
 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

OKUL ÖNCESİ 1 OKUL ÖNCESİ 2 
BİLİŞSEL GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM 

☺ 1´den 10´a kadar sayar. 

☺ Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. 

☺ Bir olayı oluş sırasına göre sıralar. 

☺ Renkleri tanır ve isimlendirir. 

☺ Resmini gördüğü nesneyi tanımlar. 

☺ 1´den 20´ye kadar birer ritmik sayar. 

☺ 1’den 20´ye kadar olan rakamları sıralar. 

☺ Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. 

☺ Bir olayı oluş sırasına göre sıralar. 

☺ Kısa bir süre önce gördüğü nesne / kişi / resimle ilgili sorulan sorulara 

cevap verir. 

☺ Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap verir. 

☺ Renkleri isimlendirir. 

 

DİL GELİŞİMİ DİL GELİŞİMİ 

☺ 3-4 sözcüklü cümleler kurar. 

☺ 2 veya 3 ardışık yönergeyi yerine getirir. 

☺ İki olayı oluş sırasına göre anlatır. 

☺ Sohbete katılır. 

 

☺ “Neden, nasıl, kim?” gibi sorulara yanıt verir. 

☺ Üç veya dört ardışık yönergeyi yerine getirir. 

☺ Kısa, basit öykülerle ilgili soruları yanıtlar. 

☺ Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür. 

MOTOR GELİŞİM MOTOR GELİŞİM 

☺ Daire şeklini çizer. ☺ Sembolleri kopya eder. 

☺ Çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. 

☺ Kalemi doğru tutar. 

 

SOSYAL & DUYGUSAL GELİŞİM SOSYAL & DUYGUSAL GELİŞİM 

☺ Belirlenen kurallara uyar. 

☺ Kendisi ile ilgili sorulara cevap verir. 

☺ Sırasını bekler. 

☺ Nezaket sözcüklerini kullanır. 

 

☺ Adını- soyadını ve yaşını söyler. 

☺ Başladığı işi sürdürme çabası gösterir. 

☺ Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar. 

☺ Duygularını tanır ve isimlendirir. 

  



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

1.SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

SOSYAL & DUYGUSAL 

GELİŞİM 

TÜRKÇE MATEMATİK İNGİLİZCE 

☺ Kendisini tanıtır, fiziksel 

özelliklerini söyler. 

☺ Yaşadığı duyguları farkeder. 

☺ Ailesindeki kişileri, gittiği 

okulu tanıtabilir. 

☺ Örnek olaylarda 

doğru/yanlış ayrımını yapar. 

☺ Kimden, nereden, ne zaman 

ve nasıl yardım isteyeceğini 

bilir. 

☺ Görsel ve işitsel dikkat 

çalışması yapar. 

☺ Dikkatini yeterli bir süre 

konu üzerinde tutar. 

☺ Okuma yazmaya hazırlık 

çalışmaları yapar. 

☺ El göz koordinasyonunu 

sağlar. 

☺ Gördüklerini, duyduklarını, 

duygu ve düşüncelerini 

doğru olarak ifade eder. 

☺ Yazı çalışmalarında kalemi 

düzgün tutma ve eğik – 

sürekli çizgi çalışması yapar. 

☺ Rakamları yönde yazar. 

☺ Artırma ve eksiltme kavramlarını 

ayırt eder. 

☺ Benzerlikleri ve farklılıkları ayırt 

eder. 

☺ İleriye/geriye doğru birer birer 

ritmik sayar. 

☺ Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. 

☺ Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu 

söyler. 

☺ Sıra bildiren sayıyı söyler. 

☺ 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir 

sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı 

söyler. 

☺ Modele bakarak nesnelerle örüntü 

oluşturur. 

☺ En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki 

kuralı söyler. 

☺ Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi 

söyler-tamamlar. 

☺ Olayları oluş zamanına göre sıralar. 

☺ Problem durumlarına çözüm üretir. 

☺ Nesne grafiği hazırlar. 

 

R
e
a
d
in
g ☺ Recognize sight words.  

S
p
e
a
k
in
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☺ Answer simple questions 

about themselves.  

☺ Give short answers about 

a visual.  

☺ Recognize and say high 

frequency words.  

☺ Give short answers about 

objects.   

☺ Name classroom objects, 

animals, clothes, days, 

colors and say numbers 1-

20.  

☺ Say date, weather, and 

season. 

L
is
te

ni
ng

 

☺ Listen to and follow 

instructions. 

  



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

2.SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

SOSYAL & DUYGUSAL 

GELİŞİM 

TÜRKÇE MATEMATİK İNGİLİZCE 

☺ Görüşmede sorulara uygun 

cevaplarla iletişimi sürdürür. 

☺ Duygularını tanır ve ifade 

eder. 

☺ Sosyal yaşamda uygun ve 

güvenli şekilde nasıl hareket 

edeceğini bilir. 

☺ Kuralların neden gerekli 

olduğunu açıklar. 

☺ Örnek durumlardaki sorunu 

farkeder, uygun çözüm yolları 

bulur. 

☺ Dinlediklerine/izlediklerine 

yönelik sorulara cevap 

verir. 

☺ Dinleme stratejilerini 

uygular. 

☺ Noktalama işaretlerine 

dikkat ederek okur.  

☺ Okuma stratejilerinden 

vurgu, tonlama, telaffuza 

dikkat ederek okur. 

☺ Metinle ilgili soruları 

cevaplar.  

☺ Okuduklarını ana hatlarıyla 

anlatır.  

☺ 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru 

birer, beşer ve onar ritmik sayar. 

☺ Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) 

arasında olan bir grup nesneyi, onluk 

ve birliklerine ayırarak gösterir, bu 

nesnelere karşılık gelen sayıyı 

rakamlarla yazar ve okur. 

☺ Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) 

olan doğal sayılarla toplama işlemini 

yapar. 

☺ Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla 

yapılan toplama işleminde verilmeyen 

toplananı bulur. 

☺ Zihinden toplama işlemi yapar. 

R
e
a
d
in
g/
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☺ Recognize sight words. 

☺ Read short sentences.  

☺ Recognize author, 

illustrator, and characters 

of a book. 

☺ Choose the right answer – 

multiple choice and 

true/false questions 

☺ Match pictures/words with 

describing sentences.  

☺ Decide if pictures match 

the words next to them- 

write yes/no.  

☺ Spell high frequency words 

independently. 

 



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

☺ Büyük harfleri ve 

noktalama işaretlerini 

uygun şekilde kullanır. 

☺ Yazma stratejilerini 

uygular. 

☺ Anlamlı ve kurallı cümleler 

yazar. 

☺ Harfler, kelimeler ve 

cümleler arasında uygun 

boşluklar bırakır.  

☺ Doğal sayılarla toplama ve çıkarma 

işlemini gerektiren problemleri 

çözer. 

☺ 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal 

sayılarla çıkarma işlemi yapar. 

☺ Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri 

ifade eder. 

☺ En çok üç ögesi olan örüntüyü 

geometrik cisim ya da şekillerle 

oluşturur. 

☺ Bir uzunluğu ölçmek için standart 

olmayan uygun ölçme aracını seçer ve 

ölçme yapar. 

☺ Tam ve yarım saatleri okur. 

☺ En çok iki veri grubuna sahip basit 

tabloları okur. 

S
p
e
a
k
in
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☺ Answer questions about 

themselves. 

☺ Give short answers about a 

visual.   

☺ Find things in a big picture. 

☺ Choose correct object 

cards and understand 

prepositions. 

L
is
te

ni
ng

 

☺ Listen to and follow 

instructions.  

☺ Short dictations.  

☺ Answer comprehension 

questions from accessible 

spoken texts.  

☺ Answer questions about a 

place, trip, party etc.- 

write words or numbers.  

  



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

3.SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
SOSYAL & DUYGUSAL GELİŞİM TÜRKÇE MATEMATİK İNGİLİZCE 

☺ Yaşamındaki hak ve 

sorumluluklarına örnek verir. 

☺ İletişimde dinleme ve konuşma 

becerisini etkili bir şekilde 

kullanır. 

☺ Başkalarının duygularını anlar, 

uygun tepkiler verir. 

☺ Örnek durumlardaki sorunu 

farkeder, uygun, yapıcı ve onarıcı 

çözüm yolları önerir. 

☺ Sosyal yaşamda uygun ve güvenli 

şekilde nasıl hareket edeceğini 

bilir. 

☺ Görsel dikkat çalışması 

yapar. 

☺ Sözel yönergeleri uygular. 

☺ Kelimeleri anlamlarına uygun 

kullanır. 

☺ Noktalama işaretlerine, 

vurgu, tonlama ve telaffuza 

dikkat ederek okur. 

☺ Okuduğu metinle ilgili 

soruları cevaplar. 

☺ Anlamlı ve kurallı cümleler 

yazar. 

☺ Yazım çalışmalarında büyük 

harf ve noktalama 

işaretlerini uygun yerlerde 

kullanır. 

☺ Harfler, kelimeler ve 

cümleler arasında uygun 

boşluklar bırakır. 

☺ Görsel dikkat çalışması yapar. 

☺ 100’den küçük doğal sayıların 

basamaklarını modeller 

üzerinde adlandırır, 

basamaklardaki rakamların 

basamak değerlerini belirtir. 

☺ Aralarındaki fark sabit olan 

sayı örüntülerini tanır, 

örüntünün kuralını bulur ve 

eksik bırakılan ögeyi 

belirleyerek örüntüyü 

tamamlar. 

☺ Toplamları 100’e kadar (100 

dâhil) olan doğal sayılarla 

eldesiz ve eldeli toplama 

işlemini yapar. 

☺ İki sayının toplamında 

verilmeyen toplananı bulur. 

 

R
e
a
d
in
g/

W
ri
ti
ng

 

☺ Decide if pictures match the 

words next to them- write 

yes/no.  

☺ Choose the right answer – 

multiple choice and 

true/false questions. 

☺ Be able to read level 

appropriate books 

independently. 

☺ Match pictures/words with 

describing sentences. 

☺ Complete sentences, answer 

comprehension questions and 

write short sentences.  

☺ Choose the right words to 

fill gaps in a short text. 

☺ Write short paragraphs.  

☺ Express and write different 

feelings. 



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

☺ Yazdıklarını düzenler. ☺ 100’e kadar olan doğal 

sayılarla onluk bozmayı 

gerektiren ve gerektirmeyen 

çıkarma işlemini yapar. 

☺ Toplama ve çıkarma işlemleri 

arasındaki ilişkiyi fark eder. 

☺ Doğal sayılarla toplama ve 

çıkarma işlemini gerektiren 

problemleri çözer. 

☺ Doğal sayılarla çarpma işlemi 

yapar. 

☺ Doğal sayılarla çarpma işlemi 

gerektiren problemler çözer. 

☺ Bölme işlemini yapar, bölme 

işleminin işaretini (÷) kullanır. 

☺ Yer, yön ve hareket belirtmek 

için matematiksel dil kullanır. 

☺ Tam, yarım ve çeyrek saatleri 

okur ve gösterir. 

S
p
e
a
k
in
g 

☺ Answer questions about 

themselves. 

☺ Give short answers about a 

visual.  

☺ Find things in a picture. 

☺ Choose correct object cards 

and understand prepositions. 

☺ Find differences between 

two pictures (objects, 

colors, numbers, positions 

etc.)    

☺ Talk about pictures that tell 

a story - Say short 

sentences. 

 

L
is
te

ni
ng

 

☺ Short dictations.  

☺ Answer questions about a 

place, trip, party etc. 

☺ Answer comprehension 

questions from accessible 

spoken texts.  

☺ Choose the picture with the 

correct information 

 

  



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

 

4. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
SOSYAL & DUYGUSAL 

GELİŞİM 

TÜRKÇE MATEMATİK İNGİLİZCE 

 

☺ İletişimde dinleme ve 

konuşma becerisini etkili bir 

şekilde kullanır. 

☺ “Ben kimim” sorusunu 

özelliklerim, kime 

benziyorum, gelecek 

planlarım, hobilerim gibi 

başlıklarla cevaplar.  

☺ Sosyal yaşamda uygun ve 

güvenli şekilde nasıl hareket 

edeceğini bilir. 

☺ Güçlü yanlarını ve 

sınırlılıklarını nedenleri ile 

ifade eder. 

☺ Kişiler arası çatışmalar 

hakkında doğru çözüm 

önerilerinde bulunur. 

☺ Duygularını tanır ve ifade 

eder. 

☺ Okuduğu metnin konusunu belirler. 

☺ Metnin ana fikri/ana duygusunu 

belirler.  

☺ Okuduğu metinle ilgili soruları 

cevaplar. 

☺ Metinle ilgili sorular sorar. 

☺ Okudukları ile ilgili çıkarımlar 

yapar. 

☺ Okuduğu metindeki olaylara ilişkin 

düşüncelerini ifade eder. 

☺ Kısa metinler yazar. 

☺ Büyük harfleri ve noktalama 

işaretlerini (nokta, virgül, iki 

nokta, ünlem, tırnak işareti, soru 

işareti, kısa çizgi, konuşma 

çizgisi ve kesme işareti). uygun 

yerlerde kullanır. 

☺ Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.  

☺ Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.  

☺ Eş sesli kelimelerin anlamlarını 

ayırt eder.  

☺ Doğal sayıların basamaklarını, 

basamaklarındaki rakamların 

basamak değerlerini belirler. 

☺ En çok üç basamaklı doğal 

sayıları en yakın onluğa ya da 

yüzlüğe yuvarlar.   

☺ Belli bir kurala göre artan 

veya azalan sayı örüntüleri 

oluşturur ve kuralını açıklar. 

☺ Doğal sayılarla toplama ve 

çıkarma işlemlerini gerektiren 

problemleri çözer. 

☺ Çarpma işleminin kat anlamını 

açıklar. 

☺ İki basamaklı bir doğal sayıyla 

en çok iki basamaklı bir doğal 

sayıyı; en çok üç basamaklı bir 

doğal sayıyla bir basamaklı bir 

doğal sayıyı çarpar. 

☺ Biri çarpma işlemi olmak üzere 

iki işlem gerektiren 

problemleri çözer. 

R
e
a
d
in
g/

 W
ri
ti
ng

 

☺ Be able to read level 

appropriate texts with a 

degree of accuracy.  

☺ Complete sentences, answer 

questions and write sentences 

about a picture. 

☺ Choose the right words to fill 

gaps in a short text. 

☺ Write longer paragraphs 

about a variety of topics.  
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☺ İki basamaklı doğal sayıları 

bir basamaklı doğal sayılara 

böler. 

☺ Doğal sayılarla en az bir bölme 

işlemi gerektiren problemleri 

çözer. 

☺ Şekil ve nesne grafiğinde 

gösterilen bilgileri açıklayarak 

grafikten çetele ve sıklık 

tablosuna dönüşümler yapar 

ve yorumlar. 

☺ Sütun grafiği, tablo ve diğer 

grafiklerle gösterilen bilgileri 

kullanarak günlük hayatla ilgili 

problemler çözer. 

S
p
e
a
k
in
g 

☺ Find differences between two 

pictures (objects, colors, 

numbers, positions, actions 

etc.) - Say what is different.  

☺ Ask for and give information 

about two similar situations - 

Ask and answer questions.  

☺ Talk about pictures that tell a 

story - Say sentences. 

☺ Answer questions about 

themselves.  

☺ Be aware and be able to talk 

about global issues to some 

extent. 

☺ Paraphrase a story, recording 

what they have listened to. 



 
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ 

☺ Şekillerin çevre uzunluklarını 

hesaplamayla ilgili problemleri 

çözer. 

☺ Zaman ölçme birimlerinin 

kullanıldığı problemleri çözer. 

L
is
te

ni
ng

 

☺ Answer questions about a 

place, trip, party etc.  

☺ Choose the sentences/words 

with the correct information 

- Tick boxes.  

☺ Find the answer to given 

questions while listening to 

various types of texts. 

☺ Underline the wrong word and 

write the correct word in 

given sentences while 

listening to a text. 

 


