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Bu program, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) kapsamında geliştirilmiş ve
KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından KKTC ilkokul ve
ortaokullarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren kullanılması için hazırlatılmıştır.
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Değerli Eğitimciler,

İki binli yıllarda, 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrencileri yetiştirmek amacıyla gelişmiş
ülkeler yeniden yapılanma arayışı ve çabasına girmişlerdir. Çağımızda, yeni nesillerden
problem çözmeleri, eleştirel düşünmeleri, girişimci ve yaratıcı olmaları, teknolojiyi etkili
kullanmaları, yaşam boyu öğrenmeleri ve etkili okuryazarlık becerilerine sahip olmaları
istenmektedir. Kuşkusuz bu becerilerin kazandırılacağı yerler eğitim kurumları, yani
okullarımızdır.
21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında eğitim programlarının yeri çok önemlidir.
Eğitim programlarında demokratik değerlerin temel alınması, milli değerlere yer verilmesi,
öğrenciyi merkeze alarak bireysel farklılıkların ön plana çıkarılması, çağdaş öğrenme,
öğretme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması eğitimin başarısı için çok önemlidir.
KKTC olarak biz de 21. yüzyılda yerimizi almak ve Temel Eğitim Program Geliştirme Projesini
hayata geçirmek için çok çalıştık. Bu proje kapsamında temel eğitim programları ve ders
kitaplarının hazırlanması çalışmalarına başlanmış, okul öncesi, 1., 4. ve 6. sınıflarımızın
öğretim programları ile ders kitapları tamamlanarak 2016 – 2017 eğitim yılında uygulanmaya
konulmuştur.
Öğretim programlarımızda beceri anlayışı egemendir. Programlarda yer alan;
okuryazarlık, iletişim ve bilgi teknolojileri yeterliliği, girişimcilik, araştırma ve problem çözme,
kişisel ve sosyal yetkinlik, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği becerileri belirlenirken farklı
ülkelerin eğitim programları incelenmiş ve ülkemizin şartlarına en uygun olanlar alınmıştır.
Öğrenciyi merkez alan bir anlayışla hazırlanan programlarda sadece çağdaşlığa önem
verilmemiş; çağdaşlık yanında milli ve kültürel değerlerimiz de ara disiplinler yoluyla
işlenmiştir.
Kitaplar öğrencilerin eğlenirken öğrenecekleri bir anlayışla, rengarenk, örneklerle ve
sorularla zenginleştirilerek hazırlanmıştır.
Bakanlık olarak hazırlanan eğitim programlarının ve ders kitaplarının bundan sonraki
süreçlerde de takipçisi olacağım. Bu çalışmada emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür
ediyor, programın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla...

Dr. Özdemir Berova
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
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Değerli Meslektaşlarım,

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küreselleşmeyle beraber yaşamın her alanında baş
döndürücü bir hızda, büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Her geçen gün yükselen
eğitim düzeyine, iletişim ve teknolojideki yeniliklere ayak uydurabilmek için öğrencilere
uygun eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir.
Bireyin; insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çevreye duyarlı, grup çalışması yapabilen,
eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, kendine güvenen biri olarak yetişmesinde temel
eğitimin rolü çok büyüktür.
Hızlı gelişmeler sonucunda, eğitim programlarının güncellenmesi çağın bir
zorunluluğudur. Program yenilenirken bilimsel bulgular ışığında hareket edilmiş, öğrencilerin
kendi yeteneklerini geliştirmelerini sağlayabilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri
bir program olması amaçlanmıştır. Eğitimde çağdaş program geliştirme sürecinde; planlama,
geliştirme, değerlendirme ve yaygınlaştırma aşamaları izlenmiş, ayrıca bu alanda dünyadaki
son yönelimler, çalışmalar ve yaklaşımlar takip edilmiştir.
Değişim ve gelişimlerden yola çıkarak, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi
(TEPGEP) kapsamında çalışmalara başlanmış ve ülkemizde her dersin öğretim programı
hazırlanmış, öğretim programlarına göre de ders kitapları yazılarak bir öğretim yönetim
sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde ilk kez hazırlanan öğretim
programları ile ders kitapları 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sisteme dahil edilmiş ve
kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Okul öncesi, 1. , 4. ve 6. sınıfların öğretim programları ile ders kitapları projenin ilk
kademesini oluşturmaktadır. İkinci, 5. ve 7. sınıfların öğretim programları ile ders kitapları
2017-2018 eğitim-öğretim yılında sisteme girerek projenin ikinci kademesini oluşturacaktır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3. ve 8. sınıfların öğretim programlarının ve ders
kitaplarının sisteme dahil edilmesiyle proje tamamlanacaktır.
Üç akademik yılda uygulamaya girecek bu proje ile bilgi çağı diye adlandırdığımız bu
yüzyılın çocuklarının; ezberden uzak, bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilen, yaratıcı, üretken
bireyler olabilmeleri hedeflenmektedir.
Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında yazılan öğretim programları ile
ders kitapları, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından hazırlatılmıştır. Projenin hazırlanma
aşamasında emeği geçen tüm akademisyenlere, öğretmenlere ve TTD Kurul Üyelerine,
TEPGEP'in yürütücülüğünü yapan DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Pehlivan'a ve Doğu
Akdeniz Üniversitesine teşekkür ederim.
Eğitim adına gaile çeken tüm yüreklere sonsuz teşekkürler…

Dr. Havva Dağsever
Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü
(TEPGEP Sorumlusu)
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SUNUŞ

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların gereksinim duyduğu nitelikli
insan tanımını da değiştirmiştir. Günümüzde giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet
ve yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan becerilerini ve bilgisini tek
sürdürülebilir rekabet avantajı hâline getirmiştir.
Rekabet gücünün her yerde belirleyici olması ve yaşanan bilim ve teknoloji
devriminin uyum yeteneği yüksek, yeni beceriler kazanmış, öğrenmeye açık ve işbirliği içinde
çalışabilen iş gücüne olan talebi artırması; verimliliğe, eğitime ve araştırma-geliştirmeye
(ARGE) yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, gelişmiş
ülkelerde yaşam boyu eğitime önem verilmekte, temel eğitimin niteliğinin yükseltilmesine
çalışılmakta, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ağırlık
verilmektedir.
Bunun yanı sıra, insan hak ve özgürlükleri ile çevre bilincine yönelik tüm dünyada
ortaklaşa bir anlayışa doğru gidildiği de gözlenmektedir. İnsan hak ve özgürlükleri ile çevre
bilinci olmazsa olmaz temel konular arasına girmiş bulunmaktadır
Dünyamızda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak öğrenme ve
öğretme
alanlarındaki bilimsel çalışma bulguları, öğretme ve öğrenme anlayışımızın da değişmesini
zorunlu hâle getirmiştir. Yeni öğrenme anlayışına göre öğrenen, uyarıcıların pasif bir alıcısı
değil; onların çözümleyicisi, bilgi ve davranışların aktif oluşturucusudur.
Bireysel farklılıkların belirginleştiği günümüzde öğrenmeyi ve bilgiye ulaşmayı
öğrenmiş, insan ve çevre haklarına saygılı, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek başlıca
hedef hâline gelmiştir. Bütün bu hızlı değişimler toplumsal yaşamımızı da büyük ölçüde
etkilemiş, toplumumuzdaki değer yargıları, toplumun bireyden ve bireyin toplumdan
beklentileri büyük ölçüde değişmiştir.
Bütün bu gelişmeler eğitim programlarının değiştirilerek çağa uygun bir hâle
getirilmesini ve geleceğe yönelik olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk nedeniyledir ki
gelişmiş ülkelerde eğitim programları ortalama her beş yılda bir, günün gereksinimleri
doğrultusunda değiştirilmekte veya geliştirilmektedir. Hatta günümüzde bazı ülkelerde
(örneğin Avustralya) programlar günü gününe revize edilebilmektedir.
Ülkemiz, hızla gelişme, dünyaya ayak uydurma ve çağı yakalama çabası içerisindedir.
Dolayısıyla gerek bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin gerekse eğitim bilimleri
alanlarındaki kuram ve uygulamaların ülkemize uyarlanması bir gerekliliktir. Bu zorunluluktan
ortaya çıkan Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) 2013 yılında hayata
geçirilmiş, projenin sonucunda da ekteki öğretim programları ortaya çıkmıştır.
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Tabii ki bir ülkenin programını yazmak çok kolay bir iş değildir. Öncelikle böyle bir iş
kolektif çalışmayı, iş birliğini ve inanmayı gerektirir. Bu açıdan bakılınca KKTC Millî Eğitim ve
Kültür Bakanlığı sorumluluğunda Doğu Akdeniz Üniversitesi öncülüğü ve yürütücülüğünde
gerçekleşen bu projede çalışanların emeği büyüktür. Çalışanların yanında projede birçok
kişinin katkısı ve emeği vardır. Bunların hepsini burada sıralamak mümkün değildir. Projeye
katkı koyan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize minnettarız.
TEPGEP'in sorumluluğunu üstlenen başta Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Dr.
Havva Dağsever'e, tüm Talim ve Terbiye Dairesi çalışanlarına, projeye katkı sağlayan
akademisyenlere ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Bunun yanı sıra, projenin
başlamasından günümüze değin tüm milli eğitim bakanları projemizi desteklemiştir. Projenin
hayata geçirilmesinde katkı koyan tüm eğitim bakanlarımıza, özellikle projenin
uygulanmasında kararlılık gösteren Sayın Bakanımız Dr. Özdemir Berova'ya çok teşekkür
ederiz. Ayrıca projenin alınmasında ve başlangıcında büyük katkı koyan Prof. Dr. Halil İ.
Yalın'a da teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN
DAÜ Öğretim Üyesi
(TEPGEP Yürütücüsü)
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TEMEL EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ
Programın Gerekçesi
1571 Kıbrıs’ın fethinden günümüze Kıbrıslı Türkler farklı yönetimler altında
yaşamışlardı. Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta Türkler için ilk açılan okullar sıbyan ve medresedir
(Behçet 1969, Süha 1971: 222). Kıbrıslı Türklerin ilk ilkokulu olan sıbyanda alfabe, yazı,
okuma, Kuran-ı Kerim ve hesap öğretilirdi.
Kıbrıs 1878 yılında İngiliz egemenliği altına girmiş, bu yönetim 1959 yılına kadar
sürmüştür. İngilizler adaya geldiklerinde ilk olarak adada eğitim sistemini değiştirmişlerdir
(Weir 1952: 24). İngiliz hükümeti adada her iki toplum için maarif encümenleri atamış, köy
komisyonları oluşturmuştur. Türk ve Rumlara ait maarif encümenlerinin başında bir İngiliz
bulunmakta, üyeler ise toplum temsilcilerinden oluşmaktaydı. Eğitim programlarının
oluşturulması, okutulacak dersler, ders kitaplarının seçimi encümenin sorumluluklarından
birkaçıdır (Weir 1952: 29, Behçet 1969, Süha 1971: 226). Bu dönemde Türkler eğitim
programlarını ve ders kitaplarını Türkiye’den almışlardır (Behçet 1969: 97; Fedai, 1993 ). Bu
durum 1931 isyanı sonrasına kadar devam etmiştir. 1931 isyanı sonrasına kadar Türk ve
Rumların eğitimine pek kısıtlama getirmeyen İngilizler, isyandan sonra farklı bir tutum
izlemişlerdir. Eğitimde Türkiye’den ders kitabı, getirtilmesi yasaklanmış, Kıbrıslı Türklerin
Türkiye eğitim sistemi ile bağları koparılmaya çalışılmıştır. Kısıtlamalar 1948’e kadar
sürmüştür (Behçet 1969, Süha 1971: 226-227). Bu dönem kitapsız, programsız eğitimin
yapıldığı bir dönemdir. Kısaca belirtmek gerekirse İngiliz yönetiminde Kıbrıslı Türkler her
zaman eğitimde Türkiye’yi takip etmişler (Weir 1952: 80), kitapları, programları oradan almış,
yükseköğretim yapmak için çoğunlukla Türkiye’yi seçmişlerdir.
İngiliz yönetimi Kıbrıs’ta sona ermiş, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda eğitim iki toplumun Cemaat Meclislerinin sorumluluğuna
bırakılmıştır (Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, 1960). Böylece okul pogramlarının hazırlanması,
kitapların okutulması Kıbrıs Türk Cemaat Meclisinin sorumluluğuna girmiştir. Bu dönemde
de ilkokullarda uygulanan eğitim programları Türkiye’den getirtilmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti
döneminde Kıbrıs Türk Cemaati eğitim programlarının hazırlanmasında tamamıyla özgür
olmasına karşın, tamamıyla Türk Milli Eğitim Bakanlığıyla aynı programları izlemiştir (Süha,
1971: 228).
1960’lı yıllar Kıbrıs’ta savaş yıllarıdır. Türkler ile Rumlar arasındaki kavga devam
etmektedir. Bu çatışma eğitim sistemlerini de etkilemiş, Türk toplumunda eğitim savaş
yüzünden sekteye uğramıştır. 1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıslı Türkler önce Kıbrıs Türk
Federe Devleti’ni, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Bu dönemde,
yeni eğitim yasaları oluşturulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Kurulan Kıbrıs Türk
Federe Devleti’nin eğitim alanındaki en büyük eksikliklerinden biri eğitim programlarıydı. Bu
ihtiyacı sağlamak için devlet aynen Türkiye okulöncesi ve ilkokul programlarını okullarda
uygulamıştır. Türkiye eğitim sistemi ile bir paralellik izlenmiştir (Çağlar&Reis, 2007: 224, 261).
Bu dönemde programlar Türkiye’den getirtilmiştir. Ancak bu eğitim gereksiniminin bir
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bölümünü karşılayabilmiştir. Özellikle KKTC’nin kurulması ile birlikte, yeni kurulan devletin
Türkiye’ye paralel olarak Kıbrıs Türk toplumunun özelliklerine uygun eğitim programı ve
insan yetiştirme gereksinimi de doğmuştur. Bu gereksinim KKTC Milli Eğitim Yasasının Temel
İlkelerinde de açık bir şekilde ifade edilmiştir:
Madde 22 (1), “Kıbrıs milli eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programları ile
Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları arasında
Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimleri de gözetilmek ve aşağıda 22 (b) fıkra kuralları saklı
kalmak koşuluyla uyum sağlanır.” (KKTC Milli Eğitim Yasası 1986: 57).
Açıklamadan da anlaşılacağı üzere bu dönemde bir yandan iki ülke eğitim programları
arasında paralellik aranırken, öte yandan Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerinin dikkate
alınması gerektiği devletin temel ilkesi olarak görülmüştür. Ancak bu realitede böyle
olmamış, Türkiye’den olduğu gibi alınan programlar okullarda tam anlamıyla uygulanamamış,
çoğunlukla kitaba dayalı programsız eğitim anlayışı günümüze kadar gelmiştir. Özellikle
Türkçe, yurttaşlık eğitimi, sosyal bilgiler gibi Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerine hitap
edecek ve onun dinamiğinin devamlılığını sağlayacak derslerde bu durum daha da göze
çarpmaktadır.
Dünyada eğitim bilimi ve dolayısıyla program geliştirme alanındaki gelişmeler
Türkiye’de program geliştirme konusunda önemli arayışların ve model oluşturma
çalışmalarının yoğun biçimde yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye’de 2004 yılında
ilköğretim programların geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu
çalışmada programların geliştirilmesinin gerekçeleri; bilgi kavramı ve bilgi toplumu
anlayışındaki gelişmeler, hayat boyu öğrenme yaklaşımını esas alan bir öğretme anlayışının
gelişmesi, AB normlarına uygunluk olarak sıralanmıştır (TC MEB 2005).
2004 yılından başlayarak Türkiye’de yaşanan bu gelişmeler Kıbrıs’a tam şekli ile
yansıyamamıştır. Bu dönemde Türkiye’de yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun okulöncesi
ve ilkokul programları hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk eğitim sisteminde öngörülse de bu program
anlayışı Kıbrıs’a uyarlanamamıştır.
2003 yılından itibaren Kıbrıs’ta ayrı bir eğitim sistemi geliştirme çabalarına
rastlanmaktadır. Eğitim sisteminde yerelliğe önem verme anlayışı sonucunda ilkokullarda
ders kitaplarının yazımına geçilmiş, tüm derslerle ilgili yerel kitaplar yazılmıştır. Ders kitapları
yazıldıktan sonra bazı dersler ile ilgili ayrı ayrı programlar hazırlama çabalarına girişilmiştir.
Tüm derslerin programları yazılamamış, kısacası ilköğretimde dersler arasındaki bütüncüllük
ilkesi sağlanamamış, çoğu dersle ilgili olarak kitap basmakla kalınmıştır. Bu da günümüzde
KKTC’de kitaba dayalı eğitim yapılmasına neden olmuştur. Program geliştirme alanıyla
bağdaşmayan kitaptan hareketle program yazma ve kitaba dayalı eğitim anlayışı,
günümüzde okullarda egemen hâle gelmiştir. Okulöncesi eğitimde ise çağdaş program
anlayışı açısından önemli sorunların olduğu görülmektedir. Örneğin, günümüzde çağ dışı
olarak kabul edilen teneffüs anlayışı yeni sistemde de öngörülmektedir (bkz. KKTC MEB 2005:
10)
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Çağdaş okul öncesi eğitim programlarının, oyun temelli, çocuğun bireysel
gereksinimlerini, ilgilerini merkeze alan, gerek fiziksel öğrenme ortamları, gerekse psikolojik
iklim bakımından sağlıklı, çağdaş eğitim standartlarına uygun bir şekilde donanmış okullarda,
yetkin öğretmenlerle, aile ve toplumla işbirliği içerisinde yürütülmesi gereklidir. Bu ölçütler
göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki anaokullarında, alan uzmanı olmayan
öğretmenlerin görev alması, günlük eğitim rutinlerinin, ders saati, teneffüs saati biçiminde
kesin sınırlarla ayrılması, çocuğun gerçek öğrenme etkinliği olan “oyunun” eğitim
programının dışında bırakılması çağdaş eğitimsel ve gelişimsel hedeflere ulaşılmasını tehdit
edeceğinden, okul öncesi eğitim sistemlerinin dünyadaki çağdaş modeller ışığında, modern
eğitim anlayışıyla güncellenmesi, geliştirilmesi ve yapılandırılması gereklidir.
Tarihsel süreç açısından bakıldığında, Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’nin kuruluşu da
dahil, günümüze değin hiçbir dönemde bütünüyle kendine özgü bir temel eğitim programının
olmadığı görülmektedir. Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerini ve özelliklerini dikkate
alacak, ülke koşullarına ve toplumun beklentilerine uygun, dünyadaki gelişmeleri de
gözönüne alan, araştırma sonuçlarına dayalı, okul öncesi eğitimi de içerecek biçimde çağdaş
bir temel eğitim programının hazırlanmasının kaçınılmaz olduğu gözlenmektedir. Bir ülkenin
kendi varlığını sürdürebilmesi ve bağımsızlığı açısından da kendine özgü eğitim
programlarının oluşturulmasının ne denli önemli olduğu artık tartışılmamaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse,
hazırlanmasında etkili olmuştur:






aşağıda

belirtilen

gerekçeler,

bu

programın

KKTC’de temel eğitim düzeyinde uygulanan tutarlı bir temel eğitim programının
bulunmadığı söylenebilir. Dersler, genellikle ders kitapları doğrultusunda
işlenmektedir. Oysa bir öğretim programı olmadan ne ders kitaplarının yazılması, ne
de derslerin işlenmesi mümkün değildir. Böyle bir durumun, KKTC’nin yetiştirmeyi
hedeflediği insan tipiyle de uyuşmadığı ileri sürülebilir. Bu nedenle temel eğitim
aşamasından başlamak üzere, ders öğretim programlarının hazırlanmasına büyük bir
gereksinim duyulmaktadır.
Her ülke kendi koşullarına uygun eğitim programları hazırlamalıdır. Dolayısıyla ülke
bazında gereksinim analizi yapılarak, “KKTC’de nasıl bir insan istiyoruz?” sorusuna
yanıt bulunması ve elde edilen veriler çerçevesinde de öğretim programlarının
oluşturulması gerekmektedir.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim programlarının da sürekli
olarak yenilenmesini ve programların çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarına göre
biçimlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Uygulanacak bir program olmadığı için,
çağdaş gelişmelerin programlara yansıtılması da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
çağdaş gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak temel eğitim programı çerçevesinde
hazırlanacak ders öğretim programları ilk adımı oluşturacaktır. İleride oluşabilecek
değişme ve gelişmelere göre bu programlar yeniden biçimlendirilebilecektir. Aynı
zamanda, hazırlanacak temel eğitim programı, ortaöğretim programının
biçimlendirilmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.
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Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeterliklerinin değerlendirilmesinde, eğitim
programları başat bir rol oynamaktadır. Bu anlamda hazırlanacak temel eğitim
programı, bu alanda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yeterliklerinin ortaya
konulmasında, performans değerlendirmede, yükseltmelerde etkili olabilecektir.
Öğrenme-öğretme materyalleri ders öğretim programları çerçevesinde
hazırlanmalıdır. Hazırlanacak ders öğretim programları, gereksinme duyulan
öğrenme-öğretme materyallerinin hazırlanmasına da kaynaklık edecektir.
Programın Genel Yaklaşımı

Bir eğitim programının temel öğeleri olan hedef, içerik, eğitim durumu ve
değerlendirme boyutları temele alınan eğitim felsefesi ya da felsefeleri çerçevesinde
biçimlendirilir. Bir eğitim programının geliştirilmesinde ilk adım temel alınan eğitim
felsefesi/felsefelerini belirlemektir. Her ülke kendine özgü koşullar çerçevesinde eğitim
felsefelerini belirlemekte ve eğitim programlarını oluşturmaktadır. KKTC’de geliştirilecek
Temel Eğitim Programı’nın da, ülke gerçekleriyle tutarlı, toplumun ve bireyin her yönüyle
gelişmesini temele alacak, hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceği içinde barındıracak
eğitim felsefelerine göre oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede bakıldığında aşağıda
belirtilen nedenler çerçevesinde eklektik bir yaklaşımla programların oluşturulmasının uygun
olacağı düşünülebilir:
1. KKTC genç bir ülkedir. Ülke sürekli bir yapılanma içerisinde bulunmaktadır. Gerek
kendi içinde, gerekse bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle birçok sorunla karşı
karşıyadır. Dolayısıyla yetiştireceği insanda bulunması gereken en önemli
özelliklerden biri, toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunacak, sorunların
çözümü için öneriler geliştirebilmektir. Yeni bir toplumun kurulmasında bu
bireylerin çok önemli bir rolü olacaktır. Bunun da yeniden kurmacı
(reconstructivist) bir eğitim felsefesini gerektirdiği söylenebilir.
2. Yirmi birinci yüzyıl, bilginin egemen olduğu; girişimciliğin, düşünme ve problem
çözme becerilerinin önem kazandığı; birlikte çalışmanın, diğer bir deyişle
işbirliğinin başat bir rol oynadığı; insan hakları ve demokrasinin olmazsa olmaz
olduğu bir yüzyıla doğru evrilmektedir. Bu durum, KKTC yurttaşlarının da girişimci,
araştırmacı, işbirliği içinde çalışan, bilgi teknolojilerine ulaşabilen, demokratik bir
yaşam biçimini benimseyen bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ortaya
çıkarmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, programların ilerlemecilik eğitim
felsefesinin ilkelerine göre de yapılandırılması gerektiği söylenebilir.
3. KKTC yurttaşları geçmişten günümüze getirdiği gelenek, görenek ve değerleri ile
kendilerine özgü bir yaşam biçimine sahiptirler. Bu yaşam biçimi, yurttaşların
birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmekte, toplumsal bir bağlılık oluşturmaktadır.
Geçmişten günümüze getirilen bu değerlerin genç kuşaklara da aktarılması gereği
ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda daimici ve esasici eğitim felsefeleri öne
çıkmaktadır.
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4. Çağımızda bireyin tüm yönleriyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi özgür bir
eğitim anlayışının işe koşulmasıyla gerçekleşebilir. Diğer bir deyişle bireyin
kendisinin farkına varması, özelliklerini tanıması ve bu özellikleri doğrultusunda
gelişebilmesi, kısaca “ben” olabilmesi eğitim programlarında öncelikle ele alınması
gereken konulardan biridir. Varoluşçu bir eğitim felsefesi, böyle bir insanın
yetiştirilmesinde başat bir rol oynayabilir. KKTC’de de kendinin farkında olan,
kendini gerçekleştirmiş bireylere büyük gereksinme bulunmaktadır.
5. KKTC’nin kendine yeterli bir ülke olabilmesi için üretimi ön plana alması
gerekmektedir. Bunun içinde ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli işgücünün
sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, politeknik eğitimin temel ilkeleri yol
gösterici olabilir.
Yukarıda belirtilen gerekçeler göz önüne alındığında, eğitim programlarının
geliştirilmesinde başat eğitim felsefeleri olarak öğrenciyi merkeze alan ilerlemecilik ve
yeniden kurmacılık eğitim felsefelerinin ele alınabileceği, ancak diğer eğitim felsefelerinin de
göz önünde tutulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte hiçbir eğitim
programının tek bir felsefeye ya da yaklaşıma göre biçimlendirilmesinin mümkün olmadığı da
gözönüne alındığında, KKTC Temel Eğitim Programının geliştirilmesinde eklektik bir
yaklaşımın daha uygun olduğu görülmektedir. KKTC Anayasası, Milli Eğitim Yasası, Avrupa
Birliği eğitim standartları, Milli Eğitim Şuraları Temel Eğitim Komisyonu kararları, öğretmen
sendikalarının eğitimin yapılandırılmasına ilişkin görüşleri ve Temel Eğitimi Geliştirme Projesi
çalıştayından alınan sonuçlar bu yaklaşımı destekler niteliktedir.
Programın Amacı
Temel eğitim programı (TEP), Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin;
1. Sorgulayan, araştıran, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen, problemlerini bilimsel
yöntemlere uygun olarak çözebilen, estetik değerleri içselleştirmiş, değişime açık,
kendini tanıyan ve doğru olarak ifade eden, kendine güvenen, sorumluluklarına
bağlı, empati duygusu gelişmiş, sağlıklı, mutlu, İYİ NİYETLİ, DÜRÜST VE GÜVENİLİR;
2. İnsan, çocuk ve hayvan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, her türlü ayrımcılığa karşı
çıkan, düşüncelerini özgürce açıklayabilen, bireysel ve toplumsal haklarını
korumasını bilen, hukukun üstünlüğüne inanan, yasalara saygılı, demokrasiyi
yaşam biçimi haline getirmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş LAİK VE
DEMOKRAT,
3. Tarihinden getirdiği temel değerleri bilen, kültürel özelliklerinin farkında olan ve
geliştiren, yaşadığı coğrafyayı ve dünya üzerindeki yerini bilen, ÜLKESİNİ
GÖNÜLDEN SEVEN,
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4. Bilgi ve teknoloji okuryazarı olan, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, işbirliği
içinde çalışabilen, girişimci, ekonomik koşulların farkında olan BİLİNÇLİ BİR ÜRETİCİ
VE TÜKETİCİ
olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Başat Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
21. yüzyılda artık eğitim sistemlerinin, öğrencilerin ve çağın gereksinimlerini yeniden
gözden geçirerek, koşullara ve beklentilere uygun öğrenme ortamları düzenlemeleri
gerekmektedir. Bu amaçla çok kanallı, teknolojiyi kullanabilen ve işbirliğine dayalı bir
öğrenme sürecinde öğrencilere:
x
x
x
x

Çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşabilecekleri,
Bilgiyi; problem çözme, karar verme ve planlama amacıyla kullanabilecekleri,
Bilgiyi günlük yaşama transfer edebilecekleri,
Teknolojiyi bilgiye erişim aracı olarak kullanabilecekleri öğrenme ortamları
hazırlanmalıdır.

Bu tür öğrenme ortamlarının hazırlanabilmesi için de bilgiye ulaştıracak; bilginin
kullanılmasını, üretilmesini ve iletilmesini sağlayacak her türlü aracı kullanma zorunluluğu
vardır. Öğrencilerine bu tür ortamlar sağlamak için, öğretmenlerin belli becerilere sahip
olmaları başka bir deyişle, öğrencilerine sözü edilen becerileri kazandırmada öğrenme
çevresini, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak farklı öğretim yöntem ve
tekniklerini, farklı değerlendirme yaklaşımlarını ve teknolojileri kullanabilecekleri şekilde
düzenlemeleri gerekmektedir.
Öğrenciyi merkeze alan öğrenme ortamlarında öğrenci, aktif katılımcı; süreç, işbirliği
ve takım çalışması ağırlıklı; öğretmen, rehber rolünde, ve “öğrenmeyi öğrenme” ön
plandadır. Burada öğretmenin temel rolü, öğrenme – öğretme ortamını düzenlemek,
etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktır.
Böyle bir ortamda, öğrenci öğrenen olarak güçlü, motivasyonu yüksek, grupla çalışma
ve paylaşma ağırlıklı öğrenme becerileri gelişmiş, eleştirel düşünen, iletişim becerileri güçlü,
kaynakları etkili olarak kullanmanın bilincinde olarak yetişmektedir. İçerik, değişen dünyanın
değişimleri doğrultusunda yapılandığı için öğrenciler gereksinim duyacakları bilgiye ulaşma,
bilgiyi kullanma ve bilgiyi paylaşma becerilerine sahip olmalıdır. Bu tür bir ortam problem
çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini kullanabilen, analitik düşünme
becerilerini geliştirmiş, öğrenme yollarını bilen, ekiple uyumlu ve verimli çalışmalar yapabilen
bireyler yetiştirmeyi de kolaylaştıracaktır. Ancak böyle bir ortamın oluşturulması kullanılacak
uygun öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile mümkün olabilir.
Yukarıda belirtilen gerekçeler ve TEP’te ele alınan temel beceriler çerçevesinde,
TEP’te başat olarak öğrenciyi merkeze alan Kubaşık Öğrenme (İşbirlikli Öğrenme), Probleme
Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Çoklu Zeka Kuramı gibi
öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yer verilmektedir. Kuşkusuz her alana özgü öğrenme-
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öğretme yaklaşım ve yöntemleri de işe koşulacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde öğretmenin
güdümünde yürütülen düzanlatım, güdümlü tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma gibi
öğretme yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
Başat Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları
Eğitimde öğrenci merkezli anlayışların belirgin biçimde öne çıktığı günümüz
koşullarında öğrencinin de değerlendirme sürecine katılması öngörülmektedir. Böylece,
öğrenci çalışma sürecine, süreçte geçirdiği aşamalara, öğrenmelerinin nasıl gerçekleştiğine,
güçlü ve zayıf yanlarına, eksikliklerini nasıl gidereceğine odaklanmakta ve öğrenmelerinin
sorumluluğunu almaktadır.
Öğrenci hakkında toplanan bilgilerin sayısı ve türü arttıkça, öğrenci bütün yönleriyle
tanınabilmekte ve öğrenci hakkında verilen kararların doğruluğu da artmaktadır. Geleneksel
eğitim yaklaşımlarında yalnızca öğretmenin değerlendirmesi için kullanılan ölçme araçları,
öğrencinin bilgi ve becerilerini bir yönüyle ortaya koymakta, tüm yönlerini tanımlama ve
geliştirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Öğrencinin bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma
becerisini kazanabilmesi, kendisine aktarılan bilgiyle yetinmeyip, öğrenme sürecine
katılmasını, araştırmasını, bilgiye ulaşmasını ve bilgiyi kullanmasını gerektirmektedir.
Öğrencinin bir bütün olarak gelişimini gözlemek ve kendisini de değerlendirme sürecine
katmak, hem öğretmenlerin ve ilgililerin onların yukarıda sıralanan özelliklerini tanımasında
hem de öğrencinin bu süreçte kendisini tanımasında yardımcı olacaktır. Bu da öğrenci ile ilgili
verilen kararlar ve yapılan yönlendirmelerin doğruluğunun artmasını sağlayacaktır.
Yeni temel eğitim programları değişen koşullar ve doğrular paralelinde sadece ürünü
değil, öğrenme süreçlerini de değerlendirmeyi öngörmektedir. Program, her öğrencinin
kendini farklı yansıtabileceği düşüncesiyle değişik değerlendirme araç ve yöntemlerini
kullanmayı önerir. Bu amaçla değerlendirmede, öğretmenlerin halen kullandıkları klasik
ölçme araçları (yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli
testler, kısa yanıtlı testler, ödevler vb.) yanında, süreci değerlendirme amaçlı:





performans değerlendirmesini,
öğrenci ürün dosyası hazırlanmasını,
öğrencilerin duyuşsal gelişimlerini izlemeyi,
derse yönelik tutum ve kendilerine güvenleri hakkında bilgi edinmek için ölçekler
(gözlem, görüşme vb.) kullanılmasını da önermektedir.

TEP’te sürecin ve ürünün değerlendirilmesi bağlamında, performans görevleri, ürün
seçki dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarları, öz değerlendirme, akran/grup
değerlendirme, gözlem, görüşme gibi alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına daha
çok yer verilecektir. Ancak bu tür yaklaşımlar kullanılarak TEP’te ele alınan temel becerilerin
(okur-yazarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliği, girişimcilik, araştırma ve problem çözme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme, kişisel ve sosyal yetkinlik, işbirliği) geliştirilmesi ve bu
becerilerin ne ölçüde kazanılıp kazanılmadığı yoklanabilir.
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Ele Alınan Temel Beceriler
Programın başat felsefeleri ve yetiştireceğimiz insanda bulunması gereken özellikler
göz önüne alınarak, TEP öğrenme alanları (dersler) ile temel beceriler ve ara disiplnlerden
oluşan bir yapı olarak düzenlenmiştir. Program öğrencinin öğrenme alanlarına ait öğrenme
çıktılarını elde etmesi yanında, tüm öğrenme alanları içinde 21. yüzyıl insanında bulunması
beklenen temel bazı becerileri kazanmasını da ön planda tutmaktadır. Bu yolla öğrenci bir
yandan derslerdeki bilgi, beceri ve yeterlilikleri elde ederken, diğer yandan dersler yoluyla
çağdaş becerileri kazanmaktadır. TEPte ele alınan temel beceriler aşağıda verilmiştir.








Okur Yazarlık
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yeterliği
Girişimcilik
Problem Çözme
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
İşbirliği

Ele alınan bu beceriler, aşağıda kısaca alt başlıklar altında tanıtılmaktadır.
Okur Yazarlık
Okulda ve okul dışında tüm öğrenmeler okur yazarlık becerisinin geliştirilmesine
bağlıdır. Okur yazarlık becerisini kazanmış öğrenci, okulda ve okul dışında başarı sağlayabilir.
Okur yazarlık becerisi kişilerin sağlıklı bir birey, katılımcı vatandaş, iyi bir çalışan olmasına
katkı sağlar. Yabancı bir dili edinmek, bilgi teknolojilerinde yeterlik temelde okur yazarlık
becerisinin gelişmişliğine bağlıdır. Programda okur yazarlık becerisi, anadilinde ve yabancı bir
dilde dinleme, okuma, konuşma, yazma; sanal medyayı eleştirebilmeyi kapsar. Okur yazarlık
belirli derslerin değil, tüm öğrenme alanlarının ana becerisi konumundadır. Tüm öğrenme
alanlarında öncelikli geliştirilecek beceri olarak düşünülmelidir. Okuryazarlığın
geliştirilmesine yönelik göstergeler:
 Dinleme, okuma ve izleme yoluyla metinleri kavrama (öğrenme alanı ile ilgili
metinleri dinleme ve tepkide bulunma, öğrenme alanı ile ilgili metinleri -görsel
metinler dahil- okuma ve inceleme, öğrenme alanı metinlerini -görsel metinler
dahil- yorumlama ve analiz etme),
 Konuşma, yazma ve oluşturma yoluyla metin tasarlama (sözlü, yazılı ve görsel
metinler oluşturmak, dili başkaları ile etkileşim için kullanmak, sunu yapmak).
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliği (BİT)
Öğrenci bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek okulda ve
yaşamda etkili iletişim kurabilir, karşısına çıkacak problemleri çözebilir, işbirliği içinde
çalışmayı öğrenir. İş hayatında daha başarılı olabilir. Bu nedenle tüm öğrenme alanlarında
iletişim ve bilgi teknolojileri yeterliğininin kazanılmasına yardımcı olacak düzenlemeler
yapılmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliğinin göstergeleri:
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BİT kullanırken sosyal ve etik kurallar ve uygulamalara riayet etmek,
BİT kullanarak araştırma yapmak,
BİT kullanarak bilgi oluşturmak,
BİT kullanarak iletişim kurmak,
BİT’i yönetmek ve işletmek (yazılım ve donanım seçme ve kullanmak, BİT
sistemlerini kavramak, sayısal verileri yönetmek)

Girişimcilik
Girişimcilik günümüzün en önemli becerilerindendir. Küreselleşen dünya rekabeti ve
yenilikçiliği gerektirmektedir. Çağa ayak uydurmak ve ülkemizin dünyada tanınması, yerini
bulması için girişimci bireyler yetiştirmeliyiz. Bu nedenle tüm öğrenme alanlarında öğrencinin
girişimci olmasını sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır. Girişimciliğin göstergeleri:
 Yenilikçi ve yaratıcı olma (problemlere, alışılmamış ve yeni çözümler aramak, yeni
fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koyma),
 İnsiyatif alma (bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyini fırsatlara bağlama,
sorumluluk duygusu),
 Öncü olma ve liderlik (gelişmiş iletişim becerisi, farklı seçenekleri görmek, yüksek
başarı güdüsü, duygusal zekâ, doğru kararlarında ısrarcı olma, değişime odaklılık,
fırsatlara odaklanma, sorgulama, problem çözme),
 Rekabetçi düşünme.
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
Bu temel becerinin amacı, sağlıklı, verimli ve sosyal bireyler yetiştirmektir. Özellikle
günümüzde, öğrencinin kendini ve başkalarını anlayabilmesi, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi,
yaşamla başedebilmesi, başkalarıyla birlikte çalışabilmesi için kişisel ve sosyal becerilerini
geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için tüm öğrenme alanlarında öğrencinin
duygularını tanıması, regule etmesi; olumlu ilişkiler kurması, problemlerle başa çıkabilmesi,
sorumluluk alabilmesi, empati kurmasına yönelik etkinlikler planlanmalıdır. Kişisel ve sosyal
yetkinliğin geliştirilmesine yönelik göstergeler şunlardır:
 Kendini tanıma (duygularını bilme, neyi başarıp başaramayacağını bilme)
 Öz denetim (duygularını ifade edebilme, öz disiplin, bağımsız çalışma, inisiyatif
alma, kendine güvenme, esnek ve uyumlu olma),
 Toplumsal farkındalık (farklılıklara saygı, topluma katkı sağlama, toplumsal ilişkileri
anlama),
 Sosyal başarı (iletişim kurma, işbirliği yapma, sorunları müzakere yoluyla çözme,
liderlik becerisi geliştirme).
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
Günümüzde hemen hemen her çağdaş toplumda üzerinde önemli durulan ve
tartışılan konulardan birinin yaratıcılık olduğu görülmektedir. Bir toplumun sorunlarını
çözebilmesi, ilerlemesi ve diğer toplumlar arasında söz sahibi olabilmesinin temel
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koşullarından birinin bilimsel ve sanatsal anlamda yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmek
olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Yaratıcı düşünme, elde edilen bilgi ve becerilere
dayalı olarak, yeni, özgün bir şeyin oluşturulması sürecini içeren üst düzey bir düşünme
becerisidir. Sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, yeni bir yöntem ya da teknik geliştirmek,
özgün bir ürün ya da düşünce ortaya koymak yaratıcı düşünme becerilerinin
kazandırılmasıyla mümkün olabilir.
Yaratıcı düşünme sürecinde eleştirel düşünme becerileri, araştırma ve problem
çözme becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Sözü edilen bu becerilerden yararlanılarak
sorunlara yeni çözüm yolları bulunabilir, özgün bir ürün ya da düşünce ortaya konulabilir.
Bunların yanı sıra yaratıcı düşünme;
 Esneklik,
 Akıcılık,
 Özgünlük,
 Ayrıntılama,
 Olgu ve olayları farklı yönleriyle algılama,
 Sıradan olmayan olayların farkına varma,
gibi becerileri içeren bir düşünme sürecidir.
Demokrasi bir yönetim biçimi olmaktan öte bir yaşam biçimidir. Akla dayalı bir
yönetim biçimi olan demokrasinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi, demokrasiyi
içselleştirmiş, demokrasi ilkeleriyle tutarlı davranışlar gösteren demokratik yurttaşlarla
mümkündür. Demokratik bir yurttaşta bulunması gereken en önemli becerilerden biri
eleştirel düşünme becerisidir. Çünkü, eleştirel düşünme, belli bir konu üzerinde akla ve
bilimsel kanıtlara dayalı olarak bir yargıya varma sürecini içeren üst düzey bir düşünme
becerisidir. Bu bağlamda eleştirel düşünmenin birçok bileşeni, bir başka deyişle birçok alt
becerileri bulunmaktadır. Eleştirel düşünme ile ilgili başlıca beceriler şunlardır: Sınıflama,
sıralama, yordama, çözümleme (analiz), birleştirme (sentez), karşılaştırma, karar verme,
yargılama, değerlendirme, tümevarımsal çıkarım yapma, tümdengelimsel çıkarım yapma,
sayıltıları belirleme.
Problem Çözme
Problem çözme, günümüzde en çok sözü edilen ve üzerinde en çok durulan üst düzey
düşünme becerisidir. Bu beceri özellikle yaratıcı ve eleştirel düşünme sürecine kaynaklık
etmekte, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri de problem çözme becerisinin gelişmesine
katkıda bulunmaktadır. Problem çözme becerisinin geliştirilmesine yönelik göstergeler:






Bir sorunu saptayabilme,
Yeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileri ortaya çıkarma, sınama,
Bir problemin çözümü için planlama yapma,
Yeni ilişkiler kurma,
Güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme.
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Bu süreçte, hatırlama, anlama, yorumlama, yordama, çözümleme, değerlendirme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel süreçler önemli rol oynayabilmektedir.
İşbirliği
İlkçağlardan günümüze değin bir insanda bulunması gereken en önemli becerilerden
birisinin işbirliği becerisi olduğu söylenebilir. İşbirliği olmaksızın toplum içinde bir insanın
yaşamını sürdürmesi hemen hemen mümkün olmadığı gibi, bir grubun varlığını sürdürmesi
de grup üyeleri arasındaki etkili işbirliğine bağlıdır. Günümüzde birçok demokratik ülkede,
tek bir lider anlayışı yerine paylaşılmış liderlik, takım çalışması çok daha önemli hale
gelmiştir. Demokratik bir yaşam biçiminin oluşturulması açısından da işbirliği başat bir rol
oynamaktadır. Bireyler işbirliği içinde birbirlerini tanımakta, birbirlerine yardım ve destekte
bulunmakta, daha çok eşit ilişkiler kurmaktadırlar. Bu bağlamda, öğrenme-öğretme
süreçlerinde öğrenciler arasında işbirliğini geliştirecek grup çalışmalarının yapılması büyük
önem taşımaktadır.
TEP’te ele alınan temel becerilere bakıldığında, bu becerilerin birbirlerini önemli
ölçüde içerdiği ve birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Bir beceriyi geliştirirken, aslında
birçok becerinin de geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Yukarıda dile getirilen beceriler dışında, her alana özgü beceriler de bulunmaktadır.
Alana özgü beceriler TEP’te ders öğretim programları içinde, öğrenme çıktılarına bağlı olarak
yer verilmektedir.
Ara Disiplinler
TEP’te her öğretim programının içinde ara disiplinlere yer verilmiştir. Burada amaç,
açık veya örtük öğretim yoluyla ara disiplinleri her program içinde öğrencilere
kazandırmaktır. TEP’te yer alan ara disiplinler ülkemizin kendi değer ve koşullarıyla ilgilidir.
Bu yolla program öğrencinin 21. yüzyıl becerilerini kazanırken, kendi milli ve toplumsal
değerlerinden, ülke sorun ve koşullarından haberdar olmasını da sağlamaktadır. TEP’te
“Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık”, “Ekonomik Katılım” ile “Trafik ve Güvenlik”in ara disiplinler
olarak ele alınması benimsenmiştir. Bu ara disiplinler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık
Duyarlı vatandaşlık programlar arası temasının amacı, öğrenme alanlarında
işlenenler yardımıyla öğrencinin; insan haklarının, demokrasinin, yaşadığı toplumun ve
değerlerinin farkında olması, topluma ve yaşadığı ülkeye karşı sorumluluklarını bilmesi, çevre
duyarlığı, kültürel farkındalık geliştirmesidir. Bunun için derslerde demokrasi bilinci,
ülkemizin değerleri, çevre duyarlılığı, her türlü farklılığa saygılı olma gibi konular işlenmelidir.
Ekonomik Katılım
Günümüzde bireylerin gelişen ekonomiye katkısı son derece önemlidir. Ülkemizin
dünyada hak eden yerini alabilmesi için girişimci, üretici ve ekonomik sisteme katkı koyan
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bireyler yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla derslerde aile ve ülke ekonomisine katkıyı, ülkemizin
gelişen, öncelikli sektörlerini (Ör: tarım, turizm, yüksek öğretim) konu alan temalar
işlenmelidir.
Trafik ve Güvenlik
Trafik ve güvenlik ara disiplinin amacı, öğrencinin kendini her türlü fiziksel, psikolojik
ve sosyal etkilere karşı korumayı bilmesi, günümüzde ülkemizin en önemli sorunlarından biri
olan trafikte güvenli yaşama becerisi kazanmasıdır. Çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik
güvenliğini korumayla ilgili her türlü konu, tema metin bu ara disiplinin içereğini oluşturur.
Trafik farkındalığı yaratma, trafikte saygı, tarfik kurallarına uyma konuları da bu ara disiplinin
kapsamı içerisindedir.
Bütünleştirme
2006 Yılında BM tarafından kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesinin 24.
Maddesinde:
• Özel gereksinimli bireylerin, genel eğitim sisteminde yer alması, parasız ve zorunlu
ilk ve orta öğretim olanaklarından yararlanması, yaşadıkları çevrede eğitime eşit
olarak erişimlerinin sağlanması,
• İhtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılması ve eğitim sistemi içinde ihtiyaç
duydukları desteğin sağlanması,
• Yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve yaşam-boyu süren eğitime
ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimlerinin
sağlanması ifade edilmektedir.
KKTC Milli Eğitim Yasası’nın temel ilkeleri arasında yer alan “Fırsat ve Olanak Eşitliği”
ile ilgili maddesinde;
“(1) Toplum bireylerine, eğitim görmede fırsat ve olanak eşitliği sağlanır.
(2) Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim basamaklarına
kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, devletin mali olanaklarına göre parasız yatılı,
burs, kredi ve benzeri yollarla gerekli yardımlar yapılır.
(3) Durumları dolayısıyla özel eğitime gereksinimleri olan çocukları ve gençleri,
topluma yararlı kılacak biçimde yetiştirmek ve onlara sağlıklı, dengeli ve güçlü bir kişilik
kazandırmak amacıyla, çağdaş ve bilimsel eğitim yöntem ve olanakları gözetilerek, gerek okul
içinde gerekse okul dışında gerekli koruyucu, güçlendirici, geliştirici ve yetiştirici önlemler
alınır”. denilmektedir.
KKTC Milli Eğitim Yasası’nın temel ilkelerinden biri olan “Genellik ve Eşitlik” ile ilgili
maddesinde de,
“(1) Her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına sahiptir.
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(2) Eğitimde, hiç bir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınamaz.” ifadeleri yer
almaktadır.
Bunun yanı sıra, yine KKTC Milli Eğitim Yasası’nın 41,42,43 ve 44’üncü maddeleri özel
gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgilidir. Yasanın 43. Maddesi aşağıdaki gibidir:
“43. Özel eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:
(1) Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürk Milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal
ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak;
(2) Özel eğitim gereksiniminde olan her öğrenciye ilgi ve yeteneklerini azami
derecede geliştirme fırsatı ve olanağını vermek;
(3) Bu öğrencileri, kendilerine ve topluma yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek;
gerektiğinde mesleki rehabilitasyonlarını sağlamak.”
Gerek Engelli Hakları Sözleşmesinde, gerekse KKTC Milli Eğitim Yasasında yer alan bu
ifadeler bütünleştirme kavramı odağında anlam bulmaktadır. Bütünleştirme, her birey için
bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal etkinlik ve
fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını öngören bir üst kavramdır.
Bütünleştirme en genel anlamda “toplumla” bütünleştirilmiş olmayı ya da bir toplumun üyesi
olmayı ve bireyin topluma tamamlayıcı olarak katılmadığında toplumun yapısının eksik
kalacağını ifade eden bir durum ya da olgudur. Özel gereksinimli bireyler toplumla bir bütün
olarak düşünüldükleri sürece toplumsal yaşam zenginleşecektir.
Özel gereksinimli bireyler toplumla bütünleştirildiğinde; kabul görme, saygı ve
hoşgörü, toplum içinde bir bütünlük, fırsat eşitliği, işbirliği, farklılıkların daha fazla tanınması,
farklılıkları anlamaya çalışma ve farklılıklara uyum sağlama, toleransın artması, tüm alanlarda
olanaklara ulaşılabilirlik, eğitime ve topluma daha fazla katılım, herkese uygun ve rahat,
güvenli sosyal çevreler, tam katılımı kolaylaştırıcı, kapsayıcı değişim ve değişiklikler
düzenlenebilir.
Özel gereksinimli bireylerin bütünleşmesi eğitim ortamlarında ve öğrenme
çevrelerinde evrensel tasarım ilkelerinin uygulanması ile olasıdır. Evrensel tasarım ilkeleri;
öğrencilere bilgi edinme ve öğrenme için seçenekleri çeşitlendirmeyi, öğrenciye bildiklerini
sergilemeleri için zayıf ve güçlü yanları göz önünde bulundurularak düzenlenmiş yollar
sunmayı, öğrencinin ilgi alanlarından yola çıkarak, onların kendilerini tanımalarını sağlamayı
ve sınıf yönetimini sağlayarak öğrenmeye motive etmeyi içerir. Bu kapsamda eğitim ve
öğretim sürecinde evrensel tasarım ilkelerini uygularken;
• Öğrencinin, özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun amaçlar belirlenmeli,
• Araç gereçler öğrenci gereksinimlerine göre uyarlanmalı,
• Öğrenme ortamı öğrencileri bağımsızlaştıracak şekilde düzenlenmeli,
• Bağımsız işlevde bulunmayı sağlayacak destek teknolojiler kullanılmalı,
• Öğretim yöntem ve tekniklerini yetersizliğe göre düzenlenmeli,
• Öğretme süreci yetersizlik türü ve öğrencinin güçlü yanlarına göre
çeşitlendirilmeli,
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• İletişim seçenekleri güçlü yanlarına göre çeşitlendirilmeli
• Değerlendirmede uyarlamalar yapılmalı,
• Öğrencilerin bilgi edinme kaynakları seçeneklendirilmeli ve
• Süreçte aile ve diğer profesyonellerle işbirliği ve ortak çalışma içinde
olunmalıdır.
Özetle sınıfta özel gereksinimli bir öğrenci varsa:
• Sosyal kabul çalışmaları
• Ortam Düzenlemeleri
• Araç Gereç Düzenlemeleri
• Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretim İçeriğinde Uyarlama
Ek Öğretim Amaçları
Öğretimin İçeriğini Basitleştirme
Öğretimin İçeriğini Farklılaştırma
• Öğretim Yönteminde Uyarlama
Öğretim Girdisinde Uyarlamalar “Öğretimin Zorluk Düzeyi”
(Niceliğinde/Sunuluş Biçiminde/ Araç Gereçte)
Öğretim Çıktısında Uyarlamalar “Öğrenciden Beklenilen Görevin
Zorluk Düzeyi” (Niceliğinde/Sunuluş Biçiminde/ Araç Gereçte)
• Değerlendirme Uyarlamaları
• Öğrencinin Davranışlarının Kontrolü odağında “Sınıf Yönetimi”
sağlanmalıdır.
Ancak yukarıdaki düzenlemelere yer verildiği durumda toplumla bütünleşmiş olarak
özel gereksinimli öğrenciler de toplumda eşit hak ve olanaklara sahip ve bağımsız işlevde
bulunabilen öğrenciler olacaktır. Bu nedenle, temel eğitim programını uygulayan başta
öğretmen olmak üzere tüm ilgililer, özel gereksinimli öğrencilere uygun bütünleştirilmiş
eğitim ortamları oluşturmalı ve bu yolla özel gereksinimli bireylerin toplumla
bütünleştirilmesine katkı sağlamalıdır.
Ders Öğretim Programları
Bu başlık altında, Temel Eğitim Programı içinde yer alan Türkçe, matematik, hayat
bilgisi, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, Kıbrıs Türk tarihi, teknoloji ve tasarım, beden eğitimi,
müzik ve görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce derslerine ilişkin ders öğretim
programları yer almaktadır. Her ders öğretim programında, gerekçe, ders öğretim
programının amacı, program çıktıları, içerik, öğrenme çıktıları, öğrenme çıktılarıyla bağlantılı
açıklamalar, temel beceriler, ara disiplinler, öğrenme çıktılarıyla program çıktıları arasındaki
bağıntılara yer verilmektedir. Aşağıda alt başlıklar altında ders öğretim programlarının yapısı
kısaca açıklanmıştır.
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Gerekçe
Ders öğretim programının yapılış gerekçesi, genel yapısı ve niteliği, diğer derslerle
bağlantısı, dersin yaşamla ilişkisi 200-250 sözcüğü geçmeyecek şekilde açıklanmıştır.
Ders Öğretim Programın Amacı
Ders öğretim programının amacı, programın nasıl bir öğrenen profili istediğini ortaya
koyan genel bir ifadedir. Programın amacı, tek bir cümleyle ifade edilmiştir.
Ders Öğretim Programının Çıktıları
Ders öğretim programı çıktıları, program sonunda öğrencinin hangi
niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlayan ifadelerdir. Program çıktılarını
belirlemek için öncelikle alana ilişkin gereksinim analizi yapılmıştır. Gereksinim analizi
sonucunda, olasılı program çıktıları belirlenmiştir. Olasılı program çıktıları, belirlenen
ölçütlere uygunluk açısından (örneğin; etik kuralların dikkate alınıp alınmadığı, gerçekçi dile
getirilip getirilmediği gibi) değerlendirilip kesinleşmiş ders öğretim programı çıktıları
yazılmıştır. Ders program çıktılarının dersin amacıyla tutarlı olmasına, olabildiğince 10-15
ifadeyi geçmemesine, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelite olmasına, açık, gözlenebilir ve ölçülebilir
olmasına dikkat edilmiştir.
İçerik
Bu aşamada, ders öğretim programının özelikleri dikkate alınarak içerik belirlenmiştir.
İçerik oluştururken önce öğrenme alanları, sonra öğrenme alanlarına uygun üniteleri
belirlenmiştir. Yine alana uygun olarak bazı programlarda içerik yalnızca bağımsız üniteler
biçiminde oluşturulmuştur. Dersin yapısına göre sarmal ya da doğrusal programlama
yaklaşımlarından biri kullanılmıştır. Görsel sanatlar dersi öğretim pogramında ise kübik
programlama yaklaşımı tercih edilmiştir. Üniteler belirlendikten sonra, sıra ünitelere ilişkin
olarak öğrenme çıktılarının yazılmasına gelmiştir.
Öğrenme Çıktıları
Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade
eder. Öğrenme çıktıları planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere
kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların
ifadesidir. Öğrenme çıktıları yazılırken; dersin süresine, öğrenci özelliklerine, çok ayrıntıya
yer vererek çok fazla sayıda olmamasına dikkat edilmiştir.
Öğrenme çıktıları aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Öğrenme
çıktıları;






Üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek nitelikte midir?
Öğrenci için gerçekten değerli midir?
Öğrencilerin düzey ve özelliklerine uygun mudur?
Öğrenme-öğretme ilkeleriyle uyumlu mudur?
Ders öğretim programı çıktılarıyla tutarlı mıdır?
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Açık ve anlaşılır yazılmış mıdır?
Birbirlerini destekler nitelikte midir?
Gerçekleştirilebilecek nitelikte midir?

Her üniteye ilişkin öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, aşağıdaki çizelgede olduğu gibi,
(Çizelge 1) öğrenme çıktılarına ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiş; temel kavramlar,
öğrenme çıktılarıyla ilişkili olarak programın temel aldığı beceriler ve ara disiplinler
yazılmıştır.
Çizelge 1
Ünite ile İlgili Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara Disiplinleri
Gösteren Örnek Çizelge

ÜNİTE

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel Kavramlar Beceriler Ara Disiplinler

Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, ünitelerle ilgili her bir öğrenme çıktısının hangi
ders öğretim programı çıktısı/çıktılarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreç, dersin
programa nasıl katkıda bulunduğunun görülmesine ya da dersin programa olan katkısını
artırmak için öğrenme çıktılarının yeniden gözden geçirilmesine katkı sağlamıştır.
Öğrenme Çıktıları ve Temel Beceriler Arasındaki İlişkiler
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, öğrenme çıktılarıyla programdaki temel beceriler
ve bunların göstergeleri arasındaki ilişkiler kurulmuş ve programda belirtilmiştir.
Öğrenme Çıktıları ve Ara Disiplinler Arasındaki İlişkiler
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, öğrenme çıktılarıyla ara disiplinler arasındaki
ilişkiler kurulmuş ve programda belirtilmiştir.
Yukarıda genel yapısı açıklanan ders öğretim programları, ekte verilmiştir.

23

24

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

Kaynakça
Behçet, H. (1969). Kıbrıs Türk maarif tarihi (1571-1968). Lefkoşa: Halkın Sesi Yayınları.
Çağlar, M. & Reis, O. (2007). Çağdaş ve küryerel eğitim planlaması. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Doğanay, A. (2007). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi. A. Doğanay (ed.), Öğretim
ilke ve yöntemleri (s.279-331). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Fedai, H. (1993). Dil devriminin ilk 10 yılında Kıbrıs’tan saptamalar. Yeni Kıbrıs 9: 34-38.
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası. (1960). Kıbrıs Hükümet Matbaası, 16 Ağustos 1960.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası. (1985). KKTC Resmi Gazete, 5 Mayıs 1985.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası. (1985). KKTC Resmi Gazete, 51, 11 Haziran
1986.
Milli Eğitim Bakanlığı (KKTC MEB) (2005). Kıbrıs Türk eğitim sistemi. Lefkoşa.
Orr, J. WC. (1972). Cyprus under British rule. London: Zeno Publisher.
Süha, A. (1971). Kıbrıs Türk maarif tarihi. Milletler arası birinci Kıbrıs tetkikleri kongresi.
Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programları (TC MEB) (2005).
ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden elde edildi.
Weir, WW. (1952). Education in Cyprus, some theories and practices in education in the
island of Cyprus. Nicosia: Cosmos Press.

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

KKTC
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMI
(4. - 8. SINIFLAR)

2016

25

26

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

TEPGEP Sorumlusu
Dr. Havva Dağsever

TEPGEP Yürütücüsü
Prof.Dr. Ahmet Pehlivan

Proje Danışmanları
Prof.Dr. Müfit Kömleksiz
Prof.Dr. Buket Akkoyunlu

Akademik Danışmanlar
Prof.Dr. Oğuz Serin
Prof.Dr. Fitnat Kaptan

Komisyon Üyeleri
Dr. Kaan Batu
Uzm. Salih Sarpten
Hande Eraslan Çelebi
Yağmur Solyalı
Meltem Tavukçuoğlu Ünbay
Ayşen Çaluda Karadağlı

Bu program, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) kapsamında geliştirilmiş ve
KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından KKTC ilkokul ve
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FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ
Gerekçe
Fen, Dünya’yı ve Evren’i tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bilimdir. Sanıldığının
aksine sabit ve keskin bilgiler bütünü değildir. Bilimsel bilgiler, yeni bulgular elde edildikçe
değişmekte, doğayı daha iyi açıklamak için sürekli gözden geçirilmektedir. Teknoloji ise
sadece teknolojik araç, gereç ya da bunların uygulamaları değil, diğer tüm disiplinlerden elde
edilen kavram ve becerilerin, bir problemi çözmek için insanlığın hizmetine sunulmasıdır.

Bireyin; merak, ihtiyaç ve zorunlulukların yanı sıra doğayı kontrol altına alıp yön
verme isteği bilinen bir gerçekliktir. Bu nedenle her bireyin; üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirmesinin yanında biyolojik çeşitliği koruyarak, tüm canlılar için endişe ederek, Dünya
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteleyen tutum ve değerler kazanması da büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle “Fen ve Teknoloji Öğretim Programı”yla öğrencilerin bilimsel
bilgileri ezberlemesi değil, hayatları boyunca karşılaşacakları fenle ilgili problemleri,
Dünya’nın sürdürülebilir gelişimi odağında çözebilmeleri için gereken tutumları ve zihinsel
süreç becerilerini en üst düzeye çıkarmaları beklenmektedir.

Öte yandan bilginin katlanarak arttığı, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği
günümüzde fen ve teknolojinin önemi yaşamın her alanında belirgin bir şekilde
hissedilmektedir. Dahası fen ve teknoloji eğitiminin, toplumların geleceklerinde etkin bir rol
oynadığı ve bu etkinliğin her geçen gün arttığı açıkça görülmektedir. Bu bağlamda her
bireyin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilmesi gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz eğitim sistemindeki öğrencilerin; Dünya ve Evren’i tanıyıp, teknolojik
uygulamalarının bilimsel temelleriyle karşılaştıkları ilk ders “Fen ve Teknoloji” dersidir. Bu
bağlamda Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’ndeki öğrencilerin; “Fen ve Teknoloji Öğretim
Programı”ylafen kavramları, olguları ve ilkeleri ile karşılaşarak, fen ve teknoloji
okuryazarlığını mümkün olan en üst düzeye çıkarmaları öngörülmektedir.
Amaç
Yukarıda belirtilenler kapsamındaFen ve Teknoloji Öğretim Programı öğrencileri;
gelecekte seçecekleri öğrenim alanlarının ön koşul bilgilerini kazandırarak, kendi vücudunu
tanıyan ve sağlıklı yaşam bilinci ile vücudunu koruyabilen becerilerin yanında biyolojik
çeşitliliğe önem veren, fizik ve kimyasal olayları, Dünya, Uzay ve Evren arasındaki ilişkiyi
bilimsel verilerle tartışabilen, keşfeden, sorgulayabilen, toplum-çevre-teknoloji arasındaki
karşılıklı etkileşimi anlayıp iyileştirebilen, bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır.
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Program Çıktıları
Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nın önemi ve amaçlarına uygun olarak belirlenen
ve öğrencilerin programı tamamladığında sahip olması beklenen en geneldeki nitelik ve
yeterlilikleri şunlardır:

1. Fen ve teknolojinin doğasını, ikisi arasındaki ilişkiyi, bunların toplum ve çevreyle
etkileşimlerini anlar.
2. Bilimsel keşif ve teknolojik gelişmiyle insanların bilgi ve anlayışlarında meydana gelen
değişimleri kavrar.
3. Günlük yaşamda ve deneysel ortamda fen ve teknoloji ile ilgili araç-gereçleri etkin ve
bilinçli kullanır.
4. Fen ve teknoloji ile ilgili olayları,bilimsel süreççerçevesinde açıklar.
5. İşbirliğini, verimliliği, girişimciliği içeren anlayışlarla fen ve teknoloji alanında, yeni ve
yaratıcı fikirleri uygun tasarımlarla hayata geçirir.
6. Karşılaştığı fen ve teknoloji problemlerine, bilimsel düşünme ve bilgiye ulaşma yolları
kullanarak yeni çözümler önerir.
7. Fen ve Teknoloji ile ilgili olgu, olay veyeniliklere yönelik eleştirel, sorumlu tutum ve
beceriler geliştirir.
8. Sağlıklı yaşam bilinciyle hareket eder.
9. Sürdürülebilir bir gelişim için çevreye, biyolojik çeşitliğe ve doğal estetiğe duyarlı
anlayışlarla neden-sonuç ilişkilerini bilimsel verilerle tartışır.
10. Fen ve teknoloji alanında kendi yaş grubuna uygun her türlü yayını takip eder.
11. Kültürel ve doğal mirasın yaşatılmasında sosyal sorumluluk alarak, proje ve
çalışmalara gönüllü olarak katılır.
12. Dünya, Uzay ve Evren arasındaki ilişkiyi içselleştirip, bu ilişkiyi bilimsel veriler
çerçevesinde tartışır.
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İçerik
Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda, Sarmal Programlama Yaklaşımı kullanılmıştır. Bu
yaklaşıma göre Fen ve Teknoloji dersi için belirlenen dört öğrenme alanının (Fiziksel Olaylar,
Madde ve Özellikleri, Canlılar ve Hayat, Uzay ve Evren) yanı sıra Fen-Teknoloji-Çevre
İlişkisi, Bilimsel Beceriler ve Duyuşsal Davranışlar (tutum ve değerler), 4’üncü sınıftan
8’inci sınıf öğretim çıktıları birbirleriyle sarmal bir yapıda örüntülenmiştir.
“Fen ve Teknoloji Dersi”, ilkokul 4 ve 5’inci sınıflarını ile ortaokulların 6, 7 ve 8’inci
sınıflarını kapsamaktadır. Belirlenen öğrenme alanlarına, Fen-Teknoloji-Çevre İlişkisi,
Bilimsel Beceriler ve Duyuşsal Davranışlar her sınıf bazında sarmal bir yaklaşımla yazılan
öğrenme çıktıları örüntüsünün şekilsel görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Öğrenme Alanları
Öğrenme
Alanları
-Fiziksel Olaylar-Madde

-Fiziksel Olaylar-Madde ve Özelliklerive ÖzellikleriCanlılar ve Hayat-Uzay ve EvrenCanlılar ve Hayat-Uzay

Duyuşsal Davranışlar

Bilimsel Beceriler

-Tutumlar-Değerler-

Duyuşsal
Davranışlar
-Tutumlar-

Bilimsel Beceriler

Fen-Teknoloji- Çevre
İlişkisi
Fen-TeknolojiÇevre
İlişkisi

Öğrenme çıktıları; dersin öğretim programı çıktılarına uygun olarak, dersin süresi, öğrencinin
hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenci için gerçekten değerli olması, öğretme-öğrenme ilkeleriyle
uyumluluğu ve üst düzey düşünme becerilerini destekler nitelikte olarak yazılmıştır. Bu
bağlamda sınıflar düzeyinde oluşturulan üniteler aşağıda sunulmakatdır.
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A- İlkokullar Kapsamındaki Derslerin Üniteleri
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4. SIFIN ÜNİTERLERİ:
Ünite 1: VÜCUDUM
Ünite 2: KUVVET VE HAREKET
Ünite 3: MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Ünite 4: IŞIK ve SES
Ünite 5: CANLILAR DÜNYASI
Ünite 6: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Ünite 7: DÜNYA, AY ve GÜNEŞ
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5. SIFIN ÜNİTERLERİ:
Ünite 1: VÜCUDUM
Ünite 2: KUVVET VE HAREKET
Ünite 3: MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Ünite 4: IŞIK ve SES
Ünite 5: CANLILAR DÜNYASI
Ünite 6: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Ünite 7: DÜNYA, AY ve GÜNEŞ

B- Ortaokullar Kapsamındaki Derslerin Üniteleri
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SIFIN ÜNİTERLERİ:
Ünite 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Ünite 2: KUVVET ve HAREKET
Ünite 3: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
Ünite 4: IŞIK ve SES
Ünite 5: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Ünite 6: MADDE ve ISI
Ünite 7: ELEKTRİK YÜKLERİ
Ünite 8: DÜNYA, AY ve GÜNEŞ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SIFIN ÜNİTERLERİ:
Ünite 1: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Ünite 2: KUVVET ve BASINÇ
Ünite 3: MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
Ünite 4: IŞIĞIN YANSIMASI
Ünite 5: İNSAN ve ÇEVRE
Ünite 6: MADDE ve ISI
Ünite 7: ELEKTRİĞİN İLETİLMESİ
Ünite 8: GÜNEŞ SİSTEMİ ve ÖTESİ

ÖĞRENME ÇIKTISI NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROGRAM
ÇIKTILARI

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

12.Dünya, Uzay ve Evren arasındaki ilişkiyi içselleştirip, bu ilişkiyi bilimsel
veriler çerçevesinde tartışır.

11.Kültürel ve doğal mirasın yaşatılmasında sosyal sorumluluk alarak, proje
ve çalışmalara gönüllü olarak katılır.

10.Fen ve teknoloji alanında kendi yaş grubuna uygun her türlü yayını takip
eder.

9.Sürdürülebilir bir gelişim için çevreye, biyolojik çeşitliğe ve doğal estetiğe
duyarlı anlayışlarla neden-sonuç ilişkilerini bilimsel verilerle tartışır.

8.Sağlıklı yaşam bilinciyle hareket eder.

7.Fen ve Teknoloji ile ilgili olgu, olay veyeniliklere yönelik eleştirel, sorumlu
tutum ve beceriler geliştirir.

6.Karşılaştığı fen ve teknoloji problemlerine, bilimsel düşünme ve bilgiye
ulaşma yolları kullanarak yeni çözümler önerir.

5.İşbirliğini, verimliliği, girişimciliği içeren anlayışlarla fen ve teknoloji
alanında, yeni ve yaratıcı fikirleri uygun tasarımlarla hayata geçirir.

4.Fen ve teknoloji ile ilgili olayları,bilimsel süreççerçevesinde açıklar.

3.Günlük yaşamda ve deneysel ortamda fen ve teknoloji ile ilgili araçgereçleri etkin ve bilinçli kullanır.

2.Bilimsel keşif ve teknolojik gelişmiyle insanların bilgi ve anlayışlarında
meydana gelen değişimleri kavrar

1.Fen ve teknolojinin doğasını, ikisi arasındaki ilişkiyi, bunların toplum ve
çevreyle etkileşimlerini anlar.

ÜNİTE

SINIF

VÜCUDUM

4. SINIF
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FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SIFIN ÜNİTERLERİ:
Ünite 1: CANLILAR ve ENERJİ
Ünite 2: BASİT MAKİNELER
Ünite 3: MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
Ünite 4: IŞIK ve SES
Ünite 5: HÜCRE BÖLÜNMESİ ve KALITIM
Ünite 6: MADDE ve ISI
Ünite 7: ENERJİ
Ünite 8: YERYÜZÜ ve HAVA OLAYLARI

Tablo 1
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PROGRAM ÇIKTILARI
İLE ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ

IŞIK VE SES

MADDE
VE ÖZELLİKLERİ

KUVVET
VE HAREKET
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CANLILAR
DÜNYASI
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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KUVVET VE HAREKET

5. SINIF

VÜCUDUM

DÜNYA, AY
VE GÜNEŞ

YAŞAMIMIZDAKİ
ELEKTRİK

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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IŞIK VE SES

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

CANLILAR
DÜNYASI
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CANLILARDA
ÜREME, BÜYÜME
VE GELİŞME

6. SINIF

DÜNYA, AY VE GÜNEŞ

YAŞAMIMIZDAKİ
ELEKTRİK
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MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
VE ÖZELLİKLERİ

KUVVET VE HAREKET

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

IŞIK VE SES
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VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

7. SINIF

DÜNYA, AY
VE GÜNEŞ

ELEKTRİK
YÜKLERİ

MADDE
VE ISI

VÜCUDUMUZDAKİ
SİSTEMLER

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

KUVVET VE BASINÇ

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

IŞIGIN
YANSIMA
SI
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CANLILAR VE ENERJİ

8. SINIF

GÜNEŞ SİSTEMİ
VE ÖTESİ

ELEKTRİĞİN İLETİLMESİ

MADDE
VE ISI

İNSAN VE ÇEVRE
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MADDE VE ISI

HÜCRE BÖLÜNMESİ
VE KALITIM

IŞIK VE SES
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ENERJİ
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YERYÜZÜ VE
HAVA OLAYLARI
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Ünite

Duyu organlarının sağlığının korunması için yapılması
gerekenleri uygular. (KSY), 4, 8

3.

Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre
gruplandırır. (PÇ), 4, 6

Vücudundaki kemik çeşitlerine uygun örnekler verir.
(PÇ), 4, 6, 9

İskeletin ve kasların vücudumuza birlikte şekil
verdiğini ifade eder. (OY), 4

İskeletimizin insan büyüdükçe büyüdüğü çıkarımını
yapar. (EYD), 4, 6, 9

6.

7.

8.

9.

10. Kasların kasılıp gevşediğini ve eklemler yardımıyla

İskeletin temel kısımlarını model üzerinde gösterir.3,
4, 5

5.

B. İskelet, Kas ve Hareket
4. Vücudumuzda kemiklerden oluşan bir iskelet
olduğunu açıklar.4

Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.4

2.

A. Duyu Organları
1. Vücudumuzdaki duyu organlarının hangileri
olduğunu açıklar. (OY), 4

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 1:VÜCUDUM
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 1: VÜCUDUM

[!] Kemik kırıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik
gelişmeleri içeren bir bilgi notu hazırlar.

[!] Eklemlerin yapısı ve çeşitleri verilmez.

[!] Kemik çeşitleri uzun, kısa ve yassı olarak ayrıntıya
girmeden belirgin örnekler seçilerek verilir.

[!] İskeletin temel kısımları; kafatası, omurga, göğüs
kafesi, kollar ve bacaklar olarak verilir.

[!] Çeşitli yayınlardan faydalanarak vücudumuzdaki
duyu organlarını gösteren bir poster hazırlaması istenir

[!] Duyu organlarının yapısal ayrıntısına girilmez.

Açıklamalar

Kol

Göğüs kafesi

Omurga

Kafatası

Kas

Eklem

Kemik

İskelet

Hissetme

Tat alma

Koku alma

İşitme

Görme

Göz, Kulak, Burun,
Dil, Deri.

Temel kavramlar

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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19. Kalbinin sesini dinlemek için basit bir steteskop

3, 5, 8

18. Kendisinin ve arkadaşlarının nabzını sayar. (OY), (İB)

teknolojik gelişmeleri açıklar. (BİT) , (KSY), 4, 5, 6, 8, 9,
10

17. Kalp hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılan

(EYD), (G), 4, 5, 6, 8, 9, 10

16. Kan bağışının önemi ile ilgili broşür hazırlar. (BİT),

açıklar. (OY), 4

15. Kalbin ve damarların kan dolaşımındaki işlevini

sağlayan organ ve yapıları poster üzerinde gösterir.
(OY), (BİT), (İB), 3, 4, 6

14. Araştırmaları sonucu kanın vücuttaki dolaşımını

D. Dolaşım

13. Doğru soluk alıp verir. (KSY), 8

açıklar. (BİT), 3, 4, 6, 9

12. Soluk alıp vermede temiz ve kirli havanın izlediği yolu

Solunum
11. Soluk alıp vermedeki görevli yapı ve organları sırası
ile açıklar.(OY), 4

C.

kemikleri hareket ettirdiğini model üzerinde gösterir.
(EYD), 3, 4, 6

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

[!] Egzersiz öncesi ve sonrasındaki nabızla ilgili verileri
kaydeder.

[!] Kalp hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılan
teknolojik gelişmelerle ilgili sunum hazırlar.

[!] Nabız, soluk alıp verme hızına egzersiz dışında etki
eden faktörler için heyecan, korku, sevinç ve yük taşıma
örnekleri verilebilir.

[!] Kan hücreleri, kalbin yapısı ve damar çeşitlerine
girilmez.

[!] Soluk alıp vermede gerekli olan oksijenin dış
ortamdan alınıp, zararlı olan karbondioksitin dış ortama
verildiği vurgulanır.

[!] Soluk alıp vermede görevli organların yapılarına
girilmez.

Stetoskop

Nabız

Kalp atımı

Kan

Damar

Kalp

Akciğerler

Soluk borusu

Gırtlak

Yutak

Karbondioksit

Oksijen

Nefes (soluk)

Bacak

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(İB): İşbirliği

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini

(OY): Okuryazarlık

tartışır. (İB), (EYD), 4, 5, 6, 8, 9

22. Düzenli egzersizin yaşam ve insan sağlığı için önemini

neler olabileceğini tahmin eder.(PÇ), (KSY), 4, 6, 8, 9

21. Nabız ve soluk alıp verme hızına etki eden etkenlerin

(OY), 4, 6, 9

20. Nabız ile soluk alıp verme arasındaki ilişkiyi belirler.

yapar.(EYD) 3, 5, 6, 9

Ünite

28. Hareket ettirilen varlıkları gözlemleyerek hareket

Hareket
27. Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi örneklerle gösterir.
(PÇ), (KSY), 4, 6, 9

C.

kalktıktan sonra eski haline dönüp dönemeyen
maddeleri sınıflandırır. (PÇ), 4, 6

26. Kuvvetle şekil değiştiren katı maddelerin kuvvet

değiştirebildiğini gösteren deney tasarlar. (EYD), (PÇ), 3,
4, 6

25. Katı cisimlerin kuvvet uygulandığında şekil

ettirilebileceği sonucunu çıkarır. (PÇ), 4, 6

24. Bir cismin üzerine etki eden kuvvetle hareket

B. Kuvvetin Etkileri

keşfeder. (OY), (PÇ), 4, 6

23. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek

A. İtme Çekme

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 2:KUVVET VE HAREKET
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 2: KUVVET VE HAREKET

[!]Hareket çeşitlerinde hızlanma, sallanma,
yavaşlama, dönme ve yer değiştirme vurgulanır.

[!] Yazılı ve görsel yayınlardan faydalanarak
kuvvetin hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili bir
sunum hazırlar.

[!]Ağır cısımlerin büyük kuvvetlerle hareket
edeceği verilir.

[!]Kuvvetin etkileri olarak Durdurma, hareket
ettirme ve yön değiştirme verilecektir.

[!]Doğada rüzgar kuvveti ile itme ve çekme
hareketinin yaşandığı verilir.

Açıklamalar

Hızlanma

Hareket

Hareket ettirme
Yön değiştirme

Durdurma

Kuvvet

Çekme

İtme

Temel kavramlar

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözmme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

(G): Girişimcilik
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Ünite

[!] Madde, malzeme, cisim, eşya ve alet
kavramlarını doğru olarak kullanır.

35. Havanın bir madde olarak varlığıyla ilgili deney

kullanım alanları arasındaki ilişkiyi kurar. (KSY)

36. Maddelerin özellikleri ile günlük hayatta

tasarlar. (EYD)

olmadığını kavrar. (OY)

[!] Maddenin dönüşüm süreçlerinde kullanılan
teknolojilerle ilgili bir sunum hazırlar.

[!]Bazı maddelerin tatma, koklama sonucunda
sağlığına zarar verebileceğine dikkat çekilir.

[!]Gazların kütle ve hacimlerinin ölçülmesine
girilmez.

Açıklamalar

34. Kütle ve hacmi olmayan olguların madde

karşılaştırır. (OY), (PÇ)

33. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek

A. Maddenin Özellikleri
32. Maddeleri duyu organları ile fark edilen
özelliklerine göre sınıflandırır. (OY)

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 3:MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Öğrenme Alanı: Madde ve Özellikleri

tehlikeleri tartışır. (KSY), 4, 6, 9

31. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği

(EYD) , 4, 6 , 9

30. Hız kavramının hareketle ilişkisini tartışır. (OY), (PÇ),

Renk -Koku

Pürüzlü-Pürüzsüz

Mıknatısla çekilen Mıknatısla çekilemeyen

Suyu çeken-Suyu
çekmeyen

Berk -Sağlam

Kırılgan-Esnek

Parlak-Mat

Sert-Yumuşak

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

Özellik
Saydam-opak

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

Madde

Temel kavramlar

Dönme

Yavaşlama

29. Hareket eden varlıklara örnekler verir. (PÇ), 4
[!]Hızın hesaplanmasına girilmez.

Sallanma

çeşitlerini gruplandırır. (OY), (PÇ), 4, 6 , 9
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ÜNİTE 3: MADDE VE ÖZELLİKLERİ

tasarlar. (OY), (PÇ), (EYD)

42. Karışımların ayrıştırılmasına yönelik deney

karışım olarak gruplandırır. (OY)

41. Günlük yaşamdaki maddeleri saf madde ve

C. Saf Maddeler ve Karışım

sınıflandırır. (OY)

Saf madde ve karışım tanımları açıklanır

[!]Karışımların ayrıştırılmasında yüzdürme, süzme
ve mıknatısla ayrıştırma verilir.

[!] Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini
gösteren deney tasarlar.

40. Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hâllerine göre

gösteren deney hazırlar. (OY), (PÇ)

[!] Küçük taneli katıların sıvılara benzer
davrandığını deneylerle açıklar.

[!]Havanın farklı gazlardan meydana geldiğine
değinilir.

[!]Maddelerin halleri arasındaki dönüşümlerine
girilmez.

39. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını

deneylerle gösterir. (OY), (PÇ)

38. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını

B. Maddenin Halleri
37. Katıların belirli bir şekli olduğunu ifade eder.
(OY)

Yüzdürme

Süzme

Mıknatısla ayırma

Karışım

Saf Madde

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem Çözme

Sıvı
Gaz

(OY): Okuryazarlık

Katı
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Ünite

[!]Doğal ve Yapay ışık kaynakları örnekleri
verilecektir.

çıkarır. (OY), (EYD)

49. Görme olayının gerçekleşmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu

Işığın Görmedeki Rolü

etkilerini tartışır. (KSY)

[!]Fazla ışık veren kaynakların göz sağlığına

Aydınlanma

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

C.

Karanlık

Tasarruf

Aydınlanma

Thomas Edison

Gaz lambası

Ampul

Mum

Yapay ışık
kaynakları

Bazı mantarlar

Ateş böceği

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma
[!]Işığın bir enerji çeşidi olduğunu bilmesi
sağlanır.

[!]İlk ampulü icat edenin Thomas Edison
olduğu araştırma ödevi şeklinde verilir.

Güneş
Yıldızlar

Doğal Işık
Kaynakları

Temel
kavramlar

[!]Ay’ın bir ışık kaynağı olmadığı
verilmelidir.

Açıklamalar

48. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine

gruplarını ilişkilendirir. (OY)

47. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimi ile ilgili ortaya çıkan meslek

kullanılanları karşılaştırır. (OY), (EYD)

46. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde

saptar. (OY), (PÇ), (BİT)

45. Geçmişten günümüze kadar kullanılan aydınlatma araçlarını

B. Aydınlatma Teknolojisi

44. Işığın bir enerji türü olduğunu gösteren bir deney yapar (PÇ), (BİT)

A. Işık Kaynakları
43. Elde etiği verilerle çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay
ışık kaynakları olarak sınıflandırır. (OY)

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 4:IŞIK VE SES
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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ÜNİTE 4: IŞIK VE SES

Ses Kaynakları

Ses Teknolojisi
59. Geçmişten günümüze kadar kullanılan ses teknolojileri ve ses
teknolojisinin hayatımızdaki önemini açıklayan bir sunum yapar.
(OY), (PÇ), (KSY)

F.

58. Sesin bir enerji türü olduğunu kavrar. (OY)

ilişkin deney tasarlar. (OY), (PÇ), (EYD)

57. Ses üreten cisimlerin titreşerek ses üreteceğine

tasarlar. (OY), (PÇ), (EYD)

56. Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını gösteren bir deney

55. Her sesin bir kaynağı olduğu ile ilgili deneyler tasarlar (OY), (EYD)

(OY)

54. Ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları olarak sınıflandırır.

E.

(OY), (EYD), (G), (PÇ)

53. Işık kirliliğinin etkilerini ortadan kaldırmak için çözümler önerir.

52. Işık kirliliğinin olumsuz etkilerini saptar. (OY), (BİT)

D. Işık Kirliliği

51. Aydınlatma araçlarını bilinçli kullanır. (KSY)

ortamlarının nasıl olması gerektiğini tartışır. (OY), (EYD)

50. Elde ettiği verilerle göz sağlığı açısından uygun aydınlatma

[!]Doğal ve yapay ses kaynakları verilir.

[!] Işık kirliliğini ortadan kaldıracak
projelerde yer alır

[!] Yaşadığı yakın çevresindeki ışık kirliliği
olan yerleri belirleme ödevi verilir.

[!]Işık kirliliği yanlış yerde, yanlış şekilde,
yanlış zamanda ve yanlış yönde
kullanılmasıdır.

ve aile bütçesine olumsuz etkileri
vurgulanır.

Titreşim

Uçak sesi

Müzik sesi

Yapay ses
kaynakları

Gök gürültüsü

Yağmur

Rüzgar

Doğal ses
kaynakları

Işık kirliliği

(EYD): Eleştirel ve

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(G): Girişimcilik

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(G): Girişimcilik

(İB): İşbirliği

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme
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davranış şekillerini uygular. (KSY), (EYD) (PÇ) (OY)

tahmin eder. (BİT), (KSY)

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

67. Bulunduğu ortamda ses kirliliğinin oluşmaması için konuşma ve

Ses kirliliği

Ses şiddeti

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

[!]Ses kirliliğini azaltmaya yönelik örnekler
verilir.

[!]Kulağın yapısına girilmez.

[!]Sesin bir enerji çeşidi olduğunu bilmesi
sağlanır..

BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(G): Girişimcilik

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

Yaratıcı Düşünme

66. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini

düzenlenmesi gerektiğini tartışır. (OY), (PÇ)

65. Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu yerlerin nasıl

H. Ses Kirliliği

gelişmeleri belirler. (BİT), (KSY)

64. İşitme güçlüğünü ortadan kaldırmak için kullanılan teknolojik

(PÇ)

63. Yüksek ses kullanımın insan sağlığı açısından zararlarını tartışır.

kavrar. (OY), (EYD)

62. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin şiddeti olduğunu

kavrar. (OY), (EYD)

61. Uygulamalarla her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini

yaklaştığını veya uzaklaştığını kavrar. (OY), (EYD)

60. İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının

G. Sesin İşitmedeki Rolü
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Ünite

Solunum

[!] Canlılık özellikleri açısından bitki ve hayvanları karşılaştırır.

Büyüme

Üreme

Tepki
verebilme

Uyartı
alabilme

Boşaltım

Hareket

[!]Canlılık özelliklerinde hücre kavramına girilmez.

98. Canlılık özelliklerini kavrar.

Beslenme

Mikrop

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

Cansız
Mikroskop

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Canlı

Temel
kavramlar

[!]Bitkilerin ve hayvanların yapısal içeriklerine girilmez.

[!]Canlıların sistematik ınıflandırılmasına girilmez.

Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılarla ilgili mikroskobik
çalışma yapılır.

[!]Canlı varlıklar için bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar için toprak,
hava, su örnekleri verilir.

Açıklamalar
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B. Canlıların Özellikleri

A. Canlı ve Cansız Varlıklar
68. Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı
ve cansız varlıklara örnekler verir. (PÇ)

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 5:CANLILAR DÜNYASI
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 5: CANLILAR DÜNYASI

51

52

Çevre kirliliğinde sorumluluğun insanlarda
olduğunu kavrar. (OY)

Çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik
uygulanabilir yöntemler geliştirir. (KSY), (EYD),
(OY), (G)

104.

105.

[!]Gezi-gözlem-inceleme etkinliklerinde gözlem formları
oluşturularak o yaşam alanında değişiklik olup olmadığı saptanması
amacıyla 5. sınıfta kullanılmak üzere saklanması önerilir.

[!] Çevreyi korumak amacı ile yapılan faaliyetlere gönüllü olarak
katılır.

[!] Yakın çevresindeki kirlilik nedenlerini araştırır.

Çevreyi ve canlıların yaşam alanlarını yok eden
tehlikeleri tespit eder.(EYD)

Çevresinde nesli tükenmek üzere olan
hayvanların ve yaşam alanlarının korunarak
geliştirilmesinin önemini bilir.(KSY), (G)

102.

103.

Ülkesinde canlıların yaşam alanlarını tehdit
eden doğal ve yapay tehlikeleri saptar.(EYD)

101.

[!] Canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik projelerde
yer alır.

[!]“Habitat” kavramına girilmez. “Yaşam Alanı” kavramı kullanılır.

Seçtiği bir canlıyı ve yaşam alanını
arkadaşlarına sunar. (BİT), (İB)

100.

[!] Çevresindeki canlıların yaşam alanlarını gözlem ödevi verilir

[!]Biyolojik çeşitliliğin önemi vurgulanır.

D. İnsan ve Çevre İlişkisi

Yakın çevresinde, farklı tipteki canlıların
yaşam alanlarını arkadaşları ile tartışır. (EYD)

Canlıların Yaşam Alanları

99.

C.
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Çevre
Kirliliği

Yaşam
alanları

(G): Girişimcilik

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(G): Girişimcilik

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Ünite

Elektrikli araçları kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.
(OY), (PÇ)

Günlük yaşamında sürekli kullandığı elektriğin önemini
tartışır.(OY), (EYD)

107.

108.

Çevresindeki elektrikli araçların hangi tür elektrik
enerjisi kaynağını kullandığını kavrar. (OY), (EYD)

Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği
zararlarını içeren bir sunum yapar. (KSY), (G)

109.

110.

B. Elektrik Kaynakları

Elektrikle çalışan araçlara örnekler verir. (OY), (PÇ)

106.

A. Elektrikle Tanışalım

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 6:YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

ÜNİTE 6: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Elektrikli araçların çevreye

Bozulan elektrikli oyuncak ve
ev araçlarından yeni
tasarımlar yapar.

[!]Tekrar yüklenebilir (Şarj
edilebilir) pil kullanır.

[!]Pille çalışan cihazlarda, pilleri pil
yatağına ve yönlerine göre doğru
yerleştirir.

[!]Elektrikli araçların kullanım
kılavuzunu okuma alışkanlığı
kazanır.

[!]Elektrikle çalışan araçların
tamirinin uzman kişiler tarafından
yapılması gerektiği vurgulanır.

[!] Elektrikli kaynakların
sınıflandırılmasında; şehir elektriği,
pil ve akü üzerinde durulur.

[!]Bazı elektrikli araçların birden
fazla amaçlar kullanıldığı
vurgulanır.

Açıklamalar

Elektrikle Çalışan
Araçlar

Elektrik Kaynakları

Elektrik

Temel kavramlar

(G): Girişimcilik

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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Basit bir elektrik devresi kurar. (PÇ), (İB)

Kurduğu devreyi nerelerde kullanabileceğini
projelendirir. (PÇ), (EYD)

112.

113.

Araştırma sonuçlarına göre elektriğin güvenli
kullanımına ilişkin yapılması gerekenleri sınıf ortamında
arkadaşları ile tartışır. (OY), (PÇ), (BİT)

Elektriğin güvenli kullanımı için dikkat etmesi gerekenler
ile ilgili çizelge hazırlar. (OY), (PÇ)

Elektriği güvenli ve tasarruflu kullanır. (OY), (KSY)

114.

115.

116.

D. Elektriğin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı

Basit bir elektrik devresini hangi devre elemanlarının
oluşturduğunu açıklar. (OY)

Basit Bir Elektrik Devresi

111.

C.
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[!] Elektrikli cihazların satın
alınmasında; “A sınıfı” ürünlerin
tercih edilmesinin önemini açıklar.

[!] Elektriğin dikkatsiz kullanılması
sonucunda; insan hayatını
tehlikeye soktuğunu ve bunun
neticesinde ölümlerin bile
olabileceğini açıklar.

[!] Hazırlanacak çizelgede tehlikeli
kullanımlar gruplandırılır

[!]Öğretmen sınıf içerisinde elektrik
tehlikesinden korunmak için önlem
alan öğrencileri destekler.

[!]Elektrik devre elemanlarının
sembolik gösterimine girilmez.

[!]Ampul parlaklığının artışına veya
azalışına girilmez.

verebilecek olumsuz
etkilerini ortadan kaldıracak
yeni projeler üretir.

Güvenli

Bilinçli

Kablo

Ampul

Anahtar

Kutup

Pil

(G): Girişimcilik

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Ünite

Geçmişte insanların Dünya’nın şekliyle ilgili ne tür görüşlere
sahip olduğunu içeren bir sunum yapar. (BİT), (OY), (İB)

Dünya yüzeyinde karalar (kara küre), sular (su küre) ve bunları
saran havanın (hava küre) varlığını kavrar. (BİT), (OY), (İB)

Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları modeller
üzerinde karşılaştırır. (OY), (PÇ)

118.

119.

120.

Gözlemleri sonucunda ayın evrelerini gösteren bir proje
hazırlar. (PÇ)

Ayın hareketini ve bu hareketinin Dünya’ya etkisini saptar. (PÇ)

Neden ayın hep aynı yüzünün göründüğünü kavrar. (EYD)

Ayın Dünya’dan daha küçük olduğunu belirler. (OY)

123.

124.

125.

126.

127.

Güneş’in özelliklerini bilir (OY), (BİT)

D. Yıldızımız Güneş

Ayın evrelerini kavrar. (BİT), (OY), (İB)

Ayın Özellikleri ve Hareketi

Dünyamızın hareketlerini ve sürekli döngüsel süreç içerisinde
olduğunu kavrar. (BİT), (OY), (İB)

122.

C.

121.

B. Dünyamızın Hareketi

Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini kavrar. (PÇ)

117.

A. Dünyamızı Tanıyalım

Öğrenme Çıktıları

SINIF:4. SINIF
ÜNİTE 7:DÜNYA, AY VE GÜNEŞ
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

ÜNİTE 7: DÜNYA, AY VE GÜNEŞ

[!] Güneş’in özellikleri ile ilgili bir araştırma

[!]Güneşin yapısal özelliklerine girilmez

[!] Gökyüzü gözlemlerinde teleskopun
kullanıldığını açıklar.

[!] Ayın hareketini gözlemleyerek bir aylık
döngü tablosunu ödev olarak yapar

[!]Ayın evreleri ayrıntılı verilmez.

[!] Dünyamızın hareketleri ile ilgili görsel
belgeselleri, uygun ortamlarda paylaşır.

[!]Dönme ekseni ve yörünge kavramları
verilmez.

[!]Atmosfer kavramı ve hava olaylarına
girilmez.

Açıklamalar

Güneş

Teleskop

Ay

Mevsimler

1 Gün

Hava küre

Su küre

Kara küre

Küre

Dünya

Temel
kavramlar

(BİT): Bilgi ve İletişim

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler
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Yaşamımız için Güneşin önemini tartışır. (PÇ), (OY)

Dünya, Ay ve Güneş’in şekil ve büyüklüklerini model
oluşturarak gösterir. (BİT), (İB), (OY)

129.

130.

Ağız

7- Bilinçli bir tüketici olarak üretim ve son
kullanım tarihlerini kontrol eder. (KSY)

Yutak

Diş

Sindirim

6- örnek günlük bir öğün hazırlar. (PÇ)

8- Besinlerin içerdiği katkı maddelerinin

Dengeli
Beslenme

5- Dengeli beslenmenin, besinlerin tazeliğinin
ve temizliğinin önemini kavrar. (PÇ)

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

Vitamin
Su ve mineraller

(PÇ): Problem Çözme

4- Sindirimde görevli yapı ve organların
kavrar. (BİT)

3- Vücuduna giren besinlerin izlediği yolu
açıklar.

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

(PÇ): Problem Çözme

(İB): İşbirliği

Teknolojisini Kullanma

Yağ

Karbonhidrat

[!]Sindirimde görevli organların yapı ve ayrıntılarına girilmez.
[!] Paketlenmiş besinlerin üzerindeki bilgi logolarının önemini kavrar.

Protein

[!]Besinlerin parçalanmasında enzimlerin görev yaptığı verilmez.

2- Besin içeriklerini ve işlevlerini saptar. (OY),
(PÇ), (EYD)

Beslenme

[!]Vitamin eksikliğinde ortaya çıkabilecek hastalıklara girilmez.

1- Besinlerin gerekliliğini tartışır. (OY), (PÇ),
(EYD)

Besin

TEMEL
KAVRAMLAR

Yıldız

[!]Vitaminler için A, B,C,D,E ve K vitaminleri dikkate alınır.

AÇIKLAMALAR

[!]Güneşin olmaması durumunda
Dünyamızda nelerin olabileceğini tartışır.

ödevi yapar.

A. Dengeli Beslenme ve Besinlerin Sindirimi

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 1:VÜCUDUM
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

Güneş’in Dünya’mıza en yakın yıldız olduğunu kavrar. (OY),
(PÇ)

128.
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14- Böbreklerin sağlığının bozulması
durumunda gelişebilecek rahatsızlıkları
tahmin eder. (OY), (PÇ)

13- Böbreklerinin sağlığı için nelere dikkat
edilmesi gerektiğini ortaya koyar. (OY), (PÇ)

Böbrek sağlığı

İdrar

İdrar kanalı

İdrar kesesi

İdrar borusu

[!] Boşaltımın görevi vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan vücuda zarar
verebilecek maddeleri vücut dışına atılması olduğunu ifade eder. Boşaltımda
görevli yapı ve organları model üzerinde gösterebilmeli.

12- Boşaltımda böbreklerin dışında atık
maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve
organlarını bilir.

Böbrek

[!]Sindirilmemeiş besinlerin atılmasının boşaltım olmadığı üzerinde durulur.

11- Boşaltımda görevli yapı ve organları
kavrar. (BİT)

Boşaltım

[!]Boşaltımda görevli organ ve yapılar verilir, ayrıntıya girilmez.

Kalın Bağırsak

İnce Bağırsak

Mide

Yemek Borusu

B. Vücudumuzda Boşaltım

10- Diş sağlığını korur. (KSY)

9- Dişleri şekil ve görevlerine göre model
üzerinde gösterir. (BİT)

sağlığa etkilerini tartışır. (PÇ)

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık
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Kuvvetin Ölçülmesi

23- Bir maddenin kütle ve ağırlık ilişkisini kavrar. (PÇ), (EYD)

22- Basit bir dinamometre tasarlar. (PÇ), (BİT), (İB)

21- Ölçülen kuvvetleri karşılaştırır. (PÇ), (EYD)

20- Kuvvetin büyüklüğünün nasıl ölçülebileceğini saptar. (PÇ),
(EYD)

19- Uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerini gözlemler.

B.

Newton

[!] Kuvvet biriminin isim kaynağını ödev olarak araştırır.
[!] Bir maddenin kütle değişmeden, ağırlığın hangi
koşullarda değişebileceğini araştırması istenir.

Esnek cisim

Dinamometre

[!]Dinamometre kullanarak kuvveti ölçer.

[!]Ağırlığın yer çekimi kuvveti olduğu üzerinde durulur.

Kuvvet

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(İB): İşbirliği

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

18- Farklı iş kollarında kullanılan kuvvetleri saptar. (PÇ), (EYD)

Kuvvet

Çekme

İtme

TEMEL
KAVRAMLAR

(İB): İşbirliği

[!]Kuvvetin ölçülebileceği üzerinde durulur.

[!]Kuvvetlerin sınıflandırılması konusunda ayrıntıya
girilmez.

AÇIKLAMALAR

17- Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettirebileceği bir
düzenek kurar. (PÇ), (BİT), (İB)

16- Günlük yaşamda ve oyunlarında kullanılan kuvvetlere
örnekler verir. (PÇ)

15- Kuvvetin ne olduğunu kavrar. (OY), (PÇ)

A. Yaşamımızdaki Kuvvetler

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 2:KUVVET VE HAREKET
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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Sürtünme Kuvveti

29- Sürtünmenin günlük yaşamda önemini kavrar.

28- Karada, denizde ve havada sürtünme kuvvetinin varlığını
gösteren deneyler tasarlar. (PÇ), (BİT), (İB)

27- Karada, denizde ve havada uygulanan sürtünme kuvvetinin
etkisini araştırır. (PÇ)

26- Sürtünmenin bir temas kuvveti olduğunu kavrar. (EYD)

25-Sürtünmenin uygulanan kuvvete etkisini araştırır. (PÇ)

24- Sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete etkisini kavrar. (PÇ)

C.

[!] Araba, gemi, uçak ve paraşüt modelleri ile sürtünme
kuvveti arasındaki ilişki üzerinde durulur.

[!]Sürtünmenin bir temas kuvveti olduğu üzerinde
durulur.

[!]Farklı yüzeylerde, farklı büyüklüklerde sürtünme
kuvvetinin olduğunu keşfeder.

[!]Sürtünme kuvvetini günlük hayatla ilişkilendirir.

[!]Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkileri
açıklanır.

Su direnci

Hava direnci

Kaygan yüzey

Pürüzlü yüzey

Sürtünme
kuvveti

Sürtünme

Hareket ortamı

Yüzey

(EYD): Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

(İB): İşbirliği

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık
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Maddenin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri

39- Suyun ayırt edici özellikleri ile ilgili deneyler tasarlar. (PÇ), (EYD)
(İB)

38- Her maddenin erime, donma ve kaynama noktası farklı olduğunu
gösteren deneyler tasarlar. (PÇ), (EYD), (İB)

37- Maddenin ayırt edici özelliklerinin neler olduğunu kavrar.(PÇ)

B.

36-Dondurulmuş besinlerin kullanım koşullarının neler olması
gerektiğini kavrar. (PÇ), (BİT), (İB), (KSY)

35- Hal değişimlerinin hangi alanlarda kullanıldığını ortaya koyar. (PÇ)

[!] Bilimsel ölçme sonuçlarının aynı şartlarda yer ve
zaman değişse de aynı sonuçlar çıkacağını
doğrular.

Kaynama noktası

Donma noktası

Erime noktası

Kırağılaşma

34- Su döngüsünün oluşumu ile ilgili bir sunum yapar. (PÇ), (BİT), (İB)

Buharlaşma

Yoğuşma

Kaynama

Donma

Erime

Hal değişimi

TEMEL
KAVRAMLAR

Süblimleşme

[!]Maddelerin ayırt edici özelliklerinde Erime
noktası, Donma noktası, Kaynama noktası verilir.

[!]Su döngüsü açıklanacaktır.

[!] Maddelerin hal değişimlerinin günlük
yaşamdaki önemini tartışır.

AÇIKLAMALAR

33-Gözlemleri sonucunda yakın çevresinden erime, donma, kaynama,
buharlaşma, yoğuşma, Süblimleşme ve kırağılaşma
oluşumlarına örnekler verir. (PÇ)

32-Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu kavrar.
(PÇ), (EYD)

31- Hal değişimi ile ilgili deneyler tasarlar. (OY), (PÇ), (BİT)

30-Maddelerin bir halden başka bir hale geçebileceğini günlük
hayattaki deneyimleri ile açıklar.

A. Maddenin Hal Değişimi

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 3:MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Öğrenme Alanı: Madde ve Özellikleri
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(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(İB): İşbirliği

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(İB): İşbirliği

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

bakılarak, sıvıların

Isı ve Sıcaklık

51-Isı etkisiyle madde hacimlerinde oluşan genleşme ve büzülmeyle
ilgili deneyler tasarlar. (OY), (PÇ), (EYD)

50- Isının maddeler üzerindeki en temel etkisinin ısınma-soğuma
olduğunu bilir.

D. Isı Maddeyi Etkiler

49- 1 joule ve 1 kalorinin büyüklüğünü günlük hayattan örnekler
vererek açıklar. (OY), (PÇ), (EYD)

48- Günlük hayatta ısı ve sıcaklık kavramlarını doğru bir biçimde
kullanır. (KSY)

47- Yakıtlardan elde edilen ısının harekete dönüşebildiğini saptar. (OY),
(PÇ), (EYD)

46- Güneş’in ısı ve ışık kaynağı olduğunu açıklar.

45- Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren deney tasarlar. (PÇ),
(EYD), (İB)

44- Günlük yaşamda ısınmak için hangi yakıtları kullanabileceğini
bilir.(OY)

C.

43- Madde miktarlarının erime , donma ve kaynama noktasını
değiştirmediğini; ancak süresini değiştirdiğini açıklar. (OY), (PÇ)

42- Erime-donma ve kaynama sıcaklıklarına
tanınabileceğini kavrar. (PÇ)

41- Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına eşit olduğunu
göteren deney tasarlar. (OY), (PÇ), (İB)

40- Suyun kaynama esnasında sıcaklığının sabit kaldığını gösteren
deney tasarlar. (OY), (PÇ), (İB)

[!] Bir sıvı kaynarken gözlemlerini kaydeder.

[!] Uyguladığı deneylerin sonuçlarını kullanarak
sıcaklık arttıkça buharlaşmanın hızlanacağı
çıkarımında bulunur.

[!]Isı etkisiyle genleşme ve büzülme olayları
açıklanır.

[!] Ödev olarak günün belli saatlerinde hava
sıcaklığını ölçer.

[!] Isı enerjisinin başak tür enerjilere dönüştüğü
vurgulanır.

[!] Isı ve sıcaklık kavramlarının aynı olmadığı
vurgulanır.

[!]Isının hesaplanmasına girilmez.

Büzülme

Genleşme

Isı alışverişi

Sıcaklık birimi:
santigrat derece

Isı birimi : joule ve
kalori

Sıcaklık

Isı

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(İB): İşbirliği

(PÇ): Problem Çözme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(OY): Okuryazarlık
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58- Isının ne olduğunu kavrar.

57-Bir kaynaktan çıkan ışığın doğrular boyunca her yöne
yayıldığını gösteren bir deney tasarlar. (OY), (PÇ), (EYD)

56- Bir kaynaktan çıkan ışığın, izlediği yolu tahmin eder. (OY), (PÇ)

A. Işığın Yayılması

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 4:IŞIK VE SES
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

55- Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı açıklar. (PÇ), (EYD)

AÇIKLAMALAR

[!] Işığın iki nokta arasında izlediği yolu, ışınlar çizerek
gösterir.

[!] Bir kaynaktan çıkan ışığın nasıl yol aldığını deneyle
gösterir. Işığın iki nokta arasındaki doğrusal yoluna ışın
olarak adlandırır.

[!]Işının sadece bir gösterim tarzı, gerçekte olmadığı
açıklanır.

[!]Öğrenciler, güçlü kaynaklardan çıkan ışığı doğrudan
gözlerine tutmamaları konusunda uyarılmalıdır.

54- Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar.
(PÇ), (EYD)

53- Sıvıların ısı alarak buharlaştığını; buharın yoğuşurken ısı verdiğini
kavrar. (OY), (PÇ), (EYD)

52- Genleşmenin yaşamımızdaki etkilerini tartışır. (OY), (PÇ), (EYD)
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Işın

Işığın yayılması

TEMEL
KAVRAMLAR

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

Tam Gölge

65- Güneş ve ay tutulmasının birer doğa olayı olduğunu açıklar.
(OY)
66-Güneş ve Ay tutulmalarının güneş ışınları ile ilgili bir olay
olduğunu saptar.(OY), (PÇ), (EYD)
67-Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır (OY), (PÇ)

D. Güneş ve Ay Tutulması

62-Gölge değişimine neden olan faktörleri kavrar.
63-Gölge oluşumunu basit ışın çizimleri ile gösterir. (OY), (PÇ),
(KSY)
64-Güneşin yeri ve konumuna göre gölgenin boyutunun
değiştiğini açıklar. (OY), (PÇ)

61-Gölgenin nasıl oluştuğunu kavrar. (PÇ)

C.

60- Teknolojik gelişmeleri takip ederek saydam yarısaydam ve
opak maddelerin nerelerde kullanıldığıyla ilgili bir sunum
yapar.(OY), (PÇ), (EYD), (KSY)

59- Çeşitli maddeleri ışığı geçirgenlik durumlarını örneklerle
sınıflandırır. (OY)

B. Işığın Maddeyle Karşılaşması

[!]Güneş ve Ay tutulmasındaki yapılan çizimler gerçek
büyüklük ve yakınlıkla uyuşmayabildiği açıklanır.
[!]Güneş ve ay tutulmasını ışın çizimleri ile gösterir.
[!]Güneş ve Ay tutulması olaylarını hazırlayacağı model
üzerinde sunar.
[!]Çeşitli medya yayımlarından faydalanarak güneş ve ay
tutulması ile ilgili görsel bir proje hazırlar.

[!]Tam gölgenin oluşumunu ve büyüklüklerinin nasıl
değiştiği üzerinde durulacaktır.
[!] Işık kaynağının, cismin veya ekranın yeri
değiştirildiğinde; gölgenin nasıl değişebileceğini fark
eder.
[!] Bir çubuğun gölge boyunu, günün farklı zamanlarında
ölçer.
[!] Günün farklı zamanlarında gölge boyu-zaman ilişkisini
gösteren bir sütun grafiği çizer.

[!] Verilen bir maddenin saydam olup olmadığını
deneyerek bulur.

[!] Çevresinden saydam, yarı saydam ve saydam
olmayan (opak) maddelere örnekler verir.

[!]Işık ile etkileşen maddelerin ışığı geçirme durumlarına
(saydam, yarı saydam ve saydam olmayan (opak) göre
sınıflandırılır.

[!]Ultraviyole ışınlarına değinilmeyecektir.

Ay tutulması

Güneş tutulması

Tam gölge

Saydam olmayan
(opak) madde

Yarı saydam madde

Saydam madde

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinli

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık
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Sesin Yayılması

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

78- Teknolojik gelişmelerden faydalanarak ses kirliliğinin
etkilerini azaltma konusunda nelerin yapılabileceğini tartışır.
(OY), (PÇ), (KSY)

77- Teknolojik araçların, sağlığı açısından ses ayarlarını doğru
kullanmanın önemini kavrar. (PÇ), (KSY)

76-Şiddetli seslerin işitme kaybına neden olacağını bilir.

G. Ses Yalıtımı

75-Aynı ses kaynağından üretilen sesin, farklı maddesel
ortamlarda farklı işitileceğini açıklar. (OY)

74-Farklı cisimlerle üretilen sesin farklı duyulacağını deneylerle
gösterir.(OY), (PÇ), (EYD)

F.

73- Sesin ilerlediği ortamın iletim hızına etkisini deneylerle
açıklar.(OY), (PÇ), (EYD)

72- Sesin dalgalar halinde yayıldığını belirler.

71- Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarında yayıldığını gösteren
deneyler tasarlar.(OY), (PÇ), (EYD)

70- Sesin maddesel olmayan ortamlarda yayılamayacağını açıklar.
(OY), (PÇ)

69-Sesin her yöne yayıldığını gösteren deneyler tasarlar.(OY),
(PÇ), (EYD)

68- Sesin titreşim sonucu oluştuğunu kavrar.

E.
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[!]Ses kirliliğini engelleyen projelerde yer alırması
sağlanır.

[!]Ses yalıtımı için günlük hayattan örnekler verilir.

[!]Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı olduğu ve aynı
sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğu üzerinde durulur.

[!]Günlük yaşamda meydana gelen sesle ilgili olayları
daha iyi açıklayabilir.

[!]Sesin katı, sıvı ve gaz gibi maddesel ortamlarda
yayılabileceği üzerinde durulur.

Yalıtım

Ses yalıtımı

Titreşim

Maddesel ortam

Maddesel ortam

Sesin yayılması

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları Tanıyalım

84- Çiçekli bir bitkinin kısımlarını ve görevlerini kavrar.(OY),

83-Gözlemleri sonucunda bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını
saptar.(OY), (PÇ), (EYD)

C.

82-Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.(OY),
(PÇ)

81-Canlıların sınıflandırılmasındaki kriterleri tartışır. (OY),
(PÇ), (EYD)

B.

80- Canlıların benzer ve farklı özelliklerini saptar.(OY), (PÇ)

79- Gözlemleri sonucunda çevresindeki canlılara örnekler
verir. (OY), (PÇ)

A. Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 5:CANLILAR DÜNYASI
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

Hayvanlar
Mantarlar

[!] Hayvanları omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırır.

Bitkiler

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

Mikroskobik
canlılar.

(EYD): Eleştirel ve

(PÇ): Problem
Çözme

(OY): Okuryazarlık

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini
Kullanma

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem
Çözme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem
Çözme

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

Mantarlar

Hayvanlar

Bitkiler

Sınıflandırma

Farklılık

Benzerlik

Canlı

TEMEL
KAVRAMLAR

[!] Bitkileri gözlemleyerek çiçekli ve çiçeksiz bitki olarak sınıflandırır.

[!]Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Mikroskobik canlılar açıklanır.

[!] Belirlenen kriterlere göre canlıların sınıflandırıldığı bir ağaç
diyagramı ile ilgili poster hazırlama ödevi verilir. .

[!] Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı
canlıları gözlemler.

[!] Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığını
araştırır.

[!] Sınıflandırmanın canlıların incelenmesinde kolaylık sağladığını
fark eder.

[!]Bilimsel sınıflandırmada monera, protista, Mantarlar, Bitkiler ve
Hayvanlar olmak üzere 5 ayrı âlemde incelenen canlılar, bu seviyede
Mikroskobik Canlılar, Mantarlar,Bitkiler, Hayvanlar olarak
sınıflandırılır.

[!]Bazı canlıların benzer özellikleri olmasına rağmen farklı grupta yer
aldığı vurgulanır.

AÇIKLAMALAR
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95-Sağlığı açısından mikroskobik canlılardan korunma
yollarını uygular. (KSY)

94- Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden
korumak amacı ile geçmişten günümüze kullanılan yöntemler
ile ilgili bir sunum yapar.(OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

93- Bazı zararlı bakteri ve mikropların hangi hastalıklara
neden olduğunu bilir .(OY), (PÇ), (EYD)

92-Mikroskobik canlıların besinler üzerine etkisini kavrar.
(PÇ), (EYD)

91- Mikroskobik canlıların faydalarına ve zararlarına örnekler
verir.(OY), (PÇ), (EYD)

90- Mantarların varlığına ilişkin deneyler tasarlar. (OY), (PÇ),
(EYD)

89-Gözlemleri sonucunda elde ettiği verilerle mantar
çeşitlerine örnekler verir .

88-Omurgasız hayvanlara örnekler verir.

87- Omurgalı hayvanların genel özelliklerini bilir.

86- Gözlemleri sonucunda hayvanların benzerlik ve
farklılıklarını saptar.(OY), (PÇ)

85- Bitkilerin tohumdan sonraki süreçleri ile ilgili bir sunum
yapar.(OY), (PÇ), (BİT)

(PÇ), (BİT)
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[!]Günlük hayatta karşılaştığı bazı hastaklıkların nedeninin zararlı
bakteri ve mikroplar olduğu üzerinde dururlur.

[!]Bazı şapkalı mantarların zehirli olabileceği ve insan sağlığına zarar
verebileceği üzerinde durulur.

[!]Şapkalı mantarın bitki olmadığı vurgulanır.

[!]Omurgasız hayvanlarda verilen örneklerde detaya girilmez. Ayrıca
verilecek örnekler Kıbrıs’ta yaşayan av hayvanlarından ve yakın
çevresinden seçilir.

[!] Mikroskobik canlıların besinler üzerine etkisini deneylerle
gözlemler.

[!] Mantarların insan yaşamındaki önemini ve etkisini araştırır.

[!] Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde başka bir
grupta yer alan omurgalı hayvanlara örnek verir.

[!] Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar
ve balıklar olarak sınıflandırır.

Mikroskobik
canlılar.

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini
Kullanma

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

Yaratıcı Düşünme

[!]Ülkemizde yapılan aşırı ve bilinçsizce avcılığın, canlı türlerini
tehdit edip etmediği üzerinde durulur.

97- İnsanların etkisi ile çevrenin nasıl değiştiğini saptar.(OY),
(PÇ)

98- Değişen çevrenin canlılar üzerindeki etkisini tartışır.(OY),
(PÇ)

[!]KKTC’de nesli tükenmek üzere olan hayvanlarla ilgili araştırma
ödevi verilir.

[!]Tümcanlıların (insanlardahil) yaşamlarını devam ettirebilmek için
bulundukları çevreden yararlandığını bilir.

96- Doğal yaşamın bir denge içinde hareket ettiğini
kavrar.(OY), (PÇ)

D. İnsan ve Çevre İlişkisi
(OY): Okuryazarlık
(PÇ): Problem
Çözme

Yaşam alanı
Çevre

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
67

68

Basit Bir Elektrik Devresinde Lambanın Parlaklarını Etkileyen
Değişkenler

105- Basit bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını değiştirecek etkenlerin
özelliklerin tahmin eder. (OY), (PÇ)

C.

104-Devre şemasına bakarak basit bir elektrik devresini kurar. (OY), (PÇ)

103- Sembollerle gösterilen bir devre şeması çizer. (OY), (PÇ)

102-Basit bir elektrik devresindeki pil, lamba(ampul), anahtar ve bağlantı
kablosunu sembollerle gösterir. (OY), (PÇ)

B. Basit Bir Elektrik Devresinin Sembollerle Gösterilmesi

101-Günlük yaşamda ve teknolojide iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım
amaçları ile ilgili bir sunum yapar. (OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

100-İletken ve yalıtkan maddeleri ayırt edebileceği deneyler tasarlar.(OY),
(PÇ), (BİT)

99-İletken ve yalıtkan maddeleri örneklerle açıklar. (OY), (PÇ)

A. İletken ve Yalıtkan Maddeler

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 6:YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

[!] Basit bir elektrik devresindeki lamba
parlaklığını değiştirecek etkenlerin
neler olduğunu deneyle keşfeder.

[!]Öğrencilerin özgün semboller
tasarlayarak kendilerine ait elektrik
şemaları oluşturmasına fırsat verilir.

[!]Öğrenciler, çevrelerindeki elektrik
prizlerine, yıpranmış kablolara
dokunmamaları konusunda uyarılır.

AÇIKLAMALAR

(PÇ): Problem Çözme

Yalıtkan madde

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem Çözme

Devre şemaları

Lamba parlaklığı

(OY): Okuryazarlık

Devre sembolleri

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

İletken madde

TEMEL KAVRAMLAR

Elektriğin Güvenli ve Bilinçli Kullanımı

108- Elektriğin tasarruflu ve güvenli kullanımı için arkadaşlarını teşvik edeceği
bir proje tasarlar. (OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

107-Elektrikli cihazların üzerindeki sembollerin elektriği güvenli kullanım için
olduğunu kavrar. (OY), (PÇ)

106-Evlerdeki elektriğin pildeki elektrik voltajından çok daha yüksek olduğunu
ve insan sağlına zarar verebileceğini bilir. (OY), (PÇ)

D.

[!]Elektrikle çalışan araçların tamirinin
uzman kişiler tarafından yapılması
konusunda öğrenciler uyarılır.

[!]Elektrik çarpmaları sonucunda bir
hekime başvurulması gerektiği
vurgulanır.

Elektriği bilinçli
kullanma.

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık
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Yer Altı ve Yer Üstü Suları

121-Yer altı sularının oluşumunu gösteren basit bir

120- Ülkemizdeki su kaynaklarını ve yerlerini saptar.

119-Farklı su kaynakları çeşitleri olduğunu bilir.(OY)

118- Yeraltı ve yerüstü sularının hangi amaçlarla
kullanıldığını ortaya koyar. (OY), (PÇ)

117- Suyun önemini ve gerekliliğini anlatan bir sunum
yapar. (OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

B.

116-Çevresindeki doğal anıtların neler olduğunu
saptar. (OY), (PÇ)

115-Günlük hayatta kullanılan eşyaların
hammaddesinin maden olduğunu kavrar. (OY),
(PÇ)

114- Kayaç ile maden arasındaki farkı açıklar. (OY),
(PÇ), (EYD)

113- Kayaçların sınıflandırılmasındaki kriterleri kavrar.
(OY), (PÇ), (EYD)

112- Yaptığı araştırma ile yerkabuğunda nelerin
olduğunu listeler. (OY), (PÇ)

A. Yer Kabuğunda Neler Var?

ÖĞRENME ÇIKTILARI

SINIF:5. SINIF
ÜNİTE 7:DÜNYA, AY ve GÜNEŞ
Öğrenme Alanı: Uzay ve Evren
AÇIKLAMALAR

[!]Yer altı ve yer üstü sularının oluşumu ve örnekleri verilir.

[!]Jeoloji ve maden dairesinin yaptığı çalışmayı gözlemleme etkinliği
yapılabilir..

Çevresinden getirdiği örneklerin kayaç olup olmadığını tahmin eder.

[!] Kayaçların sınıflandırılmasında, minerallerin sertlik, ufalanabilirlik,
boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özelliklerinden yararlanıldığını
dikkat edilir.

[!]Bir bilim dalı olan fosil bilimini ve bu alanda çalışan fosil bilimciler
işlenecek.
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(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik
Kaynak suyu

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

BECERİLER

Yer üstü suyu

Yer altı suyu

Jeolog

Jeoloji

Doğal anıt

Fosil bilimci

Fosil bilimi

Fosil

Maden

Mineral

Kayaç

TEMEL
KAVRAMLAR

Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Ay’a Yolculuk ve Uzay Araştırmaları

131- Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade ederek, bu
kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
(PÇ)

130- Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemini
kavrar. (PÇ)

129- Geçmişten günümüze gök bilimi ile ilgili
çalışmaları hakkında bilgi toplar. (OY), (PÇ),(EYD)

128- Dünyamızın uzaydaki yerini tartışır. (OY), (PÇ)

127- Ay’a yapılan yolculukla ilgili bir sunum yapar.
(OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

D.

126-Ülkesinde çevre kirliliği olan yerlere çözüm
önerileri getirir. (OY), (PÇ), (EYD)

125-Çevre kirliliğinin engellenmesi için alınabilecek
önlemleri projelendirir. (OY), (PÇ), (BİT), (KSY),
(İB)

124- Çevre kirliliğinin nedenlerini ve ortaya
çıkabilecek olumsuz sonuçlarını saptar. (OY),
(PÇ), (EYD)

123-Çevre kirliliğini sınıflandırır. (OY), (PÇ)

C.

122-Suyu bilinçli kullanır. (OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

deney tasarlar. (OY), (PÇ), (BİT), (KSY), (İB)

[!] Evrenin, uçsuz-bucaksız olması nedeniyle uzay hakkında bilinen g e r
ç e k l e r i n sınırlı v e y en i araştırmalarla değişebilir olduğu örneklerle
açıklanır.

[!]Uzayda bulunan gök cisimlerinin detayına girilmez.

[!]Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenleri ve bu kirlilikten doğabilecek
olumsuz sonuçlar ve alınabilecek önlemler üzerinde durulacak.

Astronot

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

Uzay
araştırmaları
Teleskop

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Uzay

Ay

Su kirliliği

Toprak kirliliği

Hava kirliliği
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Güneşin Dünya İçin Önemi

133- Güneşin dünyamız açısından önemini tartışır.
(OY), (PÇ),(EYD)

132- Güneş sistemi ve gezegenlerini bilir. (OY), (PÇ)

E.
[!] Güneşin bir yıldız olduğu üzerinde durulur.

[!] Güneş sisteminde bulunan bir gezegen hakkındaki bilgileri
arkadaşlarına sunar.
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Güneş

Dünya

(İB): İşbirliği

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Ünite

Bitki ve hayvan hücresinin yapılarını isimlendirir.4, 6

Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücrelerindeki
farklılıkları kavrar.(EYD), 4

Hücredeki temel yapıların görevlerini açıklar. 4, 6

Bitki ve hayvanlarda farklı görevlerde hücreler
olduğunu fark eder. (OY), (EYD), 1, 4, 6

Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini
açıklar.(OY), (EYD), 4

2.

3.

4.

5.

6.

a) İnsanda üreme, büyüme ve gelişme

B. Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta
gözlemler. (OY), 1, 3, 6

1.

A. Hücre

Öğrenme Çıktıları

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

[!] Bazı hücrelerin görevlerini gerçekleştirmek için

[!] Sperm ve yumurtanın üremeyi sağlayan hücreler
olduğunu belirtir

[!]Hücerinin yapısının gösteren bir projede yer alır.

[!]Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak
üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.

[!]Hayvanlarda farklı tipte hücrelere örnekler verir.

Uterus

Yumurtalık

Organizma

Sistem,

Organ

Doku

Özelleşme

Klorofil

[!]Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık
özelliklerini gösterdiğini vurgular.
[!]Farklı görevleri gerçekleştirmek için hücrelerin
özelleşerek farklılaştığını açıklar.

Kloroplast.

Hücre duvarı.

Çekirdek.

Sitoplazma,

Hücre zarı,

Hücre

Temel
kavramlar

[!]Hücre zarının seçici geçirgenliğiniaçıklar.

[!] Işık mikroskobunda göremediği başka yapıların da
hücrede bulunduğunu ifade eder.

[!]Mikroskopta gözlemlediği bitki ve hayvan hücresini
çizer.

[!] Hayvan hücresinin yuvarlak, bitki hücresinin de
dikdörtgen şekli olduğu vurgulanır. Basit yapısal farkları
üzerinde durulur.

Açıklamalar

(EYD): Eleştirel ve

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisi

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler
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19. Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara

gösterdiğini örneklerle açıklar.(EYD), 4, 7

18. Yavru bakımı açısından hayvanların farklılık

yavrularını doğurarak çoğaldığını fark eder.(OY), 4

17. Hayvanların bazılarının yumurtayla bazılarının ise

açıklar.4

16. Hayvanların bir hayat döngüsü olduğunu

b) Diğer Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme,

gerekenleri uygular.(KSY), (EYD), (G), 7, 8

15. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması

özelliklerini saptar.(OY), (EYD), (KSY) 2, 4

14. İnsanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin

ilişkiyi kavrar.(OY), (EYD), 4

13. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki

üretilmeye başlandığını bilir.(OY), (EYD), (KSY), 4

12. Üremeyi sağlayan hücrelerin hangi dönemde

11. Döllenme olayını kavrar.(OY), 4

oluşturulduğunu ve neslin devamı için gerekli
olduğunu kavrar.(OY), (EYD), (KSY), 1, 2, 4

10. Üreme hücrelerinin üremeyi sağlayan organlarda

üzerinde isimlendirir.(OY), 4

9. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema

özelleşerek farklı yapılara sahip olduğunu fark
eder.(OY), (EYD), 4, 6

8. Sperm ve yumurtanın görevlerini gerçekleştirmek için

7. Üremeyi sağlayan hücreleri belirtir.4
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bulunan bir hayvan (kelebek,kurbağa vb.) örneği ile
açıklanır.

[!] Başkalaşım yakın çevrede

evreleri çok detaya girilmeden verilir.

çevresinden bir hayvanın döllenme ve gelişim

[!] Öğrencilerin yakın

[!] Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi
olduğunun farkına varır

[!] Uygun yayınları referans göstererek, arkadaşlarının
sağlıklı gelişimi teşvik etmek için yapılması gerekenleri
gösteren bir bilgi notu hazırlar

[!] Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının
dikkat etmesi gerekenlerkonusunda ulaştığı bilgileri sunar

[!] Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık
dönemleri üzerinde durulur.

[!] Araştırma konusu olarak verilebilir.

[!] Döllenmiş yumurtaya zigot dendiği üzerinde durulur.

özelleşme sonucu yapı ve şekillerinin değişebileceği
vurgulanır.

Başkalaşım

Döllenme

Bebek

Fetüs

Embriyo

Zigot

Yumurta

Sperm

(KSY): Kişisel ve Sosyal

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

Yaratıcı Düşünme

26. Bitkilerin tohumdan sonraki evrelerini kavrar.

25. Tohumların yayılma yollarına örnekler verir. 4

tartışır.(EYD), (KSY), 1, 4

24. Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının nedenini

gösterir.(OY), 3, 6

23. Çiçekli bitkilerdeki döllenmeyi şema üzerinde

22. Çiçekli bir bitkideki tozlaşmayı açıklar.(OY), 4

21. Çiçeğin kısımlarını isimlendirir.(OY), 4

20. Bitkilerde çiçeğin üremedeki rolünü kavrar.

C. Çiçekli Bitkilerde Üreme

örnek vererek başkalaşımı kavrar.(OY), (EYD), 4, 7

[!] Besin kaynağı olmayan tohumlarında var olduğuna
vurgu yapılır.

[!] Domates, salatalık vb.lerinin bitkinin meyvesi olduğu
hatırlatılmalıdır.

[!] İncelemek için bütün kısımları görülebilen bir çiçek
seçilir.
[!] Çiçekli bitkide (ovülün çekirdeği yumurtalıkta meyveyi
oluşturduğu üzerinde durulur) tohum ve meyvenin nerede
oluştuğunu açıklanır.
[!] Birçok meyve ve tohumun, hayvanlar ve insanlar için
besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar
[!] Tohum ve meyvenin nasıl oluştuğu anlatılmaz.

[!] Bu konuda verilen projelerin yakın çevresindeki çiçekli
bitkilerden oluşmasına özen gösterilir.

[!] Belgesel TV kanallarında yayımlanan programlardan
faydalanarak seçeceği bir hayvanın yaşamı ile ilgili görsel
bir sunum hazırlar

Meyve

Tohum

Tozlaşma

Çiçek

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

Yetkinlik
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Ünite

35- Bir cismi hareket ettirme, durdurma, hızlandırma ve yönünü
değiştirmede kuvvetlerin etkileri ile ilgili tasarımlar yapar. (EYD),
(KSY), 3, 6

34- Dengelenmiş kuvvetler etkisinde bir deney tasarlar. (OY), (EYD),
(KSY), (PÇ) (İB), 1, 3, 4, 5, 6

33- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin sonuçlarını
karşılaştırır. (EYD), (PÇ) 4

32- Çisimlerin hareket durumalarını gözlemleyerek, cisimler üzerine
etki eden kuvvetlerin dengelenmiş olup-olmadığına karar verir. (OY),
(PÇ), (EYD), 4

B. Kuvvetler İş Başında

31- Kuvvetin çeşitleri ve özellikleri ile ilgili bir proje hazırlar. (OY),
(EYD), (BIT), (KSY), (İB), (G), 3, 4, 5, 6, 9, 10

30- Bir cisme etki eden herhangi bir kuvvetin; başlangıç noktası,
doğrultusu, yönü ve büyüklüğü hakkında fikir ileri sürer. (OY), (EYD),
(KSY), 1, 3, 4, 6

[!] Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler
güncel yaşamsaki en yakın örneklerden seçilmesine
özen gösterilir.

[!] Kuvvet ve Hareket ile ilgili yayınları
arkadaşlarına referans gösterir

28- Gözlemlerine dayanarak, çevresindeki kuvvetleri şekiller üzerinde
gösterir. (KSY), 3, 6

29- Çevresinde var olan kuvvetleri gösteren bir deney tasarlar. (OY),
(EYD), (KSY), (İB), (G), 1, 3, 4, 5, 6

[!] Vektörel ve skaler büyüklük tanımlarına girilmez.

[!] Yerçekimi kuvveti ile ağırlık arasında ilişki
kurulmalıdır.

Açıklamalar

27- Herhangi bir cisme etki eden birden fazla kuvvet olduğunu saptar.
(OY), (BIT), 3

A. Kuvveti Keşfedelim

Öğrenme Çıktıları

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE2: KUVVET VE HAREKET
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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ÜNİTE 2KUVEET VE HAREKAT

Bileşke
kuvvet

Yerçekimi

Kuvvet

İtme, çekme

Temel
kavramlar

(KSY): Kişisel ve Sosyal

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

42- Hız ve sürat konusundaki TV belgesel programlarının yayın saatleri
ile oluşturduğu çizelgeyi arkadaşlarıyla paylaşır. (OY), (EYD), (BIT),
(KSY), (İB), (G), 3, 4, 5, 6, 9, 10

41- Sürat ve hız kavramları ile ilgili olarak çevresindeki olaylardan
örnekler verir. (OY), 4, 6

40- Sürat ve hız kavramları arasındaki farkı kavrar. (OY), 4

39- Hız kavramını tanımlar ve birimleriyle beraber ifade eder. (OY), 4

38- Bir cismin hareketi ile ilgili tasarladığı deney sonuçlarını grafik
üzerinde görterir. (OY), (EYD), (KSY), 1, 3, 4, 5, 6, 9

37- Bir cismin hareket etmesinde; aldığı yol, zaman ve hızı ile ilgili
verileri tablolaştırır. (OY), 4, 9

C. Sabit Hızlı Hareket

36- Görsel medyadaki kuvvet ile ilgili video görüntülerini uygun
ortamlarda arkadaşları ile paylaşır. (OY), (BIT), (KSY), (G), 7, 10
[!] Hız birimleri “metre/saniye” (m/s) ve
“kilometer/saat” (km/h) olarak verilir.
Sürat

Hız

Yol, zaman

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

Yetkinlik
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Ünite

yayınlardan
faydalanarak,
51-Yazılı
maddellerin katı, sıvı, gaz hallerini farklı
örneklerle gösteren bir posteri hazırlar. (OY),

50-Maddenin hallerine çevresinden örnekler
verir. (OY), 4

49-Çizdiği tanecik modelleri ile maddenin
katı, sıvı ve gaz hallerini eşleştirir. (OY), 4

48-Uygun göreceği malzemeleri kullanarak üç
boyutlu bir atom modeli tasarlar. (OY), (EYD),
(BIT), (KSY), (İB), (G), 3, 4, 5, 6, 11
B. Maddelerin Hallerine Bağlı Tanecikli Yapısı

43-Çevresindeki örnekleri inceleyerek;
maddenin ortak özelliklerini saptar. (OY), 4,
6
44-Kütle ve hacim ile ilgili birimleri doğru
kullanır. (OY), (PÇ) 4, 6
45-Kütle, hacim ve yoğunluk kavramları
arasındaki ilişkiyi formül üzerinde tartışır.
(OY), (PÇ) 4, 6, 9
46-Atom kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili
ulaştığı bilgileri sunar. (OY), (KSY), 4, 6, 9
47-Atom konusundaki bilimsel çalışmaların
günümüz teknolojisinin kullanılarak devam
ettiğini ifade eder. (OY), (KSY), (BİT), 4, 6, 9

A. Maddelerin Tanecikli Yapısı

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

3

Gaz

Sıvı

Katı

Atom

[!] Yoğunluğun, öz kütle olarak da tanımlandığı vurgularnır.

[!] Hal değişimleri verilmez.

Yoğunluk
(öz kütle)

Hacim

Kütle

Madde

Temel
kavramlar

[!] Democritus’un bütün görebildiğimiz maddelerin bölünebileceğini;
maddeleri oluşturan taneciklerin ise görülemediği için bölünemeyeceğini ve
bu taneciklere Yunancada bölünemez anlamına gelen atomos adını verdiği
vurgulanır. Günümüzde bu taneciklere atom denildiği belirtilir.

[!] Kütle ve hacimle ilgili birimlerin çevrilmesinde; g, kg, cm , m3 mL, L gibi
temel birimlerin dönüşümlerine örnekler verilir.
[!] Atomun; maddenin en küçük yapı taşı olduğu vurgulanır ancak atomun
yapısı verilmez.

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 3:MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Öğrenme Alanı: Madde ve Özellikleri

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 3: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teklojisini
Kullanma

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teklojisini
Kullanma
(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(PÇ): Problem
Çözme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

59-Fiziksel ve kimyasal değişimlerin günlük
yaşamdaki önemini kavrar. (OY), (EYD), 4, 6

58- Fiziksel ve kimyasal değişimleri
örneklerle sınıflandırır. (OY), (EYD), 4, 6

E. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

57-Karışımların ayrılmasıyla ilgili uygun
yöntemi belirlemek için deneyler tasarlar.
(OY), (PÇ), (EYD), 3, 4, 6, 9

56-Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların
ayrıştırılmasında
hangi
yöntemleri
kullanacağını kavrar. (OY), (PÇ), (EYD), 3, 4, 6,
9

D. Karışımların Ayrıştırılması

55-Tasarladığı deneylerle çözeltilerin de birer
homojen karışım olduğunu saptar. (OY),
(EYD), 4, 6

54-Çözeltinin; çözünen ve çözücü
maddelerden oluştuğunu kavrar. (OY), 4

53-Örnekler üzerinden karışımları; homojen
ve heterojen olarak ikiye ayırır. (OY), 4

52-Maddeyi; saf maddeler ve karışımlar
olarak ikiye ayırır. (PÇ), 4

C. Maddelerin Sınıflandırılması

(EYD), (BIT), (KSY), 3, 4, 5, 6, 9, 10

[!] Konu ile ilgili teknik gezilerin yapılmasına önem verilir.

[!] Eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma,buharlaştırma
ve damıtma gibi basit ayırma yöntemleri örneklendirilir.

[!] Çözünen ve çözücülere çevreden örnekler verir.

[!] ‘Saf madde’ ve ‘karışım” kavramları örneklerle açıklanır.

Kimyasal
değişim

Fiziksel
değişim,

Heterojen
Karışım

Çözücü,

Çözünen,

Çözelti,

Homojen
Karışım,

Karışım,

Bileşik,

Element,

Saf madde,

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık
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Ünite

70- Farklı maddelerin sesleri, farklı soğurduğunu deneylerle

69- Yankı olayının sesin yansımasının sonucunda meydana
geldiğini kavrar. 4

68- Sesin bir engelle kaşılaştığında yönünün ne olacağını deneyle
saptar. (OY), (EYD), (KSY), 3, 4, 5, 6, 9

A. Sesin Madde İle Etkileşimi

67- Bilimsel yayınlardan faydalanarak ışığın kullanım alanları ile
ilgili bir broşür hazırlar. (OY), (EYD), (BIT), (İB), (KSY), 3, 4, 5, 6, 9,
10

66- Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli olarak görünmesinin
koşullarını tartışır. (OY), (EYD), 4, 9

65- Renklerin, yansıyan ışınlarla ilişkili olduğunu kavrar. (OY), 4

64- Yansımanın hangi ilkeler çerçevesinde meydana geldiğini
şekiller üzerinde gösterir. (OY), 4

63- Düz ve pürüzlü yüzeylerden yansıyan ışınların devam edeceği
yolu çizer. (OY), (EYD), 4, 6

62- Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerle kaşılaşmasında meydana
gelebilecek olayları saptar. (EYD), 4, 6

61- Işığın opak cisimlerle kaşılaştığında yansıdığını kavrar. (EYD),
4, 6

60- Işığın saydam, yarı saydam ve opak maddelerle
kaşılaştığında yönünü göstermek üzere bir deney tasarlar. (OY),
(EYD), (İB), (KSY), 3, 4, 5, 6, 9

A. Işığın Madde İle Etkileşimi

Öğrenme Çıktıları

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 4: IŞIK VE SES
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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ÜNİTE 4: IŞIK VE SES

[!] Sesin boşlukta yayılmadığı üzerinde durulur.

[!] Akustiğin; sesin meydana gelişi, yayılması,
duyulması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalı
olduğu belirtilmelidir.

[!] Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal kavramları
hakkında detaya verilmeden bahsedilir.

Açıklamalar

Ses yalıtımı, sesin
soğurması.

Yankı (eko)

Renk

Gelen ışın,
yansıyan ışın,
normal.

Yansıma

Saydam, yarı
saydam, opak.

Temel kavramlar

(PÇ): Problem Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Ünite

77-İç salgı bezlerinin şema üzerinde görevlerini açıklar.
4

76-Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar. (OY),
(EYD), 3, 4, 6, 9

[!] Yazılı yayınlardan faydalanarak, denetleyici ve
düzenleyici sistemlerle ilgili görsel bir bilgi notu
hazırlatılır.

[!] Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz
etkileyen etmenler (uyuşturucu, alkol ve sigara) ile
ilgili örnekler verilir.

74-Sinir sisteminin bölümlerini şema üzerinde gösterir.
(OY), 4

75-Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar. 4

[!] Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki
sistemlerin düzenli ve birbiriyle es güdümlü
çalışmasını sağladığı vurgulanır.

Açıklamalar

A. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
73-İnsan vücudundaki denetleyici ve düzenleyici
sistemlerin önemini kavrar. 4

Öğrenme Çıktıları

İç salgı bezleri

Refleks

Beyin, omurilik, beyin
kabuğu, omurilik soğanı,
beyincik

Çevresel sinir sistemi

Merkezi sinir sistemi

Temel kavramlar

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

71- Ses yalıtımı ve yankının engellenmesi konusunda öneriler
geliştirir. (PÇ), (EYD), 1, 2, 3, 4, 6,

72- Teknolojik gelişmelerle beraber sesin yansıma özelliğinden
insanlığın nasıl yararlandığına örnekler verir. (OY), (PÇ), (G),
(EYD), 1, 2, 3, 4, 6

(İB):İşbirliği
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açıklar. (OY), (EYD), 3, 4, 6, 9

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 5: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 5: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

81

82

Ünite

83-Maddenin tanecikleri arasındaki enerji ile ısı enerjisi arasındaki
ilişkiyi kurar. (OY), 4

82-Isı ile sıcaklık kavramları arasındaki farkları kavrar. (OY), 4

A. Isı

Öğrenme Çıktıları

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 6: MADDE VE ISI
Öğrenme Alanı: Madde ve Özellikleri

81- Duyu organlarının sağlığını bozacak davranışlardan
kaçınır. (EYD), (KSY), 6, 7,

80- Duyu organlarındaki sağlık sorunlarının giderilmesi
için kullanılabilecek teknolojik ürünlere örnekler verir.
(OY), (BİT), (EYD), 4, 6, 8

79- Duyu organlarındaki sağlık sorunlarının neler
olabileceğine örnekler verir. (EYD), 4, 6, 8

B. Duyu Organları
78- Çevremizi algılamada duyu organlarının önemini
fark eder. (EYD), 4, 6

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 6: MADDE VE
ISI

Açıklamalar

Hareket

Molekül,

Atom,

Isı,

Temel
kavramlar

Duyu organları

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini K

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

87-Farklı türdeki yakıtların kullanımın, insan ve çevre üzerindeki
etkilerinin neler olabileceği konusunda elde ettiği verileri arkadaşlarına
sunar. (OY), (EYD), (İB), (BIT), (G), (KSY), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

86-Yakıtları; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere örneklerle
sınıflandırır. (OY), 4, 6

C. Yakıt

85-Isıyı iyi ileten ve iletmeyen maddelere çevresinden örnekler verir.
(OY), 4

84-Isının yayılma yollarını örneklerle açıklar. (OY), 1, 4

B. Isının Yayılma Yolları

[!] Fosil yakıtların sınırlı ve yenilenemez olduğu,
bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılmasının önemi vurgular.

[!] Isının kullanım alanları ile ilgili görsel, işitsel ve
yazılı yayınlardan alıntıların yer aldığı bir proje
hazırlattırılır.

[!] Isı iletkeni, ısı yalıtkanı tanımları üzerinde
durulur.

[!] Yayılma yolları; iletim, ışıma ve konveksiyon
olarak verilir.

Gaz yakıt

Sıvı yakıt,

Katı yakıt,

Konveksiyon

Işıma,

Isı yalıtkanı,

Isı iletkeni,

İletim,

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
83

84

Ünite

Öğrenme Çıktıları

94-“Yıldırım” ve “Şimşek” olaylarının etkilerinini konu alan haberlerden derlediği bir
bilgi notunu arkadaşlarıyla paylaşır. (OY), (EYD), (İB), (BIT), (G), (KSY), 1, 4, 5, 6, 10

93-“Yıldırım” ve “Şimşek” olaylarının elektrik yükleriyle olan ilişkisini kavrar. (OY),
(EYD), 1, 4, 6

B. Yıldırım ve Şimşek

92-Topraklamanın hangi amaçlarla kullanılabileceğini belirler. (OY), (EYD), 3, 4, 6

91-Hareket eden yüklerin, “negatif” yükler olduğunun gerekçesini açıklar. (OY), 4

90-Bir maddenin elektrik yükü taşıyıp-taşımadığını bulmaya yardımcı olan bir
düzenek tasarlar. (OY), (EYD), (KSY), 3, 4, 5, 6

89-Elektrik yüklerinin “negatif” ve “pozitif” olarak isimlendirildiğini bilir. 4

88- Elektrik yüklerini ve bu yükler arasındaki ilişkiyi kavrar. (OY), (EYD), 1, 4

A. Elektrik Yükleri

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 7:ELEKTRİK YÜKLERİ
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 7: ELEKTRİK YÜKLERİ

Elektriklenme

[!] Topraklamanın önemi
vurgulanır.

Paratoner

Yıldırım, şimşek.

Topraklanma

Elektroskop

Pozitif yük,
negatif yük.

Temel kavramlar

[!] Coulomb Kanunu’nun
formülasyona girilmez.

Açıklamalar

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Ünite

98-Dünya’nın
katmanlarının
karşılaştırır. (OY), (EYD), 4, 6, 12

B. Dünya’nın Katmanları

taşıdığı

özellikleri

[!] Dünya’nın katmanlarını temsil eden bir model
tasarlamaları istenir.

[!] Dünya’nın katmanları; ateş küre, ağır küre, taş küre,
su küre ve hava küre olarak verilir.

Ateş küre, ağır küre,
taş küre, su küre, hava
küre.

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma
(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

97-Güneş’in Dünya açısından diğer yıldızlardan farkını
ortaya koyar. (belirler)(OY), (EYD), 4, 12

Yıldız.

Gezegen

Dünya, Ay, Güneş.

Temel kavramlar

(G): Girişimcilik

[!] Görsel medyadan elde ettiği Dünya, Ay ve Güneş ile
ilgili materyalleri arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.

[!] Büyüklüklerin karşılaştırılmasında sayısal veriler
üzerinde durulmaz. Birirlerine göre büyüklerin
karşılaştırılmasına vurgu yapılır.

Açıklamalar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

96-Gezegen ve yıldız karamlarına dayanarak Dünya, Ay
ve Güneşi nitelendirir. (kavrar) (OY), 4, 12

95-Dünya, Ay ve Güneş’in şekil ve büyüklüklerinin
karşılaştırıldığı bir bir model tasarlar. (OY), (EYD), (İB),
(BIT), (G), (KSY), 4, 5, 6, 12

A. Dünya, Ay ve Güneş

Öğrenme Çıktıları

SINIF:6. SINIF
ÜNİTE 8: DÜNYA, AY VE GÜNEŞ
Öğrenme Alanı: Dünya ve Evren

ÜNİTE 8: DÜNYA, AY VE GÜNEŞ

85

86

Ay’ın Hareketi ve Evreleri

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

101-Ay’ın evrelerinin meydana gelmesinde Güneş’ten
yansıttığı ışınlarla ilişkisini kurar. (OY), (EYD), 4, 12

Ayın evreleri

(İB):İşbirliği

[!] Bilimsel yayımlardan faydalanarak Ay’ın evrelerini
gösteren bir poster ödevi hazırlatılır.

[!] Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğu vurgulanır.

100-Ay’ın, Dünya etrafındaki ve kendi etrafındaki
dönüşlerini süre açısından karşılaştırır. (OY), 4, 12

99-Ay’ın hareketlerinin neler olduğunu açıklar. (OY), 4,
12

C.

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

Ünite

36. Kalbin ve kanın yapı ve görevlerini açıklar. (OY), 6

şema üzerinde gösterir. (OY), (EYD), 1, 3, 4, 5, 6

35. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model veya

C. Dolaşım Sistemi

etkenleri tartışır. (OY), (PÇ), (EYD), 2, 4, 6, 7, 8

34. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek

33. Bakterilerin sindirim sistemindeki önemini bilir. (OY), 4, 6

kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar. (OY),
(EYD), 4, 6

32. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve

sema üzerinde gösterir. (OY), (EYD), 1, 3, 4, 5, 6

31. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model veya

B. Sindirim Sistemi

arkadaşlarıyla paylaşır. (OY), (EYD), (G), (BIT), (İB), 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10

30. Sağlıklı beslenme konusunda yazılı bir yayını sınıf

tartışır. (OY), (EYD), 1, 2, 4, 6

29. İnsanların günlük yaşantılarına göre besin ihtiyaçlarını

28. Besin - enerji ilişkisini tartışır. (OY), (EYD), 1, 4, 6

[!]Kan bağışının önemi üzerinde durulur.

[!] Kan hücrelerinin isimleri alyuvar, akyuvar ve kan
pulcukları olarak verilir.

[!] Enzimler açıklanırken sindirimi hızlandıran biyolojik
katalizör oldukları verilir.

[!]Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini üzerinde
durulur.

[!]Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri
üzerinde durulur.

[!] Sağlıklı beslenme konusunda yazılı bir yayını bulup
arkadaşları ile paylaşması için ödev verilir.

[!]Her besinin neden gerekli olduğu üzerinde durulur.

Kan Damarı

Kalp

Kan

Enzim

Pankreas

Karaciğer

Kimyasal sindirim

Mekanik sindirim

Sindirim

Dengesiz
Beslenme

Beslenme

Diyet

eder. (OY), 1, 4

27. Sağlıklı bir insan diyetinin hangi besinleri içerdiğini ifade

Temel kavramlar
Besin

Açıklamalar

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

Yarıcı Düşünme

(EYD): Eleştirel ve

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

A. Beslenme

Öğrenme Çıktıları

SINIF:7. SINIF
ÜNİTE 1:VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 1: VÜDUCUMUZDAKİ SİSTEMLER

87

88

tasarlar. (G), (İB), (EYD), 3, 4, 6, 9

44. Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren bir model

üzerinde açıklar. (OY), 4, 6

43. Alveol – kılcal damar arasındaki gaz alışverişini şema

sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. (OY), (EYD),
1, 3, 4, 5, 6

42. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model veya

D. Solunum Sistemi

6

41. Lenfin dolaşım sisteminin öğesi olduğunu belirtir. (OY), 4,

(OY), (PÇ), (EYD), 2, 4, 6, 7, 8

40. İnsanlarda kan gruplarına göre kan alış – verişini tartışır.

39. İnsanlarda farklı kan grupları olduğunu belirtir. 6

(OY), (EYD), 1, 3, 4, 5, 6

38. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde açıklar.

eşleştirir. (OY), (PÇ), 4, 6

37. Kan damarlarının çeşitlerini ve görevlerini doğru olarak

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

[!] Solunum sistemi organlarını olumsuz etkileyen
davranışlardan kaçınılmasını içeren bir proje ödevi
verilir.

[!]Solunum sisteminin sağlığının nasıl korunacağı
üzerinde durulur.

[!]Dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde
teknolojik gelişmelerin kullanımına örnekler verir.

[!]Kalp ve damar sağlığını korunması ile ilgili öneriler
üzerinde durulur.

[!]Kan bağışı ile ilgili bir broşür hazırlatılır.

Diyafram

Alveol

Akciğer

Solunum

Lenf

Küçük kan
dolaşımı

Büyük kan
dolaşımı

Kan dolaşımı

Kan Pulcukları

Akyuvar

Alyuvar

Kılcaldamar

Toplardamar

Atardamar

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

çalıştığına örnekler verir. (OY), (KSY), 3, 4, 5, 7, 8

54. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eşgüdümlü

geliştirir. (EYD), 3, 4, 5

53. Kendine özgü bir destek ve hareket sistemi modeli

52. Kasları sınıflandırır. (OY), 4

isimlendirir. (OY), 3, 4

51. Eklemin yapısını ‘oynar eklem’ şeması üzerinde

(OY), 4

50. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırır.

49. İskelette kıkırdağın önemini ifade eder. 4

(OY), 3, 4

48. Kemiğin kısımlarını ‘uzun kemik’ şeması üzerinde gösterir.

47. Kemiğin kısımlarını ve görevlerini bilir. (OY), 4

F. Destek ve Hareket Sistemi

kavrar. (OY), 4, 6

46. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini

şema uzerinde gösterir. (OY), (EYD), 1, 3, 4, 5, 6

45. Boşaltım sistemini olusturan yapı ve organları; model veya

E. Boşaltım Sistemi

[!] Düzenli olarak yaptığı sportif faaliyetler üzerinde
durulur.

[!] Destek ve hareket sistemini olumsuz etkileyecek
davranışlar üzerinde durulur.

[!]Zıt çalışan kaslara örnek vererek nasıl çalıştığı
üzerinde durulur.

[!] Düz kas, çizgili kas, kalp kası verilir.

[!] Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan
teknolojik gelişmeleri gösteren bir poster hazırlaması
için ödev verilir.

[!] Boşaltım sisteminin sağlığının nasıl korunabileceğini
üzerinde durulur.

[!] Boşaltımda deri, akciğer ve karaciğerin görevleri de
vurgulanır.

Düz kas, çizgili
kas, kalp kası

Oynar eklem

İskelet

Eklem

Kıkırdak

Kemik

Nefron

önemi vurgulanır, yapısı
anlatılmadan şekil olarak verilir

Böbrek

[!] Nefronun boşaltımdaki

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

Çözme

(PÇ): Problem

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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bilinçlendirici bir proje tasarlar. (PÇ), (G), (İB), (BİT), (KSY),
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

60. Aşı, serum ve ilaçların önemi ile ilgili çevresini

bilir. (OY), 4, 8

59. Bağışıklığın vücudu zararlı mikroplara karşı koruduğunu

58. Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini bilir. (OY),

engelleri olduğunu fark eder. (OY), (EYD), 2, 3, 4, 8

57. Vücudun zararlı mikroorganizmalara (mikrop) karşı doğal

H. Doğal Engeller

(G), (SKY), 3, 4, 5, 7, 8

56. Çevresindekilerini organ bağışı konusunda teşvik eder.

55. Organ bağışının önemini tartışır. (OY), (EYD), 3, 4, 5, 7, 8

G. Organ Bağışı ve Organ Nakli

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

Salgın hastalıklarla ilgili bir hekimle görüşme yapması
istenir.

[!] Teknolojinin gelişiminin; aşı, serum ve ilaçlara etkisi
ile ilgili bir arşatırma ödevi verilir.

Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklara örnekler
verilir

[!] Doğal engeller olarak; mide asidi, deri, ter, gözyaşı,
tükürük, mukus verilir.

[!] Ülkemizdeki organ bağışı koşullarını araştıması içim
ödev verilir.

Bağışıklık

Organ nakli

Organ bağışı

(OY): Okuryazarlık
(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme
(G): Girişimcilik
(İB): İşbirliği
(PÇ): Problem
Çözme
(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik
(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Ünite

41- Katılarda basınca sebep olabilecek çeşitli kuvvetleri ve basıncı
etkileyen değişkenleri belirler. (OY), (PÇ), (EYD), (G), 1, 3, 4, 5, 6

40- Hangi fiziksel olayların basınç kavramıyla nitelendirebileceğini
kavrar. (OY), 3

a) Katılarda Basınç

C. Basınç

39- Dünya, Ay ve diğer bazı gezenlerin Yerçekim Kuvvetleri’nin
karşılaştırmalı olarak gösterildiği bir sunum yapar. (OY), (EYD), (BIT),
(İB), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12

B. Kuvvetin Ölçülmesi

38- Kütle ile ağırlık kavramları arasındaki farkı belirler. (OY), 4

37- Yerçekimi Kuvveti’ni “ağırlık” olarak kavrar. 4

36- Yerçekimi Kuvveti’ni değiştiren etkenlerin neler olabileceğini
saptar. (PÇ), 4, 6

35- Gözlemlerinden yola çıkarak, Yerçekimi Kuvveti’nin varlığını
saptar. (OY), 4

A. Yerçekimi Kuvveti

Öğrenme Çıktıları

SINIF:7. SINIF
ÜNİTE 2:KUVVET VE BASINÇ
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

ÜNİTE 2: KUVVET VE BASINÇ

[!] Katılarda basınç, kuvvet ve yüzey alanı
arasındaki ilişki vurgulanır.
[!] Katılarda basıncı etkileyen değişkenlerden yola
çıkarak bağıntı geliştirilir.

[!] Farklı cisimlerin ağırlıklarını ölçebileceği bir
araç tasarlar

[!] Kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile
ölçüldüğü üzerinde durulur.

[!] Yerçekimi Kuvveti’nin ağırlık olarak
adlandırıldığı üzerinde durulur.

Açıklamalar

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme
(G): Girişimcilik
(PÇ): Problem Çözme

Dik kuvvet
Yüze alanı

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(İB):İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Katılarda
basınç

Basınç

Dinamometre

Kütle

Ağırlık

Yerçekimi
Kuvveti

Temel
kavramlar
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47- Gazlarda basıncın, sıcaklık ve hacimle olan ilişkisini kavrar. (OY),
(EYD), (G), 1, 3, 4, 5, 6

46- Gazlarda basıncı etkileyen değişkenleri saptar. (OY), 4, 6

c) Gazlarda Basınç

45- Sıvıların, aldıkları basıncı heryöne ilettiklerini gösteren bir deney
tasarlar. (OY), (EYD), (BIT), (KSY), 3, 4, 5, 6, 9

44- Basıncın büyüklüğünü hesaplayabileceği bir matematiksel
bağıntı (formül) geliştirir. (OY), (EYD), 3, 6

43- Sıvılarda basıncı etkileyen değişkenleri belirler. (OY), (EYD), (G),
1, 3, 4, 5, 6

b) Sıvılarda Basınç

42- Basıncın büyüklüğünü hesaplayabileceği bir matematiksel bağıntı
(formül) geliştirir. (OY), (EYD), (PÇ), 3, 6

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

[!] Katı, sıvı ve gazlarda basıncın günlük yaşamda
ve teknolojideki uygulamalarını gösteren bir
poster ödevi hazırlar.

[!] İdeal gaz denklemine girilmez

Hacim

Sıcaklık

Gazlarda
basınç

Sıvının cinsi

Derinlik

[!] Farklı cinsi sıvıların, farklı yoğunluklara sahip
olduğu hatırlatılır.
[!] Sıvılarda basıncı etkileyen değişkenlerden yola
çıkarak bağıntı geliştirilir.

Sıvılarda
basınç

[!] Sıvılarda basınç, derinlik ve sıvının cinsi
arasındaki ilişki vurgulanır.

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma
(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Ünite

56. Proton sayısı ile atom numarası arasındaki ilişkiyi
kurar. (OY), (PÇ) 4, 6

55. Atomun kimliğinin belirlenmesinde; proton sayısının
önemini açıklar. (OY), 4

54. Modern atom teorisine uygun bir model tasarlar.
(OY), (KSY), (İB), 2, 4, 5

53. Katmanlara; elektronların nasıl yerleştiği konusunda
verilen problemleri çözer. (PÇ), 4

52. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu
bölgeleri katman olarak ifade eder. (OY), 4

B) Atomun Yapısı ve Kimliği
51. Atomun yapısında bulunan parçacıkları ve
özelliklerini bilir. (OY), 4

50. Modern Atom Teorisinin gerçeğe en yakın model
olarak bilindiğini savunur. (OY), 4, 7

49. Atom modellerinin tarihsel gelişim sürecini şemalar
üzerinde açıklar. (OY), (KSY), 1, 2, 4

48. Maddelerin taneciklerden oluştuğunu savunan ve
bu taneciklere “atom” adını veren bilim adamının
Democritus olduğunu bilir. (OY), 2, 4

A) Atomun Tarihçesi

Öğrenme Çıktıları

SINIF:7. SINIF
ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Öğrenme Alanı: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÜNİTE 2: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

[!] Dalton, Thomson, Rutherfort, Bohr atom moddelleri
özellikleri ile Moderin Atom Teorisi ilişkisi üzerinde durulur.

[!] Atom hakkındaki ilk bilimsel çalışmanın John Dalton
tarafından yapıldığı vurgulanır.

Açıklamalar

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

Atom modeli

Nötr atom

Nötron,
(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik
Elektron,
Proton,

(OY): Okuryazarlık

Çekirdek,

Nötron

Proton

Elektron

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Atom

Temel kavramlar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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68. Kendine ait bir Periyodik Tablo’nun oluşturulmasını
projelendirir. (IB), (EYD), (BIT), (KSY), 3, 5, 4, 6, 10

67. Atom numarası verilen atomun Periyodik Tablo’daki
yerini bulur. (PÇ), 4, 6

66. Değerlik elektron sayısı ile grup numarası; katman
sayısı ile periyot numarası arasındaki ilişkiyi keşfeder.
(OY), (PÇ), (EYD), 4, 6

65. Grup elementlerine verilen özel isimleri bilir. (OY), 4

64. Periyodik Tablo üzerinde periyot ve grupları
gösterir. (OY), (PÇ), 3, 4, 5

D) Periyodik Tablo
63. Periyodik Tablo’nun tarihsel gelişimini bilir. (OY), 1

62. Bilimsel yayınlardan faydalanarak iyonlarla ilgili
görsel materyalleri arkadaşlarıyla paylaşır. (IB), (EYD),
(BIT), (KSY), 1, 3, 4, 6, 10

61. Verilen çok atomlu iyonları isimlendirir. (OY), (PÇ), 4,
6

60.İyon, anyon ve katyon oluşumunu gerekçeleriyle
açıklar. (OY), (PÇ), 4, 6

59. Dublet ve oktet kurallarını örneklerle açıklar. (OY),
(PÇ), 4, 6

C) İyon Oluşumu ve Kimyasal Özellikleri
58. Soy (asal) gazların hangileri olduğunu ifade eder.
(OY), 4

57. Atom numarası ve kütle numarası verilen atomların
sembolik gösterimlerini oluşturur. (OY), (PÇ) 4, 6

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

Soygazlar

Halojenler,

Geçiş metalleri,

Alkali Metaller,
Toprak Alkali
Metaller,

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünce
Periyod,
Grup,

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünce

(OY): Okuryazarlık

Periyodik tablo,

Çok atomlu iyon

Anyon,

Katyon,

İyon,

Oktet kuralı,

Dublet kuralı,

Soy gazlar (asal
gaz),

71. Vücudumuzda bulunan elementlerin çeşitlerini,
önemini ve bulunma oranlarını bilir. (OY), (PÇ), 3, 6

70. Elementlerin özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili
tasarladığı etkinliği arkadaşlarıyla uygular. (İB), (EYD),
(KSY), 3, 5, 4, 6, 10

E) Elementler ve Semboller
69. Verilen elementlerle sembolleri doğru eşleştirir.
(OY), (PÇ), 3,
[!] Öğrencilerin grup çalışmasına olanak sağlayacak;
elemenletin isimleri, özellikleri ve kullanım alanlarını içeren
“oyun kartları” hazırlanarak eşleştirilmesi etkini önerilir.

[!] Element kavramı tanımlanır.

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünce

Sembol,
Formül

(OY): Okuryazarlık

Element,
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Ünite

80. Düz, çukur ve tümsek aynaların günlük yaşamda ve
teknolojideki uygulamaları tartışır. (OY), (EYD), (BİT),
(G), (KSY), 1, 2, 3, 4, 6, 10

79. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri
özellikleri bakımından karşılaştırır. (OY), 4

78. Düz aynada oluşan görüntünün özelliklerini açıklar.
(OY), 4

B. Düz, Çukur ve Tümsek Aynada Görüntü

77. Özgün malzemeler kullanarak bir periskop yapar.
(OY), (EYD), (G), (KSY), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

76. Düz aynada meydana gelen yansıma kurallarını
keşfeder. (OY), 4

75. Düz ayna üzerine düşen ışının, yansımada sonra
izleyeceği yolu çizer. (OY), 4

74. Günlük yaşamdaki kullanımlarına göre farklı ayna
çeşitlerine açıklar. (OY), 4, 6

A. Işığın Yansıması

Öğrenme Çıktıları

SINIF:7. SINIF
ÜNİTE 4:IŞIĞIN YANSIMASI
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 4: IŞIĞIN YANSIMASI

[!] Düz, çukur ve tümsek aynaların günlük yaşamda ve
teknolojideki uygulamalarıyla ilgili bir sunum hazırlaması
üzerinde durulur.

[!] Görüntünün özelliklerinde; büyük/küçük, ters/düz ve
cisim ile görünütün aynaya olan uzaklığı ile ilişkileri
belirtilir.

[!] Özel ışınlarlar görüntü çizimine girilmez.

[!] Yansıma Kurulı: (1) Gelen ışın, yansıyan ışın ve normalin
aynı düzlemde yer aldığı vurgulanır. (2) Gelme ve yansıma
açısının eşit olduğu vurgularnır.

Açıklamalar

Görüntü

Tümsek
ayna

Çukur ayna

Yansıma
açısı

Gelme açısı

Normal

Yansıyan
ışın

Gelen ışın

Düz ayna

Temel
kavramlar

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teklojisini Kullanma

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Ünite

87. Endemik canlıların korunmasında aktif rol üstlenir. (PÇ), (G),
(KSY), 4, 6, 8, 9, 11

86. Yakın çevresindeki endemik canlılara örnekler verir. (KSY), (EYD),
4, 6, 8, 9

85. Endemizm kavramını tanımlar. (OY), 4

B. Endemik Canlılar

84. Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasında aktif rol
üstlenir. (PÇ), (G), (KSY), 4, 6, 8, 9, 11

83. Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından
karsılaştırır. (PÇ), (KSY), 4, 6, 9

82. Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız
faktörlerle iliksilerini açıklar. (OY), (PÇ), 4, 6, 8, 9

81. Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk kavramlarının
birbirleriyle ilişkisini tartışır. (OY), (PÇ), 4, 6, 9

A. Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk

Öğrenme Çıktıları

SINIF : 7. SINIF
ÜNİTE 5:İNSAN VE ÇEVRE
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

ÜNİTE 5: İNSAN VE ÇEVRE

Endemizm

[!]Kıbrıslı hayvan ve Kıbrıslı bitkiler üzerinde
durulur.

Endemik

Biyolojik
çeşitlilik

Popülasyon,
Topluluk

Habitat,

Tür,

Ekosistem,

Temel
kavramlar

[!] Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin önemini
üzerinde durulur.

[!] Göl, deniz, orman vb. ekosistemler
verilir.
[!] Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar
üzerinde durulur.

[!] Canlıların birbiri ile ilişkilerinde besin zincirleri
ve besin ağları verilir. Madde döngüleri ve enerji
akışı 8. Sınıfta verilecektir.

Açıklamalar

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

Çözme

(PÇ): Problem

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler
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(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(İB): İşbirliği

(PÇ): Problem
Çözme

91. Dünyadaki cevre sorunlarıyla ilişkilendirerek, yakın çevresindeki
bir çevre sorununun çözümüne yönelik proje geliştirir. (PÇ), (G),
(İB), (KSY), (EYD), 4, 6, 8, 9, 11

(OY): Okuryazarlık

(G): Girişimcilik
(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

[!] Nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve
hayvanların nasıl korunabileceği üzerinde
durulur.

90. Dünyadaki bir çevre probleminin yakın çevresini nasıl
etkileyebileceğini tartışır. (PÇ), (G), (KSY), (EYD), 4, 6, 8, 9, 11

D. Ülkemizde ve Dünyada Çevre Sorunları

89. Nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara yakın çevresinden ve
dünyadan örnekler verir. (KSY), (EYD), 4, 6, 8, 9

88. Nesli tükenmenin ne anlama geldiğini ifade eder. (OY), 4

C. Nesli Tükenmekte Olan Canlılar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

Ünite

98. Günlük yaşamda kullandığı termostatlı araçlara
örnekler verir. (OY), 4, 6

97. Termostat’ın çalışma prensibini açıklar. (PÇ), (OY), 4

95. Her maddenin kendine ait bir genleşme katsayısı
olduğu çıkarımında bulunur. (PÇ), (EYD), 3, 6
B) Termostat
96. “Termostat” kavramını tanımlar. (açıklar) (OY), 4

94. Maddelerin genleşme ve büzülme miktarlarının hangi
özelliklerine bağlı olduğuna ilişkin tahminlerde
bulunur. (OY), (EYD), 3, 6

93. Yaptığı deneylerle farklı maddelerin farklı
genleşebileceğini gösterir. (kavrar.) (OY), (EYD), 3, 4

92. Genleşme ve büzülme kavramlarını örneklerle
açıklar. (OY), 4

A) Genleşme – Büzülme

Öğrenme Çıktıları

SINIF:7. SINIF
ÜNİTE 6:MADDE VE ISI
Öğrenme Alanı: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÜNİTE 6: MADDE VE ISI

[!] Yaptığı araştırma sonucunda; “maddelerin genleşmesi ve
büzülmesinin, teknolojide hangi alanlarda kullanıldığı” ile ilgili
ulaştığı verileri arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.

Açıklamalar

Metal çifti

Termostat

Büzülme

Temel
kavramlar
Genleşme

(KSY): Kişisel ve
Sosyal Yetkinlik

(OY): Okuryazarlık
(PÇ): Problem
Çözme
(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme
(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(PÇ): Problem
Çözme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler
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110.Seri ve paralel elektrik devrelerini sembollerle ifade eden
devre şemalarını çizer. (OY), 4

109.Elektrik akımıyla ilgili birimleri doğru kullanır. (OY), 4

108.Voltmetre ve Ampermetre’yi elektrik devresine doğru
olarak bağlar. (OY), (PÇ), 3, 6

107.Elektriksel Direnç tanımını açıklar. (OY), 4

106.Elektriksel direncin günlük yaşamdaki kullanımları ile
ilgili bir sunum hazırlar. (OY), (G), (EYD), 1, 2, 3, 4, 6

105.Bir iletkenin “direncinin” hangi değişkenlere göre
değiştiğini kavrar. (OY), 4, 6

104.Basit bir elektrik devresindeki Ampülün parlaklığının
bağlı olduğu değişkenleri açıklar. (OY), (EYD), 3, 4, 6

103.Elektrik akım yönünün nasıl belirlendiğini tartışır. (OY), 4

B. Elektrik Devreleri
102.Basit bir elektrik devresi kurar. (OY), (PÇ), 3, 6

101.Maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük
yaşamda ve teknolojik gelişmelerde kullanımlarına
örnekler verir. (OY), 3, 6

100.Günlük yaşamındaki maddeleri iletkenlik ve yalıtkanlık
özellikleri bakımından sınıflandırır. (OY), 4, 6

99. Maddelerin elektriği iletme durumalarını test edebileceği
bir deney tasarlar. (OY), (EYD), 3, 4

A. İletken ve Yalıtkan Maddeler

Öğrenme Çıktıları

SINIF:7. SINIF
ÜNİTE 7:ELEKTRİĞİN İLETİLMESİ
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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ÜNİTE 7: ELEKTRİĞİN İLETİLMESİ

[!] Ampülün’de bir iletken telden
oluşturuğu ve direnci olduğu
üzerinde durulur.

[!] Ampülün parlaklığının; iletkenin
uzunluğunun, dik kesitinin ve cinsinin
önemi üzerinde durulur.

[!] Elektrik akımından bahsedilir.
Ancak elektrik akımının matematiksel
bağıntısına girilmez.

Açıklamalar

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme
Gerilim (potansiyel farkı)

Amper, volt, ohm

Paralel devre

Seri devre

Ampermetre

Voltmetre

(BİT): Bilgi ve İletişim
Teknolojisi

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(PÇ): Problem Çözme

Elektrik Akımı

Direnç

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Devre

Yalıtkan

İletken

Temel kavramlar

113. Buradaki öğrenme çıktısı yanda açıklamalara
atılmıştır.(OY), (EYD), (BİT), (G), (KSY), 1, 2, 3, 4, 6, 10

112.Ampüllerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki
parlaklığının değişme nedenlerini kavrar. (OY), (PÇ), 3, 6

111.Birden fazla ampül kullanarak seri ve paralel devreler
kurar. (OY), (PÇ), 3, 6

[!] Elektrik akımının günlük yaşamda
ve teknolojideki uygulamalarıyla ilgili
elde etiği görsel materyalleri uygun
ortamlarda arkadaşlarıyla paylaşır.

Ohm Yasası
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Ünite

118.Uzay kirililiğinin yol açabileceği olası olumsuzlukları
tahmin eder. (OY), (PÇ), (EYD), 4, 6, 11, 12

117.Uzay çalışmalarına dayanarak geleceğe yönelik
tahminlerde bulunur. (OY), (PÇ), (EYD), 4, 6, 12

116.Gök bilimci (astronom) ile astronot arasındaki farkı
açıklar (OY), 4, 6, 12

115.Teleskopun ve diğer uzay teknolojilerinin uzay
araştırmalarındaki önemini kavrar (OY), (EYD), 4, 6, 12

114.Uzayı ve gök cisimlerini nasıl gözlemleyebileceği
konusunda önerilerde bulunur. (OY), (PÇ), 6, 12

A) Uzay Araştırmaları

Öğrenme Çıktıları

SINIF: 7. SINIF
ÜNİTE 8:GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
Öğrenme Alanı: Dünya ve Evren

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 8: GÜNEŞ SİSTMİ VE ÖTESİ

[!] Geçmişten günümüze gök
biliminde nasıl veri toplanıp,
kaydettikleri ve ne amaç için
kullandıklarına yönelik bir araştırma
ödevi verilir.

[!] Astrolojinin; bir bilim dalı
olmadığı, bu nedenlede astrologların
birer bilim insanı olmadığı üzerinde
durulur.

[!] Astrotların; uzayda her konuda
(fizik, kimya, biyoloji, tarım, eczacılık
vb.) araştırma ve inceleme yapan
bilim insanları oldukları vurgulanır.

[!] Güneş’e çıplak gözle bakılmaması
gerektiği konusunda tüm öğrenciler
uyarılır.

Açıklamalar

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme
Gök bilimci (astronom)

Uzay kirliği

Uzay araştırmaları

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(PÇ): Problem Çözme

Teleskop

Astronot

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Uzay

Temel kavramlar

124.Bilim insanları tarafından belirlenen takım yıldızları ve
galaksilerin neler olduğu konusundaki araştırma
sonuçlarını sunar. (OY), (EYD), (BİT), 2, 3, 4, 6, 10, 12

123.Gök ada (galaksi) kavramını açıklar. (OY), 4, 12

122.Yıldızlar ve gezegenler arasındaki farkları açıklar (OY), 4,
12

121.Uzayda gözlemlenebilecek gök cisimlerinin neler
olabileceğini tahmin eder. (OY), 4, 6, 12

C) Uzay ve Evren

120.Uygun materyaller kullanarak Güneş Sistemi’ni temsil
eden üç boyutlu bir model tasarlar. (OY), (EYD), (BİT), (G),
(İB), 3, 4, 6, 12

119.Elde ettiği verilere dayanarak özellikleri bakımından
gezegenleri karşılaştırır. (OY), (PÇ), 4, 6, 12

B) Güneş Sistemi

[!] Evrenin oluşumu konusunda öne
sürülen belli başlı görüşlerle ilgili
kendi düşüncelerini açıklar.

[!] Günlük yaşamda kavram yanılgısı
yaratan ifadeler (yıldız kayması,
kuruklu yıldız, çoban yıldızı vb.)
bilimsel açıklamalarla vurgulanır.

[!] Takımyıldızlarının Dünya’dan
bakıldığındaki görüntüleri, gökyüzü
gözlemlerini kolaylaştırdığı belirtilir.

[!] Evren’in Dünya dışında kalan
kısmının “uzay”, yıldızlar arasındaki
mesafelerin “ışık yılı” uzunluk ölçü
birimiyle ifade edildiği vurgulanır.

[!] Evren’i aradaki boşluklarla birlikte
gök cisimlerinin tümü olarak
tanımlandığı belirtilir.

[!] Güneş Sistemi ile ilgili, çeşitli
medya ortamlarından elde etiği video
görüntülerini arkadaşları ile
paylaşmaları sağlanır.

[!] Güneş Sistemindeki gezegenlerin
karşılaştırımasında; Güneşe
uzaklıkları, büyüklükleri, doğal uydu
sayıları, etraflarında halka olupolmaması dikkate alınması gerektiği
vurgulanır.

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme
Yıldız

Işık yılı

Gök ada (galaksi)
(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(PÇ): Problem Çözme

Evren

Takımyıldızı

(OY): Okuryazarlık

Uzay

(KSY): Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve Yarıcı
Düşünme

(PÇ): Problem Çözme

(OY): Okuryazarlık
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Ünite

Solunum

9. Solunumun canlılar için önemini tartışır. (EYD), 4, 6, 7, 9

(OY), 1, 4

ihtiyaç duyduklarını açıklar.

8. Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye

C.

ihtiyaç duyduklarını açıklar. (EYD), 4, 6, 9

7. Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye

üretmede kullandıkları çıkarımını yapar. (OY), (EYD), 4, 6

6. Canlıların besin zincirinde elde ettikleri besini, enerji

eder. (OY), 4

5. Birçok besin zincirinin besin ağı oluşturduğunu ifade

4. Besin zincirine örnek verir. (OY), 4

(EYD), 4, 6

3. Besin zincirlerinin üreticilerle başladığını yorumlar. (OY),

B. Besin Zinciri

2. Fotosentezin canlılar için önemini kavrar.

A. Fotosentez
1. Fotosentezi açıklar.

Öğrenme Çıktıları

SINIF:8. SINIF
ÜNİTE 1:CANLILAR VE ENERJİ
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat
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ÜNİTE 1: CANLILAR VE ENERJİ

[!]Oksijensiz solunumun denklemi verilmez. Oksijenli
solunumda oksijensize göre daha çok enerji üretildiği
vurgulanır.

[!] Bitkilerin fotosentezde ürettikleri besini, solunumda
kullanıp enerji ürettikleri vugulanır.

[!]Bitkilerin ortamda yeterli ışık enerjisi olduğunda
fotosentez yapabildikleri vurgulanmalıdır.

Oksijensiz

Oksijenli
solunum

Solunum

Besin ağı

Tüketici

Üretici

Besin Zinciri

(PÇ): Problem Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

[!]Kimyasal denklem verilir.

Beceriler

(OY): Okuryazarlık
Fotosentez

Temel
kavramlar

[!]Basit şeker olarak glikoz verilir.

Açıklamalar

19. Geri dönüşümün önemini tartışır. (OY), (G), 4, 6, 7, 9

18. Geri dönüşümün ne olduğunu açıklar. (OY), 4, 6, 7, 9

(BİT), 4, 6, 7, 9

17. Araştırmaları sonucunda atıklara örnekler verir. (OY),

D. Geri Dönüşüm Ve Atıklar
16. Atıkları sınıflandırır. 4, 6, 7, 9

ilişkisini kavrar. (OY), (PÇ), 4, 6

15. Madde döngüleri ve besin zincirindeki enerji akışı

14. Madde döngülerini açıklar. (OY), 4, 6

tüketiciler arasındaki ilişkiyi tartışır. (OY), (EYD), 4, 6

13. Beslenme ve enerji akışı açısından üreticiler ve

solunum yapabildikleri çıkarımını yapar. (OY), (EYD), 4, 6

12. Bazı canlıların oksijen bulunmayan ortamda oksijensiz

karşılaştırıp birbirleri ile ilişkilerini tartışır. (OY), 4, 6

11. Oksijenli solunum ve fotosentezin denklemlerini

10. Oksijenli solunumun denklemini kavrar. 4,
[!]Ayrıştırıcıların önemi vurgulanır. Nitrit ve nitrat
bakterileri ayrımına girilmez.’Azot Bakteriler’i kullanılır.

(OY): Okuryazarlık
(G): Girşimcilik
(BİT): Bilgi İşlem
Teknolojisi

Geri
dönüşüm

(BİT): Bilgi İşlem
Teknolojisi

Atık

Azot döngüsü

Karbon
döngüsü

Su döngüsü

solunum
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29- Basit makinlerle ilgili yayımları arkadaşları ile
paylaşır. (KSY), (G), (İB), (BİT), 4, 6, 9, 10

28- Günlük yaşamında fiziksel iş güçlüğü çekilen bir
problemi giderecek bir basit makine tasarlar. (EYD), (G),
(İB), (PÇ), 4, 5, 6,

27- Basit makinelerin kullanım alanlarını ve çalışma
prensiplerini saptar. (OY), (PÇ), 4, 6

26- Basit makinlerin günlük yaşamdaki kullanım
alanlarına örnekler verir. (OY), 1, 2, 4, 6

25- “Basit makine” kavramını, kullanılan kuvvetin
özelliklerindeki değişimi kavrar. (OY), (PÇ), 4, 6, 9

24- Bir kuvvetin büyüklüğünü veya yönünü
değiştirebileceği tasarımlar yapar. (EYD), 4, 5, 6,

B. Basit Makineler

23- “İş”, “Enerji” ve “Güç” kavramları arasındaki ilişkiyi
anlatan bir sunum yapar. (EYD), (G), (İB), (BİT), 4, 6, 9, 10

20- “İş” kavramını kendi ifadeleriyle tanımlar. (OY), 4, 9
21- Fiziksel anlamda bir iş yapabilmek için enerjiye
ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyar. (OY), (PÇ), 4, 9
22- “Güç” kavramının örneklerle ifade eder. (OY) 4

A. İş, Güç, Enerji

Öğrenme Çıktıları

SINIF:8. SINIF
ÜNİTE 2:BASİT MAKİNELER
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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ÜNİTE 2: BASİT MAKİNELER

[!] Yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak, basit makinelerin
geçmişten günümüze insanlığa sunmuş olduğu yararlar
konusunda bir proje yapar.

[!] Basit makinelerden; kaldıraç, sabit makara, hareketli
makara, palanga, dişli ve kayışlı çarklar, çıkrık, eğik düzlem ve
vida üzerinde durulur.

[!] Basit makinelerde işten kazanç olmadığı özellikle
vurgulanır.

Açıklamalar

Vida

Eğik düzlem,

Çıkrık,

Kayışlı çark,

Dişli çark

Palanga,

Sabit makara
Hareketli makara

Kaldıraç

Kuvveten kazanç

Basit makine

(G): Girişimcilik

Enerji

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Güç,

İş,

Temel kavramlar

Ünite

40. Metallerin elektron vererek bileşiklerinde (+) yüklendiğini,
ametallerin ise elektron alarak (-) yüklendiğini bilir. 4, 6

39. Metallerin elektron vermeye, ametallerin ise elektron
almaya yatkın olduklarını fark eder. 4, 6

38. Atom numarası verilen atomların katman-elektron
dizilimlerini çizer. (OY), 4

B. Kimyasal Bağlar

37. Grup elementlerine verilen özel isimleri kavrar. (OY), 4,

36. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük
yasamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. (OY), 4, 6

35. Metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırdığı
elementlerin özelliklerini karşılaştırır. (PÇ), 4, 6

34. Periyodik tablonun sol tarafında metallerin, sağ tarafında
ise ametallerin bulunduğunu kavrar. (EYD), 4, 6

33. Elementleri; metaller, ametaller ve yarı metaller olarak
sınıflandırır. (PÇ), 4, 6

32. Yaygın olarak bilinen bazı elementlerin oda sıcaklığındaki
özellikleri ile nerelerde kullanıldıklarını belirtir. (PÇ), 4, 6

31. Periyodik tabloda; elementlerin benzer özellik
gösterdiklerinden dolayı aynı grupta yer aldıklarını belirtir. 4

A. Periyodik Sistem
30. Günümüzde kabul gören periyodik tablonun
hazırlanmasına kadar yapılan çalışmaları arkadaşları ile
tartışır. (OY), 4

Öğrenme Çıktıları

SINIF:8. SINIF
ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Öğrenme Alanı: Madde ve Özellikleri

ÜNİTE 3 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

[!] Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken; atomların yok

[!]Çizdiği katman – elektron dizilim modellerinden; söz
konusu atomun elekton almaya mı yoksa elektron
vermeye mi eğilimli olduğunu yorumlayabilmesi üzerinde
durulur.

[!]Periyot ve grupları periyodik tablo üzerinde gösterilir.

Açıklamalar

İyonik bağ,

Anyon,

Katyon,

Dublet kuralı,

Oktet kuralı,

Soygazlar

Halojenler,

Geçiş metalleri,

Toprak Alkali
Metaller,

Alkali Metaller,

Yarı metal

Ametal,

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

Grup,
Metal,

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Periyot,

Temel
kavramlar
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metallerle

yaptığı

bileşikleri

Asit ve Bazlar

-

56. Sanayide kullanılan başlıca asitleri ve bazları; piyasadaki

55. PH skalasında çözeltilerin değerlerini tartışır. (KSY), 4, 6

54. H iyonu ile asitler; OH iyonu ile de bazlar arasında ilişki
kurar. (PÇ), 4, 6

+

53. Asit ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili
özellikleriyle tanır. (PÇ), 4, 6

C.

52. Yanma tepkimelerini ayırt eder. (PÇ), 4, 6

51. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile
denkleştirir. (PÇ), 4, 6

50. Kimyasal değişimlerde kütlenin korunduğunu kavrar. (OY),
(PÇ), 4, 6

49. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni
bağların oluşması temelinde açıklar. (OY), 4

48. Kimyasal bir tepkimenin gercekleşmesiyle ilgili örnek
deneyler tasarlar. (OY), (PÇ), 3, 4

47.Çok atomlu iyonların
isimlendirir. (OY), (PÇ), 4

46.İsmi verilen bileşiklerin formüllerini oluşturmayı; formülleri
verilen bileşiklerin ise isimlerini yazmayı bilir. (OY), 4

45. Verilen basit yapılarda hangi tür bağların bulunduğunu
saptar. (EYD), 4, 6

44. Soygazların elektron dizilimlerinin dublet/oktet kurallarına
uygun oldukları için kimyasal bağ yapmadıklarını bilir. (OY), 4

43. Ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa
kullanarak kovalent bağ oluşturacağını kavrar (OY), 4

42. Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron
alışverişine bağlı iyonik bağ oluşacağını bilir. (EYD),4,6

41. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup
numaraları ile yükleri arasında iliskiyi kurar. (EYD), 4, 6

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

[!] Günlük yaşamda sık karşılaşılan bazı ürünlerin pH
değerleri; pH skalası üzerinde gösterilir.

olmadığı ve yeni atomların oluşmadığı üzerinde durulur.

Baz,

Asit,

Belirteç
(indikatör),

Yanma
tepkimesi

Kimyasal
tepkime,

Oksitlenme,

Kovalent bağ,

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Yumuşak su,

64. Suyun içilebilmesi için hangi özellikleri taşıması gerektiğini
arkadaşlarıyla tartışır. (EYD), 3, 4, 6

67. Suların arıtımında klorun mikrop öldürücü etkisinden
yararlanıldığını araştırarak fark eder. (EYD), (KSY), 3, 4, 6

66. Sert suyu yumuşatmak için neler yapılabileceğini bilir.
(EYD), (PÇ), 3, 4, 6

65. Suyun sertliğine sebep olan katyonları kavrar. (OY), 4, 6

Sert su,

Asit yağmurları

Nötralleşme,

pH,

D. Su Kimyası

63. Suları, toprağı ve havayı kirleten kimyasallarla ilgili
hazırladığı projeyi sunar. (OY), (EYD), (G), (İB), (KSY), 3, 4, 6, 9,
10, 11

62. Endustride atık madde olarak havaya bırakılan SO 2 ve NO2
gazlarının asit yağmurlarını oluşturduğunu ve bunların cevreye
verdiği zararları arkadaşlarıyla tartışır. (EYD), (KSY), 3, 4, 6, 7, 9

61. Kimyasal maddeler icin tehlike işaretlerinin anlamlarını
bilir. (EYD), (KSY), 3, 4, 6, 7, 9

60. Günlük kullanılan eşya ve malzemeler üzerinde, asit ve
bazların olumsuz etkisinden kacınmak icin neler
yapılabileceğini kavrar. (EYD), (KSY), 3, 4, 6, 7, 9

59. Asit ve baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli
olunması gerektiğini bilir. (EYD), (KSY), 3, 4, 6, 7, 9

58. Asit ve bazların nötralleşme tepkimeleri sonucunda tuz ve
su oluştuğunu bilir. (PÇ), 4, 6

57. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın
asit ve bazları isimleriyle tanır. (OY), 4, 6

adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır. (EYD), (KSY), 3,
4, 6, 9

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği
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keşfeder. (EYD), 4, 6, 9

77. Beyaz ışığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini

örnekler verir. (EYD), 4, 6, 9

76. Işığın kırılması durumuyla açılanabilecek olaylara

durumlara örnekler verir. (EYD), 4, 6, 9

75. Işığın ortam değiştirirken hem kırıldığı hem de yansıdığı

(OY), (PÇ), (EYD), 4, 6, 9

74. Işığın kırılması ile ortamların özelliklerini ilişkilendirir.

73. Ortam değiştiren ışığın izleyeceği yolu çizer. (OY), 4

ortama geçerken doğrultu değiştiğini deneyle gösterir.
(OY), (EYD), 2, 3, 4, 6, 9

72. Işığın bir saydam bir ortamdan, bir başka saydam

71. Işığın Kırılması

değişebileceği ile ilgili tahminlerde bulunur. (EYD), 3, 4,
6,

70. Işığı farklı saydam ortamlardaki hızının nasıl

69. Işığın belirli bir hızla yayıldığını ifade eder. (OY), 4, 6

bilgileri paylaşır. (OY), (EYD), (İB), (KSY), 3, 4, 6, 9, 10, 11

[!] Oyuncaklarda ve bazı teknolojik cihazlarda bulunan
lazerlerin doğrudan göze tutulmasının göz sağlığı için büyük
tehlike taşıdığı hatırlatırlır.

[!] Snell Yasası’na girilmez.

Prizma

Kırılma

Işık hızı

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

Beceriler

68. Işık hızı ile ilgili araştırma sonuclarından elde ettiği

Temel
kavramlar

(OY): Okuryazarlık

Açıklamalar

A. Işık Hızı

Öğrenme Çıktıları

SINIF:8. SINIF
ÜNİTE 4:IŞIK VE SES
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar
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ÜNİTE 4: IŞIK VE SES

Mercekler

Ses Hızı

Ses Enerjisi

alanları ile ilgili bir sunum hazırlar. (OY), (G), (İB), (EYD),
(BİT), 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10

87. Ses enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım

dönüşebileceğini fark eder. (EYD), 4, 6

86. Sesin bir enerji olduğunu ve başka türlü enerjilere

E.

yaşamdan örnekler verir. (EYD), 3, 4, 6, 9

85. Sesin farklı ortamdaki yayılma hızları ile ilgili güncel

bulunur. (EYD), 4, 6

84. Sesin farklı oramlardaki hızını ile ilgili tahminlerde

bilgileri paylaşır. (OY), (EYD), (İB), (KSY), 3, 6, 9, 10, 11

83. Ses hızı ile ilgili araştırma sonuclarından elde ettiği

D.

82. 10

alanları ile ilgili bir sunum hazırlar. (OY), (G), (İB), (EYD),
(BİT), 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

81. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım

cisimlerin yangın riski oluşturma nedenlerini fark eder.
(EYD), (SKY), 4, 6,7, 9

80. Ormanlık alanlardaki cam kırıklarının ve diğer saydam

merceklerin odak noktalarını çizimle gösterir. (OY), 4

79. Paralel ışın demetlerinin ince kenarlı ve kalın kenarlı

ardından izleyeceği yolu tahmineder. (EYD), 4, 6, 9

78. İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceklerde ışığın kırılması

C.

[!] Işık ve Ses hızlarının karşılaştırılması ile ilgili çeşitli
etkinlikler verilebilir. Şimşek ve yıldırım olaylarında
sonradan duyulan gök gürültüsü örneği kullanılabilinir.

[!] Ses’in boşlukta yayılmadığı vurgulanır.

Ses hızı

Kalın kenarlı
mercek

İnce kenarlı
mercek,

(BİT): Bilgi ve
İletişim Tek.

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(İB): İşbirliği

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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Ünite

97. Mayozun canlılar için önemini tartışır.(EYD), 4, 6,
7, 9

96. Mayoz bölünme sırasında kromozom
hareketlerini kavrar.(OY), 4, 6

95. Mayoz bölünme ile üreme hücrelerinin
oluştuğunu açıklar.4, 6,

94. Bazı canlılarda üreme ile mitoz bölünmeyi
ilişkilendirir.(EYD), 4, 6,

93. Mitoz bölünmenin canlılar için önemini
tartışır.(EYD), 4, 6, 7, 9

B. Hücre Bölünmesi
92. Mitoz bölünme sırasında kromozomların
hareketini şema çizerek açıklar.(OY), 4, 6

91. Döllenme ile genlerin nasıl aktarıldığını
kavrar.(EYD), 4, 6, 7, 9

90. DNAnın baz dizilişi ile genetik şifreyi
ilişkilendirir.(OY), (EYD), 4, 6, 9

89. DNAnın kendini nasıl eşlediğini saptar.(OY), 4,
6

tasarlar.(OY), 4, 5

89. DNAnın yapısını gösteren basit bir model

açıklar.(OY), 4

88. Kromozom, DNA ,Nükleotid gen kavramlarını

A. Kromozom ve DNA

Öğrenme Çıktıları

8. SINIF
ÜNİTE 5:HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 5: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

[!]Mayoz ile eşeyli üreme arasındaki ilişki üzerinde
durulur.Eşeyli üremenin bitkilerde de gerçekleştiği
vurgulanır.

[!]Eşeysiz üreme çeşitlerinden bölünerek üreme,
tomurcuklanma, vejetatif üreme gibi eşeysiz üreme çeşitleri
verilir

[!]Mitozun birbirini takip eden evrelerden oluştuğu
üzerinde durulur.Evrelerin açıklanması beklenmez sadece
isimleri verilir.

[!] Tasarlayacağı modelde DNAnın çift sarmal yapısı,
nükleotitlerin tek bir zincirde ve karşılıklı zincirlerde
dizilişleri üzerinde durulur.

[!] Tür içinde kromozom sayısının sabit olduğu üzerinde
durulur.

[!] Kromozomların vücut hücrelerinde çift olarak (diploid),
üreme hücrelerinde ise tek (haploid) olduğu üzerinde
durulur.

Açıklamalar

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

DNA

(OY): Okuryazarlık
(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

Mitoz
Mayoz

Genetik şifre

Gen

Nükleotit

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Kromozom

Temel kavramlar

C.

103. Darwin’in Evrim teorisi ile ilgili bir sunum
yapar.(OY), (EYD), (G), (İB), (KSY), 3,4, 6, 9, 10, 11

Yapay seleksiyon

Monohibrit
çaprazlama

Çekinik, Genotip
ve Fenotip

101. Kalıtsal hastalıklara örnekler verir.(EYD), 4, 6, 7,
9

102. Gen mühendisliğinin önemini tartışır.(EYD), 4, 6,
7, 9

Baskın

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel Sosyal
Yetkinlik

(İB): İşbirliği

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

Homozigot

100. Monohibrit çaprazlamalarını kavrar.(OY), 4, 6

(OY): Okuryazarlık

Alel gen

Heterozigot

[!] Mendelin çalışmaları ile ilgili bir araştırma ödevi verilir.

99. Mendelin çalışmalarının önemini tartışır.(EYD), 4,
6,

Kalıtım
98. Alel gen, homozigot, heterozigot, baskın, çekinik,
genotip ve fenotip kavramlarını açıklar.(OY), 4, 6

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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Ünite

111. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici
bir özellik olduğunu) tartışır. (OY), 4

Özısı
110. Suyun ve diğer maddelerin “öz ısı”larını açıklar. (OY), 4

112. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri oluşturan taneciklerin
yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki

D. Maddenin Hal Değişimde Isı Alış-Verişi

C.

109. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini açıklar.
(OY), 4

B. Isı Alışverişi Ve Sıcaklık Değişimi
108. Birçok farklı enerji türünün (elektrik, mekanik vb gb) ısı
enerjisine dönüştüğüyle ilgili çevresinden örnekler verir. (SKY), 2,
3

107. Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını keşfeder.4

106. Farklı sıvıların sıcaklıklarını termometre ile ölçer.(OY), 3

105. Farklı miktarlardaki aynı tür maddeler ile aynı sıcaklığa getirmek
için, verilmesi gereken ısı enerjisi miktarı arasındaki ilişkiyi
deneyle gösterir. (OY), (EYD), 2, 3,4, 6, 9

A. Isı ve Sıcaklık
104. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye
aktarılan enerji olduğunu kavrar. (OY), 4, 6

Öğrenme Çıktıları

8. SINIF
ÜNİTE 6:MADDE VE ISI
Öğrenme Alanı: Madde ve Özellikleri

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 6: MADDE VE ISI

[!] Kapalı mekanların aşırı soğumasını
önlemek icin ortama su konulmasının yararları
üzerinde durulur.

o

[!] Öz ısısını birimlerinin joule/g C ve
o
kalori/g C cinsinden belirtildiği vurgulanır.

[!] Sıcaklığın selsiyus (°C); ısının ise joule (J)
birimiyle kullanıldığı üzerinde durulur.

[!] Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket
enerjisinin (kinetik enerjisinin) göstergesi
seklinde ifade edildiği üzerinde durulur.

Açıklamalar

(OY): Okuryazarlık
(EYD): Eleştirel ve
Sıvı,

(OY): Okuryazarlık

Katı,

Özısı

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(OY): Okuryazarlık

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

Sıcaklık,
Sıvı
termometreler

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Isı,

Temel
kavramlar

126. Sıcaklık-zaman grafiklerini yorumlar.(OY), 4, 6, 9

125. Katı, sıvı ve gaz halleri kolay elde edilebilir maddeleri (su gibi)
ısıtıp soğutarak elde ettiği sıcaklık-zaman verilerini grafik çizerek
gösterir.(OY), 4, 6, 9

124. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen
buharadönüşmesi icin gerekli ısı miktarını hesaplar.(OY), (PÇ), 4,
6

123. Buharlasma ısısını maddenin türü ile ilişkilendirir.(EYD), 4, 6, 9

122. Saf olmayan suyun, donma noktasının, saf sudan daha düşük
olduğunu keşfeder.(EYD), 4, 6, 9

116. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya
dönüşmesi icin gerekli ısı miktarını hesaplar.(OY), (PÇ),4

115. Farklı maddelerin erime ısılarının farklı olduğunu çıkarımını
yapar. (EYD), 4, 9

114. Erime, donma, buharlaşma ve yoğuşma olayları ile ısı enerjisi
ilişkisini açıklar. (OY), (PÇ), (EYD), 4, 6, 9

113. Katı, sıvı ve gazlarda moleküller arası bağların özelliklerini
karşılaştırır. (OY), (EYD), 4, 6, 9

ilişkiyi model üzerinde açıklar. (OY), (EYD), 2, 3,4, 6, 9

[!] Buharlaşmanın soğutma amacı ile
kullanılmasına günlük hayattan örneklere
vurgu yapılır.

Saf su

Yoğuşma ısısı,

Buharlaşma
ısısı,

Donma ısısı,

Erime ısısı,

Yoğuşma,

Buharlaşma,

Donma,

Erime,

Gaz,

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(PÇ): Problem
Çözme

Yarıcı Düşünme

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
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116

Ünite

136. Yazılı ve görsel yayınlardan derlediği bilgilerle dünya
üzerindeki enerji kaynakları ve bunların kullanımı hakkında bir
sunum hazırlar. (OY), (EYD), (KSY), (BİT), 3, 4, 6, 9, 10, 11

135. Buradaki madde yanda açıklamalara atılmıştır.(OY), (EYD), (G),
(İB), (KSY), 3, 4, 6, 9, 10, 11

134. Enerji kaynaklarını bilinçli kullanmayı bilir. (KSY), 7, 9

133. Elektrik Enerjisi’nin üretilmesinde hangi kaynakların
kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini açıklar. (EYD), (KSY),
4, 6, 7, 9

132. Elektrik Enerjisi’nin üretilmesinde ortaya çıkan olumlu ve
olsumsuz durumları listeler. (OY), (EYD), (KSY), 4, 6, 7, 9

131. “Yüsek Nitelikli Enerji” kavramını gerekceleriyle açıklar. (EYD),
(KSY), 4, 6, 7, 9

130. Elektrik Enerjisi’nin diğer enerji biçimlerinden farklı olarak
sahip olduğu önemi kavrar. (EYD), 2, 3, 4, 6, 7, 9

B. Elektrik Enerjisi

129. Enerjilerinin bir biçimde bir başka biçime dönüşmesi ile ilgili
güncel yaşamdan örnekler verir. (OY), (EYD), (KSY), 3, 4, 6, 9

128. Enerji biçimlerini, ortaya çıkardıkları etkilerini kavrar . (OY),
(PÇ), (EYD), 3, 4, 6, 9

127. Yakın çevresindeki enerji biçimlerini saptar. (OY), 3, 4

A. Enerji Biçimleri ve Dönüşümleri

Öğrenme Çıktıları

8. SINIF
ÜNİTE 7:ENERJİ
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

ÜNİTE 7: ENERJİ

Enerji kaynaklarının bilinçli kullanılmasını
teşvik eden bir projede yer alır.

[!] Alternatif Enerji Kaynakları üzerinde durulur.

[!] Ülkemizdeki elektrik enerjisi üreten
merkezlerin neler olduğu ve bu merkelerin
çalışma esasları ile ilgili teknik geziler
düzenlenebilir.

Açıklamalar

Alternatif Enerji
Kaynakları

Yüksek Nitelikli
Enerji

Enerji Kaynakları

Eletkrik Enerjisi

Enerji dönüşümü

Enerji

Temel kavramlar

(BİT): Bilgi ve
İletişim
Teknolojisi

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(İB): İşbirliğini

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(PÇ): Problem
Çözme

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

Sürdürülebilir Gelişim

Ünite

144. Ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki doğal anıtların
korunmasına yönelik öneriler geliştirir. (EYD),
(KSY), 2, 9, 10, 11

143. Ülkesindeki doğal anıtları listeler. (OY), 2, 9, 10,
11

142. Günlük yaşamda ve teknolojik gelişimde
madenlerin önemi tartışır. (EYD), 1, 2, 4, 6, 9

141. Kayaçlar ile madenleri ilişkilendirir. (OY), 4

140. Yer kabuğunın kara tabakasının kayaçlardan
oluştuğunu gösteren bir sunum yapar. (EYD), (G),
(İB), (BİT), 4, 6, 9, 10

A. Yer Karbuğu ve Yeryüzü Şekilleri

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

[!] Fosil bilim dalı hakkında elde ettiği verileri arkadaşları ile
paylaşmaları vurgulanır.

[!] Fosillerin oluşumu ve çeşitleriyle ilgili bir araştırma
grubunda yer almaları sağlanır.

[!] “Fosil yakıtları” kavramından bahsedilir.

[!] Fosil bilimi ve fosil bilimcileri vurgu yapılarak.

Fosil

Maden

Kayaç

Temel
kavramlar

(İB): İşbirliğini

Sürdürülebilir
gelişim.

Teknolojisi

(BİT): Bilgi ve
İletişim

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(İB): İşbirliğini

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

Beceriler

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

Yenilenebilir
enerji kaynağı

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

[!] Kayaç çeşitlerinin detayına girilmez.

139. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir gelişime
katkısını açıklar. (EYD), (İB), (KSY), 6, 7, 9

138. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanmanın önemi hakkında
yaptığı araştırmayı arkadaşları ile tartışır. (EYD), (İB), (KSY), 6,
7, 9

137. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler
verir. (EYD), (KSY), 7, 9

C.

8. SINIF
ÜNİTE 8:YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI
Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar

ÜNİTE 8: YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI

117

118

C.

152. Küresel iklim değişikliğinin olası olumsuz
sonuçları ile ilgili öneriler geliştirir. (EYD), (G),
(İB), (BİT), 4, 6, 9, 10

[!] Küresel ilklim değişikliği ile ilgili elde ettiği görsel ve yazılı
dokümanları uygun ortamlarda paylaşır.

[!] Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ile ilgili bir sunum
hazırlatılır.

151. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
(OY), 4, 9

[!] Hava olayları; rüzgar, yağmur, dolu, kar, sis ve kırağı ile
sınırlandırılır.

[!] Havanın; azot, oksijen, karbondioksit, ve su buharından
oluşan bir karşım olduğu vurgulanır.

[!] Depremlerin yol açabileceği olumsuz sonuçları ve bunlara
karşı alınabilecek önemleri üzerinde durulur.

[!] Deprem bilimi temel kavramları olarak; deprem
bilimci,deprem, artçı deprem, öncü deprem, şiddet, büyüklük,
fay hattı, fay kırılması ve deprem bölgesi üzerinde durulur.

[!] Hava olaylarını gözlemleyerek, önemli değişiklikleri kayıt
edilir.

150. Hava tahminlerinin günlük yaşamdaki önemini
tartışır. (EYD), 4, 6 , 9

149. Havanın temel bileşenlerini açıklar. (OY), 4, 9, 10

Hava Olayları
148. Dünyanın hareketleri, dönme ekseninin eğikliği
ve yönergesi ile mevsimlerin oluşumunu
ilişkilendirir. (OY), 4, 9

147. Ülkesindeki ve dünyadaki önemli fay hatlarını
harita üzerinde gösterir. (OY), 4, 6

146. Depremlerin meydana gelme nedenleri kavrar.
(EYD), 4, 9

B. Deprem Bilimi
145. Deprem bilimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
(OY), 4

Temel Eğitim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

Küresel iklim
değişikliği

İklim

Hava olayları

Dönme ekseni
eğikliği,

Dönme ekseni,

Fay hattı, fay
kırılması

Şiddet,
büyüklük,

Artçı deprem,
öncü deprem,

Deprem,

Deprem
bilimci,

(BİT): Bilgi ve
İletişim Teknolojisi

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(İB): İşbirliğini

(G): Girişimcilik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

(KSY): Kişisel
Sosyal Yetkinlik

(EYD): Eleştirel ve
Yarıcı Düşünme

(OY): Okuryazarlık

