
KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI  2, 3 VE 4. SINIF

2. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Metnin konusuna uygun görsel Bölme işlemini ardışık çıkarma olarak modelleme Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterme

Büyük harflerin yazımı Bölme işlemine uygun problemi belirleme Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın vatan ve millet için önemi

Metne uygun başlık Gerçek nesneleri kullanarak gruplama yapma Atatürk'ün çocukluğu 

Zıt anlamlı sözcükler Kalansız bölme işlemi Milli gün ve bayramlar

Metin - görsel ilişkisi Çarpım tablosu oluşturma Dini gün ve bayramlar

Sözcükleri anlamına uygun kullanma Geometrik cisimler Kültürel miras öğeleri

Metnin soruları Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırma Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanlar

Sözcükler arasına uygun boşluk bırakma Bütün, yarım ve çeyreği modelleme Dini bayramların paylaşma ve dayanışma etkisi

Yazılı yönergeleri kavrama 10'a kadar olan sayıları 1,2,3,4,5 ile çarpma Teknolojik araçların güvenli kullanımı

Eş anlamlı sözcükler Onluğa yuvarlama Güvenli oyun alanları

Metnin içeriği ile ilgili sorular Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözme

Olayların oluş sırası Matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamı

Sözcükleri sözlük sırasına göre sıralama Bölme işlemi

Noktalama yanlışı(Ünlem İşareti) Örüntü

Soru eki "mi" Toplama işlemi

 

2. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
İNGİLİZCE

Making simple suggestions

Telling someone what to do

Making simple inquiries.(Body parts)

Making simple inquiries

Talking abaout locations of things



KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI  2, 3 VE 4. SINIF

3. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Zıt anlamlı sözcükler Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler Kişisel bakımı yaparken kaynakları verimli kullanma

Hikaye unsurları Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki(Saat-Dakika) Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özellikleri

Metnin ana düşüncesi Kuruş ve lira arasındaki ilişki Yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanıma

Sözcüğün cümleye kattığı anlam Nesneleri tartma ve karşılaştırma Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanma

Metin görsel ilişkisi Verilmeyen toplananı bulma Güvenliği tehdit edecek bir durumla karşılaştığımızda yapacaklarımız

Eş anlamlı sözcükler Zamanı saat ve dakika olarak ifade etme Komşuluk ilişkileri ve önemi

Olayların oluş sırası Ritmik sayma Trafik kuralları

Büyük harfin kullanımı
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı 
yönleri

Cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler

Deyimler Olayların oluş sürelerini karşılaştırma Ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kuralları

Cümle içinde sözcüğü anlamına uygun kullanma Yıl-hafta, yıl-gün, dakika-saniye arasındaki ilişki Yeterli ve dengeli beslenme

Atasözleri Kesir modelleme

Metin ile ilgili sorular sorma Kalanlı bölme işlemi

Yabancı dillerden alınan sözcükler Şekil ve nesne grafiği

Tablo ve grafiklere ilişkin sorular Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını bulma

Pay payda arasındaki ilişki

 



KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI  2, 3 VE 4. SINIF

3. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE

Canlı ve cansız varlıklar Talking about locations of things 

Yaşadığımız çevrenin temizliği Describing shapes and sizes

Doğal çevre - yapay çevre Asking and giving information about transportation

Doğal ve yapay ışık kaynakları Making simple inquiries

Bir bitkinin yaşam döngüsü

Maddenin halleri

Varlıkların hareket özellikleri

Duyu organları

Sesin şiddeti

Ses kaynağı, doğal ve yapay sesler

 



KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI  2, 3 VE 4. SINIF

4. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER

Olayların oluş sırası Standart ölçme araçları ile açı ölçme Kendine ait örnek bir bütçe oluşturma

Atasözleri Açıları dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirleme Yakın çevremizdeki ekonomik faaliyetler

Noktalama işaretleri Açıyı isimlendirme ve sembolle gösterme Bilinçli tüketici davranışları

Sözcüğün cümleye kattığı anlam Düzlemi tanıma ve örneklendirme İstek ve ihtiyaçlar

Yabancı dillerden kullandığımız sözcükler Çarpma işlemi gerektiren problemler Teknolojik ürünlerin mucitleri

Metnin başlığı Eş küplerle çizilmiş modeller ve yapılar Çevremizdeki kaynakları israf etmeden kullanma

Şiirin ana duygusu Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri Çocuk hakları

Deyimler Küpün açınımı Teknolojik ürünlerin yanlış kullanımı

Metin ile ilgili sorular Basit, bileşik ve tam sayılı kesirler Aile ve okul yaşamındaki sorumluluklar

Noktalama işaretleri(Eğik çizgi) Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırma Teknolojik ürünlerin kullanım alanları

Metnin konusu Kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri

"de"nin yazımı Sütun grafiği

Gerçek-mecaz anlam Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki

Görsel-metin ilişkisi Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler

Okudukları ile ilgili çıkarımlar(Karşılaştırma cümleleri) Doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme

 



KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI  2, 3 VE 4. SINIF

4. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ

Geçmişten günümüze aydınlatma araçları Describing the weather Hz. Muhammed'in aile büyükleri

Uygun aydınlatma Giving and responding to simple instructions Hz. Muhammed'in erdemli davranışları

Işık kirliliği Describing what people do Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indiriliş süreci

Saf madde ve karışım Making simple inquiries Güzel ahlâk

Karışımları ayırma yöntemleri Describing the weather (Expressing basic needs) Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışları

Işık kirliliği

Aydınlatma araçlarının tararruflu kullanımı

Kaynakların geri dönüşümü

Maddelerin özellikleri(suda yüzme-batma)

Maddelerin ısınıp soğuması

Maddeyi niteleyen özellikler

Maddenin ısı etkisiyle hal değişimi

Maddenin halleri

Maddelerin kütle ve hacimlerini ölçme

Maddelerin hallerine ait temel özellikler

 


