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3.2. KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

A) OKUMA 

1. ŞİİR

A.1. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 
tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

A.1. 2. Şiirin temasını belirler.
Tematik bütünlüğü olmayan şiirlerde (genellikle gazel, koşma vb.) birden çok temanın bir arada
bulunabileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu durum aynı zamanda türün/dönemin/anlayışın bir
özelliğini gösterebilir.

A.1. 3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
a. Şiirde ahenk unsurları (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.)
üzerinde durulur.
b. Hece ölçüsünde hece sayısı eşitliğinin,  aruz ölçüsünde hecelerin açık-kapalı (uzun-kısa) oluşunun
esas alındığı üzerinde durulur. Ancak aruz kalıplarına ve şiirde aruz ölçüsünü buldurmaya yönelik
çalışmalara yer verilmez.
c. Şiirin ahenk ve şekil özelliklerinin -varsa- içerikle ilişkisi üzerinde durulur. Bazı şiirlerde ölçü ve kafiye

seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu-kısalığı vb. aracılığıyla içeriğin görsel olarak şiirin 

şekline yansıtıldığı ve/veya ahenk özelliklerinin içerikle bağlantılı olduğu belirtilir. 

A.1. 4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
a. Şiirin nazım biçimi belirlenirken nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü gibi şekil özelliklerinin; nazım türü
belirlenirken içeriğin (konu, tema vb.) esas alındığı vurgulanır.
b. Divan, halk ve dünya şiirinden gelen biçim ve türler ile şaire özgü yenilikler, buluşlar ve - varsa- 
bunların geleneksel biçim ve türlerle ilişkisi ele alınır.
c. Metne/döneme göre konu bakımından lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik şiir türlerine değinilir.

A.1. 5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını
değerlendirir.
a. 9. sınıfta şiirde öne çıkan, dikkat çeken ve/veya yaygın olarak bilinen edebî sanatlar (teşbih, istiare,
mecazımürsel, teşhis ve intak, tenasüp, tezat, telmih, hüsnütalil, tecahüliarif, kinaye, tevriye, tariz,
irsalimesel, mübalağa) ele alınır.
b. Şiirdeki bütün edebî sanatların tespiti yoluna gidilmez.
c. 10, 11 ve 12. sınıflarda şiirde öne çıkan edebî sanatları buldurmaya yönelik çalışma yapılması
sağlanır.

sağlayan özellikleri/unsurlrlararıı bbbbbbbeebebbbeb liliiiirlr er.
arı (ölçü, kafiye, redif, nnnakakkakkkkakakakkaaaararaaa aaatta ;;;;; sseseeess,s,ss,s,s,s,s,,, kkkkelelimmimmeee eeee veveveveveeveevev kkkele ime grubu tekrar

ce sayısı eşitliğinin, aaaaarrrrruuuurur zzzz z öölllöllçüçüçüçççüççüüçüçüsüsüsüüsüsüüsüsüsüsündnddddndndndndndndeeeeee eee hheeeheheheheheheccecccc leeririnnnnnnnnn aaçaçaçaaaaaaaaaaaaa ık-kapalı (uzun-kıs
durulur. Ancak aruzuzzzzz kkkkaaaalllllıpıpplllalaaaaaaaaaaarırırırırınanananaananaa vvvvveeeeeee şişişişişiiişşiiririii dede aaaarurururuuuruuuurrrurr z zzz z zzzzzz ööölöllllllöölllölölööllçüçüççççç süsünü buldurmay

mez.
l özelellililiklklklkk ere inin -varsaaaa--- içiçççeeeriikkkkklle iiiliiişkşkş iissii i i üzerrininnddeddedededdeddedededededeeded dddddddddddddduuururururururururuururruuululur. Baazızı şişiirirlel rde

zeenlnlllenenenenenenişişişişişii i,i  dizelerin uuuuuuzuzzuuuuzunnnluuğğğğğuuu-kkkıııkkkıkkısasssallıllllılııığığ vvb. aaaaaaaaararaaraaraararr cıcıcılılığığığığğığğığıığğığğ lylyylyyylyyly aa a içeriğğinininininin gggggggöröööörö ssel

/veyayaaaaa aaaaaaheheheheheheh nk özellikkleeeeeeelerrrrriiir nnnniniiin nnn içiçççççççççerrikikikkkkkkkkiklelellelelell bbbbbbbağğağağağaaağağağağa lallaallalal ntntntttnttnntnnntn llıllılılılılı ıı oooololoo duduğğu bbele irrtitiiiiilililililililir.r.r.r.r.r.r

çiminini ii vveveveveve nnazım türrününüüününününününüününüüüüüüü ttttessssssespipipipipipippppp t t edededererer.
belirlenirirkekekekekekekennnn n n nananannn zımm bibibiriririiririririiimimmimimiimimmimiiimii,,,,,,, kakkakakkkkkafififfifififffffff yeyeyeeyyyyy ddddddddüüüzüzüzüzüzüzüüüü eneni, ölçü giibibi şşekekekekekekililililililil ööööööözezelll iklerin
(konu, temamaa vvvvvvb.bb.b.b.b ) ) )) ) ) ) eseseseseesesesasa  alınddığğı vurgulanır.
ya şiirinden ggelelelenenennnn bbbbbbbbbiçiçiçiçiçiçiççimimimimimimmm vvvvvvve e eee tütürlrlerer iilele şşaiairerer ööööööözgzgzgggzgüü ü ü üü yeyeyeyeyeyy nininininnililiklk ere , buluşlar v
içim ve türlerlee iilişkkisisii eelelelele aaaaaalılılılılılınınınıınır.r.rrr.r.
re konu bakımından lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik k şiir türleri
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A.1. 6. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
a. Şiirde konuşanın şair değil şiirde konuşan kurgusal kişilik/varlık olduğu, söyleyicinin şiirin içeriğine
ve aksettirdiği ruh durumuna göre karakter ve "ses" kazandığı, bu durumun şiiri okuma 
tonuna/tarzına, şiirin anlamına etkide bulunduğu ve okuma faaliyetinde okuyucunun bu söyleyiciyle 
özdeşleştiği vurgulanır. 
b. Söyleyicinin genel okuyucuya, bir kişi, grup veya varlığa seslenme durumuna göre muhatabı
belirlenir.

A.1. 7. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
a. Şiirde şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya şiirin dönemin gerçekliğiyle
ilişkisine değinilir.
b. Bazı metinlerde ise içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle
ilişkisi üzerinde durulur.
c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.1. 8. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
a. Bu kazanım 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele alınacaktır.
b. Şiirin, bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk vb. açısından değerlendirilmesi ve/veya
şiirde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışı; diğer metinler veya yazarlarla
bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.
c. Şiirin aynı, benzer veya farklı anlayıştaki şiirlerle karşılaştırılması sağlanır.

A.1. 9. Şiiri yorumlar.
a. Şiirdeki açık ve örtük iletileri; şiirle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve
beğenisini metne dayanarak/gerekçelendirerek kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi
sağlanır.

A.1. 10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
a. Bu kazanım ele alınırken şiirin, şairin hayatı ve görüşleriyle ilişkisi üzerinde durulur.
b. Şiirin şairin ünlü eserlerinden biri olması, şairin tanınmasına katkısı, şiirin edebiyat ve/veya toplum
hayatındaki akisleri vb. hususlar üzerinde durulur (Örnekler: Necip Fazıl'ın "Kaldırımlar Şairi", "İstiklâl
Marşı"nın millî marş, Mehmet Âkif'in ise bu vesileyle "millî şair" olarak anılması; Vesilet'ün Necat'ın
mevlit türünün sembol eseri olup halk arasında bir geleneğe vesile olması). Bu hususların metne ve
şaire göre farklılık göstereceği belirtilir.

A.1. 11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele

alınacaktır.

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

A.1. 13. Metinler arası karşılaştırmalar yapar.

se içeriğin/göstergelerin genel aanln amamda doğal, toplumsal veya bir
ulur.
rler eğitimi çerçevesinde elelee aaalıınnnıırırrr...

yat, sanat ve fikir akkkımımmmmmımmmlaaaarrırr nnnnnnınnn////anananananlllalalalaaalaaaaayıyyyıyıyyı lşlşlşlşlşlararararararınınınınınıı ınınn yyansımalarını değer
1 ve 12. sınıf düzeyleleeeeeeerrrririir nnndnddddn ee elellllelelleleeeeee e lalaalalalınınınınınacacacacacaacakakakaakkkkakkaaakkttttıt r.
u edebî dönem, akkımmmmmmmm,,,, gggggeeegg leleeennnnnnenen k,k,k,k,k,kkk,k ttttttttoppopopopoopopplllullululuk vbvbvbvbbbbbbbb.... açaaçaaçaçaaaçısısssssınıınınınnnınındadan değerlendiri
, felseffi,, estetik anlayaaaayyyyyııııışşşşşı;;;;; dddiğiğiğğğğğğğğererrrrr mmmmmeetteete ininler veveeeeeeeeeeeeeyayayayayaayaayy yyyyyyyyyyyyazaazazaaazazazaazaaaaaarraraararaaara lalal rla
leşişimlmlmlmlmlmlererererere ininin belirlenmnmmmmmeeeesse iii sasaaaağğğlaaaannnnırırır..
veveyayayayaaya fffffffaararaa klı anlayışttakaaakaaakkakkiii i şşşiiirirllleeeel rlllleeeeee kakak rrşrşrrr ıllaşa tıtırırırrıııırılmlmmmlmlmlmlmllmmaasassıııı  sssasasasasasağğlğlanır.

ar.
örttükük iiiiiiileleleleleletitititittit lelerii;; şiirrrleleleeleeeee iiiiiillglglgglglgglglgglggililililii i i iii tetetetetetteeespspspspspppittititititittitlelelelelelelel ririririirir nininininiinninin ,,,, eleştirileriinini,,,, gügügügügügügünnnncnn elleme
dayananararakak/g/g/g/g/gg/gerererererererekeke çelelendndndndndndnnddiririiririririrerererererereeerer kkekekekekekekeke kkkkaza anımlar çeçerçrçççççeveveveveveve esesesesesese inininininii de ifade

arasındaki ilişkiyi değerlenddiriir.
lınırken şiirin, şairin hayatı ve görüşleriyle ilişkisi üzerinde durulur.
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2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye,

Roman vb.) 

A.2. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 
tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, 
basın yayın organlarının etkisi üzerinde durulur. 

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.
Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima
ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirlenmesi sağlanır.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.
Öyküleyici metinlerde olayların birbirleriyle ilişkisi ve sıralanışı (kurgulanması) üzerinde durulur.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Öyküleyici metinlerde şahısların rol dağılımları, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki
özellikleri, toplumsal statüleri, -varsa- tarihsel/gerçek kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkileri; tip veya
karakter özelliği gösterip göstermedikleri vb. belirlenir.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
a. Öyküleyici metinlerde kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişki, olayların
gelişiminde zaman ve mekânın işlevi vb. belirlenir.
b. Metnin kurgu zamanı ile -varsa- içeriğin bir tarihsel zamanla/dönemle ilişkisine değinilir. Örneğin
romancı veya hikâyecinin olayları hangi zaman dilimleri içinde kurguladığı (günün bir saati, aylar,
yıllar, geri dönüş ve ileri gidişler vb.) kurgu zamanını, olayların/konunun Sultan II. Abdülhamit
döneminde geçmesi ise tarihsel zaman/dönem ilişkisini ortaya koyar.

A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
a. Öyküleyici metinlerde anlatıcının özellikleri ile hâkim, kahraman ve gözlemci bakış açılarından
hangisinin kullanıldığı belirlenir. 
b. Seçilen bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğine dikkat çekilir. Anlatıcının yönlendirme yapıp
yapmadığı, olayları yorumlayıp yorumlamadığı, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı
olup olmadığı, taraflı davranıp davranmadığı gibi hususlar değerlendirilir.
c. Bir metinde birden fazla anlatıcı ve bakış açısı bulunabileceği, anlatıcının değişmesine göre bakış
açısının da değişebileceği vurgulanır.

atışmaları belirler.
ışmayı/karşılaşmayı ve bu ççatatışışşışışışışşmamamamamaaamamam  etrafında metinde yer alan vey
arı/karşılaşmaları/karşıtlılıklklararrıı bebbebebelliiililirlr enenmeesisi ssağağaaaaa lanır.

örgüsünü belirler.
de olayların birbirleririiiiylylylyyylylyleeeee iiiili işişişkikikikiikiikik iiiisisisisissisi vvvvveee ee sısısısıısırararararalalalalaaaaalaalllaannın şı ((kukukuuuuuuukkukuukuuuurrrrgrgrggrgrrgrgrgrrgrgrrggulu anması) üzerind

hıs kadrosunun özeeeeeelllllliikkkkkklllleleel riiririinninn bbbbbeleele irirrrrrleer.
de şaşahıhııslslslss arın rol dağğııllllıımmmmmmmmmllaarırı,,, olllllaaayyyaa aaakkıkışını eetkttkkkktktkktkkkkkilillililililililililililileeyeyeyeyeyyyeyeyyeneeenennnnnenennenn fffffffiziziksel,l, ppsisisikokokololojiikk
l stataaatütütütütütüt lelelelelelerir , -varsa- ttaaaaaarrriiriiiiihhhhsssh elel////g/ggggerrrrrerrççeçeçeçç k kkkkk kik şişiliklkllllkleererererereree iiiiiii ii vevveveyaaayaaa bbbbbbbbbuu u u kik şililiklklkllllerererererere lelelelelele iililişk
tereripippppp gggggggösösösösösöstet rmediklelerrrrriirr vvvvvvbb.b.bb bbbbbeeeleee irirrrlleleleeelelleenininirr.r.rr.r...

man n vevee mmmmmmekekeeee ânânın öözzezezezeeeeeelllllllllllllikikkikkikkkiki leleleeleleririirir nniniiinininini bbbbbbelleleleleleelelirriririririri lleleleleleleerrr.r.rr.r.
erde kakahrhramammanananannananlalalalalalal rır n ruuhhhhh hâhââââhâhâhâhâhââlililiiilililiii iiiiiiilllllllelele zzamaman ve mekâân n ararararararrasasasasasssınınınınınnındaddad ki ilişki, 
ve mekânın iişlşlllleveveveveveeve i i i i ii vbvbvbvbvbvbbvb... bebebebebeelilil rlr enniri .
manı ile -varsa- içiçererrriğiğiğiğiğiiğğğininiininininn bbbbbbiririririrr ttttttararaaararihihihhhhsesesesesesel l zazaazazaz mamamamamamamamamam nlnlnlnlnlnln a/a/a/a/a/a/dödödödödödöd nnnenemlm e ilişkisine değ
ecinin olayları hangi zaman dililimlleri iiçinde kurguladığı (günün bir 
ileri gidişler vb.) kurgu zamanını, olayların/konunun Sultan II. Abd
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A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
Öyküleyici metinlerde yararlanılan anlatım biçimleri (öyküleme, betimleme vb.) tespit edilir.   Anlatım 
tekniklerinin 

tespiti ilgili metinler üzerinde yapılır.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime
kadrosu, anlatım teknikleri, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi 
hususlar dikkate alınır.). 

A.2. 11. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri
belirler.
a. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya metnin dönemin
gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.
b. Bazı metinlerde ise içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle
ilişkisi incelenir.
c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.2. 12. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
a. Bu kazanım 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele alınacaktır.

Metnin; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendirilmesi ve/veya
metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın; diğer metinler veya yazarlarla
bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.

Metnin aynı, benzer,  farklı veya karşıt anlayıştaki metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

A.2. 13. Metni yorumlar.
Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve
beğenisini metne dayanarak/gerekçelendirerek ilgili kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi
sağlanır.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
a. Metnin yazarın ünlü eserlerinden biri olması, yazarın tanınmasına katkısı, metnin edebiyat ve/veya
toplum hayatındaki akisleri vb. hususlar üzerinde durulur. Bu hususların metne ve yazara göre farklılık
göstereceği vurgulanır.
b. Yazarın diğer önemli eserlerinden bahsedilir. Metnin ve/veya yazarın aynı türdeki diğer metinlerinin
-varsa- sinema ve tiyatroya yapılan uyarlamalarından ve bunun yankılarından/etkilerinden
bahsedilebilir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
Masal/fabl hariç türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri 10,11 ve 12. sınıf
düzeylerinde ele alınacaktır.

A.2. 16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

ç ğ /g g g ğ , p y

rler eğitimi çerçevesinde elee alalınınnınınınnınnıırırırı ...

ebiyat, sanat ve fikir akakakkkıımımmmımımımmmlaal rrrınnınının/n/n///////anaanaananannanlalalaalalalayıyyıyıyyıyıyıyy şşlşlşlşlşlş araaarrrrıııınınınııınnının yansımalarını de
1 ve 12. sınıf düzeyleleeeeririrrrirr nnndnddddnn eee eeeeeele e aaalallınnınınnacaaaacacaacaacc kakkakaakaktttıttıtıtırrrr.r.
uğu edebî dönem, akakkkkkkkıımmmmmmmm,,,, gegeegelllelleleeleenenenenenekkkk,k,k,, tottotootottoplplplplpplplluuuuluuuuuu uk açaççççççççççççısısısssısısıısısısısısı ınıınınııııını dan değerlendirilm
ebî, felsefi, estetik anannnnnnllaaaaaaayyyıyıyıyy şşışınnnnn;;nn;n dddddddiğiğiğiğğiğiğiğiğğğğerrererererererre mmetetinleleeeleeerrrrrrrr rrrrrrr r veveveeeveeev yayayaaaayaaaay yyyyyazazarlarla
eşimlerinin belirlenmmmmmmmmeeeesssse iii i sasaasaağğğlğğlğğ aaannnaanırırır.
err,, ffffffararararararkklklı veya karşşııtttt aaaannna laayyyyyıııştaaakkkka ii mmmmmeetinlererleleeee kkkkkkkkkkararrarrarararrararaaa şşşışşıışşşşşışş lalaştştırılmamasısısısısıs sssssağağaaaa lalan

mmlalar.r.r.rr.r
örtütüük k k kkk ililillilillleteete ili eri; mmeetttteetiniiinnnnnnini leleeeee iiiiiillglglllgggili teteteeteetteeeespspsppspspspspspspppitititititiitiitititlleelelellleleleriiririiririririnniininininini, eleştirileriinininininiii,,,,,, ggggügüg ncell

dayyananararrrrrrakakakakakakk/g/g//// erereke çeeeeleleleeleeeeendndndndndnddnndnddddiririrrririrri ererereee ekeekkkkekkekk iiiiiiiillglggllglglglgillilililiililliiiii kkkakakkkaakkak zanımlar ççerererrrrçeçeçeçeçeçeçevevevevevevev ssinde 

etin arasındakkii ililişişşşşşkikikikikikikkk yiyiyiyiyiyiy dddddddeğeğeğeğeğğeğğğererererererleleleeeendndnddnddiririririririrrir...
nlü eserlerinden biri olmasıı, yayazazarırın n tatanın nmasına katkısı, metnin e
akisleri vb. hususlar üzerinde durulur. Bu hususların metne ve yaz
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3. TİYATRO

A.3. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 
tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

A.3. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
a. Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin,
teknolojinin etkisi üzerinde durulur.
b. Geleneksel tiyatro (Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları) ve tiyatro türleri (trajedi,
komedi, dram) ile senaryodan bahsedilir.

A.3. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.3. 4. Metindeki çatışmaları belirler.
Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima 
ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirler. 

A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü belirler.
a. Tiyatroda olay örgüsünün perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlendiği ifade edilir (Bazı
metinlerde bu bölümlemelere karşılık gelen meclis, fasıl gibi terimler bulunur.).
b. Geleneksel tiyatronun yapı özellikleri de bu çerçevede belirlenir.

A.3. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Oyuncuların/icracıların metni kendi tarzlarına ve kabiliyetlerine göre canlandırdıkları/yorumladıkları
hatırlatılır.

A.3. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
a. Mekân özellikleriyle bağlantılı olarak dekor/sahne düzenlemesi teriminden bahsedilir. Mekân ve
dekorun geleneksel tiyatroda standart bir özellik göstermesine karşılık modern tiyatroda aynı eserin
farklı temsillerinde, metinle ilişkili veya metinden bağımsız olarak farklı mekân ve dekor uygulamaları
olabileceği belirtilir.
b. Modern tiyatroda efekt, ışık vb. uygulamalardan bahsedilir. Bu uygulamaların metin çerçevesinde
yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu, tasarımcı ve teknik ekip iş birliğiyle gerçekleştirildiği /yorumlandığı
ifade edilir.

A.3. 8. Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
Geleneksel tiyatronun dil, üslup ve anlatım/sunum özellikleri (seslenmeler, tekerlemeler, deyimler,
gazeller, beyitler, şarkı-türkü-müzikler, yanlış anlamalar, taklitler, ağız özellikleri vb.) belirlendikten 
sonra bunların metnin türü ve içeriğiyle ilişkisi ele alınır. Modern tiyatroda ise yazara özgü üslup 
özellikleri ele alınacaktır. 

ayı/karşılaşmayı ve bu çatışmaa eetrtrafafında metinde yer alan veya m
karşılaşmaları/karşıtlıkları bebeliliirrlrlrlrlrrlrlerererererere ...

örgüsünü belirler.
nün perde, sahne vbvbbbbbb.... bbbböböööbböölülülüümmmmmmleeeemmmmme ellelllleeleleeerereerereer eeetttrtrtrtr fffafaffafafınındadaddad düzenlendiği ifade e

melere karşılık gelenn mmmmmmmmmmeeececcceclliis,s,, ffffffffffasasaasasasas lılılılılılı gggggibiibibibbbbibiiiii ii i tteeeeeteeetteterirr mlererrrrrr bbbbbbbbbbbbbbbbuluuluuuuuuuu unur.).
 yapı özellikleri de bbbbuuuu çççççeeerereree çeeeeçeçeveveeeedededddededdededee bbbbbbbbbbb llelelee irirleleniniirrr..r..

kadrdrosososssuunu un özellikklleeeeerririinnni bbbeeeelirrrrrleeerr..
meetntntnni i ii kekekekekkek ndn i tarzlarınnnnanaaaaa vvvveee kkaaaaaabiiiibiillililll yyeyeyeyy tttllltttltllere inine e gögögögögögögögööörerereerr ccanananananannnlaaalallalalllanndırdıd klklkllkllarararararara ı/ı/ı/ı/ı/ı/yoyoy ru

n vee mmekekkkkkânânânâânâ ın özellikkkikkkklleleeeleeelelleriririririrrrriir nnniniinn bbbbbbbbbeeleleeeleleleeelliririririi leleleleer.r.rr..r..
ağlantntılılıı olololololololaaarara akakakakakaka ddeke orr/s/s/s/s/s/s/s/s/ ahahahahahahhhhahhahnennneneeneeneenenenee dddddddddddddüzüüüzüzüzüüzüzüüzüüzzeenennneneneeee lllelel mem si teriminindededeeeennnnnn bababababababahshsedilir. M
troda standdararrrrrt t tt t t tt bibibibibiib r r r r r r özözöözööö elellilik göösts ermesine karşış lılık k momomomomommodededededdeernr  tiyatroda a
inle ilişkili veyaa memeeeeetititititititit ndndndndndndndn enenenenenn bbbbbbbbbağağağağağa ımımımımımmsısısısısısız z olollololololararararararara akakakakakak fffffffarararrrrrklklklklklklk ııı ı ı memekâkân ve dekor u

kt, ışık vb. uygulamalardan bahsedilir. Bu uygulamaların metin çe
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A.3. 9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri
belirler. 
a. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya metnin dönemin
gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.
b. Bazı metinlerde içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle
ilişkisi incelenir.
c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.3. 10. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
a. Bu kazanım 10,11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele alınacaktır.
b. Metnin; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk vb. açısından değerlendirilmesi ve/veya
metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın; diğer metinler veya yazarlarla
bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.
c. Metnin aynı, benzer veya farklı anlayıştaki metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
ç. Modern tiyatro metinlerinde -varsa- geleneksel tiyatro unsurları/etkileri tespit edilir.

A.3. 11. Metni yorumlar.
a. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve
beğenisini metne dayanarak/gerekçelendirerek ilgili kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi sağlanır.
b. Türk sineması ve tiyatrosunda geleneksel tiyatro unsurları ve/veya tipleriyle benzerlik gösteren
hususlara örnekler verilebilir.

A.3. 12. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
a. Metnin yazarın ünlü eserlerinden biri olması, yazarın tanınmasına katkısı, metnin edebiyat ve/veya
toplum hayatındaki akisleri vb. hususlar ele alınır. 
b.Yazarın diğer önemli eserlerinden bahsedilir.

A.3. 13. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
a. Önde gelen, temsil edici diğer yazar ve eserlerden bahsedilir.
b. Geleneksel tiyatroda ise kalıplaşmış ünlü oyunlara (Örnek: Kanlı Nigâr) ve ünlü meddah, kavuklu,
pişekâr ve Karagözcülere (Kel Hasan, Abdürrezzak, İsmail Dümbüllü vs.) değinilir.
c. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri 10,11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele
alınacaktır.

A.3. 14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

4. BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

A.4. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 
tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

duğu edebî dönem, akım, gelenek,, topluluk vb. açısından değerlen
debî, felsefi, estetik anlayışın;n; dddiğğğiğğiğiğiğiğğğeeeeerereeee  metinler veya yazarlarla
ileşimlerinin belirlenmesi sasağlğllllanaaananananırıırrrr..

nzer veya farklı anlayıştttaakakakakkkkkiiiiiiii i mmmmemeeemmmmm ttiiiinnln ererererrerrrrrlelelellelelleele kkkkkkararrrararaararşşıışşışışışışş llallalalalaştştştştştttştşşş ıırıırılı ması sağlanır.
metinlerinde -varsa- gegegegeeggegggg lleleeelenenneeekkseeeellll ttttiyyiyyyyiyyyiyatataaataaaatatrorororo uuuuunssnsnsnnnsururrlaları/etkileri tespit edil

umlar.
e örtük iletileri; metttiininininni lleeee iilglglggiililiili i tttteetet spspsps iiittti lelerinii,, eeeleleleleleeeeleeeeeeleşeşeşşşşşttititititt rrriiriiiiririleleleleleeeleeeriririrrr nin , güncellemel
ayyananarararrraka /gerekçeleleeennnnnddddirrrerrrreeeeeek iiilggggiiliii i kakazannımlmlmmmmlmlllmmmlmmlllllllaaaararararaaaraaaa ççççççççççççeereeererererereereeeererçeççevesindndee ifififfffadada e e ee
 tiyiyyatatatatatattrorororororoosus nda gelenneeeeeeeekkkksssk eeell ttiiiyyyyatttatttrrororoor uuuuuuuuunsnsuru lalaaaaaarrırrrırırrrı vvvvvv //e//////e/e//e/e/veveeveeeyayaayyayayayya ttipi leeririylylylyllylleee e e ee bebbebebeb nzn e
vererilillllllebebebebebe ililililiiliriririii .

metinn ararasasasasasasa ınınınınıınndadakiki ilişkşkkkkkiiyiyyiyiyiyiyiyiyi i iii ii dededededdeddddeğeğeeğeğeğğ rlrlrlrlrlrrlrlr eneneneneneenenndidiiddidididididid rirrirririr r.r.r.r.r.
ünlü eeseserlrlllllerererereree iiininindedededededed nn bib ri ooolmlmlmmlmlmlmlml asasasassssasasasasııı,ı,ııı,ı,ı,ı,ı,, yyyyyyyyyyyyazazaazazazazaazazazaarrrararararaaa ının ttanınmasınaa kkatatatatatattkıkıkıkıkıkıkısıssssıss , metnin
i akisleri vbvb.. huhuhuhuhuhuhususususususuuslslslslslslllararaara eelel  alıının r.

emli eserlerindeden n babababababababaahshshshshshsh edededededededililililillliririririiriri ..

dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
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A.4. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin,
yayın organlarının ve teknolojinin etkisi üzerinde durulur.

A.4. 3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.

A.4. 4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.

A.4. 5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.

A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.
Bazı metin türlerinde resim, karikatür, fotoğraf, çizim, grafik, tablo, diyagram, istatistiksel veri gibi
unsurların metin türüyle ilişkisi ve metne katkısı üzerinde durulur.

A.4. 7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde yazara/metne özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime
kadrosu, söz sanatları, akıcılık,  nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlar dikkate alınır.). 

A.4. 8. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri
belirler. 
a. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya metnin dönemin
gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.
b. Bazı metinlerde içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle
ilişkisi incelenir.
c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.4. 9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
Ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumlar/görüşler;  gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk
açısından değerlendirilir.

A.4. 10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.
a. Bilgilendirici/öğretici metinlerde yazar ile anlatıcının aynı şey olduğu yani edebî (sanatsal/kurgusal)
metinlerden farklı olarak gerçek bir kişi olduğu belirtilir.
b. Yazarın konuya ve okuyucuya yönelik yaklaşımı/tavrı belirlenir. Yazarın konuyu hangi açıdan ele
aldığı yanında, yönlendirme yapıp yapmadığı, taraf olup olmadığı, öznel veya nesnel davranıp
davranmadığı gibi hususların bakış açısına etkide bulunduğu hatırlatılır.

A.4. 11. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını
değerlendirir.
a. Metinde görülen veya metnin ortaya koyduğu fikrî, felsefi, siyasi veya estetik anlayışın; diğer
metinler veya yazarlarla bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.
b. Metni aynı, benzer veya farklı anlayıştaki metinlerle karşılaştırır.

özelliklerini belirler.
ne özgü dil ve anlatım özelllikikleleeeerriririririiriiri bbbbbbbbbele irlenir (Cümle yapıları, deyimle
rı, akıcılık,  nesnellik, özneellllikik, dddududduyyggggyyggussallıl k,k, ccoşoşşşoşşşkukk nluk gibi hususlar

, manevi ve evrenseeeeeeeeellllllll dddedeedeeeğeğeğeeerrlrr eeeererre iiiileleeleeleee sssosossyayayayyayyy lll,l, ssssiyiyyiyiyyyyyyyyyyyasasaaa i,i  tarihî ve mitoloji

azıldığı dönemin geerrrçrçrçrççrçr eeeekkkkklililiğiiiiğğiiinininnn yyyyyaanananannssssıssısıssssıtat n n unnnnnssususususuussuuuusssusss rlllrlrrlr araaararraaaraa aaaaaaaaaa vevevvvv //veya metnin d
e değğininili ir.
eriğiğğinininininin/g/g/g/g/g/gösö tergelerinn ggggggeeeennnelelel aaaaanllllaammmmamddddddaad  doğğalal,,,, tototototoototootootooottoplplplplplpllpplpplppppplplpp umumuumuummuumummumummmu sasal veyayaaa bbbbbbiririririrreeeeyeye sse

er eeğiğiğiğiğiititititititimmmmmimim  çerçevesiindnndndnndddnddeeee e eelle eee alınınnırırırrırırrrr..

ya kkonulululllululananananananan bbililgig  ve yoyoyoyoooooorurururururuurururuuumlmlmlmllmlmmmmmmmmmm ararara ıııı ayyayayayayırırrtt t t edddedddeeedede eeeree .
tespitit vvee yoyooooorurururururumlmlmlmlmlmm arara /görö üşüşüşüşşlllllleleler;r;  gegerekkçe, kanıt, tututatatarlrlrlrlrlrllılılılılılllıkkkıkıkıkk,,, gggeg çerlilik, d

rilir.

arın bakış açısını belirler.
tici metinlerde yazar ile anlatıcının aynı şey olduğu yani edebî (san
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A.4. 12. Metni yorumlar.
Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve beğenisini
metne dayanarak/gerekçelendirerek ilgili kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi sağlanır.

A.4. 13. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
a. Yazarın diğer önemli eserlerinden bahsedilir.
b. E-posta, haber, blog gibi metinler için bu kazanıma ilişkin bir çalışma yapılması zorunlu değildir.

A.4. 14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
Önde gelen, temsil eden diğer yerli ve yabancı yazar ve eserlerden bahsedilir.

A.4. 15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

B) YAZMA

B.1. Farklı türlerde metinler yazar.
a. “Ünite, Süre ve İçerikleri “tablosunda belirtilen türlerde yazma çalışmaları yaptırılır.
b. İşlenen metinden hareketle farklı türlerde yazma çalışmalarına da yer verilir.
B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.
B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.
a. Konuyla ilgili okuma ve araştırma yaptırılır.

b. Yazısında kullanacağı bilgi, gözlem, düşünce, duygu, izlenim ve deneyimleriyle ilgili notlar

çıkarması ve görsel, işitsel dokümanlar bulması veya hazırlaması sağlanır. 

c. Araştırma, kaynaklara ulaşma, Genel Ağ'ı doğru ve etkin kullanma, not alma ve özetleme teknikleri

üzerinde durulur. 

ç. Kaynak kullanma ve alıntı yapmanın hukuki ve etik boyutları belirtilir. 
d. Konuyu sınırlamanın önemine değinilir.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.
a. Metnin türüne göre birimlere, paragraflara, bölümlemelere, giriş-gelişme-sonuç/serim- düğüm-
çözüm aşamalarına ve olay örgüsüne dikkat çekilir.
b. Başlığı belirlemesi ve gerekirse alt başlık/bölüm başlığı ve epigraf kullanması sağlanır.
c. Araştırmaya ve ispatlamaya dayalı metinlerde kaynak ve dipnot gösterme şekline karar vermesi
sağlanır.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.
a. Türle ilgili okuma kazanımlarında ifade edilen anlatım teknikleri, anlatım biçimleri/türleri
ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun olanlarını kullanması sağlanır.
b. Şiirde ahenk unsurlarını, imge ve söz sanatlarını kullanması sağlanır.
c. Metnin türüne göre terim, kavram, deyim, atasözü, ağız özellikleri kullanır.

metinler yazar.
rikleri “tablosunda belirirrtititiiitileleleleleleleleel n n tttüüüütürlrlrlr ereererrrerrrrdededededed yyyyyyazazzazmamaaammamamammama ççççççççalalaa ışmaları yaptırılır.

hareketle farklı türlerererdededeedeedee yyyaaazzzzzmmmaa çççç lalalalalalallllışışıışşışııışışmamamamaamamallalalalalalarırırırrırrınnnannannn ddaa yer verilir.
türüne göre konu,, tttttemeeemmmmmmee a,, aaaaaanaannananananna dddddddddüüüüüşüşşüşüşşüşüüüünününüüüününccceeceecececcec , ammaaçaçaçaçaçaçaaaçaçççççaaaççç vvvvve hedef kitleyi be

a ilgili hazırlık yapararrrr...
a ve araraşa tırma yapttıırrrıı ıılllıırrr.

ağğı ı bibibibibibilglglglglglgi,i,ii  gözlem, düşüşşşşşüüünnnnü cccee,, ddduuyyyggggguu,u, iizzlenimim vvvvvve eeee ee eeee dededededededededededdddededd nnnnennnnnnnnn yiyiyyyy mlm erriyiyyyyleleleeele iiiiiilglglglglglgilili n

şitsselelellll ddddddokokooo ümü anlar bbuuuuuullmmmmmmmaaasasa ı vvveeyyyayaayyyaaay hhhaaazazazaaaza ırı lamaasısısısıısssıııı sssaağağağağağağağağğğlllalanın r.

ara ulululllaşaşaşaşaşaşaşmmamam ,, Genel AAAAğğğğğğğ'ıııı'ı ddddoğoğğğğğğğğğğrurrru vve eeee eeee eteteteeteteeee kikikikk n n n kuukuukulllllllllllaaananaanaaanaa mam , not t almamamamamamaa vvvvvvee eeeee özet

e alınntıtı yyapapappmamamaaaaanınnınnn n n hukukuukikkikikikikikik vvvvvvvveee eeeeeee ttteteteetetetetetetikikikikikikkikikikkiki bbbbbbbbboyoyuttları belirtiliir.r.r...
ın önemine e dedeeeeeğiğiğiğiğiğiğ ninininininnililililililiilirr.r.r.r.r.r

planlar.

ü ö llikl i
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B.7. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar.
İyi bir anlatımın açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık gibi özellikler taşıması gerektiği hatırlatılır.

B.8. Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır.
Bir yazıda basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, devrik, kurallı cümle; isim cümlesi ve fiil cümlesi 
şeklinde farklı cümle yapıları/türlerinin kullanılmasının metne katkısı vurgulanır. 

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.
Metnin türüne göre resim, fotoğraf, grafik, çizim, veri tabloları, ses ve görüntü kayıtları vb. unsurları,
metni tamamlayıcı ve/veya destekleyici unsurlar olarak kullanır.

B.10. Yazdığı metni gözden geçirir.
a. Dil bilgisi, yazım ve noktalama bakımından gözden geçirmesi sağlanır.
b. Açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık ve kelime tercihleri bakımından gözden geçirmesi sağlanır.
c. Birimler, paragraflar, bölümler, olay örgüsü/kurgu ve başlık gibi yapı ve şekil unsurları arasındaki
anlam bağlantıları, tutarlılık, denge ve akış bakımından gözden geçirmesi sağlanır.
ç. Metnin içeriğini ve üslubunu/anlatımını tür özellikleri bakımından gözden geçirmesi sağlanır.
d. Yazısının okunaklılığını ve sayfa düzenini gözden geçirmesi sağlanır.

B.11. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir.
Üretilen ve paylaşılan metinlerin hukuki, ahlaki ve mesleki sorumluluğunun bilincinde hareket edilmesi
gerektiği vurgulanır.

B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.
a. Yüksek sesle okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitap, dergi ve gazetelerde
yayımlama, yarışmalara katılma gibi yollarla yazılan metinlerin paylaşılması sağlanır.
b. Eleştirilere açık olma, gerekirse metin çerçevesinde eleştirilerin cevaplanması sağlanır.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

1. KONUŞMA

C.1. 2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

zden geçirir.
noktalama bakımından gözdedennn gegegegegegegegegeeg çççiçiççççç rmesi sağlanır.
ılık, yalınlık ve kelime terrcicihlhleerrrrerii ii ii baaabbaaakık mındndan ggözözden geçirmesi sağ
, bölümler, olay örgüsüüü//k/k/k/k/k/k/kkurururrruuuu gguuu vvvee e babbbabababaababaaşllşlşşlşlşlşlıkıkıkkıkıkık gggggggggiibibibbibibibibiiii i yyyayayayayyyayy pıp  ve şekil unsurları
arlılık, denge ve akışşş bababaaabaabbb kkıkkıkımmmmmıım nddddaanananan ggggggggöözöözzööözözdeddeededennnn n ggggegeçiçiçççç rmr esi sağlanır.
slubunu/anlatımını tttttürüüüürrürrü ööööözzellllllllllllllllikikikkkkikikikikikiklllelelelelele iiriiririri bbbbbbbbbbb kakkakakaakakakıımmmmmmmımımıı ındadannnnnnnnnnnn ggöggögggggggggggggggg zden geçirmesi sa
ını ve sayfa düzenininiii ggggggöööözzzzzdededeeedennnnnnnnnnn gegegeegegeegege içiçiççiçiçiiiçiç rmmmrmrmrmr esesi i saağğlğlğlğlğlğlğlğlğlğlğlllğ anaaanananananannnaa ırırırr..

ştığığığ mmmmmetete inlerin soruruuuuummmmmmmluuuluuğğğğunnnuuuu üüssüü tlt enirr.
metetinininnnininleleleleleleeririrrr n hukuki, aahhhhhhhllaaaaaal kkkii vveeeee mmmeemmmemesslssleeekkkekki sosoruuuuuuru lmllmlmlmmlmlmllm ululullululu uğğğğuğğğuğğuğuununuunnuunununuuunun billininciciciciciiindndndndndndeeee ee hah

şkalararıyıyylalalalalala ppppaya laşır.
panododa a seseseseesesergrgrgrggilililililillemeemeee e;e eeleleeeleeektktktktkttkttktktrororoorororooororoniniinininininnnininiininikkkkkkkkkkkk kk orororoorrooroorrrortaataaatataatatttat mlmlm ara da, kitap, dderererererergigigigigigigi vvvvvve e gag zetel

ra katılma gigiibibibibibiii yyyyyyololololololollalalalalalaarlrlr aa yayy zılaan metinlerin pap ylylaşaşaşaşaşaşılılılılılılı mamamamamamaasısı sağlanır.
a, gerekirsea meetitinn çeçeçeçeçeçeeççerçrçrçrçrçrçevevevevevevevesesesesesesssinininininindededededee eeelelelell ştştştştştştirirrirririririlililililillererererererininininninn cccceveveveveveve aaapapa lllanması sağlanır
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C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

C.1. 4. Konuşma metnini planlar.

C.1. 5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.

C.1. 6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

Yazılı, görsel ve işitsel unsurların, sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanımının önemi ve nasıl 

gerçekleştirileceği açıklanır. 

C.1. 8. Konuşma provası yapar.

Konuşma öncesinde konuşma yapılacak yerin, kullanılacak araçların, konuşma içeriği ve 

süresinin kontrol edilmesinin önemi vurgulanır. 

C.1. 9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur.

a. Konuşmacının sesleri ve heceleri birbirine karıştırmadan, yutmadan, tam ve doğru çıkarması,

kelime ve cümle vurgusuna dikkat etmesi; ses tonunu amacına, ortama, içeriğe ve hedef kitleye 

uygun olarak ayarlaması gerektiği vurgulanır. 

b. Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar yapılmasının önemi

belirtilir. 

C.1. 10. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.

Konuşma sırasında "hım, eee, ııı" gibi sesleri veya "işte, hani, yani, şey, mesela, atıyorum" vb. 

kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek düzeyde kullanmaktan kaçınılması gerektiği 

vurgulanır. 

C.1. 11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.

Konuşmacının içeriğe ve hitap ettiği kitleye uygun jest ve mimikler kullanmasının, dinleyici ile göz 

teması kurmasının, heyecanını kontrol etmesinin, dış görünümünü ve kıyafetini konuşma yapacağı 

ortama göre ayarlamasının önemi vurgulanır. 

C.1. 12. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.

Konuşmaya etkili bir başlangıç yapmak için içeriğe uygun soru sorma, şiir okuma; bir fıkra, hikâye, anı 

anlatma gibi tekniklere başvurulabileceği vurgulanır. 

C.1. 13. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.

Bir konuşmanın deyim, atasözü, vecize, terim, alıntı, kısa hikâye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, 

istatistiklerden yararlanma vb. unsurlarla zenginleştirilebileceği vurgulanır. 

ama, vurgulama, tonlama ve ddurururrururruu akaka lamaya dikkat ederek konuşu

ın sesleri ve heceleri birbiiririnene kkararararışşşşışşşştıt rmrmadadanan,,, yuyuyyyyyy tmadan, tam ve do

e vurgusuna dikkat eetmmtmmmmmmmmmmmeesessese i;;;;i;ii sseeeesss tttonononnunuunu uuu amamamamammaacacacacacaaccac nınaa, ortama, içeriğe v

yarlaması gerektiği i vuvvuuuvuvvuurgrgggguulu aanananaaa ırırırrrırrrır....

nefes almak için söözzzzüüüüüünnnnn aaanananlllalaaaaaaaaaaaammımımımımınannananana uuuuuuyygygygygggyygunu dddurururrrrrrurururrraaaakkkakkaaaakakkkklalllaaalaaalaaalaammmamammmmmm lal r yapılmasını

urrkekeeeeen n nn nn n gegggeggg reksiz ses vvvveeeeee kkkeeelilimmmmmem llleelel rr rr kkkkuuuukkulllana mamamammamamaaktktkttktktktktktkkttkkkttananaaaannanaanaaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaçaççaçççaaaçaaaa ınınır.

nda a "h"h"h"h"h"h" ımımımımımımm,, eee, ııı" gggiiiiibibbbbiiibb ssseseesllleeeeeleleelerii vvvvvveyeyeyyyeeeeyyyyaa a ""ii"i"i"i"iiştştştşşştşteee,e,e,e, hhhhhhhanananananani,i,i  yani, şşeye , mememememememessesesesses lal , a

ksiz yeyererereee vvvvvee dinleyicciyyyyyyiyyyyyyi iiii iii ii rrarararaaarrarr hahahahatststststsststsstssızızızıızı eedededececececececeekkkkk kkkk düdüdddddddüd zeyde kullananmamamamamamaaktktktktktktktaanan kaç

masında beddenenen ddddddilililiilllinininnnininiiiiiii dodododododooğrğrğğğğ u u veve eetkkilili i bibiçiçiçiiiimdmdmdmdmdmdm e e eeee kukukukukukuk lllllllllllaaaanana ırır..

içeriğe ve hitap ettiği kitleye uygun jest ve mimikler kullanma

sının, heyecanını kontrol etmesinin, dış görünümünü ve kıyafeti
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C.1. 14. Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran

ifadeler kullanır. 

Konuşmacının önemli noktaları vurgulamak ve dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli geçiş 

ifadelerini (bundan dolayı, özellikle, kısacası vb.) kullanabileceğine dikkat çekilir. 

C.1. 15. Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır.

Konuşmanın genel iletisinin, konuşmanın sonunda da vurgulanmasının önemi açıklanır. 

C.1. 16. Konuşmasında süreyi verimli kullanır.

C.1. 17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

2. DİNLEME

C.2. 1. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

Not alarak dinleme, empati kurarak dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme vb. tekniklerin 

kullanılabileceği vurgulanır. 

C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.

C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

Dinlediği konuşmadaki temel kavramların ve ayrıntıların belirlenmesi sağlanır. 

C.2. 4. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.

C.2. 5. Dinlediklerini özetler.

C.2. 6. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.

C.2. 7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.

Konuşma; konu akışındaki uyum, olaylar, bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık açısından 

değerlendirilir. 

C.2. 8. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular.

inleme tekniklerini kulullalaanınınnnnnnnır.r.

mpati kurarak dinleleleeleellelleeemmmmemmeeeme,,, sseses ççiçiiiçicicicici dddddddddiininleeleleleememe,, eleleeee eşeştirel dinleme vb

nır.

manın konu ve ana dddüşüşüüüşüşüüünnnncceeeeeecesis nnniiin ttteessssee pip t ededdeeeeeerreeeeeeeeer...

maddaaaaaa kokokokokokokonnu akışını takakkkkkkiipppppp eeeddedeeeer.r

emeelll kakakakakakak vvvvrvrvv ama ların vveeeee aaaaaaaayyyryrryy ınınnttttıtıtıtıttıt larıırırın nn n nnn bebebebbb lilililiiillirlllrlrlrrrleennenenennmmememeeemememesiisisisis ssağğlanınır.r

madakakii açaççççççıkıkıkıkıkıkk vvvvvee örö tük kkk iililllilllileetetetettttettetililliilililliliilillererererreee iii bebebebebbbebeelililililili llrlrrrlrlrleeererer..

etler.

bilgileriyle karrşşılaaştş ırrrırır..

manın tutarlılığını sorgular.
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11. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 5 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: :
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4. ÜNİTE: MAKALE

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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6. ÜNİTE: ROMAN II. DÖNEM

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: rı:
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7. ÜNİTE: TİYATRO

Ünite Süresi: 5 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: uları:
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8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: ları:
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9. ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: rı:
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12. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: ı:
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 8 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 


