
ÖZEL ORAN ORTAOKULU 

5. SINIF EYLÜL BÜLTENİ  

 

 MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ 
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En çok dokuz basamaklı doğal 
sayıları okur ve yazar. 
 
 
En çok dokuz basamaklı doğal 
sayıların bölüklerini, basamaklarını 
ve rakamların basamak değerlerini 
belirtir. 

-Sözcükte Anlam işlenecektir. 
-Memleketimi isterim adlı okuma 
-Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve 
sessiz okur.  
- Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve 
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
-Metin türlerini ayırt eder.  
-Metnin ana fikrini/ana -duygusunu belirler.  
-Metinle ilgili sorular sorar.  
-Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 
(Sosyal bilgiler dersinin bize katkısı) 

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 
                              F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve 
Özellikleri 
Önerilen Süre: 6 ders saati 
Konu / Kavramlar: Güneş’in yapısı ve dönme 
hareketi 
F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar. 

. 
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Kuralı verilen sayı ve şekil 
örüntülerinin istenen adımlarını 
oluşturur. 

-Sözcükte Anlam işlenecektir. 
-Memleketimi İsterim adlı okuma. 
-Metinler arasında karşılaştırma yapar.  
-Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim 
anlamlı sözcükleri ayırt eder. 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz (Etkin 
Vatandaşlık, Olayların çok Boyutluluğu) 

 

 GÜNEŞİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  
F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın 
büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model 
hazırlar. 
 

 05.Eylül-30.Eylül 
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En çok beş basamaklı doğal sayılarla 
toplama ve çıkarma işlemi yapar. 

-Sözcükte Anlam konusu işlenecektir. 
-Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve 
sessiz okur.  
 -Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve 
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
-Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
 -Metinle ilgili sorular sorar.  
 -Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
-Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz (Etkin 
Vatandaşlık, Olayların çok Boyutluluğu) 
 

AYIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 
F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 
Önerilen Süre: 4 ders saati 
Konu / Kavramlar: Ay’ın yapısı 
F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar. 
F.5.1.2.2. Ay’da canlıların yaşayabileceğine 
yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 
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İki basamaklı doğal sayılarla zihinden 
toplama ve çıkarma işlemlerinde 
strateji belirler ve kullanır. 

-ANADOLU'DA KONUKSEVERLİK 
GELENEKSELDİR  adlı okuma                                                                                                          
-Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
-Okuma stratejilerini kullanır.  
-Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve 
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
 -Metinle ilgili sorular sorar.  
 -Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
 

1.Ünite Birey ve Toplum 
Hak ve Sorumluluklarım 
(Rol,hak ve sorumluluk kavramları) 

AY’IN HAREKETLERİ VE EVRELERİ  
F.5.1.3. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 
Önerilen Süre: 8 ders saati 
Konu / Kavramlar: Dönme hareketleri ve 
sonuçları, dolanma hareketleri ve sonuçları, 
Ay’ın evreleri 
F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini 
açıklar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


