 SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.  

SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev 

ve sorumluluklara uygun davranır.  

Aile, akraba,  arkadaş grubu, spor takımı, resim, müzik kulübü gibi sosyalleşmeye katkıda bulunan gruplar ve okul gibi 

kurumlar ele alınır. Görev ve sorumlulukları yerine getirirken planlı çalışmanın önemi üzerinde durulur. Kişisel 

zamanını planlarken oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, uyuma, aile ve arkadaşlar ile nitelikli zaman geçirme 

ve kitle iletişim araçlarını kullanma durumlarını dikkate almanın önemine değinilir.  

SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 

 

2.KÜLTÜR VE MİRAS 

Bu öğrenme alanı işlenirken estetik ve kültürel mirasa duyarlılık gibi  değerlerle Türkçeyi doğru, güzel ve etkili 

kullanma ile araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

 SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli 

katkılarını fark eder.  

SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.  

SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak 

bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.  

SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.  

SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.  

Gündelik hayatta yerleşmiş kültürel unsurların sürekliliği ve değişimi üzerinde durulur. 
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3.İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 

Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık ve dayanışma gibi  değerlerle harita okuryazarlığı, çevre 

okuryazarlığı ve gözlem gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

 SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.  

Harita çizilirken belirli oranlarda küçültme yapıldığına değinilir. Ölçek türlerine ve hesaplamalarına girilmez. Fiziki 

haritada yer alan temel unsurlar ve bu unsurların anlamları üzerinde durulur.  

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek 

açıklar. 

SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine 

örnekler verir.  

Yaşadığı yer ve çevresinin bitki örtüsü detaya girilmeden ele alınır. Nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde 

durulur. İnsanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterilir. 

 SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.  

SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 

 

4.BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken dürüstlük, çalışkanlık ve bilim etiği gibi  değerlerle öz denetim ve dijital okuryazarlık gibi 

becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.5.4.1. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.  

SB.5.4.2. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.  

Medya okuryazarlığı üzerinde durulur. 

 SB.5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar.  

Mesafeli alışveriş, güvenli İnternet kullanımı, kimlik hırsızlığı gibi konular ele alınır.  

SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.  

Bilimsel düşünmenin önemine vurgu yapılır.  

SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.  

Yapılan çalışmalarda yararlanılan kaynakları göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemi üzerinde durulur. 
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6.SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

1.BİREY VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi  değerlerle eleştirel düşünme ile zaman ve kronolojiyi 

algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.  

SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.  

Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır.  

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.  

Farklı kişi ve gruplara karşı zaman zaman rastlanan kalıp yargı ve ön yargı örnekleri incelenir. Toplumsal birlikteliğin 

özel gereksinimli bireylerin yanı sıra farklı sosyoekonomik gruplara mensup olanlar ile farklı etnik, dinî ve mezhepsel 

aidiyetlere saygı duymayı gerektirdiği üzerinde durulur.  

SB.6.1.4.  T oplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.  

SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 

 

2.KÜLTÜR VE MİRAS 

Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de 

öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin 

çıkarımlarda bulunur.  

Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.  

SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.  

SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri  

fark eder. 

 SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.    

 Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun yurt edilme süreci üzerindeki 

etkisine vurgu yapılır. SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü 

açıklar. Tarihî İpek ve Baharat yolları, ilgili haritalar üzerinden ele alınır. 

 

3.İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 

Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik ve doğal çevreye duyarlılık gibi  değerlerle mekânı algılama ve harita 

okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.  



2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 

 
Jeopolitik, iklim, ulaşım gibi Türkiye’nin mutlak ve göreceli konumu ile ilgili özelliklerine yönelik çıkarımlarda 

bulunulacaktır. 

 SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili 

haritalar üzerinde inceler.  

Türkiye’nin yer şekillerine, iklim özelliklerine ve bitki örtüsüne dair haritalar kullanılır.  

SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.  

Türkiye’nin nüfus dağılışı, ekonomik faaliyetleri, yer altı ve yer üstü kaynaklarına dair haritalar verilir.  

SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

 İnsanların yaşantılarına dair bilgi ve verilerden hareketle Akdeniz iklimi, kutup iklimi, muson iklimi ve ekvatoral iklim 

üzerine çıkarımda bulunulur. 

 

4.BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik değeriyle yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından 

edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler 

verir.  

Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji vb. bilimlerden örnekler verilerek sosyal bilimleri oluşturan disiplinler 

tanıtılır.Türkiye’deki bilim ve teknolojinin gelişimine yönelik çalışmalara değinilir.  

SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.  

SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 

 SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur 

 

5.ÜRETİM,DAĞITIM VE TÜKETİM 

Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik, doğal çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi  değerlerle girişimcilik, 

yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

 SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 

 Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılır.  

SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.  

Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların önemi vurgulanır.  
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7.SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

 

1.BİREY VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin de 

öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 

 SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.  

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.  

Seçilen bir iletişim kanalının (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal olarak da 

kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır.  

SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.  

Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü arasındaki 

ilişki ele alınır. 

 

2.KÜLTÜR VE MİRAS 

Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve estetik gibi değerlerle kanıt kullanma becerisinin de 

öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 

  Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, 

ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel 

yorumlara değinilir. 

 SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.  

Gaza ve cihat anlayışı, istimâlet politikası, millet sistemi üzerinde durulur.  

SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.  

Coğrafi keşifler, Rönesans, Aydınlanma Çağı, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılâbı, sömürgecilik ve bunların neden 

olduğu karmaşa ile insan hakları ihlallerine değinilir.  

SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve 

ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.  

SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. Yerli ve yabancı seyyahların 

seyahatnamelerinden örneklere yer verilir.  
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3.İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 

Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram çizme ve 

yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini 

yorumlar.  

Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır. 

 SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 

 SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz 

durumlara örnekler gösterir. 

 

 

4.BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve özgürlük gibi  değerlerle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de 

öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.  

SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 

 Yazının icadından günümüze kadar farklı depolama, yaygınlaştırma ve aktarma teknikleri üzerinde kısaca durulur.  

SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.  

Türk-İslam medeniyetinin bilimsel alanda ulaştığı seviyeye vurgu yapılır. el-Harezmî, Fârâbî, İbn-i Sînâ, el-Cezerî, İbn-i 

Haldûn, Ali Kuşçu, el-Hâzinî, Piri Reis ve Kâtip Çelebi gibi bilim insanlarına ve bunların çalışmalarına değinilir.  

SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına 

etkisini analiz eder. 

 Matbaanın icadı, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim kanunun keşfedilmesi, 

buhar makinesının icadı vb. gelişmeler ile bunların etkileri ele alınır.  

 


