
4.SINIFLAR 2. DÖNEM
1. YAZILI KONULARI KAPSAMLARI

TÜRKÇE SINAV KAZANIMLARI
T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur
T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler
T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar
T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler
T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar
T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler
T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar
T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır
T.4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.
T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır
T.4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar.
MATEMATİK SINAV KAZANIMLARI
M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
M.4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen 
değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
M.4.1.5.5. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
M.4.1.5.5. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
FEN BİLİMLERİ SINAV KAZANIMLARI
F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır
F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar
F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
F.4.4.5.1. 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. 
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
SOSYAL BİLGİLER SINAV KAZANIMLARI
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder.
SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik 
fikirler geliştirir.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.



SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
SB.4.5.4. Kendisine ait örnek bir bütçe oluşturur.
TRAFİK GÜVENLİĞİ SINAV KAZANIMLARI
TG.4.1.2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.
TG.4.1.1. Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder.
TG.4.1.4. Yaya olarak trafik kurallarına uyar. 
TG.4.1.3. Trafik işaretleri ve işaret levhalarının önemini araştırır.
TG.4.1.5. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.
İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ SINAV KAZANIMLARI
Y.4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.
Y.4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir
Y.4.1.3. Haklarına kendi yaşamından örnekler verir
Y.4.1.4. Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SINAV KAZANIMLARI
4.2. İSLAM’I TANIYALIM

4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
4.3. GÜZEL AHLAK
4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
İNGİLİZCE SINAV KAZANIMLARI
Present Simple Tense/ Frequency Adverbs (Geniş zamanla yapılan, içinde sıklık zarfları ve 
zaman zarfları olan karışık olarak verilen kelimelerden doğru cümle oluşturma)
Make questions (Verilmiş cevapların doğru sorularını yazma)
Many/ Much
Countable and Uncountable Nouns
Spin1- Unit 4 Vocabulary (Spin kitabı 4. ünitenin kelimeleri)
Spin 1- Unit 5 Vocabulary (Spin kitabı 5. ünitenin kelimeleri)
Fun for Movers –Unit 18 and 19 Vocabulary (Fun for movers 18. Ve 19. ünite kelimeleri)
Writing Part: Write about your daily routine. (Bir gün içinde yaptıklarını, günün bölümlerini 
de belirterek yazma)
Listening Part: In the first part students will match and in the second part they will fill in a 
chart. (İlk bölümde dinleyip eşleştirme yapacaklar, ikinci bölümde tablodaki boşlukları doğru 
kelimelerle dolduracaklar)
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