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YAZILI SINAVI BİLGİLENDİRME MEKTUBU 

 
Sevgili Öğrencimiz, I. Dönem I. yazılı sınavına aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmanın başarını arttıracağına inanıyoruz. Sana güveniyor 
ve başarılı bir hazırlık süreci diliyoruz. 

                     Ders Öğretmeni 
 

Sınıf: 4                                                                                                                                                                                                        Tarih: 09.11.2020 

  TÜRKÇE 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

SÖZCÜKTE 
ANLAM  

Eş anlamlı kelimeler 
Zıt anlamlı kelimeler 
Eş sesli kelimeler 
Gerçek anlam ve mecaz anlamlı 
kelimeler 
Deyimler ve atasözleri 
Şiiirde ana duygu 
NOT: Parçada Anlam ile ilgili sorular da 
sorulabilir: (Parçada konu, ana fikir, 
başlık) 
5 N 1 K soruları 
Mecaz –gerçek ve terim anlam 
 

Cümlede geçen mecaz sözcükleri gerçek anlamından ayırır. 
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 
Metnin konusunu belirler. 
Şiirin ana duygusunu bulur. 
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 
Yazım ve imla kurallarını uygular. 

MATEMATİK 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

 
SAYILAR VE 
İŞLEMLER 
 
 

DOĞAL SAYILAR 
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 

• En çok altı basamaklı doğal sayılara kadar okuma ve yazma 

• En çok altı basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve 
rakamların basamak değerleri ve sayı değerleri 

• Doğal sayıları çözümler. 

• En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 

• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin 
eder. 

• Doğal sayıları karşılaştırır. 

• Doğal sayılarla zihinden toplama işlemlerinde uygun stratejiyi secerek 
kullanır. 

• Doğal sayılarla zihinden çıkarma  işlemlerinde uygun stratejiyi secerek 
kullanır. 

• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri 
çözer. 

• Sayı örüntüleri yapar,örüntünün kuralını bulur. 

• Toplamada ve çıkarmada verilmeyeni bulur. 

FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

1.ÜNİTE: YER 
KABUĞU VE 
DÜNYA’NIN 
HAREKETLERİ- 
BESİNLERİMİZ 

YERKABUĞU KATMANLARI, FOSİLLER, 
DÜNYA’NIN HAREKETLERİ- 
BESİNLERİMİZ 

Yerkabuğnun  özelliklerini açıklar. 

• Dünya’nı hareketlerini ve sonuçlarını kavrar. 

• Fosil nedir bilir,fosillerin oluşumaşamalarını öğrenir. 

• Kayaçları ve özelliklerini öğrenir. 

• Madenleri ve bu madenler nerelerde kullanılır bilir. 

• Besinler ve içeriklerini öğrenir. 

• Su ve mineralleri bilir. 

• Taze ve doğal besinleri ayırt eder. 

• İnsan sağlığı ve dengeli beslenmeyi uygular. 

• Yiyecekleri israf etmemeyi öğrenir. 

SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE BAŞLIĞI KONU BAŞLIĞI KAZANIM 

 
BİREY VE 
TOPLUM 

• Kimliğimiz 

• Kronolojik sıralama 

• Ilgi alanlarımız. 

• Fiziksel özelliklerimiz 

• Duygusal özelliklerimiz 

• Duygularımız 

• Saygılı Olalım 

• Aile Tarihi 

•  

• Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda 
bulunur . 

• Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 

•  Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır 

• Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 

• Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 

• . Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin 
geçmişine dair soyağacı oluşturur. 

 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

• Milli kültürümüz 

• Oyunlarımız 

•  
 

•  . Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak 
örnekler verir. 

• Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından 
günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 

 

 



                                                       
 
        
 
 
 
 

 GEN KOLEJİ 
                                       2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
                                        SINAV BİLGİLENDİRME MEKTUBU 

 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
İngilizce Main Course ve Communication Skills derslerinden olacağın birinci sınavına 

aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmanın başarını arttıracağına inanıyorum. 

Sana güveniyor ve başarılı bir hazırlık süreci diliyoruz. 

İngilizce Dersi Öğretmenlerin 
 

Grade: 4                                                           
Date: 10. 11. 2020 
Tiger Time 5 SB                                 Pages: 2-15                                      
Tiger Time 5 AB                                 Pages: 2-15, 82-83, 90-91 
Worksheets: weekend worksheets & in class handouts    

Please don’t forget to study for the words at the end of your weekend homework spell check 
box.                                                
 

         TOPICS STRUCTURES & FUNCTIONS    READING& 
WRITING 

     LISTENING 

*presenting oneself 

* telling the date 

(days, months) 

* electronic gadgets  

* feelings (happy, 

* sports  

* ordinal numbers ( first, 

second, third)  

* England  

* Reading texts  

 

*question words (What.., Who.., 

When..., How old...?  

Have you got..? 

 

*listen to an MP3 player, read a 

magazine, etc.  

 

*Present Simple. Yes/No 

questions and answers.  

*Frequency Adverbs 

(always/usually/often/sometimes 

rarely/never) 

(She often goes to cinema.) 

 

Do you …? 

Does he/she …? 

Yes/ No … 

 

*This is Alfie. He is ten years 

old. His favourite sport is 

basketball. He always plays 

basketball. His favourite food is 

a sandwich.  

 

* reading the 
definitions and 
writing the 
correct word 
 
*reading and 
writing “yes” 
or “no”  
 
*writing a 
postcard 
 
*reading a 
text and 
answering 
“true” or 
“false” 
 
*Reading and 
completing a 
dialogue 
 
* answering 
the given 
questions 
forming a text.  

* listening and 
drawing lines 
 
*listening and filling 
in the blanks 
 
 


