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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 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 Pehlivan
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 için de 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
göz önüne 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:





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 disiplinlerden
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 yeterliğinin 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 önemle 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.
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TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ
Gerekçe
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen Türkçe Öğretim Programı, Türkçenin
öğretim, bilim ve kültür dili olarak kullanımını temel almaktadır. Bireyin anadilini etkin bir
biçimde öğrenmesi, yaşamsal bir gerekliliktir. Birey, kendi anadilinde yetkinliğe ulaştıkça
düşünme, yaratma, iletişim kurma, tartışma gibi birçok beceriyi başarılı bir biçimde
gerçekleştirebilecektir. Türkçe dersi, aynı zamanda okullarda öğretilen bütün derslerle ve
akademik başarıyla doğrudan ilişkilidir. Bireyin anadili becerisi geliştikçe anlama ve anlatma
becerileri, dolayısıyla diğer derslerdeki akademik başarısı da gelişecektir. Özetle belirtmek
gerekirse, bu programda disiplinler arası bir yaklaşım temel alınmış ve özellikle Türkçeyi
günlük yaşamda etkili bir biçimde kullanabilen öğrencilerin yetişmesi amaçlanmıştır.

Günümüzde dil öğretim programlarında çok kültürlülük ve çok dillilik konularına
vurgu yapılmaktadır. Kendi dilini etkin bir şekilde öğrenen ve kullanan bireyler, diğer dilleri
de kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Bunun yanında, KKTC’de Kıbrıs ağzının da bilinmesi ve
yaşatılması kültürel açıdan bir gerekliliktir. Bu noktadan hareketle, dil sevgisi ve bilincini
geliştirebilmek adına Türkçe Öğretim Programı’nda bilişsel öğrenme çıktıları kadar duyuşsal
öğrenme çıktılarına da önem verilmiştir.

Eğitimdeki gelişmeler ışığında öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak çağdaş
ve nitelikli bir anadili eğitimi gerçekleştirmek çok önemlidir bu bağlamda Türkçe öğretiminde
öğretme-öğrenme yaklaşımı belirlenirken kuramlar/stratejiler/modeller arası bir anlayış
(yapılandırmacılık, çoklu zeka, etkin öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme, sunuş ve
buluş yoluyla öğrenme, araştırma-geliştirme yoluyla öğrenme, sosyal-duygusal öğrenme…)
benimsenmiştir.
Amaç
Türkçe Öğretim Programı’nın amacı, Türkçeyi doğru ve etkili kullanan; ulusal ve
evrensel değerler bağlamında diğer dillere, ağız özelliklerine saygı duyan ve genel olarak dil
bilinci, sevgisi ve kullanım duyarlığı olan öğrenciler yetiştirmektir.
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Program Çıktıları
Türkçe Öğretimine
Ait Öğrenme
Alanları

Türkçe Öğretimine Ait
Program Çıktıları

Türkçe Öğretimine Ait Alt
Öğrenme Alanları

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.
Anlama
Hızlı, akıcı ve anlamlandırarak okur.
Dil Becerileri
Kendini sözlü olarak ifade eder.
Anlatma
Kendini yazılı olarak ifade eder.
Farklı yazar, şair ve yazın türlerini tanır.
Yazını Anlama
Yazınsal türlerdeki iletileri kendi yaşantısı ile içselleştirir.
Yazın
Yazınsal Eleştiri ve
Yaratıcılık

Düzeyine ve ilgisine uygun farklı konularda edebi türlere yönelik ürünler oluşturur.
Yazın aracılığıyla sanatsal bakış açısı geliştirir ve kendi yazın tarzını belirler.
Kıbrıs kültürüne ve Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Dil Bilinci

Diğer kültürlere, dillere ve ağızlara saygı gösterir.
Türkçeyi sever ve kullanım duyarlığı gösterir.

Dil Bilinci ve
Kullanımı

Günlük ve akademik yaşamında Türkçenin kurallarını uygular.
Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.
Dil Kullanımı
Dili, farklı amaçlar için kullanır.
Bilgi teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.
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1. Sınıf - Türkçe
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı
1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1.2. Ses kaynağı konuşmacı, televizyon ekranı, film
perdesi, sahne vb.dir.

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.

Dil Becerileri:
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1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta oturur.

1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

1.3. Zihinsel (dikkatini yoğunlaştırma) ve duyuşsal (istekli
olma) hazırlık yapar. Ayrıca öğrenci kullanacağı ders
araç-gereçlerini hazırlar.

1.4. Söz kesmeden sabırla dinleme, dikkat dağıtıcı
hareketler yapmadan saygıyla dinleme, başkalarıyla
konuşmadan sessizce dinleme, soru sormak ve yorum
yapmak için uygun zamanı bekleme, konuşmacıyı
dinlediğini yüz ve beden ifadeleri ile gösterme vb.

* Dinleme
* İzleme
* Hazırlık

Ara Disiplinler

* Görgü kuralları

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Dinleme amacı

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

1.5. Dinleme amacını belirler.

2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.
2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin

1.5. Dinleme amacını (bilgi edinmek için, eğlenmek, bir
şeyi öğrenmek için vb.) belirlemede öğretmen kılavuzluk
eder.

2.2. İçerik; olaylar, kahramanlar, yer, zaman, düşünceler
vb. ile ilgilidir. Farklı türdeki sorular ise, boşluk
doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, şekiltablo tamamlama vb. gibidir.

*Konu
*Okur-yazarlık
*Olay
*Kahraman

konusunu bulur.
2.3. Anlamlarını bilmediği sözcüklerin ve söz öbeklerinin

Beceriler

*İşbirliği
*Eleştirel ve Yaratıcı
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2.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde

anlamlarını fark etme, eksik sözcüğü tamamlama ve
sözcüklerin zıt anlamlarını bulma gibi çalışmalar
yürütülür.

içerikle ilgili farklı türdeki sorulara
yanıt verir.

*Yer

düşünme

*Zaman

* Araştırma ve Problem
çözme

*Sözcük ve söz öbeği
2.4. Cümlenin anlamını fark etme ve
karşılaştırma, olumlu-olumsuz cümleleri

2.3. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük dağarcığı
ile ilgili farklı etkinlikleri yapar.

ayırt etme çalışmaları yürütülür.

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Sözcük dağarcığı
*Girişimcilik
*Anlam
*Zıt anlam
*Olay örgüsü

2.5. 5N 1K soruları (Ne, nerede, ne zaman,
2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisi ile
ilgili farklı etkinlikleri yapar.

*Başlık
nasıl, neden, kim), evet-hayır soruları vb.
*Canlandırma

2.5.Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin kendi
sorularını oluşturur.

2.6. Gelişim sırası, olay örgüsü, sıralama,
sınıflama gibi etkinlikler.

2.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin gelişim
2.8. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili resim
sırasını söyler.
çizme, metinle görsellerin uyumunu
değerlendirme, verilen resimlerden doğru
2.7. Dinlediklerini/izlediklerini kendi
olanı seçme, verilen resimde eksik bırakılan
cümleleriyle anlatır.
yerleri tamamlama gibi çalışmalar yürütülür.

2.8. Dinlediklerini/izlediklerini görsel
olarak ifade eder.
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2.10. Öğrencilerin dinlediklerinde/izlediklerinde
karşılaştığı karakterlerin yerine kendilerini koyarak
yorum yapmaları ve ön yaşantılarından örnekler

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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vermeleri sağlanır.
2.9. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili
canlandırma yapar.

2.10. Dinlediklerinden/izlediklerinden yola çıkarak
kendi yaşamından örnekler verir.

2.11. Bilgi edinme, zevk alma, öğrenme, iletişim kurma,
sesleri, beden dilini ayırt etme vb. amaçlar
doğrultusunda dinleme/izleme etkinlikleri öğretmenin
kılavuzluğunda yapılır.

2.11. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
belirlediği amaçlar doğrultusunda dinler/izler.
3. Öğretmen dinleme becerisi ile ilgili

3. Sınıf içinde ve dışında dinlemeyleizlemeyle ilgili etkinliklere istekli olarak
katılır.

aşağıdaki konular üzerinde durur ve

*Dinleyici

Beceriler

öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

*İzleyici

*Okur-yazarlık

3.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın

Dinlemenin işitmeden farklı olduğu ve daha

*Dinleme

*Girişimcilik

gerektirdiği becerileri geliştirmeye

çok çaba gerektirdiği; Dinlemenin doğumla

istekli olur.

birlikte başladığı ancak okula başladıktan

*İşitme
*Anlama

sonra gelişebileceği; Dinleme/izleme
3.2. Dinleme-izleme sürecindeki

*Beden dili
sürecinin anlama ile sonuçlanmasının çok
*Görgü kuralları

engelleri ortadan kaldırmaya istekli

önemli olduğu; Dinlemenin okuma gibi

olur.

anlamaya yönelik bir beceri olduğu ve
dinleyerek anlamanın üstün yönleri

3.3. İlgi ve beğenisine uygun kişisel

(konuşmacıya soru sorma, konuşmacının yüz-

dinleme-izleme arşivi oluşturur.

beden dilini anlamlandırma vb.) gibi.

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Ortam
*Zaman
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

3.1.Öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici
olmaları için gerekli bilişsel (sözcükleri
anlamlandırma, yüz ve beden dilini
anlamlandırma), duyuşsal (ilgi gösterme,
saygı duyma, tarafsız olma, empati kurarak
dinleme) ve devinişsel becerilerini (doğru
oturma) geliştirmelerinde istekli olmaları
sağlanır.

3.2.İyi bir dinlemenin/izlemenin önündeki
engeller şöyledir:
i. yorgunluk, uykusuzluk, açlık gibi birtakım fizyolojik
engeller,
ii. hayal kurma gibi duyuşsal engeller,
iii. dinlerken görgü kurallarına uymama,
iv. ortamla ilgili sorunlar (gürültü, kalabalık,
karanlık, sıcaklık-soğuk, havasızlık, yanlış
oturma düzeni, ilgiyi dağıtan araç-gereçler
vb.)
v. zamanın etkin kullanılamaması vb)
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Okumak için vücudunu doğru
kullanır.

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

1.1. Dik ve rahat oturma; Gözlerini abartılı bir biçimde
kırpıştırmadan ve ovuşturmadan okuma; Okuma
materyalini gözden uygun uzaklıkta tutma; Parmak,
cetvel ve kalem kullanmadan gözleriyle okuma;
Sallanmadan (başını, elini, kolunu vb.) okuma; Kontrollü
nefes alma (okuma sürecini aksatmama, cümleye göre
nefesini ayarlama); Sayfaları çevirirken parmaklarını
kullanma (avuç içini veya elini kullanmama) ve okuma
hızını-akıcılığını aksatmama gibi konular üzerinde
durulur.

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

Ara Disiplinler

Dil Becerileri:
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1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları
yapar.

1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru

1.2. Okuyacağı metinle ilgili ön bilgilerini anımsar,
dikkatini yoğunlaştırır ve okumasını duyuşsal açıdan
olumsuz etkileyecek unsurlardan uzaklaşır. Okuma
ortamını düzenler (ışığın yeterli olmasını ve sol arkadan
gelmesini sağlama, kitap-defterlerinde ilgili sayfayı açma,
sırasını düzenleme vb.).

*Okuma
*Okuma kuralları
*Okuma araçgereçleri
*Akıcı okuma

kullanır.

okur.

1.3. Okuma materyalini okuma yönüne uygun olarak düz
tutma; Kitaplarını ve defterlerini temiz tutma;
Kitaplarının-defterlerinin kapağını kaplama; Kitaplarınıdefterlerini koruma, uzun süreli kullanma ve onlara zarar
vermeme gibi konularda öğrenciler bilgilendirilmelidir.

1.5. Okuma amacını belirler.

1.4.Bağırmadan, mırıldanmadan, vb. dikkat

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden

dağıtıcı hareketler yapmadan okuma
konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.5. Okuma amacını (bilgi edinmek için, eğlenmek, bir
şeyi öğrenmek için vb.) belirlemede öğretmen kılavuzluk
eder.

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.
2.1. Okuduklarının konusunu bulur.

2.2. İçerik; olaylar, kahramanlar, yer, zaman, düşünceler
vb. ile ilgilidir. Farklı türdeki sorular ise, boşluk
doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, şekiltablo tamamlama vb. gibidir.

*Konu
*Başlık
*Olay

2.2.Okuduklarında içerikle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

2.3. Anlamlarını bilmediği sözcüklerin ve söz öbeklerinin
anlamlarını araştırma, eksik sözcüğü tamamlama ve
sözcüklerin zıt anlamlarını bulma gibi çalışmalar
yürütülür.

2.3. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

*Kahraman

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

*Yer

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Zaman

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Sözcük ve söz öbeği
2.4. Cümlenin anlamını fark etme ve
karşılaştırma, eksik cümleyi tamamlama ve

2.4. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

olumlu-olumsuz cümleleri ayırt etme
çalışmaları yürütülür.

2.5.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

2.6.Okuduklarındaki olayların ve

*Anlam
*Zıt anlam

Ara Disiplinler

*Olay örgüsü

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.5. 5N 1K soruları (Ne, nerede, ne zaman,

*Başlık

nasıl, neden, kim), evet-hayır soruları vb.

*Canlandırma

düşüncelerin gelişim sırasını
söyler.

*Sözcük dağarcığı

*Cümle
2.6. Gelişim sırası, olay örgüsü, sıralama,
sınıflandırma vb.

* Olumlu-olumsuz
cümle
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2.7. Okuduklarını kendi cümleleriyle
anlatır.

2.8. Okuduklarını görsel olarak ve

2.8. Okudukları ile ilgili çizimler yapma, metinle
görsellerin uyumunu değerlendirme, verilen resimlerden
doğru olanı seçme, verilen resimde eksik bırakılan yerleri
tamamlama, görsellerden (fotoğraf, grafik, resim,
karikatür, afiş) yararlanarak metni anlamlandırma gibi
çalışmalar yürütülür.

görselleri kullanarak ifade eder.

2.9. Okuduklarıyla ilgili canlandırma

2.10. Öğrencilerin dinledikleri/izlediklerinde karşılaştığı
karakterlerin yerine kendilerini koyarak yorum yapmaları
sağlanır.

yapar.
2.11.Öğrencilerin okuduklarında karşılaştığı
2.10. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

karakterlerin yerine kendilerini koyarak
yorum yapmaları ve ön yaşantılarından
örnekler vermeleri sağlanır.

2.11. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.
2.12. Öğrencilerin önceden okudukları
2.12. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.

metinlerle yeni karşılaştığı metinleri
ilişkilendirmeleri istenir.

2.13. Ele alınan bir metni belirlediği amaçlar
doğrultusunda okur.
2.13. Bilgi edinme, zevk alma, öğrenme,
vb. amaçlar doğrultusunda
okuma etkinlikleri öğretmenin
kılavuzluğunda yapılır.

*Karşılaştırma
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3.1. Birinci sınıfa giden bir öğrencinin dakikada 40-60
sözcüğü sesli okuması beklenmektedir. Sesli okuma
sırasında aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:
- Akıcı ve anlaşılır okuma
- Doğal bir sesle (konuşma sesiyle) okuma

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine uygun okur.
3.1. Sesli ve akıcı okur.

3.2. Sessiz okur.

3.3. Grupça okur.

- Harfleri ve sözcükleri doğru seslendirme

*Sesli okuma

Beceriler

*Sessiz okuma

*Okur-yazarlık

*Doğal ses

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Ses şiddeti
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Metin
*Girişimcilik

- Noktalama işaretlerine uygun duraklamalar yapma
*Paragraf

*İşbirliği

- Sesin şiddetini dinleyicilere göre ayarlama
- Dinleyicileri sıkmadan okuma

*Noktalama
işaretleri

- Dinleyicilerin karşısında özgüvenini yitirmeden okuma
(zaman zaman göz teması kurma)

*Dize

- Noktalama işaretlerine uyarak anlaşılır bir şekilde
okuma

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Nakarat
*Durak
Ara Disiplinler
*Beden dili

3.4. Canlandırarak okur.
3.2. Sessiz okuma sırasında aşağıdaki konulara dikkat
edilmelidir:
3.5. Ekrandan ve görsel okur.

- Konuşma organlarını (dil, dudak, gırtlak vb.)
kıpırdatmadan okuma

*Görsel okuma
*Ekran
*Karikatür

- Mırıldanarak veya fısıldayarak okumama
3.6. Serbest okur.
-Sağa-sola, öne arkaya sallanmadan okuma
3.3. Grupça okumaya toplu veya koro okuma da
denmektedir. Öğrencilerin grupça okurken arkadaşlarıyla
uyumlu olmaları (aynı anda aynı sesi çıkarma, aynı hızda
okuma, doğru anda okumaya başlama vb.) ve okuma
sırasında arkadaşının yanlışlarından olumsuz
etkilenmemeleri sağlanmalıdır. Grupça okuma aşağıdaki
gibi farklı şekillerde yürütülebilir:
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*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık
*Kitapçı
*Kütüphane

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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- Metnin tamamını hep birlikte okuma

*Kitap fuarı

- Metnin farklı bölümlerini/paragraflarını/
dizelerini/nakaratlarını gruplara (2’li, 3’lü vb.) ayrılarak
okuma

*Okuma listesi

- Ezberlenen şiir, tekerleme ve manileri sınıfça veya
grupça okuma (ezber çalışmalarının bireysel olmak
yerine grupça yapılması önerilmektedir.)

3.4. Canlandırarak okuma yapılırken aşağıdaki konulara
dikkat edilmelidir:
- Sesini ve beden dilini etkili kullanarak okuma
- Metinlerdeki kişilerin konuşmalarını fiziksel ve duygusal
özelliklerine uygun olarak okuma
- Metinlerdeki konuya ve anlama uygun olarak okuma
- Metnin tür özelliklerine (şiir, tiyatro, öykü, masal vb.)
uygun olarak okuma
- Canlandırarak okuma yaparken abartılı ve yapmacık
davranmaktan kaçınma

3.5. Ekrandan ve görsel okumanın basılı kaynakları
okumaktan farklı olduğu (hız, anlama, materyal kullanma
gibi) üzerinde durulmalıdır. Bunun yanında görsel
okumanın öğeleri (karikatür, fotoğraf, resim, afiş)
öğrencilere tanıtılmalıdır. Metinleri okurken görsellerden
yararlanma ve metinleri görsellerle ilişkilendirme
konusunda çalışmalar yürütülmelidir.

*İçindekiler

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı
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3.6. Öğretmen sınıfta kitap okumaya özel zaman ayırmalı
ve okuma saatleri (günlük, haftalık, aylık, yıllık)
düzenlemelidir (günde en az yarım saat). Öğrencilerin;
- Kitap edinmeleri,
- Kitap okuma listesi (farklı türlerdeki kitaplardan
oluşan) hazırlamaları,
- Kendi kitaplıklarını oluşturmaları ve sınıf, okul, çocuk
kitaplıklarından yararlanmaları
- Kitapçılara, kütüphanelere ve kitap fuarlarına gitmeleri,
- Süreli yayınlara (çocuk dergilerine ve gazetelere) abone
olmaları ve okumaları
- Kitapların içindekiler ve dizin bölümünden
yararlanmaları,
- Sınıfta arkadaşlarına beğendiği kitapları anlatmaları,
kitaplarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaları,
- Arkadaşlarına armağan olarak kitap almaları veya
ödünç kitap vermeleri teşvik edilmelidir.

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.
4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli
olur.

4.2. Farklı türdeki metinleri okumak için
istekli olur.

4. Öğretmen, okuma becerisi ile ilgili aşağıdaki konular
üzerinde durur ve öğrencilerin farkındalığını
artırmaya çalışır:Okumanın yaşamsal bir beceri
(beslenme, uyuma, nefes alma gibi) olduğu;
Okumanın her ders için gerekli olduğu ve
öğrenmenin büyük ölçüde okumakla ilişkili olduğu;
Okuma becerisinin gelişimsel (dinleme, okuryazarlık,
okuma alışkanlığı, eleştirel okuma, evrensel okuma)
olduğu ve okuyarak anlamanın üstün yönleri (istediği
zamanda ve mekanda okuma, istediği sayıda
tekrarlayarak okuma, okuma materyallerinin daha
kalıcı olması/saklanması vb.)

*Şiir
*Öykü
*Masal
*Tiyatro

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik

*Mani
*Ninni

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
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*Hikaye
4.3. Kendi kültürüne özgü metinleri
okumak için istekli olur.

4.4. Farklı konulardaki metinleri okumak

4.2. Farklı türlerdeki metinler; şiir, öykü, masal ve
tiyatro’dur.

vatandaşlık

*Bilmece
*Tekerleme

4.3. Kendi kültürüne özgü metinler; mani, ninni, masal,
hikaye, bilmece, tekerleme’dir.

için istekli olur.
4.4. Farklı konular; doğa, aile, çevre, insan ilişkileri,
iletişim’dir.

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Dil Becerileri:
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Öğrenme Çıktısı
1. Konuşmaya hazırlık yaparak konuşmayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

1.2. Konuşmalarında durak ve ton gibi
ses üstü birimleri doğru ve etkili
kullanır.

1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşur.

Açıklamalar
1.1. Sesi doğru ve etkili kullanma ile ilgili aşağıdaki
konulara dikkat edilir:
- Konuşurken sözcük içindeki sesleri eksik
çıkarmama/yutmama (havlu>avlu),
- Konuşurken sözcük içindeki seslerin yerini
değiştirmeme (yanlış>yalnış),
- Konuşurken sözcüklerdeki sesleri başka
seslerle değiştirmeme (bakla>pa kla),
- Konuşurken sözcüklere ses eklememe
(saat>sahat),
- Bağırarak veya işitilmeyecek
biçimde konuşmama,
- Akıcı konuşmayı engelleyecek
herhangi bir ses çıkarmama (örneğin
ıhılamama),
- Çok hızlı veya yavaş konuşmama.

Temel
Kavramlar
*Konuşma
*Ses
*Durak
*Ton

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Görgü kuralları
*Dinleyici
*Ses yutma
*Ses ekleme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

*Beden dili
1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

1.6. Konuşmaya hazırlık yapar.

1.2. Konuşmalarında durak ve ton gibi ses üstü birimleri
doğru ve etkili kullanma ile ilgili aşağıdaki konulara
dikkat edilir:

*Soluk alma-verme

- Konuşmanın akışını bozacak duraksamalar
yapmama,
- Konuya ve konuşmanın düzeyine uygun bir
tonla (sakin, neşeli, saygılı vb) konuşm a,
- Cümle içerisindeki yapı ve anlama uygun
ton değişimleri yaparak konuşma.

*Göz teması

1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşma ile ilgili
aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Konuşurken doğru nefes alıp verme
(gürültüsüz, yeterli, düzenli nefes alma,
nefes alırken konuşmama, nefesini cümlenin
uzunluğuna ve anlamına göre ayarlama vb),
- Konuşma yaptığı yerde rahat ve ölçülü
olma,
- Dinleyiciler karşısında temiz ve özenli
olma, uygun kıyafetler giyme,
- Beden duruşuna dikkat ederek konuşma
(inandırıcılıktan uzak, güvenilir olmayan,
saygı duyulmayacak, yapmacık, çekingen vb.
bir duruş sergilememe),
- El-kol hareketlerine (jestlere) dikkat
ederek konuşma (sallanma, durmadan
kıpırdanma, abartılı/dikkat dağıtıcı el -kol
hareketleri vb. yapmama),
- Mimiklerine dikkat ed erek konuşma
(mimiklerin hiç kullanılmaması/belirsizliği/
aşırılığı/konuyla ilgili olmayışı, aynı mimiğin
sürekli tekrarlanması, yersiz kaş çatma,
gülümseme, surat asma, ağız hareketleri,
aşırı duygusal vb gibi yanlış mimikler
kullanmama),
- Göz teması kurarak konuşma (dinleyicinin

*Mimik

*El-kol hareketleri

vatandaşlık
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yüzüne bakma, yukarıya veya yere bakmama,
gereksiz göz kırpmama vb).
1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşma ile ilgili aşağıdaki
konulara dikkat edilir:
-Konuşmanın başında uygun hitap ve unvan
kullanma,
- Tanımadığımız, yaşça büyük ve konum
olarak üstümüzdeki kişilere “sen” yerine
“siz” diye hitap etme,
-Günlük iletişimin gerektirdiği kimi kalıp
sözcükleri (günaydın, merhaba, nasılsın gibi)
kullanma,
-Konuşmalarında küfürlü ve argo sözcüklere
yer vermeme,
-Alaycı sözler kullanmadan konuşma,
-Ağızda bir şey varken konuşmama,
-Konuşmayı belirtilen/istenilen sürede
bitirme.
1,5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşma ile ilgili
aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Dinleyicilerin ilgi ve beklentilerine uygun
akıcı ve etkileyici bir b içimde konuşma,
-Dinleyiciler tarafından yapılan
yorumları/eleştirileri doğal karşılama ve
sorulan soruları uygun bir biçimde yanıtlama
vb.

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Bir amacı temel alarak ve varmak

1.6. Konuşmalarında yararlanacağı araç
gereçleri hazırlar.
2.1. Konuşma amaçları; ikna etme, problem
çözme, bilgi verme, eğlendirme, eleştirme,
tartışma ortamı sağlamak, istek bildirmek,
şikayet etmek gibidir.

*Konuşma amacı
*Konuşma konusu
*Sözcük

istediği noktayı belirleyerek konuşur.
2.3. Dağınık, kopuk, bağlan tısız konuşmaktan

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
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2.2. Konuşma konusunu anlaşılır ve kısa
bir biçimde belirtir.

2.3. Konudan ayrılmadan konuşur.

2.4. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

kaçınma; Konuştuklarında çelişkilere ve
tutarsızlıklara düşmeme; Konuşurken
ayrıntılara ve gereksiz örneklere yer
vermeme ve Konuşurken bilgi yanlışı
yapmama gibi konularda öğrenciler uyarılır.

*Cümle
*Sözlü anlatım
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*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Dilbilgisi kuralları

2.4.İstenildiğinde aynı konuyu farklı sözcü kc ü m l e l e r l e a ç ı k l a m a ; Sö z c ü k v e c ü m l e
tekrarlarına yer vermeden konuşma gibi
konularda öğrenciler bilgilendirilir.

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.5. Öğretmen, inceltme işareti alan
sözcüklerin kullanımına dikkat çekmelidir.

2.5. Konuşmalarında gerekli dilbilgisi
kurallarına uyar.

3. Konuşma türlerine uygun olarak konuşur.
3.1.Bireysel olarak veya grupça hazırlıksız
konuşmalara katılır.

3.2.Bireysel olarak veya grupça hazırlıklı
konuşmalara katılır.

3.1. Hazırlıksız konuşmalar iki başlık altında
ele alınabilir.
i ) Sı n ı f t a - o k u l d a d o ğ r u v e e t k i l i k o n u ş m a
(Ödevlerini, çalışmalarını, görselleri
konuşarak anlatma; Grup tartışmalarında
konuşma ve sözcü olma; Doğaçlama, gezi,
gözlem, deney, sanat, spor etkinliklerinde
konuşma; Kendisine yöneltilen soruları
yanıtlama; Düzeyine uygun sesletim -telaffuz
çalışmaları yapma gibi)
ii) Günlük yaşamında ve toplumsal
ilişkilerinde doğru ve etkili konuşma
(Tanışma-tanıştırma, kutlama, özür dileme,
yol sorma, telefonla konuşma, sohbet görüşme, karşılama, uğurlama, selamlaşma,
fıkra anlatma gibi)
3.2. Hazırlıklı konuşma etkinliklerinde

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Hazırlıksız konuşma
*Hazırlıklı konuşma
*Etkili konuşma

*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği
*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
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aşağıdaki çalışmalar yürütülebilir:
-Drama etkinliklerinde üstlendiği role uygun
konuşma,
-Belirli ve özel günlerde (Öğretmenler Günü,
Cumhuriyet Bayramı, Hayvanları Koruma
Günü, açılış konuşmaları vb) konuşma,
-Sınıf veya okul tiyatrosu etkinliğine katılma,
-Sınıfta, okulda veya okul dışında tartışma
etkinliklerinde konuşma.
4. Öğretmen konuşma becerisi ile ilgili

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
özen gösterir.

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Beceriler

aşağıdaki konular üzerinde durur ve

*Okur-yazarlık

öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

*Araştırma ve Problem
çözme

4.1. İyi bir konuşmacı olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmede
istekli olur.

4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede
istekli olur.

4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri
örnek alır.

4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.

Konuşmanın insan yaşamındaki önemi;
Konuşma becerisin in okulla birlikte
g e l i ş e b i l e c e ğ i ; Sö z l ü a n l a t ı m ı n ü s t ü n y ö n l e r i
(etkileşim, soru sorma, ses tonu ile anlam
farklılığı yaratma) kavrama gibi.
4.1. Bilişsel (doğru, yeni bilgiler sunma,
yalnızca öğrendiklerini değil gözlemleri ve
deneyimlerini de anlatma gibi),
Duyuşsal (sorumluluk, içtenlik, dürüstlük,
canlılık, empati kurarak, hoşgörülü vb.olma
gibi)
Devinişsel (konuşmalarında beden dilini
etkili biçimde kullanma gibi)
4.2. Konuşma sorunları aşağıdaki gibidir:
- Sesletim(telaffuz) yanlışları,
- Sö z ü u z a t m a / g e v e l e m e / t e k r a r l a m a ,
- Yetersiz(eksik) konuşma,
- Dinleyicilere kendi düşüncelerini dayatma
ve dinleyicileri aldatma/küçümseme/kişiliği
zedeleyici eleştiriler yapma,
-Ortamın gerektirdiği duygusal öğelerden
yoksun konuşma,
-Dinleyicilerin bilgi düzeyinin çok üstünde
veya altında kalma,

*Sözlü anlatım

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*İçtenlik

*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Sorumluluk
*Dürüstlük
*Höşgörü
*Etkili beden duruşu

Ara Disiplinler

*Konuşma sorunları

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Üslup
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-Tehdit eder gibi, yargılayıcı konuşma,
- Sö z ü h e p k e n d i n e g e t i r e r e k b e n d i l i n i
kullanma vb.
4 . 3 . Sö z e d i l e n k i ş i l e r ; ö ğ r e t m e n , a i l e
büyükleri, tiyatro sanatçıları, televizyon radyolardaki sunucular vb. olabilir .

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

Dil Becerileri:

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için
gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

1.5. Yazma amacını belirler.

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

1.1.Yazmak için vücudunu doğru kullanma (oturma,
kağıtla göz mesafesini ayarlama vb.); Duyuşsal olarak
hazırlanma (motive olma, konuya ilgi gösterme, kaygı
düzeyini azaltma vb.); Yazı ortamını düzenleme (ders
araç gereçlerini hazırlama, ışığı ayarlama) gibi konulara
dikkat çekilir.

2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanma konusunda
aşağıdaki konulara dikkat çekilir:
-Kalemi doğru ve çok sıkmadan tutma,
bastırmadan yazma
-Silgiyi gerektiğinde ve kitaba -deftere zarar
vermeyecek biçimde kullanma
-Kalemtıraşı etrafı kirletmeden ve kaleme
zarar vermeyecek biçimde kullanma
-Defteri yırtmadan, temiz ve ekonomik
kullanma
-Kitabı özenli ve temiz kullanma
-Cetveli etkili bir biçimde kullanma
-Yazı tahtasında tebeşirle veya tahta
kalemiyle yazma
-Bilgisayarda ve benzeri teknolojik araçlarda
doğru ve etkili yazma vb.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için gerekli

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Yazma

Ara Disiplinler

*Yazı planı

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Yazı araç-gereçleri
*Düzeltme
sembolleri
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biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:
-Okunaklı, temiz ve düzenli yazma
-Kareli, çizgili (tek, çift veya dört çizgili) ve
çizgisiz kağıda yazma
-Kağıdın üst, alt ve yan kısımlarında kenar
boşluğu bırakma
-Harf, sözcük, cümle ve satır aralıklarında
uygun boşluklar bırakma
-Paragraflara satır başı yaparak
(yaklaşık 2cm içeriden) başlama
-Harfleri aynı yönde ve dik yazma
- Sa t ı r l a r ı a y n ı h i z a d a v e ç i z g i y e d i k k a t
ederek yazma
-Sıralamalarda veya alt başlıklarda sayı ve
sembollerden yararlanma
- Gerektiğinde kâğıdın belli bölümlerine
tarih, ad, soyad, sınıf ve okul adını yazma
- Yazı çalışmalarında cetveli doğru ve etkili
kullanma
- Gerektiğinde yazının başlığını sayfanın
uygun kısmına yazma; başlıkla yazı arasında
uygun bir boşluk bırakma
-Gerektiğinde kağıdın uygun yerine sayfa
numarası yazma
1.4.Yazıdaki düzeltme sembolleri “Öğretmen Kılavuz
Kitabında” sunulmuştur.

1.5. Öğretmen yardımıyla veya kendi başına öğrencilerin
bilgi vermek, duygularını paylaşmak, açıklama yapmak
vb. amaçları yerine getirmeleri için yazı yazmaları
sağlanır.

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

44

Beceriler

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

2.2. Noktalama işaretlerini doğru
kullanarak yazar.

2. Öğretmen, öğrencilerin yazı yazarken kaba
sözler, argo, eski dilde kalmış ve günümüzde
kullanılmayan veya yazıya geçmemiş yerel
ağızlardaki sözcükleri kullanmaktan
kaçınmalarını; sözcük ve cümle tekrarları
yapmadan yazmalarını ve düzeyine uygun
konularda bilgi yanlışı yapmadan yazmalarını
sağlamalıdır.

*Noktalama
işaretleri

*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı d.

*Yazım kuralları
*Kişisel-sosyal yet.

2.1. ve 2.2. için gerekli açıklamalar dilbilgisi
bölümünde belirtilmiştir.

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.3. Amacına ve seçtiği konuya uygun
tanımlar, açıklamalar, örnekler, benzetmel er
yazması beklenir.

2.3. Konu ve amacına bağlı olarak yazar.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

3. Farklı metin türlerinde yazar.

3. Öğrencilerin kısa şiir ve öyküler yazmaları
beklenmektedir. Bu çalışmalar öğretmen
kılavuzluğunda bireysel ve grupça
yapılabilir.

*Yazma

*Eleştirel ve

*Metin türü

Yaratıcı düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Beceriler

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. Yazma sorunlarını belirlemede
istekli olur.

4.2.Karşılaştığı yazılı anlatım
yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

5. Yazı kurallarını temel alarak kendine
özgü bir yazı stili geliştirir.
5.1. Dik temel yazı karakterine uygun yazar.

5.2. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya istekli olur.

4. Öğretmen, yazmanın her ders için gerekli
olduğunu, yazmanın öğrenilebileceğini ve
g e l i ş t i r i l e b i l e c e ğ i n i a ç ı k l a m a l ı d ı r . Ay r ı c a ,
öğrencilerin günlük yaşamda yazma
b e c e r i s i n i k u l l a n m a l a r ı n ı ö z e n d i r m e l i d i r . Kart
yazma, Belirli günler ve etkinlikler (doğum günü vb.) için
davetiye hazırlama ve Sınıf/okul gazete ve dergilerine
yazı yazma gibi etkinlikler yürütülmelidir.
4.1. Yazma sorunları; aynı sözcüğü
tekrarlama, dilbilgisi ve noktalama yanlışları
gibidir.

*Okur-yazarlık
*Kart
*Günlük
*Davetiye
*Gazete

*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Dergi
*Duyuru(ilan)
*Yazılı anlatım

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler

5.1. Dik temel yazıya ilişkin aşağıdaki çalışmalar
yürütülmelidir:

*Okur-yazarlık

- Temel çizgi çalışmaları,

*Dik temel yazı

- Kareli yüzeyde, dört çizgi üç eşit aralıklı yüzeyde ve
normal satır aralıklı yüzeyde yazma,

*Çizgi çalışması

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

*Büyük harf

5.3. Yazdıklarına ilişkin eleştiriye açık olur.
5.4.Yazdıklarının kenarlarını süsler ve yazılarını
resimlendirir.

-Dik temel büyük ve küçük harflerin kapladıkları alan
itibarı ile oluşturdukları geometrik şekiller,
- Dik temel karakterlerdeki büyük ve küçük harfleri
yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar.
Not: Ayrıntılar “Öğretmen Kılavuz Kitabında”
sunulmuştur.

Ara Disiplinler
*Küçük harf
*Güzel yazı
*Geometrik şekil

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt Alanı
/ Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı

1.1. Öğrencilerden metinden seçilen bir sözcükle ilgili
çağrışım sözcüklerini yazmaları istenebilir.

1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini tanır.
1.1. Metin incelemeleri ile söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanır.
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun, drama
vb. etkinlikler aracılığıyla söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanır.

1.2. Metinlerden bağımsız olarak aşağıdaki çalışmalar
yürütülebilir ve sözcük öğretimi gerçekleştirilebilir.
- Görsellerden, İşitsel araçlardan-materyallerden,
Görsel-işitsel araçlardan ve etkinliklerden yararlanarak
yeni sözcüklerin farkına varıp anlamlarını bulma.
- Oyun, araştırma, gezi, gözlem, deney ve deneyim
kazanma yoluyla yeni sözcüklerin farkına varıp
anlamını bulma.
- Bilmeceler ve bulmacalar yoluyla yeni sözcükler ve
sözcük gruplarının farkına varıp anlamlarını bulma.
-Verilen bir sözcüğü çizerek (resim, afiş) anlatma.

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Sözcük

*Araştırma ve Problem
çözme

*Söz varlığı
*Çağrışım
*Bilmece
*Bulmaca

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Sözcükte anlam

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak söz
varlığının yapısı, anlamı ve işlevini tanır.

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkılarak aşağıdaki
uygulamalar yürütülmeli ve sözcük öğretimi
gerçekleştirilmelidir.
-Okuduklarında,
dinlediklerinde,
izlediklerinde
karşılaştığı sözcükleri doğru sesletme
-Okuduklarında,
dinlediklerinde,
izlediklerinde
karşılaştığı sözcükleri hecelerine ayırma
-Okuduklarında,
dinlediklerinde,
izlediklerinde
karşılaştığı sözcüklerin türünü bulma (Burada sadece
isim olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.)

*Dilbilgisi
*Hece
*Harf

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

1. Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.

Açıklamalar

Öğrenciler, yazılı dilde ve hazırlıklı
konuşmalarında ölçünlü Türkçeye ve dilbilgisi
kurallarına uymaları ve bu kullanımları öncelikli
tutmaları konusunda bilgilendirilirler. Bunlara ek
olarak ise, Kıbrıs’ta konuşulan Türkçenin diğer
ülkelerde kullanılan Türkçeden farklı olduğu
örneklerle açıklanır. Konuşma dili ile yazı dilinin
farklı olabileceği örneklendirilir.

Temel
Kavramlar

*Dil
*Ağız
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür

Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler

ve ağızlara saygı gösterir.

Diğer kültürlere, dillere

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

1. Dil ve ağız özellikleri bakımından
farklı kullanımlara sahip toplumlara
saygı ile yaklaşır.

Öğretmen aşağıdaki konularda öğrencilerin dikkatini
çekmelidir:
-Dünyadaki her kültüre ve dile saygıyla yaklaşma,
- Türkçe dışındaki dilleri ve Kıbrıs dışındaki kültürleri
öğrenmeye istekli olma,
- Farklı dil ve ağız özelliklerine sahip kişileri tanımakla
farklı kültürleri tanıyacağını kavrama,
- Eğitim sürecinde ve gündelik yaşamında bireylerin dil
ve ağız farklılığından kaynaklanan sorunları (ayrımcılık,
akademik başarının düşmesi vb.) fark etme ve bu
duruma hoşgörü ile yaklaşma.

*Kişisel-sosyal yetkinlik
* Dil
* Ağız
* Kültür
* Hoşgörü
* Saygı

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt Alanı
/ Ders Program Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Okur-yazarlık

*Teknoloji

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanır.

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri
Yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

1.Türkçe dersinde izlediği animasyon/çizgi film ile ilgili
görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak açıklama
gibi bir çalışma gerçekleştirilebilir.

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı
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İLKOKUMA VE YAZMA
Hazırlık Dönemi
1. Okula uyum sağlar ve hazırlanır.

2. Okumaya hazırlanır.

3. Yazmaya hazırlanır.

1.1. Kendini tanıtır. (özelliklerini, ailesini, evinin adresini vb.)

2.1. Sözlü ve yazılı dili ayırt eder.

1.2. Öğretmenler, okul müdürü ve okuldaki görevlilerle tanışır.
1.3. Sınıf ve okul arkadaşlarıyla tanışır.
1.4. Okulunu, sınıfını ve okul bahçesini tanır.
1.5. Sınıf ve okul kurallarını kavrar.

2.2. Görselleri ayırt eder.
-Verilen bir grup görsel içinden farklı olanı bulur.
- Verilen bir grup görsel içinden aynı olanı bulur.
- Verilen bir görselde noktaları birleştirerek şekli tamamlar.
- Verilen iki farklı görselde eksik kısmı olan görseli tamamlar.

3.1. Büyük ve küçük kas geliştirme çalışmaları (yoğurma,
biçimlendirme, yırtma-kesme-yapıştırma, dizme), resim
çizme, boyama ve serbest çizgi çalışmaları yapar.

2.3. İşittiklerini ayırt eder.
-Verilen bir grup görsel içinden aynı sesle başlayanları seçer.
-Verilen bir grup görsel içinden aynı sesle başlamayanı
seçer.
2.4. Okumanın günlük yaşamı nasıl kolaylaştırdığını
(kitaplardaki, mağazalardaki, bankalardaki, takvimlerdeki,
reklamlardaki, yiyecek-içeceklerdeki, biletlerdeki,
gazetelerdeki, bilgisayar klavyesindeki yazılara vb. dikkat
çekme) kavrar ve soldan sağa okur.

3.2. Dik temel büyük ve küçük harflerin yazımına hazırlık
amacıyla kurallı çizgi çalışmaları yapar. Farklı malzemelerle
(kibrit çöpü, lego, fasulye, boya kalemleri vb., havada,
sırada, avuç içinde, dışarıda toprakta, kum havuzunda, kara
tahtada, defterde, kitapta vb gibi) çizgi çalışmaları yapılır.
3.3. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya yön çalışmaları
yapılır.
3.4. Hangi elini kullanarak (el tercihi) daha rahat yazdığını
kavrar.
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Cümle Dönemi
1. Cümle döneminde okuma etkinliklerine katılır.

2. Cümle döneminde yazma etkinliklerine katılır.

1.1. Verilen/gösterilen bir cümleyi akıcı ve doğru okur.

2.1. Verilen/gösterilen bir cümlede yer alan harflerin çizgilerini eliyle ve kalemle takip eder.

1.2. Verilen/gösterilen bir cümleyi bireysel, ikili, grupça veya sınıfça sesli olarak okur.

2.2. Verilen/gösterilen bir cümlede yer alan ve kesik kesik (ya da noktalı) yazılmış harfleri birleştirerek
cümleyi yazar.

1.3. Okunan bir cümleyi diğer cümlelerin arasından seçip gösterir.
1.4. Cümlede anlatılmak isteneni canlandırır.
1.5. Okunan bir cümleyle ilgili kendisine yöneltilen soruları (5N 1K, evet-hayır soruları) sözlü
olarak yanıtlar.
1.6. Okuduğu cümle ile ilgili resim çizer (okuduğu cümle ile ilgili verilen resimlerden doğru
olanı seçer veya okuduğu cümle ile ilgili resmi eşleştirir)

2.3. Verilen/gösterilen bir cümleyi bakarak yazar. (defterinde, tahtada, havada, dışarıda, kum
havuzunda, sırasında vb.)
2.4. Dinlediği cümleyi (dikte çalışmaları) yazar. (defterinde, tahtada, havada, dışarıda, kum
havuzunda, sırasında vb.)
2.5. Yazdığı cümleye uygun noktalama işaretlerini koyar.

Sözcük Dönemi
1. Sözcük döneminde okuma etkinliklerine katılır.

2. Sözcük döneminde yazma etkinliklerine katılır.

1.1. Sözcüğü görünce tanır ve okur.

2.1. Verilen/gösterilen bir sözcükte yer alan harflerin çizgilerini eliyle ve kalemle takip etme
2.2. Verilen/gösterilen bir sözcükte yer alan ve kesik kesik (ya da noktalı) yazılmış harfleri birleştirerek
sözcüğü yazma
2.3. Verilen/gösterilen bir sözcüğü bakarak yazma (defterinde, tahtada, havada, dışarıda, kum
havuzunda, sırasında vb.)
2.4. Dinlediği sözcüğü (dikte çalışmaları) defterine, tahtaya, havada, kum havuzunda vb. yazma

1.2. Okunan veya gösterilen bir sözcüğü diğer sözcükler arasından seçip gösterir.
1.3. Verilen/gösterilen bir cümlede eksik bırakılan sözcüğü söyler.
1.4. Okuduğu cümleyi oluşturan sözcükleri tek tek göstererek/ayırarak okur.
1.5. Öğrendiği sözcükleri kullanarak yeni cümleler oluşturur.
1.6. Öğrendiği sözcüğü ilgili görselle eşleştirir. ( verilen bir görselle ilgili sözcüğü söyler /
verilen sözcüğün resmini çizer)
1.7. Sözcüğün anlamına ilişkin konuşur.
1.8. Cümledeki sözcük sayısını söyler.

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı
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1.9. Karışık halde verilen sözcükleri sıralayarak cümle oluşturur.
1.10. Sözcük listesi oluşturur ve bireysel, ikili, grupça veya sınıfça sesli olarak okur.

Hece Dönemi
1. Hece döneminde okuma etkinliklerine katılır.

2. Hece döneminde yazma etkinliklerine katılır.

1.1. Heceyi görünce tanır ve okur.

2.1. Verilen/gösterilen bir hecede yer alan harflerin çizgilerini eliyle ve kalemle takip eder.

1.2. Okunan veya gösterilen bir heceyi diğer heceler arasından seçip gösterir.

2.2. Verilen/gösterilen bir hecede yer alan ve kesik kesik (ya da noktalı) yazılmış harfleri birleştirerek
heceyi yazar.

1.3. Verilen/gösterilen bir sözcükte eksik bırakılan heceyi söyler.
1.4. Okuduğu sözcüğü oluşturan heceleri tek tek göstererek/ayırarak okur.

2.3. Verilen/gösterilen bir heceyi bakarak yazar. (defterinde, tahtada, havada, kum havuzunda,
sırasında vb.)

1.5. Öğrendiği heceleri kullanarak yeni sözcükler oluşturur.
1.6. Anlamlı hecelerle (sözcük olan heceler) anlamı olmayan heceleri ayırt eder.
1.7. Sözcük söylenirken ağzın hareket sayısını (hece sayısını) söyler.
1.8. Karışık halde verilen heceleri sıralayarak sözcük oluşturur.
1.9. Hece listesi oluşturur ve bireysel, ikili, grupça veya sınıfça sesli olarak okur.
1.10. Farklı hece türlerini (örneğin “a, al, la, dal, üst, Türk”) kolaydan zora doğru okur.

2.4. Dinlediği heceyi (dikte çalışmaları) defterine, tahtaya, havada, kum havuzunda, sırasında vb.)
yazar.
2.5. Farklı hece türlerini (örneğin “a, al, la, dal, üst, Türk”) yazılarında kullanır.
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Ses/Harf Dönemi
1. Ses/harf döneminde okuma etkinliklerine katılır.

2. Ses/harf döneminde yazma etkinliklerine katılır.

1.1. Harfi görünce tanır ve okur.

2.1. Verilen/gösterilen bir harfin çizgilerini eliyle ve kalemle takip eder.
2.2. Verilen/gösterilen ve kesik kesik (ya da noktalı) yazılmış harfleri birleştirerek yazar.
2.3. Verilen/gösterilen bir harfi bakarak (defterinde, tahtada, havada, kum havuzunda, sırasında vb.)
yazar.
2.4. Sesi verilen harfi (dikte çalışmaları) yazar.

1.2. Okunan veya gösterilen bir sesi/harfi diğer harfler arasından seçip gösterir.
1.3. Verilen/gösterilen bir sözcükte eksik bırakılan sesi/harfi söyler.
1.4. Okunan/gösterilen bir sözcükteki veya hecedeki harf sayısını söyler.
1.5. Karışık veya dağınık halde verilen harfleri sıralayarak hece ve sözcük oluşturur.
1.6. Ünlü ve ünsüzleri ayırt eder.
1.7. Okunan/gösterilen bir cümle, sözcük veya hecedeki ünlü ve ünsüzleri söyler.
1.8. Öğrendiği harf ile verilen görseli eşleştirir.
1.9. Büyük harflerle küçük harfleri ayırt eder.
1.10. Öğrendiği sesler/harflerle ilgili tekerleme ve mani söyler.
1.11. Alfabedeki harflerin sırasını fark eder.
1.12. Verilen bir sözcükle/görselle ilgili ilk ve son harfi/sesi söyler.

I.
A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ

B. SES BİLGİSİ

SINIF DİLBİLGİSİ KONULARI
D. SÖZCÜK TÜRLERİ

F. YAZIM KURALLARI VE
NOKTALAMA İŞARETLERİ

A.2. SÖZCÜKTE ANLAMSAL İLİŞKİLER

B.1. SES, HARF ve ALFABE

D.2. İSİM (AD)

F.1. YAZIM KURALLARI

A.2.2. Zıt Anlamlı Sözcükler

B.1.1. Harf ve Alfabe Nedir?

D.2.1.1. Özel İsim

F.1.4. Büyük Harflerin Yazımı

A.4. CÜMLEDE ANLAM

B.2. HECELER

F.2. NOKTALAMA İŞARETLERİ

A.4.3. Cümle Yorumlama

B.2.2. Sözcüklerin Hecelere Ayrılması

F.2.1. Nokta

A.4.3.5. Cümle Oluşturma

B.2.3. Sözcüklerde Hece Sayısı

F.2.2. Soru İşareti
F.2.3. Ünlem
F.2.10. Kısa Çizgi

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı
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2. SINIF – TÜRKÇE
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

Dil Becerileri:

1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.

1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta oturur.

1. İkinci sınıftaki bir öğrencinin dikkat süresinin ortalama
5-8 dakika ile sınırlı olduğu temel alınmıştır. Türkçe
dersinde dinleme etkinliğini uzun süre devam ettirmek
yerine farklı uygulamalara (canlandırma, konuşma, oyun
vb.) yer vermek önemlidir.

* Dinleme
* İzleme
* Hazırlık

1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

1.4. Birinci sınıftaki açıklamalara ek olarak öğrencilerin
dinleme/izleme materyallerinin (cd, cd çalar, bilgisayar,
projeksion, akıllı tahta) kullanımına özen göstermeleri
sağlanacaktır.

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

* Görgü kuralları

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

1.5. Dinleme amacını belirler.

2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.
2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin

2.2. İkinci sınıfta ana düşünce bulma ilk kez öğrencinin
karşısına çıkmıştır. Bu nedenle öğretmenin konu ile ana
düşünce arasındaki farkı öğrencilere açıklaması
gerekmektedir.

*Konu
*Ana düşünce
*Olay

konusunu bulur.
2.4. Birinci sınıfta zıt anlamlı sözcüklerin öğretimi
gerçekleştirilmeli, ikinci sınıfta ise anlamdaş sözcüklerin

*Kahraman

Beceriler
*Okur-yazarlık
*İşbirliği
*Eleştirel ve Yaratıcı
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2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin

öğretimine de geçilmelidir.

ana düşüncesini bulur.

2.3. Dinlediklerinde/izlediklerinde
içerikle ilgili farklı türdeki sorulara

2.9. Başlık bulma çalışması ikinci sınıf Türkçe programına
eklenmiştir. Öğrencilerin karşılaştıkları metinlere yeni
başlık önermeleri, var olan başlıkla metnin uyumunu
değerlendirmeleri veya başlıktan yola çıkarak metnin
nasıl gelişeceğini kestirmeleri istenebilir.

yanıt verir.

*Yer

düşünme

*Zaman

* Araştırma ve Problem
çözme

*Sözcük ve söz öbeği
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Sözcük dağarcığı
*Girişimcilik
*Anlam
*Zıt anlam
*Anlamdaş

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük dağarcığı
ile ilgili farklı etkinlikleri yapar.

2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisi ile
ilgili farklı etkinlikleri yapar.

2.6.Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin kendi
sorularını oluşturur.

2.7.Dinlediklerinin/izlediklerinin gelişim
sırasını söyler.

2.8. Dinlediklerini/izlediklerini kendi
cümleleriyle anlatır.

2.13. 1. sınıftan farklı olarak 2. sınıfta öğrencilerin
dinlediklerinde veya izlediklerinde gizli kalmış (örtük)
bilgileri ipuçlarından yararlanarak tahmin etmeleri (yani
çıkarım yapmaları) istenebilir.

*Olay örgüsü
*Başlık
*Canlandırma

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.9. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin
kendi başlığını/başlıklarını önerir.

2.10. Dinlediklerini/izlediklerini görsel
olarak ifade eder.

2.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili
canlandırma yapar.

2.12. Dinlediklerinden/izlediklerinden yola çıkarak
kendi yaşamından örnekler verir.

2.13. Dinledikleri/izlediklerinin ötesindeki
durumları kestirir.

2.14. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
belirlediği amaçlar doğrultusunda dinler/izler.

3. Sınıf içinde ve dışında dinleme- izlemeyle
ilgili etkinliklere istekli olarak katılır.

3.2. Birinci sınıfta belirtilen engellere ek olarak
sözcüklerin ve cümlelerin anlamlarına dikkat etmeden
dinlemenin de önemli bir sorun olduğu açıklanır.

istekli olur.

*İzleyici
*Dinleme

3.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmeye

*Dinleyici

3.3. Öğretmen ikinci sınıfta genel hatları ile dinleyici
tiplerinden söz eder ve öğrencileri konuyla ilgili
bilgilendirir.
-Teşvik edici: Yeni düşüncelerin öncüsü (Başarılı

*İşitme
*Anlama

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
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dinleyici)

*Beden dili

teknolojileri yeterliği

3.2. Dinleme/izleme sürecindeki

-Destekleyici: Uzlaşımcı, iyi bir takım oyuncusu (Başarılı
dinleyici)

*Görgü kuralları

*Kişisel-sosyal yetkinlik

engelleri çözmede istekli olur.

-Yönlendirici: Nesnel, dengeli, kontrollü (Başarılı
dinleyici)

*Ortam

-Çözümleyici: Ayrıntılara odaklanan, inceleyensorgulayan (Başarılı dinleyici)

*Zaman

3.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve
yaşamı süresince karşılaştığı farklı
dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

3.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel
dinleme-izleme arşivi oluşturur.

-Görünüşte dinleyici: İlgisiz, dinliyormuş gibi görünen
(Başarısız dinleyici)
-Seçici dinleyici: Konunun sadece istediği yönünü
dinleme (Başarısız ancak yerine göre başarılı dinleyici)
-Saplantılı dinleyici: Kendi psikolojik beklentileri önemli,
ne anlatıldığını önemsemez, her söylenende belli bir
duygu ve düşünce arar. (Başarısız dinleyici)
-Savunmacı: Ne söylenirse söylensin kendine yönelik bir
saldırı olduğunu düşünme (Başarısız dinleyici)
-Tuzak kurucu: Karşısındakini zorda bırakmak için
dinleme, çelişki olup olmadığını sorgulama (Başarısız
dinleyici)
-Yüzeysel dinleyici: Dinledikleri/ izlediklerinin ardında
kalan anlamları çıkaramayan (Başarısız dinleyici)

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.

*Okur-yazarlık

1.1. Okumak için vücudunu doğru

*Kişisel-sosyal yetkinlik

kullanır.

1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları

1.Birinci sınıfta sunulan açıklamalar ikinci sınıfta da
geçerlidir.

Akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

Dil Becerileri:

yapar.

1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru

1.2. Öğrencilerin dikkat süreleri ve bilişsel gelişim süreci
temel alındığında 50-100 sözcükten oluşan metinleri
okuyabilecekleri dikkate alınmalıdır.

*Okuma
*Okuma kuralları

Ara Disiplinler

*Okuma araçgereçleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Akıcı okuma
kullanır.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.5. Okuma amacını belirler.

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.
2.1. Okuduklarının konusunu bulur.

2.2. Okuduklarının ana düşüncesini bulur.

2.2. İkinci sınıfta ana düşünce bulma ilk kez öğrencinin
karşısına çıkmıştır. Bu nedenle öğretmenin konu ile ana
düşünce arasındaki farkı öğrencilere açıklaması
gerekmektedir.

*Konu

Beceriler

*Ana düşünce

*Okur-yazarlık

*Başlık

*Araştırma ve Problem
çözme

*Olay
2.4. Birinci sınıftan farklı olarak ikinci sınıfta sözcük
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dağarcığı ile ilgili aşağıdaki uygulamalar yürütülmelidir:

*Kahraman

2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı

-Metinle ilgili anahtar sözcükleri belirleme,

*Yer

türdeki sorulara yanıt verir.

-Aynı kavram alanından sözcükleri sınıflandırma,

*Zaman

-Anlamdaş sözcükleri bulma
2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Sözcük ve söz öbeği
*Sözcük dağarcığı

2.9. Bu uygulamada öğrencilerin karşılaştıkları başlıkla
metnin uyumunu değerlendirmeleri veya başlıktan yola
çıkarak metnin nasıl gelişeceğini kestirmeleri de
istenebilir.

*Anlam
*Zıt anlam
Ara Disiplinler
*Anlamdaş
*Olay örgüsü

2.6.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

*Başlık

2.7.Okuduklarının gelişim sırasını
söyler.

2.8. Okuduklarını kendi cümleleriyle
anlatır.

2.9. Okuduklarına ilişkin kendi başlığını
önerir.

2.15. 1. sınıftan farklı olarak 2. sınıfta öğrencilerin
okuduklarında gizli kalmış (örtük) bilgileri ipuçlarından
yararlanarak tahmin etmeleri (yani çıkarım yapmaları)
istenebilir.

*Canlandırma
*Cümle
* Olumlu-olumsuz
cümle
*Karşılaştırma

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.10.Okuduklarını görsel olarak ifade
eder.

2.11. Okuduklarıyla ilgili canlandırma
yapar.

2.12. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

2.13. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

2.14. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.
2.15. Okuduklarının ötesindeki durumları kestirir.
2.16. Ele alınan bir metni belirlediği amaçlar
doğrultusunda okur.

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.

3.Birinci sınıftaki okuma yöntem-teknikleri ikinci sınıfta
da kullanılmaktadır.

*Sesli okuma

Beceriler

*Sessiz okuma

*Okur-yazarlık

*Doğal ses

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

3.1. Sesli okur.

3.2. Sessiz okur.

3.1. Sesli okumada ikinci sınıfa giden öğrencilerin 1
dakikada ortalama 60-80 sözcük okumaları
beklenmektedir.

*Ses şiddeti
*Metin

3.3. Grupça okur.

3.2. Sessiz okuma çalışmalarında birinci sınıftan farklı
olarak öğrencilerin okuma hızlarını verilen süreye göre

*Paragraf

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
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ayarlamaları istenebilir.
3.4. Canlandırarak okur.

3.5. Ekrandan ve görsel okur.

3.6. Serbest okur.

3.5. Ekrandan okumanın olumlu (okuduklarını paylaşma,
zaman kazanma, birlikte okuma, okuma materyaline
daha kolay ulaşma, araştırma, okuduklarını yeni forma
dönüştürme vb.) ve olumsuz yönleri (sayfanın bütününü
görememe, gözün-zihnin çabuk yorulması, geriye
dönüşlerin zor olması vb.) hakkında öğrenciler
bilgilendirilmelidir.

3..6. Serbest okuma çalışmalarında sözlük kullanımı
özendirilmeli ve kitaplardaki önsözler öğretmenle
birlikte incelenmelidir.

*Noktalama
işaretleri
*Dize

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Nakarat
*Durak
*Beden dili

Ara Disiplinler

*Görsel okuma

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Ekran
*Karikatür
*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık
*Kitapçı
*Kütüphane
*Kitap fuarı
*Okuma listesi
*İçindekiler

.

*İşbirliği
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4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.
4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli
olur.

4.2. Farklı amaçlarını
gerçekleştirebilmek için okur.

4.3.Farklı türdeki metinleri okumak için

4.2. Birinci sınıftan farklı olarak ikinci sınıfta okuma
amaçlarının farklılaşabileceği üzerinde durulmalıdır:
(bilgilenmek, eğlenmek, paylaşmak, tartışmak,
sorgulamak, eleştirmek, kendini tanımak, problemini
çözmek, yaratmak, deneyim kazanmak, söz dağarcığını
geliştirmek gibi)

4.3. Birinci sınıftaki metin türlerine gezi, günlük, anı,
yaşamöyküsü ve bilimkurgu eklenmelidir.

4.4. Birinci sınıftaki metin türlerine efsane, fıkra, halk
tiyatrosu eklenmelidir.

istekli olur.

4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri

*Okuma amacı

Beceriler

*Şiir

*Okur-yazarlık

*Öykü

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Masal

*Girişimcilik

*Tiyatro
*Mani

Ara Disiplinler

*Ninni

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Hikaye
*Bilmece

4.5. Birinci sınıftaki konulara, tarih, kültür ve bilişim
eklenmelidir.

*Tekerleme
*Gezi

okumak için istekli olur.
4.6. Birinci sınıfa ek olarak öğrencilerin yazar ve şairlere
ilişkin farkındalıklarını artırmak amaçlanmalıdır.

*Günlük
*Anı

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak
*Yaşamöyküsü
için istekli olur.
*Bilimkurgu
4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini
okumak için istekli olur.
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*Efsane
*Fıkra
*Yazar
*Şair
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Konuşma ile ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,

1.Birinci sınıfta sözü edilen konuşma kuralları ikinci
sınıfta da geçerlidir.

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Konuşma

Beceriler

*Ses

*Okur-yazarlık

*Durak

*Araştırma ve Problem
çözme

*Ton
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Vurgu

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

ulama gibi ses üstü birimleri doğru ve

Dil Becerileri:
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etkili kullanır.

1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşur.

1.2. Durak ve ton gibi ses üstü birimlere ikinci sınıfta
vurgu ve ulama eklenmelidir. Sözcük, söz öbeği ve
cümleleri anlamlarına göre vurgulama ve söylediklerini
belirginleştirmek için ulama kullanma gibi çalışmalar
yürütülebilir.

*Ulama
*Görgü kuralları
Ara Disiplinler
*Dinleyici
*Ses yutma

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

1,5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşmanın üzerinde
ikinci sınıfta daha ayrıntılı durulur.

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

Dinleyicilerin özelliklerine (yaş, meslek, ilgi,
sayısal durum, bilgi düzeyi, k ültürel durumu
vb.) ve dinleyicilerin bulunduğu fiziksel
ortama dikkat ederek konuşma nın
öneminden söz edilir.

1.6. Konuşmaya hazırlık yapar.

*Ses ekleme
*Beden dili
*Soluk alma-verme
*Mimik
*Göz teması
*El-kol hareketleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2. Birinci sınıftaki açıklamalar ikinci sınıf
için geçerlidir.

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Bir amacı temel alarak ve varmak
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*Konuşma amacı

Beceriler

*Konuşma konusu

*Okur-yazarlık

*Sözcük

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Cümle

*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

istediği noktayı belirleyerek konuşur.
*Sözlü anlatım
*Dilbilgisi kuralları
2.2. Konuşma konusunu anlaşılır ve kısa
bir biçimde belirtir.

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.3. Konudan ayrılmadan konuşur.

2.4. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.5. Sözlü anlatımla ilgili dilbilgisi
kurallarına uyarak konuşur.

3. Konuşma türlerine uygun olarak konuşur.
3.1.Bireysel olarak veya grupça hazırlıksız
konuşmalara katılır.

3.2.Bireysel olarak veya grupça hazırlıklı
konuşmalara katılır.

3. Birinci sınıftaki açıklamalar ikinci sınıf
için geçerlidir.

*Hazırlıksız konuşma

Beceriler

*Hazırlıklı konuşma

*Okur-yazarlık

*Etkili konuşma

*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği
*Araştırma ve Problem
çözme
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*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Beceriler

4. 2. Öğrencilerin konuşma sorunlarını

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. İyi bir konuşmacı olmanın gerektirdiği
becerileri geliştirmede istekli olur.
4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede istekli olur.
4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri örnek alır.
4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.

bulmalarına yardımcı olmak için onları
konuşturup daha sonra özdeğerlendirme

*Sözlü anlatım
*İçtenlik

*Okur-yazarlık

formu vererek kendi konuşmalarını

*Sorumluluk

*Araştırma ve Problem
çözme

değerlendirmeleri istenebilir.

*Dürüstlük

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Höşgörü

*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği
Ara Disiplinler

*Etkili beden duruşu
*Konuşma sorunu
*Üslup

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

*Okur-yazarlık

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

Dil Becerileri:

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için

*Yazma
1.Yazmayla ilgili birinci sınıfta temel alınan kurallar ikinci
sınıfta da geçerlidir. Öğretmenin söz konusu kuralları
öğrencilere hatırlatması ve kuralların uygulanması
yönünde çaba harcaması gerekmektedir.

*Yazı planı

Ara Disiplinler

*Yazı araç-gereçleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Düzeltme
sembolleri

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

1.5. Yazma amacını belirler.

Beceriler

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.
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2.1. Öğretmen, yazım kuralları ve noktalama
işaretleri dışında yazılı anlatımda çok önemli
olan diğer bir konudan (anlatım
bozuklukları) tanım yapmadan yalnızca
örnekler vererek söz etmelidir.

*Noktalama
işaretleri
*Yazım kuralları
*Anlatım bozukluğu

*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı d.
*Kişisel-sosyal yet.
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2.2. Noktalama işaretlerini doğru

Ara Disiplinler

kullanarak yazar.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.3. Konu ve amacına bağlı olarak yazar.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

3. Farklı metin türlerinde yazar.

1. Birinci sınıftaki açıklamalar ikinci sınıf
için geçerlidir.

*Yazma

*Eleştirel ve

*Cümle

Yaratıcı düşünme

*Sözcük

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Dikte etme

*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. Yazma sorunlarını belirlemede
istekli olur.

4. Öğrencilerin günlük yaşamlarında yazma
becerisini kullanmaları yönündeki
etkinliklere ikinci sınıfta daha sık yer
v e r i l m e l i d i r . Ö r n e ğ i n , gündelik işlerini anımsamak
için not tutma, t elefon numaralarını, e-posta adreslerini,
iş yerlerini ve lokantaları kaydetmek için rehber tutma
ve sınıf/okul panosuna veya gazetelere yazı-afiş

*Kart
*Günlük
*Davetiye
*Gazete
*Dergi
*Duyuru(ilan)

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
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hazırlama ve duyuru(ilan) yazma gibi çalışmalar
4.2.Karşılaştığı yazılı anlatım

*Yazılı anlatım
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*Kişisel-sosyal yetkinlik

gerçekleştirilebilir.

yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler

5. Yazı kurallarını temel alarak kendine
özgü bir yazı stili geliştirir.

*Okur-yazarlık

5.1. Dik temel yazı karakterine uygun

*Kişisel-sosyal yetkinlik

yazar.
*Dik temel yazı
5.2. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya
istekli olur.

5. İkinci sınıfta öğrencilerin bilgisayardaki farklı yazı
karakterlerini tanımaları ve kullanmaları yönünde
çalışmalar yürütülebilir.

*Çizgi çalışması

Ara Disiplinler

*Büyük harf

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Küçük harf
5.3. Yazdıklarına ilişkin eleştiriye açık
olur.

*Güzel yazı
*Geometrik şekil

5.4.Yazdıklarının kenarlarını süsler ve yazılarını
resimlendirir.

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini tanır.
1.1. Metin incelemeleri ile söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanıma
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun, drama
vb. etkinlikler aracılığıyla söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanır.

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak söz
varlığının yapısı, anlamı ve işlevini tanır.

*Sözcük

*Araştırma ve Problem
çözme

*Söz varlığı
1.1. Metin incelemeleri ile sözcük öğretiminde birinci
sınıftan farklı olarak öğrencilerin karşılaşacakları
sözcüklerin anlamlarını tahmin etmeleri ve anlamını
yeni öğrendiği sözcükleri cümlede kullanmaları
istenmelidir.
1.2. Öğrenciler ikinci sınıfta verilen sözcükler veya
sözcük öbekleri arasından anlam bakımından bir grup
oluşturanları (ya da diğerleriyle uyuşmayanları)
bulmaları istenebilir.

*Çağrışım
*Bilmece
*Bulmaca

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Sözcükte anlam
*Dilbilgisi
*Hece
*Harf

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Dil
*Ağız
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür

1. Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.
1. Kıbrıs ağzının en temel özellikleri anlatılır ve Kıbrıs
ağzında kullanılan sözcükler örneklendirilir.

*Okur-yazarlık
*Eleştirel düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri
*Teknoloji

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1. Birinci sınıftaki uygulamalar ikinci sınıfta da
yürütülebilir.

Yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1. SINIF DİLBİLGİSİ KONULARI
A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ

B. SES BİLGİSİ

D. SÖZCÜK TÜRLERİ

F. YAZIM KURALLARI VE
NOKTALAMA İŞARETLERİ

A.2. SÖZCÜKTE ANLAMSAL İLİŞKİLER

B.1. SES, HARF ve ALFABE

D.2. İSİM (AD)

F.1. YAZIM KURALLARI

A.2.1. Anlamdaş Sözcükler

B.1.1. Harf ve Alfabe Nedir?

D.2.1.1. Özel İsim

F.1.4. Büyük Harflerin Yazımı

A.2.2. Zıt Anlamlı Sözcükler

D.2.1.2. Cins İsim

A.4. CÜMLEDE ANLAM

B.2. HECELER

F.2. NOKTALAMA İŞARETLERİ

A.4.3. Cümle Yorumlama

B.2.2. Sözcüklerin Hecelere Ayrılması

F.2.1. Nokta

A.4.3.4. Cümle Tamamlama

B.2.3. Sözcüklerde Hece Sayısı

F.2.2. Soru İşareti

A.4.3.5. Cümle Oluşturma

F.2.3. Ünlem
F.2.4. Virgül
F.2.6. İki Nokta

A.5. PARAGRAFTA-METİNDE ANLAM
F.2.10. Kısa Çizgi
A.5.1. Paragrafta Anlam
F.2.11. Uzun Çizgi
A.5.1.1. Paragrafın Ana Düşüncesini Bulma
A. 5.1.4. Yeni Başlık Önerme
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3. SINIF – TÜRKÇE
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.

Dil Becerileri:
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* Dinleme
1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta oturur.

1. Üçüncü sınıftaki bir öğrencinin dikkat süresinin
ortalama 8-10 dakika ile sınırlı olduğu temel alınmıştır.
Birinci ve ikinci sınıftaki dinlemeye hazırlık ile görgü
kurallarına ilişkin açıklamalar üçüncü sınıfta da geçerlidir.

1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

* İzleme
* Hazırlık
* Görgü kuralları

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

1.5. Dinleme amacını belirler.

2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.

2.4. Birinci ve ikinci sınıfa ek olarak üçüncü sınıfta
sesteş sözcüklerin öğretimine yer verilmelidir.

2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu bulur.

2.5. Birinci ve ikinci sınıfa ek olarak üçüncü sınıfta nedensonuç cümlelerinin öğretimine yer verilmelidir.

*Konu

Beceriler

*Ana düşünce

*Okur-yazarlık

*Olay

*İşbirliği

*Kahraman

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Yer
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2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana düşüncesini bulur.

2.14. Üçüncü sınıfta “eleştirel dinleme”ye yer
verilmelidir. Öğrencilerin değerlendirme amaçlı dinleme
yapmaları ve dinlediklerine ilişkin tartışmaları
sağlanmalıdır.

*Zaman

* Araştırma ve Problem
çözme

*Sözcük ve söz öbeği
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Sözcük dağarcığı
*Girişimcilik

2.3. Dinlediklerinde/izlediklerinde

*Anlam

içerikle ilgili farklı türdeki sorulara
yanıt verir.

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük dağarcığı
ile ilgili farklı etkinlikleri yapar.

2.15. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

*Zıt anlam
*Anlamdaş
*Sesteş
*Olay örgüsü
*Başlık

2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisi ile
ilgili farklı etkinlikleri yapar.

2.6.Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin kendi
sorularını oluşturur.

2.7.Dinlediklerinin/izlediklerinin gelişim
sırasını söyler.

2.8. Dinlediklerini/izlediklerini kendi
cümleleriyle anlatır.
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*Canlandırma

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.9. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin
kendi başlığını/başlıklarını önerir.

2.10. Dinlediklerini/izlediklerini görsel
olarak ifade eder.

2.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili
canlandırma yapar.

2.12. Dinlediklerinden/izlediklerinden yola çıkarak
kendi yaşamından örnekler verir.

2.13. Dinlediklerinin/izlediklerinin ötesindeki
durumları kestirir.

2.14. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
belirlediği amaçlar doğrultusunda dinler/izler.

2.15. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki içerikle ilgili
sorunları belirler ve farklı çözüm önerileri sunar.
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3. Sınıf içinde ve dışında dinleme- izlemeyle
ilgili etkinliklere istekli olarak katılır.

4.2. Üçüncü sınıfta dinleme/izleme sürecindeki engeller
birinci ve ikinci sınıfa oranla daha ayrıntılı ele alınmalıdır.
Aşağıdaki dinleme/izleme engelleri üzerinde
durulmalıdır:

3.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmeye
istekli olur.

3.2. Dinleme/izleme sürecindeki
engelleri çözmede istekli olur.

- konuşmacıya karşı önyargılı olma, taraflı olma
- ne söylendiğinden çok nasıl söylendiğine odaklanma
- dinleme süresince kendi söyleyeceklerini planlama (iç
konuşmalar)
- vurgu, tonlama gibi öğelere dikkat etmeme

*Dinleyici

Beceriler

*İzleyici

*Okur-yazarlık

*Dinleme

*Girişimcilik

*İşitme

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Anlama
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Beden dili
*Görgü kuralları
*Ortam
*Zaman

3.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve
yaşamı süresince karşılaştığı farklı
dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

3.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel
dinleme-izleme arşivi oluşturur.
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.

*Okur-yazarlık

1.1. Okumak için vücudunu doğru

*Kişisel-sosyal yetkinlik

kullanır.

*Okuma

1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları

Akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

yapar.

Dil Becerileri:
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1.2. Öğrencilerin dikkat süreleri ve bilişsel gelişim süreci
temel alındığında 100-150 sözcükten oluşan metinleri
okuyabilecekleri dikkate alınmalıdır.

*Okuma kuralları

Ara Disiplinler

*Okuma araçgereçleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru
*Akıcı okuma
kullanır.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.5. Okuma amacını belirler.

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.
2.1. Okuduklarının konusunu bulur.

2.2. Okuduklarının ana düşüncesini bulur.

2.4. Birinci ve ikinci sınıftan farklı olarak üçüncü sınıfta
sesteş sözcüklerin öğretimine yer verilmelidir.

*Konu

Beceriler

*Ana düşünce

*Okur-yazarlık

*Başlık

*Araştırma ve Problem
çözme

*Olay
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2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

2.16. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

*Kahraman
*Yer

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Zaman
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Sözcük ve söz öbeği

2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

2.6.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

*Sözcük dağarcığı
2.17. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

*Anlam
*Zıt anlam
Ara Disiplinler
*Anlamdaş
*Sesteş
*Olay örgüsü
*Başlık

2.7.Okuduklarının gelişim sırasını

*Canlandırma

söyler.

*Cümle

2.8. Okuduklarını kendi cümleleriyle
anlatır.

2.9. Okuduklarına ilişkin kendi başlığını
önerir.
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* Olumlu-olumsuz
cümle
*Karşılaştırma

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.10.Okuduklarını görsel olarak ifade
eder.

2.11. Okuduklarıyla ilgili canlandırma
yapar.

2.12. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

2.13. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

2.14. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.
2.15. Okuduklarının ötesindeki durumları kestirir.
2.16. Ele alınan bir metni belirlediği amaçlar
doğrultusunda okur.
2.17. Okuduklarında içerikle ilgili sorunları belirler
ve farklı çözüm önerileri sunar.

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.
3.1. Sesli okur.

3.2. Sessiz okur.

3.Birinci ve ikinci sınıftaki okuma türleri üçüncü sınıfta da
kullanılmaktadır.

3.1. Sesli okumada üçüncü sınıfa giden öğrencilerin 1
dakikada ortalama 80-100 sözcük okumaları
beklenmektedir.

*Sesli okuma

Beceriler

*Sessiz okuma

*Okur-yazarlık

*Doğal ses

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Ses şiddeti
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Metin
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3.3. Grupça okur.

3.4. Canlandırarak okur.

3.5. Ekrandan ve görsel okur.

3.6. Serbest okur.

3.5. Üçüncü sınıfta ekrandan ve görsel okuma
konusunda öğrenciler önceki sınıflardan farklı olarak
daha ayrıntılı bilgilendirilebilirler:
- Ekrandan okumanın araç-gereçlerini (e-kitap,
internetteki sayfalar vb.) tanıma,
- Ekrandan okuma yaparken metinlerin niteliğine
(doğruluğuna, güncelliğine, geçerliğine) eleştirel gözle
bakma,
- Görsel okuma yaparken nelere dikkat edeceğini
(renkler, yakınlık-uzaklık, büyüklük-küçüklük, boşluklar,
perspektif, ışık gölge, fon, çizgiler-noktalar vb.) kavrama,
- Bir konuda hem basılı hem de bilgisayar/internet
ortamındaki kaynaklara ulaşma ve karşılaştırarak okuma.

3.6. Üçüncü sınıfta serbest okuma çalışmaları
yürütülürken başvuru kaynaklarına yazım kılavuzu ve
ansiklopedi eklenmelidir.

*Paragraf

*Girişimcilik

*Noktalama
işaretleri

*İşbirliği

*Dize

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Nakarat
*Durak
*Beden dili

Ara Disiplinler

*Görsel okuma

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Ekran
*Karikatür
*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık
*Kitapçı
*Kütüphane
*Kitap fuarı
*Okuma listesi
*İçindekiler
*Yazım kılavuzu
*Ansiklopedi
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*Okuma amacı

Beceriler

*Şiir

*Okur-yazarlık

4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli

*Öykü

*Kişisel-sosyal yetkinlik

olur.

*Masal

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.

*Girişimcilik

*Tiyatro
4.2. Farklı amaçlarını

*Mani

gerçekleştirebilmek için okur.

*Ninni
*Hikaye

4.3.Farklı türdeki metinleri okumak için

*Bilmece

istekli olur.

4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri
okumak için istekli olur.

*Tekerleme
4.3. Birinci ve ikinci sınıftaki metin türlerine ek olarak
röportaj, mektup ve öykü türünde metinler okuma
çalışmalarında kullanılmalıdır.

*Gezi
*Günlük
*Anı
*Yaşamöyküsü

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak

*Bilimkurgu

için istekli olur.

*Efsane
*Fıkra

4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini

*Röportaj

okumak için istekli olur.

*Mektup
*Yazar
*Şair

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Konuşma ile ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler

*Konuşma

Beceriler

*Ses

*Okur-yazarlık

*Durak

*Araştırma ve Problem
çözme

*Ton

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

Dil Becerileri:

*Kişisel-sosyal yetkinlik
1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,

*Vurgu

ulama gibi ses üstü birimleri doğru ve

*Ulama

etkili kullanır.

1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşur.

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

1.2. Ses üstü birimlere üçüncü sınıfta kavşak ve ezgi
eklenmelidir. Örneğin; “balkona çık” ile “balkon açık”
cümleleri arasındaki fark anlatılarak kavşak kavramı
(terim ve tanım yapılmadan) öğrencilere sezdirilmelidir.
Yine, terim ve tanım verilmeden ezgi üzerinde
durulmalıdır. Cümle içerisindeki yapı ve anlama uygun
ton değişimleri ses üstü birimlerden ezgi ile ilgilidir. Bir
cümlenin bittiğini, süreceğini ya da soru anlamını
taşıdığını belirginleştiren ezgi’dir.

*Kavşak
Ara Disiplinler
*Ezgi
*Görgü kuralları
*Dinleyici
*Ses yutma
*Ses ekleme

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

*Beden dili
*Soluk alma-verme

1.6. Konuşmaya hazırlık yapar.

*Mimik
*Göz teması
*El-kol hareketleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.

*Okur-yazarlık

2.1. Bir amacı temel alarak ve varmak

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Konuşma amacı

istediği noktayı belirleyerek konuşur.

*Konuşma konusu
2.2. Konuşma konusunu anlaşılır ve kısa
bir biçimde belirtir.

2.3. Konudan ayrılmadan konuşur.

2.2. Üçüncü sınıfta kimi konuşma teknik ve
taktikleri uygulamalı olarak öğrencilere
öğretilmelidir. D inleyicilere soru sorma,
karşılaştırma ve tanımlamalara başvurma,
neden-sonuç ifadeleri kullanma, kendi
yaşamından örnekler verme, önemli
yerlerde sesini yükseltme, görsellerden
yararlanma, anahtar sözcükler kullanma
gibi.

*Sözcük
*Cümle
*Sözlü anlatım
*Dilbilgisi kuralları

*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.4. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.5. Sözlü anlatımla ilgili dilbilgisi
kurallarına uyarak konuşur.

3. Konuşma türlerine uygun olarak konuşur.
3.1.Bireysel olarak veya grupça hazırlıksız
konuşmalara katılır.

3.2.Bireysel olarak veya grupça hazırlıklı
konuşmalara katılır.

3.2. Üçüncü sınıfta hazırlıklı konuşmalarla
ilgili aşağıdaki uygulama ve etkinlikler
yürütülebilir:
- Öğrencilerin hazırlıklı konuşmaların
gerektirdiği hazırlıkları yapma larını sağlama
(konuşma amacını belirleme, konuyu
sınırlandırma, konuşma sürecini planlama,
dinleyicilerin düzeyini düşünme gibi )
- Verilen bir dersle/konuyla ilgili sınıfta
sunum yapma
- Farklı yaş ve meslek gruplarındaki kişilerle
röportaj yapma.

Beceriler
*Hazırlıksız konuşma
*Okur-yazarlık
*Hazırlıklı konuşma
*Etkili konuşma

*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği
*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
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Düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler
4. 2. Birinci ve ikinci sınıftaki açıklamalar

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. İyi bir konuşmacı olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmede
istekli olur.

*Okur-yazarlık
üçüncü sınıf için geçerlidir.
*Sözlü anlatım
*İçtenlik
*Sorumluluk

*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede

*Dürüstlük

istekli olur.

*Höşgörü

4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri

*Etkili beden duruşu

örnek alır.

*Konuşma sorunu

Ara Disiplinler

4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.

*Üslup

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

*Okur-yazarlık

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

Dil Becerileri:
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*Yazma
1.5 Yazma amaçları ilk iki sınıftan farklı olarak üçüncü
sınıfta daha ayrıntılı ele alınabilir. Yazma amaçları; bilgi
verme, istek, şikayet, sorun çözme, yaratma gibidir.

gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

*Yazı planı
*Yazı araç-gereçleri
*Düzeltme
sembolleri
*Yazma amacı

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

1.5. Yazma amacını belirler.

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Yazının planını oluşturur.

2.2. Yazıdaki her paragrafta ayrı bir

2. Birinci ve ikinci sınıftaki öğrenme
çıktılarına ek olarak üçüncü sınıfta yazı planı
oluşturma, paragraf yazma, yazacaklarını
sıraya koyma, sözcükleri yerli yerinde
kullanma, başlık yazma ve metnin türünü
düşünerek yazma gibi öğrenme çıktıları
t e m e l a l ı n m a l ı d ı r . Ay r ı c a ö ğ r e n c i l e r i n
dağınık, kopuk ve bağlantısız yazmaktan
kaçınmaları, konu dışına çıkmamaları,
çelişkili ve tutarsız yazmamaları ve

* Yazı planı

Beceriler

* Paragraf

*Okur-yazarlık

* Sözcük

*Eleştirel-Yaratıcı d.

* Konu

*Kişisel-sosyal yet.

* Metin türü
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duygu veya düşünceyi ele alır.

2.3. Yazacaklarını belli bir sıraya koyar.

2.4. Yazılarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.5. Yazının konusuyla ilgili, kısa ve
etkileyici bir başlık yazar.

2.6. Yazının türünün gerektirdiği
biçimde yazar.

2.7. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

2.8. Noktalama işaretlerini doğru
kullanarak yazar.

ayrıntılara, ilgisiz örneklere yer vermemeleri
konusunda öğretmen gerekli uyarılarda
bulunmalıdır.
2.1. Yazı planı; giriş, gelişme ve sonuç
bölümleri olarak sınırlandırılmıştır.

* Başlık

Ara Disiplinler

*Noktalama
işaretleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Yazım kuralları
*Anlatım bozukluğu
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3. Farklı metin türlerinde yazar.

1.6. Metin türleri; şiir, öykü, gezi, mektup, günlük gibidir.

*Yazma

Beceriler

*Cümle

*Okur-yazarlık

*Sözcük

*Araştırma ve Problem
çözme

*Metin türü
*Eleştirel ve
* Şiir
Yaratıcı düşünme
* Öykü
*Kişisel-sosyal yetkinlik
* Gezi
* Mektup

*Girişimcilik
*İşbirliği

* Günlük
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler
*Okur-yazarlık

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
özen gösterir.

*Kart
*Günlük

4.1. Yazma sorunlarını belirlemede
istekli olur.

*Davetiye
4. Bir ve ikinci sınıftaki açıklamalar burada
da geçerlidir.

*Gazete

*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Dergi
*Duyuru(ilan)

4.2.Karşılaştığı yazılı anlatım
yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

*Yazılı anlatım

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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5.2. El yazısı, bitişik yazı olarak da adlandırılmaktadır.
Öğrencilerin ilk iki yılda temel yazı karakterine ilişkin
yazıları pekiştirildikten sonra üçüncü sınıfta yalnızca
güzel yazı saatlerinde (bütün derslerde zorunlu
tutulmadan) el yazısı öğretilmelidir. Üçüncü sınıftaki el
yazısı çalışmalarında aşağıdaki uygulamalar
yürütülmelidir:

5. Yazı kurallarını temel alarak kendine
özgü bir yazı stili geliştirir.
5.1. Dik temel yazı karakterine uygun
yazar.

5.2. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya
istekli olur.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

- El yazısı çizgi çalışmaları,

Ara Disiplinler

- Kareli yüzeyde, dört çizgi üç eşit aralıklı yüzeyde ve
normal satır aralıklı yüzeyde yazma,
-El yazısında büyük ve küçük harflerin kapladıkları alan
itibarı ile oluşturdukları geometrik şekiller,
- El yazısındaki büyük ve küçük harfleri yazarken dikkat
edilmesi gereken kurallar.
Not: Ayrıntılar “Öğretmen Kılavuz Kitabında”
sunulmuştur.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
*Dik temel yazı
*El yazısı
*Çizgi çalışması
*Büyük harf

5.3. Yazdıklarına ilişkin eleştiriye açık

*Küçük harf

olur.

*Güzel yazı
*Geometrik şekil

5.4.Yazdıklarının kenarlarını süsler ve yazılarını
resimlendirir.
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini tanır.

Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

1.1. Metin incelemeleri ile söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanıma

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun, drama
vb. etkinlikler aracılığıyla söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanır.

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak söz
varlığının yapısı, anlamı ve işlevini tanır.

Açıklamalar
1.1. Metin incelemeleri ile sözcük öğretiminde birinci
ve ikinci sınıftan farklı olarak anlamı bilinmeyen bir
sözcüğün
anlamının
sözlükten
yararlanılarak
bulunması, metinden seçilen bir sözcüğün eş-zıt
anlamının bulunması ve metinden seçilen bir sözcük
veya söz öbeği ile ilgili sorular sorulması gibi
uygulamalar yürütülebilir.
1.2. Benzetmelerden yararlanılarak özellikle soyut
kavramların öğretilmesi sağlanabilir.

Temel
Kavramlar

- Okuduklarında, dinlediklerinde, izlediklerinde
karşılaştığı çeşitli sözcükleri alfabetik sıraya koyma
- Okuduklarında, dinlediklerinde, izlediklerinde
karşılaştığı sözcüklerin türünü (ad mı, sıfat mı) bulma

Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

*Sözcük
*Söz varlığı
*Çağrışım
*Bilmece
*Bulmaca

1.3. Birinci ve ikinci sınıfa ek olarak aşağıdaki
uygulamalar yürütülebilir:
- Okuduklarında, dinlediklerinde, izlediklerinde
karşılaştığı sözcükler ve sözcük öbeklerinin yazımını
yazım kılavuzundan kontrol etme

Beceriler

*Sözcükte anlam
* Sözlük

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Araştırma ve Problem
çözme
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Eş anlam
*Zıt anlam
*Dilbilgisi
*Hece
*Harf
*Yazım kılavuzu
*Alfabetik sıra
*Ad
*Sıfat

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Bu öğrenme çıktısı üçüncü sınıfta daha ayrıntılı
olarak ele alınır ve aşağıdaki konular üzerinde durulur:
-Dil, şive ve ağız kavramlarını tanımlama

1. Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.

-KKTC’de resmi dilin Türkçe olduğunu yazma/söyleme
-Kıbrıs’ta konuşulan Türkçenin kendine özgü birtakım
özellikler (sözcük bilgisi temelinde) taşıdığını fark etme
-Kıbrıs ağzına özgü sözcükleri ve dil yapılarını günlük
konuşmalarda ve iletişimde kullanmanın yanlış
olmadığını fark etme

Temel
Kavramlar

*Dil
*Ağız
*Şive
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür
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Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

-Kıbrıs ağzında yer alan sözcüklerden düzeyine uygun
olarak derleme yapma

Ara Disiplinler

-Kıbrıs kültürünü tanıma ve Kıbrıs ağzı ile Kıbrıs
kültürünün ilişkili olduğunu fark etme

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Teknoloji
*Fotoğraf

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1. İlk iki sınıftan farklı olarak aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilmelidir:

*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri

-Türkçe dersiyle ilgili konularda bilgisayar ve veya
interneti kullanarak çalışma, araştırma, ödev ve proje
yapma.

Yeterliği

-Türkçe dersinde okuduğu metin veya verilen bir
konuyla ilgili teknolojik araçları kullanarak fotoğraflar
çekme ve çektiği fotoğraflarla ilgili görüşlerini Türkçeyi
doğru ve etkili kullanarak yazma/konuşarak açıklama.

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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3. SINIF DİLBİLGİSİ KONULARI
D. SÖZCÜK TÜRLERİ

F. YAZIM KURALLARI VE
NOKTALAMA İŞARETLERİ

B.1. SES, HARF ve ALFABE

D.2. İSİM (AD)

F.1. YAZIM KURALLARI

A.2.1. Anlamdaş Sözcükler

B.1.1. Harf ve Alfabe Nedir?

D.2.1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler

F.1.4. Büyük Harflerin Yazımı

A.2.2. Zıt Anlamlı Sözcükler

B.1.3. Alfabetik Sıra

D.2.1.1. Özel İsim

A.2.3. Sesteş Sözcükler

B.1.4. Ünlüler ve Ünlülerin Özellikleri

D.2.1.2. Cins İsim

B.1.5. Ünlülerle İlgili Ses Olayları

D.2.2. Varlıkların Sayısına Göre İsimler

B.1.5.1. Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

D.2.2.1. Tekil İsim

B.1.6. Ünsüzler ve Ünsüzlerin Özellikleri

D.2.2.2. Çoğul İsim

A.4. CÜMLEDE ANLAM

B.2. HECELER

A.4.3. Cümle Yorumlama

B.2.1. Hece Nedir?

D.3. ZAMİR (ADIL)
D.3.1. Zamirin Tanımı
D.3.1.1. Sözcük Tipindeki Zamirler

A.4.3.4. Cümle Tamamlama

B.2.2. Sözcüklerin Hecelere Ayrılması

F.2.2. Soru İşareti

A.4.3.5. Cümle Oluşturma

B.2.3. Sözcüklerde Hece Sayısı

F.2.3. Ünlem

A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ

B. SES BİLGİSİ

A.2. SÖZCÜKTE ANLAMSAL İLİŞKİLER

F.2. NOKTALAMA İŞARETLERİ
F.2.1. Nokta

F.2.4. Virgül
F.2.6. İki Nokta
F.2.7. Tırnak İşareti
F.2.10. Kısa Çizgi
F.2.11. Uzun Çizgi
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A.5. PARAGRAFTA-METİNDE ANLAM

D.4. SIFAT (ÖNAD)
D.4.1. Sıfatın Tanımı
D.4.1.1. Niteleme Sıfatları

A.5.1. Paragrafta Anlam
A.5.1.1. Paragrafın Ana Düşüncesini Bulma
A. 5.1.4. Yeni Başlık Önerme
A.5.2. Paragrafta Yapı
A.5.2.3. Paragraf Tamamlama

4. SINIF – TÜRKÇE

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi
geliştirir.

Anlama

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Dil Becerileri:
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Öğrenme Çıktısı

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.
1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.
1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta olur.
1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

Açıklamalar

Temel Kavramlar

1.2. Ses kaynağı konuşmacı, televizyon ekranı, film
perdesi, sahne vb.dir.

1.3. Bilişsel ve duyuşsal hazırlıktan söz edilmektedir.
Ayrıca öğrenci kullanacağı ders araç-gereçlerini hazırlar.
4. sınıf öğrencilerinin dikkatlerini 10-15 dakika
sürdürebilecekleri dikkate alınmalıdır.

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

* Dinleme

*Okur-yazarlık

* İzleme

*Kişisel-sosyal yetkinlik

* Hazırlık

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

* Dinleme amacı
* Dinleme yöntemi
Ara Disiplinler

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.
1.5. Dinleme amacını belirler.

* Görgü kuralları
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.4. Söz kesmeden sabırla dinleme, dikkat dağıtıcı
hareketler yapmadan saygıyla dinleme, başkalarıyla
konuşmadan sessizce dinleme, soru sormak ve yorum
yapmak için uygun zamanı bekleme, konuşmacıyı
dinlediğini yüz ve beden ifadeleri ile gösterme gibi
kurallardan söz edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin
dinleme/izleme materyallerinin (cd, cd çalar, bilgisayar,
projeksiyon, akıllı tahta) kullanımına özen göstermeleri
sağlanır.

1.5. Not tutma, bilgi edinme, zevk alma gibi dinleme
amaçları dikkate alınmalıdır.

2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.
2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu bulur.

2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana ve yardımcı düşüncelerini bulur.

2.2. Ana düşünce ve konu farkının ne olduğu hakkında
öğrencilere bilgi verilmelidir. Yardımcı düşünceyi bulma
ilk üç sınıftan sonra programa eklenmiştir. Yardımcı
düşüncenin ana düşünceyi tamamladığı açıklanmalıdır.
Özellikle yardımcı düşüncelerin bulunmasında öğretmen
yönlendirmelerde bulunmalıdır. Ana düşünce, şiirde ana
duygu olarak ifade edilmektedir.

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük dağarcığı
ile ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

*Ana düşünce
*Yardımcı düşünce
*Olay
*Kahraman

2.3. İçerik; olaylar, kahramanlar, yer, zaman, düşünceler
vb. ile ilgilidir. Farklı türdeki sorular ise, boşluk
doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, şekiltablo tamamlama vb. gibidir.

*Yer
*Zaman
*Sözcük ve söz öbeği

2.3. Dinledikleri/izlediklerinde içerikle
ilgili farklı türdeki sorulara yanıt verir.

*Konu

2.4. Sözcük dağarcığı çalışmalarında ilk üç sınıftan farklı
olarak (anlamı bilinmeyen sözcüklere ek olarak)
deyimler, atasözleri ve özdeyişlerin anlamlarını bulma
çalışmaları yürütülmelidir. Buna göre aşağıdaki
çalışmalar yürütülebilir:
-Anlamlarını bilmediği sözcüklerin ve söz öbeklerinin
anlamlarını fark etme ve farklı kaynaklardan araştırma,

*Sözcük dağarcığı
*Deyim
*Atasözü
*Özdeyiş

Beceriler
*Okur-yazarlık
*İşbirliği
*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme
* Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
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2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisi ile
ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

-Verilen bir cümlede yeni öğrendiği sözcük veya sözcük
öbeğini kullanarak eksik bırakılan yeri tamamlama,

*Anlam

Ara Disiplinler

*Zıt anlam

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

- Metinle ilgili anahtar sözcükler belirleme,
2.6.Dinledikleri/izlediklerine ilişkin kendi sorularını
oluşturur.

- Aynı kavram alanından sözcükleri sınıflandırma,
- Anlamdaş, zıt anlamlı, sesteş, somut-soyut, genel-özel,
gerçek-mecaz-terim anlamlı sözcüklerin anlamlarını fark
etme

2.7.Dinlediklerinin/izlediklerinin gelişim

*Anlamdaş
*Sesteş
*Somut-soyut sözcük
*Genel-özel sözcük

sırasını söyler.
2.5. Cümlenin anlamını fark etme ve

*Gerçek-mecaz
anlamlı sözcük

karşılaştırma, olumlu-olumsuz, neden-sonuç,
2.8. Dinlediklerini/izlediklerini kendi
benzetme, küçümseme, sitem, şaşırma,
cümleleriyle anlatır.
tahmin, olasılık, abartı ve özlem cümlelerini
ayırt etme çalışmaları yürütülür. Ayrıca
2.9. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin

*Terim
*Olay örgüsü
*Başlık

dinlediği metinde eksik bırakılan bir veya iki

*Canlandırma

cümleyi tamamlama, yanlış söylenen cümleyi

*Neden-sonuç
cümlesi

kendi başlığını/başlıklarını önerir.

veya fazla söylenen cümleyi bulma gibi
2.10. Dinledikleri/izlediklerini görsel
çalışmalar yürütülür.
olarak ifade eder.

*Olumlu-olumsuz
cümle
*Benzetme
*Küçümseme

2.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili
2.6. 5N 1K soruları (Ne, nerede, ne zaman,
canlandırma yapar.

*Sitem

nasıl, neden, kim), evet-hayır soruları vb.
*Şaşırma
*Tahmin
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2.12. Dinledikleri/izlediklerinden yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

2.13. Dinledikleri/izlediklerinin ötesindeki
durumları kestirir.

2.14. Dinledikleri/izlediklerindeki içerikle ilgili
sorunları belirler ve farklı çözüm önerileri sunar.

2.15. Ele alınan bir metni, durumu veya
olayı uygun bir amaç doğrultusunda
dinler.

2.7. Gelişim sırası, olay örgüsü olarak da

*Olasılık

ifade edilebilir.

*Abartı
*Özlem

2.8. Öğrencilerden üç dört cümle ile metni özetlemeleri
istenir. Özet yaparken önemli ve önemsizleri
sınıflandırmaları beklenir. Buna ek olarak metnin özeti
dışında kendi cümleleri ile yorum yapmaları özendirilir.
Dinlediği/izlediği ile ilgili olumlu ve olumsuz
düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Bu
yorumlar, içerik, ileti veya dil-anlatımla ilgili olabilir.

2.9. Öğrencilerin karşılaştıkları metinlere yeni başlık
önermeleri, var olan başlıkla metnin uyumunu
değerlendirmeleri veya başlıktan yola çıkarak metnin
nasıl gelişeceğini kestirmeleri istenebilir.

2.10. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili resim
çizme, metinle görsellerin uyumunu
değerlendirme, verilen resimlerden doğru
olanı seçme, verilen resimde eksik bırakılan
yerleri tamamlama gibi çalışmalar yürütülür.

2.12. Öğrencilerin dinledikleri/izlediklerinde
karşılaştığı karakterlerin yerine kendilerini
koyarak yorum yapmaları sağlanır.
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2.13. Öğrencilerin dinlediklerinde veya izlediklerinde
gizli kalmış (örtük) bilgileri ipuçlarından yararlanarak
tahmin etmeleri (yani çıkarım yapmaları) istenebilir.

2.14. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

2.15. Dördüncü sınıf Türkçe dersi dinleme etkinliklerinde
öğrenciler; bilgi edinmek, zevk almak, eleştirmek,
telaffuz farklılıklarını ayırt etmek amacıyla dinler.
Ayrıştırıcı dinlemede; beden dilini anlamlandırmak,
vurgu-tonlamaları ayırt etmek amacıyla dinler.

3. Sınıf içinde ve dışında dinlemeyleizlemeyle ilgili etkinliklere istekli olarak
katılır.
4.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın

*Dinleyici
4. Öğretmen dinleme becerisi ile ilgili
aşağıdaki konular üzerinde durur ve
öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

gerektirdiği becerileri geliştirmeye

Dinlemenin işitmeden farklı olduğu ve daha

istekli olur.

çok çaba gerektirdiği; Dinlemenin doğumla
birlikte başladığı ancak okula başladıktan

4.2. Dinleme/izleme sürecindeki

sonra gelişebileceği; Dinleme/izleme

engelleri çözmede istekli olur.

sürecinin anlama ile sonuçlanmasının çok

*İzleyici

Beceriler

*Dinleme

*Okur-yazarlık

*İşitme

*Girişimcilik

*Anlama

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Beden dili
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Görgü kuralları
*Ortam
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önemli olduğu; Dinlemenin okuma gibi
4.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve

anlamaya yönelik bir beceri olduğu ve

yaşamı süresince karşılaştığı farklı

dinleyerek anlamanın üstün yönleri

dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

(konuşmacıya soru sorma, konuşmacının yüzbeden dilini anlamlandırma vb.) gibi.

4.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel
dinleme-izleme arşivi oluşturur.

4.1.Öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici
olmaları için gerekli bilişsel (sözcükleri
anlamlandırma, vurgu-tonlamalara dikkat
etme yüz ve beden dilini
anlamlandırma), duyuşsal (ilgi gösterme,
saygı duyma, tarafsız olma, empati kurarak
dinleme) ve devinişsel becerilerini (doğru
oturma) geliştirmelerinde istekli olmaları
sağlanır.

4.2.İyi bir dinlemenin/izlemenin önündeki
engeller şöyledir:
i. yorgunluk, uykusuzluk, açlık gibi birtakım fizyolojik
engeller,
ii. hayal kurma gibi duyuşsal engeller,

*Zaman

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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iii. dinlerken görgü kurallarına uymama,
iv. ortamın sorunlarına (gürültü, kalabalık,
karanlık, sıcaklık-soğuk, havasızlık, yanlış
oturma düzeni, ilgiyi dağıtan araç-gereçler
vb.) takılıp konuşulanları kaçırma,
v. zamanın etkin kullanılamaması,
vi. sözcüklerin ve cümlelerin anlamlarına dikkat
etmeden dinleme,
vii. konuşmacıya karşı önyargılı olma, taraflı olma,
viii. ne söylendiğinden çok nasıl söylendiğine odaklanma,
ix. dinleme süresince kendi söyleyeceklerini planlama (iç
konuşmalar),
x. vurgu, tonlama gibi öğelere dikkat etmeme,
xi. anlatılan her şeyi not tutma,
xii. Ayrıntılara odaklanıp asıl noktayı kaçırma,
xiii. Tek bir dinleme yöntemi kullanma,
xiv. Konuşmacının anlattıklarıyla değil giyiniş, davranışı
ile ilgilenme.

4.3. Öğretmen, dinleyici tiplerinden söz eder ve
öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirir.
-Teşvik edici: Yeni düşüncelerin öncüsü (Başarılı
dinleyici)
-Destekleyici: Uzlaşımcı, iyi bir takım oyuncusu (Başarılı
dinleyici)
-Yönlendirici: Nesnel, dengeli, kontrollü (Başarılı
dinleyici)
-Çözümleyici: Ayrıntılara odaklanan, inceleyensorgulayan (Başarılı dinleyici)
-Görünüşte dinleyici: İlgisiz, dinliyormuş gibi görünen
(Başarısız dinleyici)
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-Seçici dinleyici: Konunun sadece istediği yönünü
dinleme (Başarısız ancak yerine göre başarılı dinleyici)
-Saplantılı dinleyici: Kendi psikolojik beklentileri önemli,
ne anlatıldığını önemsemez, her söylenende belli bir
duygu ve düşünce arar. (Başarısız dinleyici)
-Savunmacı: Ne söylenirse söylensin kendine yönelik bir
saldırı olduğunu düşünme (Başarısız dinleyici)
-Tuzak kurucu: Karşısındakini zorda bırakmak için
dinleme, çelişki olup olmadığını sorgulama (Başarısız
dinleyici)
-Yüzeysel dinleyici: Dinledikleri/ izlediklerinin ardında
kalan anlamları çıkaramayan (Başarısız dinleyici)
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Okumak için vücudunu doğru

Hızlı, akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

kullanır.

Dil Becerileri:
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Açıklamalar
1.1. Dik ve rahat oturma; Gözlerini abartılı bir biçimde
kırpıştırmadan ve ovuşturmadan okuma; Okuma
materyalini gözden uygun uzaklıkta tutma; Parmak,
cetvel ve kalem kullanmadan gözleriyle okuma;
Sallanmadan (başını, elini, kolunu vb.) okuma; Soluk
alırken kontrollü olma (okuma sürecini aksatmama,
cümleye göre soluğunu ayarlama); Sayfaları çevirirken
parmaklarını kullanma (avuç içini veya elini kullanmama)
ve okuma hızını-akıcılığını aksatmama gibi konular
üzerinde durulur.

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Okuma

Beceriler

*Okuma kuralları

*Okur-yazarlık

*Okuma araçgereçleri

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Akıcı okuma
Ara Disiplinler

1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları
yapar.

1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru

1.2. Bilişsel ve duyuşsal hazırlıktan söz edilmektedir.
Ayrıca okuma ortamını düzenleme (ışığın yeterli olmasını
ve sol arkadan gelmesini sağlama, kitap-defterlerinde
ilgili sayfayı açma, sırasını düzenleme vb.), okuma
amacını (soruları yanıtlama vb.) belirleme ve okuma
amacına uygun yöntem ve tekniği (sesli, sessiz vb.)
seçme gibi çalışmalar yürütülmelidir. 4. sınıflar için 150200 sözcüklü metinler tercih edilmelidir.

kullanır.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.3. Okuma materyalini okuma yönüne uygun olarak düz
tutma; Kitaplarını ve defterlerini temiz tutma;
Kitaplarının-defterlerinin kapağını kaplama; Kitaplarınıdefterlerini koruma, uzun süreli kullanma ve onlara
zarar vermeme gibi konularda öğrenciler
bilgilendirilmelidir.

1.5.Okuma amacını belirler.
1.4.Bağırmadan, mırıldanmadan, vb. dikkat
dağıtıcı hareketler yapmadan okuma

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir.
1.5. Bilgi edinmek, öğrenmek, eleştirmek vb. okuma
amaçlarından söz edilmektedir.

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.
2.1. Okuduklarının konusunu bulur.

2.2. Okuduklarının ana ve yardımcı

2.2. Öğretmenin konu ile ana düşünce arasındaki farkı
öğrencilere açıklaması gerekmektedir. Yardımcı
düşünceyi bulma ilk üç sınıftan sonra programa
eklenmiştir. Yardımcı düşüncenin ana düşünceyi
tamamladığı açıklanmalıdır. Özellikle yardımcı
düşüncelerin bulunmasında öğretmen yönlendirmelerde
bulunmalıdır. Ana düşünce, şiirde ana duygu olarak ifade
edilmektedir.

düşüncelerini bulur.

2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

2.3. İçerik; olaylar, kahramanlar, yer, zaman, düşünceler
vb. ile ilgilidir. Farklı türdeki sorular ise, boşluk
doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, şekiltablo tamamlama vb. gibidir.

*Konu

Beceriler

*Ana düşünce

*Okur-yazarlık

*Yardımcı düşünce

*Araştırma ve Problem
çözme

*Başlık
*Olay

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Kahraman

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Yer
*Zaman
*Sözcük ve söz öbeği

2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

2.6.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

2.4. Sözcük dağarcığı çalışmalarında ilk üç sınıftan farklı
olarak (anlamı bilinmeyen sözcüklere ek olarak)
deyimler, atasözleri ve özdeyişlerin anlamlarını bulma
çalışmaları yürütülmelidir. Buna göre aşağıdaki
çalışmalar yürütülebilir:

söyler.

Ara Disiplinler

*Deyim

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Atasözü
-Anlamlarını bilmediği sözcüklerin ve söz öbeklerinin
anlamlarını fark etme ve farklı kaynaklardan araştırma,
-Verilen bir cümlede yeni öğrendiği sözcük veya sözcük
öbeğini kullanarak eksik bırakılan yeri tamamlama,
- Metinle ilgili anahtar sözcükler belirleme,

2.7.Okuduklarının gelişim sırasını

*Sözcük dağarcığı

- Aynı kavram alanından sözcükleri sınıflandırma,

*Özdeyiş
*Anlam
*Zıt anlam
*Anlamdaş
*Sesteş
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*Somut-soyut sözcük
2.8. Okuduklarını kendi cümleleriyle

*Genel-özel sözcük

anlatır.

- Anlamdaş, zıt anlamlı, sesteş, somut-soyut, genel-özel,
gerçek-mecaz-terim anlamlı sözcüklerin anlamlarını fark
etme

2.9. Okuduklarına ilişkin kendi başlığını

2.5. Cümlenin anlamını fark etme ve

*Terim

önerir.

karşılaştırma, olumlu-olumsuz, neden-sonuç,

*Olay örgüsü

benzetme, küçümseme, sitem, şaşırma,

*Başlık

2.10.Okuduklarını görsel olarak ifade

tahmin, olasılık, abartı ve özlem cümlelerini

*Canlandırma

eder.

ayırt etme çalışmaları yürütülür. Ayrıca

*Cümle

okuduğu metinden alınmış bir paragrafta

*Gerçek-mecaz
anlamlı sözcük

2.11. Okuduklarıyla ilgili canlandırma

eksik bırakılan bir veya iki cümleyi

* Olumlu-olumsuz
cümle

yapar.

tamamlama, yanlış yazılan cümleyi veya

*Karşılaştırma

fazla yazılan cümleyi bulma gibi çalışmalar

*Benzetme

yürütülür.

*Küçümseme

2.12. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

*Sitem
2.6. 5N 1K soruları (Ne, nerede, ne zaman,
2.13. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

nasıl, neden, kim), evet-hayır soruları vb.

*Şaşırma
*Tahmin
*Olasılık

2.14. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.

2.7. Gelişim sırası, olay örgüsü olarak da

*Abartı

ifade edilebilir.
*Özlem
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2.15. Okuduklarının ötesindeki durumları kestirir.
2.16. Okuduklarında içerikle ilgili sorunları belirler
ve farklı çözüm önerileri sunar.
2.17. Okuduklarında yazarın veya şairin amacını
belirler.

2.8. Öğrencilerden üç dört cümle ile okudukları metni
özetlemeleri istenir. Özet yaparken önemli ve
önemsizleri sınıflandırmaları beklenir. Buna ek olarak
metnin özeti dışında kendi cümleleri ile yorum yapmaları
özendirilir.
Okuduklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini
arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Bu yorumlar, içerik,
ileti veya dil-anlatımla ilgili olabilir.

2.9. Bu uygulamada öğrencilerin karşılaştıkları başlıkla
metnin uyumunu değerlendirmeleri veya başlıktan yola
çıkarak metnin nasıl gelişeceğini kestirmeleri de
istenebilir.

2.10. Okudukları ile ilgili resim çizme, metinle görsellerin
uyumunu değerlendirme, verilen resimlerden doğru
olanı seçme, verilen resimde eksik bırakılan yerleri
tamamlama gibi çalışmalar yürütülür.
2.12. Öğrencilerin dinledikleri/izlediklerinde karşılaştığı
karakterlerin yerine kendilerini koyarak yorum
yapmaları sağlanır.

2.13. Öğrencilerin okuduklarını
değerlendirmeleri, eleştirmeleri ve olumlu–
olumsuz düşüncelerini ifade etmeleri
sağlanır.

2.14. Öğrencilerin önceden okudukları
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metinlerle yeni karşılaştığı metinleri ilişkilendirmeleri
istenir.

2.15. Öğrencilerin okuduklarında gizli kalmış (örtük)
bilgileri ipuçlarından yararlanarak tahmin etmeleri (yani
çıkarım yapmaları) istenebilir.

2.16. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

2.17. Öğretmen, metnin kaleme alınma nedenini
öğrencilere buldurmaya çalışmalıdır. Gerekli ipuçlarını
vererek ve öğrencileri yönlendirerek metnin yazılma
amacı bulunmalıdır.

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.
3.1. Sesli okur.

3.2. Sessiz okur.

3.1. Dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin dakikada 100120 sözcüğü sesli okuması beklenmektedir. Sesli okuma
sırasında aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

*Sesli okuma

Beceriler

*Sessiz okuma

*Okur-yazarlık

- Akıcı ve anlaşılır okuma

*Doğal ses

- Doğal bir sesle (konuşma sesiyle) okuma

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Ses şiddeti

- Harfleri ve sözcükleri doğru sesletme
- Noktalama işaretlerine uygun duraklamalar yapma

3.3. Grupça okur.

- Sesin şiddetini dinleyicilere göre ayarlama

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Metin
*Girişimcilik
*Paragraf
*İşbirliği
*Noktalama işaretleri

- Dinleyicileri sıkmadan okuma
*Dize
- Dinleyicilerin karşısında özgüvenini yitirmeden okuma
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3.4. Canlandırarak okur.

3.5. Ekrandan ve görsel okur.

(zaman zaman göz teması kurma)

*Nakarat

- İlk sesli okumayı yapmak için istekli olma

*Durak

- Noktalama işaretlerine uyarak anlaşılır bir şeklide
okuma

*Beden dili

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Görsel okuma
Ara Disiplinler

3.6. Serbest okur.
3.2. Sessiz okuma sırasında aşağıdaki konulara dikkat
edilmelidir:

*Ekran
*Karikatür

- Konuşma organlarını (dil, dudak, gırtlak vb.)
kıpırdatmadan okuma

*Fotoğraf

- Mırıldanarak veya fısıldayarak okumama

*Kitap

-Okuma hızını istenilen süreye göre ayarlama

*Kitaplık

-Dakikada 110-130 sözcük okuma.

*Kitapçı
*Kütüphane

3.3. Grupça okumaya toplu veya koro okuma da
denmektedir. Öğrencilerin grupça okurken
arkadaşlarıyla uyumlu olmaları (aynı anda aynı sesi
çıkarma, aynı hızda okuma, doğru anda okumaya
başlama vb.) ve okuma sırasında arkadaşının
yanlışlarından olumsuz etkilenmemeleri sağlanmalıdır.
Grupça okuma aşağıdaki gibi farklı şekillerde
yürütülebilir:
- Metnin tamamını hep birlikte okuma
- Metnin farklı bölümlerini/paragraflarını/
dizelerini/nakaratlarını gruplara (2’li, 3’lü vb.) ayrılarak
okuma
- Ezberlenen şiir, tekerleme, bilmece ve manileri sınıfça
veya grupça okuma (ezber çalışmalarının bireysel olmak
yerine grupça yapılması önerilmektedir.)

*Kitap fuarı
*Okuma listesi
*İçindekiler
*Yazım kılavuzu
*Ansiklopedi

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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3.4. Bu tür okumalara anlamlandırarak okuma da
denmektedir. Canlandırarak okuma yapılırken aşağıdaki
konulara dikkat edilmelidir:
- Sesini ve beden dilini etkili kullanarak okuma
- Metinlerdeki kişilerin konuşmalarını fiziksel ve
duygusal özelliklerine uygun olarak okuma
- Metinlerdeki konuya ve anlama uygun olarak okuma
- Metnin tür özelliklerine (şiir, tiyatro, öykü, masal vb.)
uygun olarak okuma
- Canlandırarak okuma yaparken abartılı ve yapmacık
davranmaktan kaçınma

3.5. Ekrandan ve görsel okumanın basılı kaynakları
okumaktan farklı olduğu (en temelde sözlüğün olmaması
gibi) üzerinde durulmalıdır. Bunun yanında görsel
okumanın öğeleri (karikatür, fotoğraf, resim, afiş)
öğrencilere tanıtılmalıdır. Metinleri okurken
görsellerden yararlanma ve metinleri görsellerle
ilişkilendirme konusunda çalışmalar yürütülmelidir.
Ekrandan okumanın olumlu (okuduklarını paylaşma,
zaman kazanma, birlikte okuma, okuma materyaline
daha kolay ulaşma, araştırma, okuduklarını yeni forma
dönüştürme vb.) ve olumsuz yönleri (sayfanın bütününü
görememe, gözün-zihnin çabuk yorulması, geriye
dönüşlerin zor olması vb.) hakkında öğrenciler
bilgilendirilmelidir.
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Öğretmen aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmelidir:
-Ekrandan
okumanın
araç-gereçlerini
(e-kitap,
internetteki sayfalar vb.) tanıma,
- Ekrandan okuma yaparken metinlerin niteliğine
(doğruluğuna, güncelliğine, geçerliğine) eleştirel gözle
bakma,
- Görsel okuma yaparken nelere dikkat edeceğini
(renkler, yakınlık-uzaklık, büyüklük-küçüklük, boşluklar,
perspektif, ışık gölge, fon, çizgiler-noktalar vb.) kavrama,
- Bir konuda hem basılı hem de bilgisayar/internet
ortamındaki kaynaklara ulaşma ve karşılaştırarak okuma.

3.6. Öğretmen sınıfta kitap okumaya özel zaman
ayırmalı ve okuma saatleri (günlük, haftalık, aylık, yıllık)
düzenlemelidir (günde en az yarım saat). Öğrencilerin;
- Kitap edinmek için istekli olmaları,
- Kitap okuma listesi (farklı türlerdeki kitaplardan
oluşan) hazırlamaları,
- Kendi kitaplıklarını oluşturmaları ve sınıf, okul, çocuk
kitaplıklarından yararlanmada istekli olmaları,
- Kitapçılara, kütüphanelere ve kitap fuarlarına gitmeleri,
- Süreli yayınlara (çocuk dergilerine ve gazetelere) abone
olmaları ve okumak için istekli olmaları,
- Kitapların içindekiler, önsöz, dizin, sözlük bölümünden
yararlanmaları,
- Sınıfta arkadaşlarına beğendiği kitapları anlatmaları,
kitaplarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaları,
- Arkadaşlarına armağan olarak kitap almaları veya
ödünç kitap vermeleri teşvik edilmelidir.
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4. Öğretmen, okuma becerisi ile ilgili

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.

aşağıdaki konular üzerinde durur ve

4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli

öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

olur.

Okumanın yaşamsal bir beceri (beslenme, uyuma, soluk
alma gibi) olduğu; Okumanın her ders için gerekli olduğu
ve öğrenmenin büyük ölçüde okumakla ilişkili olduğu;
Okuma becerisinin bir gelişim süreci (dinleme,
okuryazarlık, okuma alışkanlığı, eleştirel okuma, evrensel
okuma) olduğu ve okuma becerisinin yaşam boyu
geliştirilebileceği; Okuyarak anlamanın üstün yönleri
(istediği zamanda ve mekanda okuma, istediği sayıda
tekrarlayarak okuma, okuma materyallerinin daha kalıcı
olması/saklanması, okurken yanına not alma vb.)

4.2. Farklı amaçlarını
gerçekleştirebilmek için okur.

4.3.Farklı türdeki metinleri okumak için

okumak için istekli olur.

*Şiir
*Öykü
*Masal

4.2. Okuma amaçlarının farklılaşabileceği üzerinde
durulmalıdır: (bilgilenmek, eğlenmek, paylaşmak,
tartışmak, sorgulamak, eleştirmek, kendini tanımak,
problemini çözmek, yaratmak, deneyim kazanmak, söz
dağarcığını geliştirmek gibi)

*Gezi
*Günlük
*Anı

*Özyaşamöyküsü
*Bilimkurgu
*Röportaj
*Mektup

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak
için istekli olur.

4.3. Farklı türlerdeki metinler; şiir, öykü, masal, gezi,
günlük, anı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, bilimkurgu,
röportaj, köşeyazısı, mektup ve tiyatro’dur.

*Öykü
*Köşeyazısı
*Mani

4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini
okumak için istekli olur.
4.7. Okumanın önündeki engelleri bilir ve
çözmede istekli olur.

4.4. Kendi kültürüne özgü metinler; mani, destan, ninni,
masal, hikaye, bilmece, efsane, atasözü, fıkra, halk
tiyatrosu ve tekerleme’dir.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik

*Tiyatro

*Yaşamöyküsü

istekli olur.

4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri

*Okuma amacı

*Destan
*Ninni
*Halk Hikayesi

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

4.5. Farklı konular; doğa, aile, çevre, insan ilişkileri,
iletişim, tarih, kültür ve bilişimdir.

*Bilmece
*Tekerleme

4.6. İlk üç sınıfa ek olarak dördüncü sınıfta öğrencilerin
yazar ve şairlere ilişkin farkındalıklarını artırmak ve bilgi
toplamalarını sağlamak amaçlanmalıdır.

*Efsane
*Fıkra
*Atasözü

4.7. Okumanın önündeki engeller şöyledir:

*Halk tiyatrosu

-Fiziksel (göz, zihin vb.),

*Yazar

-Sözcük dağarcığının fakirliği,

*Şair

-Kendine güven duymama,
-İsteksizlik,
-Aile, öğretmen, arkadaş, çevrenin olumsuz etkisi,
-Ülkenin ekonomik durumu,
-Ülkede okumaya verilen değer,
-Basın-yayım sorunları,
-Teknolojinin etkileri vb.

110

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Konuşma ile ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

kavşak, ezgi ve ulama gibi ses üstü

Dil Becerileri:

111

birimleri doğru ve etkili kullanır.

1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşur.

Açıklamalar
1.1. Sesi doğru ve etkili kullanma ile ilgili aşağıdaki
konulara dikkat edilir:
- Konuşurken sözcük içindeki sesleri eksik
çıkarmama/yutmama (havlu>avlu),
- Konuşurken sözcük içindeki seslerin yerini
değiştirmeme (yanlış>yalnış),
- Konuşurken sözcüklerdeki sesleri başka
seslerle değiştirmeme (bakla>pakla) ,
- Konuşurken sözcüklere ses eklememe
(saat>sahat),
- Bağırmadan konuşma veya işitilmeyecek
biçimde konuşmama,
- Konuşurken akıcı konuşmayı engelleyecek
herhangi bir ses çıkarmama (örneğin
konuşurken ıhılamama) ,
- Çok hızlı veya yavaş konuşmama .

Temel Kavramlar
*Konuşma
*Ses
*Durak
*Ton

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

1.6. Konuşma amacını belirler.

1.7. Konuşma konusunu belirler.

1.2. Konuşmalarında ses üstü birimleri doğru ve etkili
kullanma ile ilgili aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Konuşmanın akışını bozacak duraksamalar
yapmama,
- Konuya ve konuşmanın düzeyine uygun bir
tonla (sakin, neşeli, saygılı vb) konuşma,
- Cümle içerisindeki yapı ve anlama uygun
ton değişimleri yaparak konuşma.
- Sözcük, söz öbeği ve cümleleri anlamlarına göre
vurgulama,
- Söylediklerini belirginleştirmek için ulama kullanma.
-Ulamadan kaynaklanan yanlışların kavşak
ile çözülebileceğini örneklendirme,

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Vurgu
*Ulama
*Kavşak
*Ezgi
*Görgü kuralları

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

Beceriler
Ara disiplinler

*Dinleyici
*Ses yutma
*Ses ekleme
*Beden dili
*Soluk alma-verme
*Mimik
*Göz teması

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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- Cümlenin bittiğini, süreceğini ya da soru anlamını
taşıdığını belirginleştiren ses üstü birimin ezgi olduğunu
kavrama.

1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşma ile ilgili
aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Konuşurken doğru soluk alıp verme
(gürültüsüz, yeterli, düzenli soluk alma,
soluk alırken konuşmama, soluğunu
cümlenin uzunluğuna ve anlamına göre
ayarlama vb),
- Konuşma yaptığı yerde rahat ve ölçülü
olma,
- Dinleyiciler karşısında temiz ve özenli
olma, uygun kıyafetler giyme,
- Beden duruşuna dikkat ederek konuşma
(inandırıcılıktan uzak, güvenilir olmayan,
saygı duyulmayacak, yapmacık, çekingen vb.
bir duruş sergilememe) ,
- El-kol hareketlerine (jestlere) dikkat
ederek konuşma (sallanma, durmadan
kıpırdanma, abartılı/dikkat dağıtıcı el -kol
hareketleri vb. yapmama) ,
- Mimiklerine dikkat ederek konuşma
(mimiklerin hiç kullanılmaması/belirsizliği/
aşırılığı/ konuyla ilgili olmayışı, aynı mimiği n
sürekli tekrarlanması, yersiz kaş çatma,
gülümseme, surat asma, ağız hareketleri,
aşırı duygusal vb gibi yanlış mimikler
kullanmama),
- Göz teması kurarak konuşma (dinleyicinin
yüzüne değil de yukarıya veya yere bakma,
yersiz göz kırpma vb) .
1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşma ile ilgili aşağıdaki
konulara dikkat edilir:

*El-kol hareketleri
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-Konuşmanın başında uygun hitap ve unvan
kullanma,
- Tanımadığımız, yaşça büyük ve konum
olarak üstümüzdeki kişilere “sen” yerine
“siz” diye hitap etme ,
-Günlük iletişimin gerektirdiği kimi kalıp
sözcükleri (günaydın, merhaba, nasılsın gibi)
kullanma,
-Konuşmalarında küfürlü sözcüklere yer
vermeme,
-Alaycı sözler kullanmadan konuşma ,
-Ağızda bir şey varken konuşmama ,
-Konuşmayı belirtilen/istenilen sürede
bitirme.
1,5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşma ile ilgili
aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Dinleyicilerin ilgi ve beklentilerine uygun
akıcı ve etkileyici bir biçimde konuşma ,
-Dinleyiciler tarafından yapılan yorumları/eleştirileri
doğal karşılama ve sorulan soruları uygun bir biçimde
yanıtlama
- Dinleyicilerin özelliklerine (yaş, meslek,
ilgi, sayısal durum, bilgi düzeyi, kültürel
durumu vb.) dikkat ederek konuşma
-Dinleyicilerin bulunduğu fiziksel ortama
dikkat ederek konuşma.

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Bir amacı temel alarak ve varmak

2.1. Konuşma amaçları; ikna etme, soru
sorma, problem çözme, bilgi verme,
eğlendirme, eleştirme, tartışma, istek,
şikayet gibidir.

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

istediği noktayı belirleyerek konuşur.

2.2. Konuşma amacını
gerçekleştirebilmek için uygun teknik ve
taktikleri kullanır.

2.3. Konuşma konusunu anlaşılır ve kısa
bir biçimde belirtir.

2.4. Konuşmaları sırasında bir

2.2. Dinleyicilere soru sorma, karşılaştırma
ve tanımlamalara başvurma, neden-sonuç
ifadeleri kullanma, kendi yaşamından
örnekler verme, önemli yerlerde sesini
yükseltme, görsellerden yararlanma,
anahtar sözcükler kullanma gibi tekniktaktiklerden söz edilmelidir.

*Konuşma amacı

Beceriler

*Konuşma konusu

*Okur-yazarlık

*Sözcük

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Cümle

2.3. Konuşurken konu dışına çıkılmaması
gerektiği konusunda öğrenciler uyarılır. Bilgi
yanlışı yapmadan konuşmanın önemli
olduğunun üzerinde durulur.

*Sözlü anlatım

*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

2.4. Dağınık, kopuk, bağlantısız
konuşmaktan kaçınma; Konuştuklarında
çelişkilere ve tutarsızlıklara düşmeme ;
Konuşurken ayrıntılara ve gereksiz örneklere
yer vermeme ve Konuşurken bilgi yanlışı
yapmama gibi konularda öğrenciler uyarılır.

düşünceden ötekine geçerken mantıksal
bir akış ve bütünlük sağlar.

2.5. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.
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2.5.İstenildiğinde aynı konuyu farklı sözcük c ü m l e l e r l e a ç ı k l a m a v e Sö z c ü k v e c ü m l e
tekrarlarına yer vermeden konuşma gibi
konularda öğrenciler bilgilendirilir.
Öğrencilerin deyim, ikileme, atasözü gibi söz
öbeklerini de doğru kullanmaları
sağlanmalıdır.
2.6. İnceltme işareti alan sözcükleri,
Türkçeye yabancı dillerden giren sözcükleri
doğru söyleme gibi kurallardan söz
edilmektedir.

2.6. Sözlü anlatımla ilgili dilbilgisi
kurallarına uyarak konuşur.
3.1. Hazırlıksız konuşmalar iki başlık altında
ele alınabilir.
i ) Sı n ı f t a - o k u l d a d o ğ r u v e e t k i l i k o n u ş m a
(Ödevlerini, çalışmalarını, görselleri

*Dilbilgisi kuralları

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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3. Konuşma türlerine uygun konuşur.
3.1. Hazırlıksız konuşma yapar.

konuşarak anlatma; Grup tartışmalarında
konuşma ve sözcü olma; Doğaçlama, gezi,
gözlem, deney, sanat, spor etkinliklerinde
konuşma; Kendisine yöneltilen soruları
yanıtlama; D üzeyine uygun sesletim -telaffuz
çalışmaları yapma gibi)

3.2.Hazırlıklı konuşma yapar.
ii) Günlük yaşamında ve toplumsal
ilişkilerinde doğru ve etkili konuşma
(Tanışma-tanıştırma, kutlama, özür dileme,
yol sorma, telefonla kon uşma, sohbetgörüşme, karşılama, uğurlama, selamlaşma,
fıkra anlatma gibi)
3.2. Öğrencilerin hazırlıklı konuşmaların
gerektirdiği hazırlıkları yapma larını
sağlamak (konuşma amacını belirleme,
konuyu sınırlandırma, konuşma sürecini
planlama, dinleyicilerin düzeyini düşünme
gibi) önemlidir. Hazırlıklı konuşma
etkinliklerinde aşağıdaki çalışmalar
yürütülebilir:
-Drama etkinliklerinde üstlendiği role uygun
konuşma,
-Belirli ve özel günlerde (Öğretmenler Günü,
Cumhuriyet Bayramı, Hayvanları Koruma
Günü, açılış konuşmaları vb) konuşma ,
-Sınıf veya okul tiyatrosu etkinliğine
katılma,
-Sınıfta, okulda veya okul dışında tartışma
etkinliklerinde konuşma,
- Verilen bir dersle/konuyla ilgili sınıfta
sunum yapma
- Farklı yaş ve meslek gruplarındaki kişilerle
röportaj yapma.

*Hazırlıksız konuşma

Beceriler

*Hazırlıklı konuşma

*Okur-yazarlık

*Etkili konuşma

*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği
*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. İyi bir konuşmacı olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmede
istekli olur.

4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede
istekli olur.

4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri
örnek alır.

4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.
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4. Öğretmen konuşma becerisi ile ilgili

*Sözlü anlatım

Beceriler

aşağıdaki konular üzerinde durur ve

*İçtenlik

*Okur-yazarlık

öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

*Sorumluluk

*Araştırma ve Problem
çözme

Konuşmanın insan yaşamındaki önemi;
Konuşmanın doğumdan itibaren geliştiği;
Konuşma becerisinin okulla bir likte
g e l i ş e b i l e c e ğ i ; Sö z l ü a n l a t ı m ı n ü s t ü n y ö n l e r i
(etkileşim, soru sorma, ses tonu ile anlam
farklılığı yaratma) kavrama gibi.
4.1. Bilişsel (doğru, yeni bilgiler sunma,
yalnızca öğrendiklerini değil gözlemleri ve
deneyimlerini de anlatma gibi), D uyuşsal
(sorumluluk, içtenlik, dürüstlük, canlılık,
empati kurarak, hoşgörülü vb.) ve
Devinişsel konuşma becerilerinden (etkili
beden duruşu, jest ve mimik kull anımı) söz
edilmektedir.
4.2. Konuşma sorunları aşağıdaki gibi dir:
- Sesletim(telaffuz) yanlışları,
- Sö z ü u z a t m a / g e v e l e m e / t e k r a r l a m a ,
- Yetersiz(eksik) konuşma,
- Dinleyicileri kendi düşüncelerini dayatma
ve dinleyicileri aldatma/küçümseme/ kişiliği
zedeleyici eleştiriler yapma,
-Ortamın gerektirdiği duygusal öğel erden
yoksun konuşma,
-Dinleyicilerin bilgi düzeyinin çok üstünde
veya altında kalma,
-Tehdit eder gibi, yargılayıcı konuşma,
-Sözü hep kendine getirerek ben dilini
kullanma.

*Dürüstlük
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Höşgörü
*Etkili beden duruşu
*Konuşma sorunu

*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Üslup
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrencilerin konuşma sorunlarını
bulmalarına yardımcı olmak için onları
konuşturup daha sonra özdeğerlendirme
formu vererek kendi konuşmalarını
değerlendirmeleri istenebilir. Ayrıca
öğrencilerin iletişim kurduğu kişilerin
konuşma yanlışlarını fark etmeleri ve uygun
bir dille düzeltmeleri desteklenmelidir.

4 . 3 . Sö z e d i l e n k i ş i l e r ; ö ğ r e t m e n , a i l e
büyükleri, tiyatro sanatçıları, televizyon radyolardaki sunucular olabilir.

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

1.1.Yazmak için vücudunu doğru kullanma (oturma,
kağıtla göz mesafesini ayarlama vb.); Duyuşsal olarak
hazırlanma (motive olma, konuya ilgi gösterme, kaygı
düzeyini azaltma vb.); Yazı ortamını düzenleme (ders
araç gereçlerini hazırlama, ışığı ayarlama) gibi konulara
dikkat çekilir.

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

Dil Becerileri:

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanma konusunda
aşağıdaki konulara dikkat çekilir:
1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için
gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

-Kalemi çok sıkmadan tutma ve bastırmadan
yazma
-Silgiyi gerektiğinde ve kitaba -deftere zarar
vermeyecek biçimde kullanma
-Kalemtıraşı etrafı kirletmeden ve kaleme
zarar vermeyecek biçimde kullanma
-Defteri yırtmadan, temiz ve ekonomik
kullanma
-Kitabı özenli ve temiz kullanma
-Cetveli etkili bir biçimde kullanma
-Yazı tahtasında tebeşirle veya mürekkepli
kalemle yazma
-Bilgisayarda ve benzeri teknolojik
ürünlerde doğru ve etkili yazma

1.5. Yazma amacını belirler.
1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için gerekli
1.6. Metin türünün özelliklerini dikkate alır.

biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:
-Okunaklı, temiz ve düzenli yazma
-Kareli, çizgili (tek, çift veya dört çizgili) ve
çizgisiz kağıda yazma
-Kağıdın yukarı, alt ve yan taraflarından
kenar boşluğu bırakma
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Ara Disiplinler
*Yazma
*Yazı planı
*Yazma amacı
*Yazı araç-gereçleri
*Düzeltme
sembolleri
*Yazma amacı
*Metin türü

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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-Harf, sözcük ve satır aralıklarını kendi
içlerinde eşit boşluk bırakma
-Paragraflara diğer satırlardan daha içeride
(yaklaşık 2cm) başlama
-Harfleri aynı yönde ve dik yazma
- Sa t ı r l a r ı a y n ı h i z a d a / ç i z g i d e y a z m a
-Sıralamalarda veya alt başlıklarda sayı ve
sembollerden yararlanma
-İstenildiğinde kağıdın belli bölümlerine
tarihi, adını, soyadını, sınıfını ve okulunu
yazma
-İstenildiğinde cetvelle kenar çizgisi çizme
-İstenildiğinde yazının başlığını sayfanın
gerekli bölümlerine yazma; başl ıkla yazı
arasına uygun bir boşluk bırakma
-İstenildiğinde kağıdın belli bir bölümüne
sayfa numarası yazma
1.4.Yazıdaki düzeltme sembolleri “Öğretmen Kılavuz
Kitabında” sunulmuştur.

1.5. Yazma amaçları; bilgi verme, istek, şikayet, sorun
çözme, yaratma gibidir.

1.6. Metin türleri; şiir, öykü, gezi, mektup, günlük gibidir.

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Yazının planını oluşturur.

2.2. Yazıdaki her paragrafta ayrı bir

2. Öğretmen, öğrencilerin yazı y azarken
kaba sözler, küfür, eski dilde kalmış ve
günümüzde kullanılmayan veya yazıya
geçmemiş yerel ağızlardaki sözcükleri
kullanmaktan kaçınmalarını; sözcük ve
cümle tekrarları yapmadan yazma larını ve
düzeyine uygun konularda bilgi yanlışı
yapmadan yazmalarını sağlamalıdır. Bunlara
ek olarak, öğrencilerin dağınık, kopuk ve
bağlantısız yazmaktan kaçınmaları, konu
dışına çıkmamaları, çelişkili ve tutarsız

* Yazı planı

Beceriler

* Paragraf

*Okur-yazarlık

* Sözcük

*Eleştirel-Yaratıcı d.

* Konu

*Kişisel-sosyal yet.

* Metin türü
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duygu veya düşünceyi ele alır.

2.3. Yazacaklarını belli bir sıraya koyar.

2.4. Yazılarında sözcükleri doğru ve

yazmamaları ve ayrıntılara, ilgisiz örneklere
yer vermemeleri konusunda öğretmen
gerekli uyarılarda bulunmalıdır.
Ay r ı c a , y a z ı m k u r a l l a r ı v e n o k t a l a m a
işaretleri dışında yazılı anlatımda çok
önemli olan diğer bir konudan (anlatım
bozuklukları) tanım yapmadan yalnızca
örnekler vererek söz edilir.

anlamına uygun kullanır.

2.1. Yazı planı; giriş, gelişme ve sonuç
bölümleri olarak sınırlandırılmıştır.

2.5. Duygu ve düşüncelerini düzeyine

2 . 4 . Sö z c ü k , d e y i m , a t a s ö z ü , i k i l e m e v b .
anlamına uygun kullanma konusuna dikkat
edilir.

uygun olarak etkileyici biçimde yazar.

2.6. Yazının konusuyla ilgili, kısa ve
etkileyici bir başlık yazar.

2.7. Yazının türünün gerektirdiği
biçimde yazar.

2.8. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

2.9. Noktalama işaretlerini doğru kullanarak yazar.

2 . 5 . So r u c ü m l e l e r i k u l l a n m a , k a r ş ı l a ş t ı r m a ,
tanımlama yapma, neden-sonuç cümleleri
kullanma, kendi yaşamından örnekler verme,
önemli yerleri ayrıntılı yazma gibi
taktiklerden söz edilir.

* Başlık

Ara Disiplinler

*Noktalama
işaretleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Yazım kuralları
*Anlatım bozukluğu
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3. Farklı türlerde yazma etkinlikleri yapar.

-Verilen bir cümledeki sözcüklerin yerini
değiştirerek cümleyi yeniden yazma ,
-Karışık verilen sözcükleri kullanarak cümle
yazma,
-Verilen bir cümleyi başka bir cümleye
(şahısları, zamanı, yeri değiştirerek)
dönüştürme,
-Bir cümleyi aynı anlama gelecek biçimde
farklı sözcükleri kullanarak yazma,
-Bazı sözcükleri eksik bırakılmış ya da yarım
bırakılmış cümleleri tamamlama ,
-Verilen kısa bir cümleyi (1 veya 2 sözcükten
oluşan) her defasında bir sözcük ekleyerek
genişletme,
-İçinde yanlışlar olan (noktalama, yazım,
dilbilgisi yanlışları ile ilgili yanlışlar) cümle
düzelterek yeniden yazma,
-Dinlediği, izlediği veya okuduğunu aynen
dikte etme.
-Karışık verilen cümlelerden paragraf
oluşturma, paragraflardan da metin
oluşturma
-Bir paragrafta eksik bırakılan cümleyi
tahmin ederek yazma,
-Verilen bir metindeki her bir paragraf için
ayrı bir başlık, anahtar sözcük veya ana
düşünce yazma,
-İki veya daha fazla sayıda paragrafı olan ve
paragrafları ayrılmadan yazılan bir metni
uygun yerlerinden ayırarak yazma,
-Beğendiği şiir, öykü vb. yazılara ilişk in
defter tutma,
-Yaşadığı kültüre ait halk edebiyatı
ürünlerini çevresindeki kişilerle görüşerek
derleme.
-Belli bir konuyla ilgili verilen bir dizi
fotoğrafı, resmi veya ka rikatürü kullanarak
cümle yazma,
-Belli bir konuyla ilgili verilen b ir dizi

Beceriler
*Okur-yazarlık

*Yazma

*Araştırma ve Problem
çözme

*Cümle

*Eleştirel ve

*Paragraf

Yaratıcı düşünme

*Sözcük

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Dikte etme

*Girişimcilik
*İşbirliği

*Metin türü
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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sözcüğü veya söz öbeğini (deyim, ikileme
vb.) kullanarak cümle/paragraf yazma,
-Verilen bir cümleye anlam bütünlüğünü
bozmayacak yeni bir cümle ekleme,
-Dinlediği, izlediği veya okuduğunu aklında
kaldığı kadarıyla ve kendi cümleleriyle
yazma,
-Verilen bir cümlen in başına ve sonuna
anlam bütünlüğünü bozmayacak birer cümle
ekleme.
-Verilen bir konu, cümle, soru veya başlıkla
ilgili yazma,
- Verilen bir atasözü ve özdeyişi temel
alarak yazma,
-Hayallerini yazma,
-Rüyalarını yazma,
-Gördüklerini, gezip gözlemlediklerini ve
izlediklerini yazma,
-Dinlediklerini ve konuştuklarını yazma
-Okuduklarını ve araştırdıklarını yazma
-Yaşadıklarını yazma.

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. İyi yazabilmek için gerekli olan
bilgi ve becerileri geliştirmede istekli
olur.
4.2. Yazma sorunlarını belirlemede
istekli olur.

4. Öğretmen, yazmanın her ders için gerekli
olduğunu, yazmanın öğrenilebileceğini ve
geliştirilebileceğini açıklamalıdır. Yazılı
anlatımın üstün yönleri (kalıcılık, düşünme
payının daha çok olması, geriye dönme ve
düzeltme olanağı gibi) açıklanmalıdır.
Ay r ı c a , ö ğ r e n c i l e r i n g ü n l ü k y a ş a m d a y a z m a
b e c e r i s i n i k u l l a n m a l a r ı n ı ö z e n d i r m e l i d i r . Kart
yazma, belirli günler ve etkinlikler (doğum günü vb.) için
davetiye hazırlama, sınıf/okul gazete ve dergilerine yazı
yazma, gündelik işlerini anımsamak için not tutma,
t elefon numaralarını, e-posta adreslerini, iş yerlerini ve
lokantaları kaydetmek için rehber tutma, sınıf/okul
panosuna veya gazetelere yazı-afiş hazırlama,

*Kart
*Günlük
*Davetiye
*Gazete
*Dergi
*Duyuru(ilan)
*Yazılı anlatım
* No t t u t m a

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
Ara Disiplinler

*Rehber
*Afiş
*Duyuru-ilan

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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4.3.Karşılaştığı yazılı anlatım
yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

duyuru(ilan) ve mektup yazma gibi etkinlikler
yürütülmelidir.
Yazarken ortaya çıkacak yazı kadar yazma sürecinin
(düşünme, planlama, taslak oluşturma vb.) de önemli
olduğu öğrencilere anlatılmalıdır.
4.1. Okuduğunu anlama becerisi, zengin
sözcük dağarcığı, yazım kuralları, noktalama
işaretleri gibi konuların önemli olduğu
anlatılmalıdır. Nitelikli yazılar yazan
sanatçılar, bilim insanları, eğitimciler örnek
gösterilmelidir.
4.2. Yazma sorunları; aynı sözcüğü
tekrarlama, başkalarından yardım alma,
dilbilgisi yanlışları, sözcük dağarcığının
fakirliği gibidir.

5. Yazı kurallarını temel alarak kendine
özgü bir yazı stili geliştirir.
5.1. Dik temel yazı karakterine uygun

5. Öğrencilerin bilgisayardaki farklı yazı karakterlerini
tanımaları ve kullanmaları yönünde çalışmalar
yürütülebilir.

yazar.
5.2. El yazısı karakterine uygun
yazar.

5.2. Öğrencilerin el yazısı çalışmaları güzel yazı dersinde
pekiştirilmelidir. Dördüncü sınıfta yalnızca güzel yazı
saatlerinde (bütün derslerde zorunlu tutulmadan) el
yazısı öğretilmelidir.

5.4. Yazdıklarına ilişkin eleştiriye açık

5.3. Dik temel yazı yazarken el yazısı yazmama (veya tam
tersi) gibi durumlar açıklanır ve karakterlerin
karıştırılmaması gerektiğinin üzerinde durulur.

olur.
5.5.Yazdıklarının kenarlarını süsler ve
yazılarını resimlendirir.

*El yazısı
*Çizgi çalışması

5.3. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya
istekli olur.

*Dik temel yazı

5.4. Karşılaşılan güzel yazı örnekleri sınıfta paylaşılır ve
sergilenir.

*Büyük harf

Beceriler

*Küçük harf

*Okur-yazarlık

*Güzel yazı

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Geometrik şekil

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini tanır.
1.1. Metin incelemeleri ile söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanıma
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun, drama
vb. etkinlikler aracılığıyla söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanır.

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak söz
varlığının yapısı, anlamı ve işlevini tanır.

Açıklamalar
1.1. Metin temelli sözcük etkinliklerinde aşağıdaki
çalışmalar yürütülebilir:
- Karşılaşılan sözcüklerin anlamlarını tahmin etme,
- Anlamı bilinmeyen bir sözcüğün anlamının sözlükten
yararlanılarak bulma,
-Anlamını yeni öğrendiği sözcükleri cümlede kullanma,
-Metinden seçilen bir sözcükle ilgili çağrışım
sözcüklerini yazma,
- Metinden seçilen bir sözcüğün eş-zıt anlamını bulma,
- Metinden seçilen bir sözcük veya söz öbeği ile ilgili
sorulara (doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk tamamlama,
çoktan seçmeli vb.) cevap verme
- Verilen bir anlamın karşılığı olan sözcüğü
metinde bulma,
-Metinde geçen çokanlamlı bir sözcüğün
kullanıldığı anlamını (gerçek - mecaz)
yazma/söyleme.

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Sözcük

Beceriler

*Söz varlığı

*Okur-yazarlık

*Çağrışım

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

*Bilmece
*Bulmaca
*Sözcükte anlam
* Sözlük
*Eş anlam

*Araştırma ve Problem
çözme
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Zıt anlam
*Dilbilgisi
*Hece
*Harf
*Yazım kılavuzu
*Alfabetik sıra
*Ad
*Sıfat

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.2. Metinlerden bağımsız olarak aşağıdaki çalışmalar
yürütülebilir ve sözcük öğretimi gerçekleştirilebilir.
- Görsellerden, İşitsel araçlardan-materyallerden,
Görsel-işitsel araçlardan ve etkinliklerden yararlanarak
yeni sözcüklerin farkına varıp anlamlarını bulma.
- Oyun, araştırma, gezi, gözlem, deney ve deneyim
kazanma yoluyla yeni sözcüklerin farkına varıp
anlamını bulma.
- Bilmeceler ve bulmacalar yoluyla yeni sözcükler ve
sözcük gruplarının farkına varıp anlamlarını bulma.
-Verilen bir sözcüğü çizerek (resim, afiş) anlatma.

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkılarak sözcük
öğretimi çalışmaları desteklenmelidir. Sesbilgisi, yapı
bilgisi, sözdizimi, anlam ve anlatım bilgisi çalışmaları ile
sözcük öğretimi gerçekleştirilmelidir.

Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

1.Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.

Açıklamalar
1. Öğrenciler, yazılı dilde ve hazırlıklı konuşmalarında
ölçünlü Türkçeye ve dilbilgisi kurallarına uymaları ve
bu kullanımları öncelikli tutmaları konusunda
bilgilendirilirler. Bunlara ek olarak ise, Kıbrıs’ta
konuşulan Türkçenin diğer ülkelerde kullanılan
Türkçeden farklı olduğu örneklerle açıklanır. Konuşma
dili ile yazı dilinin farklı olabileceği örneklendirilir.
Dördüncü sınıfta genel olarak aşağıdaki konular
üzerinde durulur:
-Dil, şive ve ağız kavramlarını tanımlama

Temel
Kavramlar
*Dil
*Ağız
*Şive
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik
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-KKTC’de resmi dilin Türkçe olduğunu yazma/söyleme
Ara Disiplinler

-Kıbrıs’ta konuşulan Türkçenin kendine özgü birtakım
özellikler (sesbilgisi ve sözcük bilgisi temelinde)
taşıdığını fark etme

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

-Kıbrıs ağzına özgü sözcükleri ve dil yapılarını günlük
konuşmalarda ve iletişimde kullanmanın yanlış
olmadığını fark etme
-Kıbrıs ağzında yer alan sözcüklerden düzeyine uygun
olarak derleme yapma
-Halk edebiyatı metinlerindeki Kıbrıs kültürü ve ağzına
ilişkin özellikleri ortaya çıkarma
-Kıbrıs kültürünü tanıma ve Kıbrıs ağzı ile Kıbrıs
kültürünün ilişkili olduğunu fark etme

Öğrenme Çıktısı

1. Türkçeyi doğru kullanmaya özen
gösterir.

Dili, farklı
amaçlar için
kullanır.

Dil
Kullanımı

Dil Bilinci
ve
Kullanımı:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Açıklamalar
1. Bu öğrenme çıktısıyla ilgili aşağıdaki konular
üzerinde durulur:

Temel
Kavramlar
* Dil bilinci
*Dil kullanımı
*Dilin özenli
kullanımı

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
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- Okulda ve okul dışındaki günlük iletişim sürecinde
çevresindeki bireylerin Türkçe kullanımına dikkat etme
ve karşılaştığı yanlışları uygun bir dille düzeltmede
istekli olma,

*Araştırma ve Problem
çözme
*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme

-Ders kitaplarındaki ve yazınsal alandaki Türkçe
kullanımına dikkat etme ve karşılaştığı yanlışları
düzeltmede istekli olma,

*Kişisel-sosyal yetkinlik

-Kitle iletişim araçlarında (gazete, televizyon, telefon
konuşmaları, radyo, dergiler vb.) ve bilgi
teknolojilerinde (e-posta yazarken, internette sohbet
ederken, araştırma yaparken vb.) kullanılan Türkçe-ye
dikkat etme ve varsa yanlışları fark etme,

Ara Disiplinler

-Karşılaştığı mimari yapı, kurum, kuruluş, tabela, levha
ve yer adlarında kullanılan Türkçeye dikkat etme ve
varsa yanlışları fark etme,
-Bir sözcüğün, terimin ve kavramın öncelikli olarak ve
varsa Türkçesini kullanmaya özen gösterme,
-Yabancı dillere özgü dil kullanımı ve yapılarını
Türkçeye aktarmanın Türk dilini olumsuz etkilediğini
fark etme.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler

1. Bu öğrenme çıktısıyla ilgili aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilebilir:
-Türkçe dersinde izlediği animasyon/çizgi film ile ilgili
görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak
açıklama,

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanır.

-Türkçe dersiyle ilgili konularda bilgisayar ve
veya interneti kullanarak çalışma, araştırma,
ödev ve proje yapma,
-Türkçe dersinde okuduğu metin veya verilen
bir konuyla ilgili teknolojik araçları kullanarak
fotoğraflar çekme ve çektiği fotoğraflarla ilgili
görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak
yazma/konuşarak açıklama.
-Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak çevresindeki
kişilerle teknolojik araçlar aracılığıyla sözlü/yazılı
iletişim kurma.
-Türkçe dersinde okuduğu metin veya verilen bir
konuyla ilgili teknolojik araçları kullanarak görseller
(karikatür, resim, afiş gibi) bulma ve bulduğu
görsellerle ilgili görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili
kullanarak yazma/konuşarak açıklama.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Teknoloji
*Fotoğraf
*İnternet
*Sözlü-yazılı iletişim

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri
Yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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4. SINIF DİLBİLGİSİ KONULARI

A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ
A.1. Sözcükte Anlam

Anlamlarına Göre Cümleler

Gerçek Anlam

Uyarı Cümleleri

Mecaz Anlam

Yakınma Cümleleri

Terim Anlam

Pişmanlık Cümleleri
Küçümseme Cümleleri

A.2. Sözcükte Anlamsal İlişkiler

Şaşırma Cümleleri

Anlamdaş Sözcükler

Özlem Cümleleri

Zıt Anlamlı Sözcükler

Endişe Cümleleri

Sesteş Sözcükler

Beğeni Cümleleri
Abartı Cümleleri

A.3. Sözcük Öbeklerinde Anlam
Deyimler

A.5. Paragrafta-Metinde Anlam

Atasözleri

Paragrafta Anlam

Özdeyişler

Ana Düşünce Bulma
Yardımcı Düşünce Bulma

A.4. Cümlede Anlam

Konuyu Bulma

Cümle Yorumlama

Başlık Önerme

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı

Paragrafta Yapı

Cümle Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Cümle Oluşturma

Paragraf Tamamlama

Düşünce Bağlamı Dışında Kalan Sözcükler
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B. SES BİLGİSİ
B.1. Ses, Harf ve Alfabe
Harf ve Alfabe Nedir?
Alfabetik Sıralama
Ünlü Harfler ve Ünlü Harflerin Özellikleri
Ünlü Harflerle İlgili Ses Olayları
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
Ünlü Düşmesi
Ünsüz Harfler ve Ünsüz Harflerin Özellikleri
Ünsüz Harflerle İlgili Ses Olayları
Sertleşme
Yumuşama
Kaynaşma
Ünsüz Düşmesi

B.2. Hece
Hece Nedir?
Sözcüklerin Hecelere Ayrılması
Sözcüklerde Hece Sayısı

B.3. Türkçenin Bürünsel Yapısı
Ulama
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C.3. YAPI BİLGİSİ
C.2. Kök ve Ekler

İsmin Halleri

İsim Kökler

Yalın Hal

Fiil Kökler

Belirtme Durumu

Yapım Ekleri

Yönelme Durumu

Çekim Ekleri

Bulunma Durumu

Çoğul Ekleri

Çıkma Durumu

Durum Ekleri
D.3. Zamir
C.3. Yapılarına Göre Sözcükler

Zamirin Tanımı

Basit Sözcükler

Sözcük Tipindeki Zamirler

Türemiş Sözcükler

Kişi Zamirleri

Bileşik Sözcükler

İşaret Zamirleri
Belgisiz Zamirler

D.2. İsim

Soru Zamirleri

Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler
Özel İsim

D.4. Sıfat

Cins İsim

Sıfatın Tanımı

Varlıkların Sayısına Göre İsimler

Niteleme Sıfatları

Tekil isim

Belirtme Sıfatları

Çoğul İsim

İşaret Sıfatları

Topluluk İsmi

Sayı Sıfatları

Varlıkların Oluşuna Göre İsimler

Soru Sıfatları

Somut İsim

Belgisiz Sıfatlar

Soyut İsim

Sıfat Tamlaması
Unvan Sıfatları
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F. YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ
F.1. Yazım Kuralları
Büyük Harflerin Yazımı

F.2. Noktalama İşaretleri
Nokta
Soru İşareti
Ünlem
Virgül
İki Nokta
Çift Tırnak İşareti
Kesme İşareti
Üç Nokta
Kısa Çizgi
Uzun Çizgi
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5. SINIF - TÜRKÇE
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.

Dil Becerileri:
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* Dinleme
* İzleme

1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta olur.

1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

* Hazırlık
Dördüncü sınıftaki açıklamalardan farklı olarak 5. sınıf
öğrencilerinin dikkatlerini 15-18 dakika
sürdürebilecekleri dikkate alınmalıdır.

* Dinleme amacı

Ara Disiplinler

* Dinleme yöntemi

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

* Görgü kuralları
1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

1.5. Dinleme amacını belirler.

2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.
2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu bulur.

Dördüncü sınıftaki açıklamalara ek olarak 5. sınıf
öğrencilerinin dinledikleri metnin türünü bulmaları
istenmektedir (Bkz. 2.6) Buna göre; röportaj, tiyatro,
öykü, anı, gezi, günlük, mektup, yaşamöyküsü gibi metin
türleri dikkate alınmalıdır.

*Konu

Beceriler

*Ana düşünce

*Okur-yazarlık

*Yardımcı düşünce

*İşbirliği

*Olay

*Eleştirel ve Yaratıcı
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*Kahraman

düşünme

2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin

*Yer

ana ve yardımcı düşüncelerini bulur.

* Araştırma ve Problem
çözme

*Zaman
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Sözcük ve söz öbeği

2.3. Dinledikleri/izlediklerinde içerikle
ilgili farklı türdeki sorulara yanıt verir.

*Girişimcilik
*Sözcük dağarcığı
*Deyim
*Atasözü

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük dağarcığı
ile ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

*Özdeyiş
*Anlam

2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisi ile
ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

*Zıt anlam
*Anlamdaş

2.6. Dinlediklerinde/izlediklerinde metin bilgisi ile
ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

*Sesteş
*Somut-soyut sözcük
*Genel-özel sözcük

2.7.Dinledikleri/izlediklerine ilişkin kendi sorularını
oluşturur.

2.8.Dinlediklerinin/izlediklerinin gelişim
sırasını söyler.

*Gerçek-mecaz
anlamlı sözcük
*Terim
*Olay örgüsü

2.9. Dinlediklerini/izlediklerini kendi

*Başlık

cümleleriyle anlatır.

*Canlandırma

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.10. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin
kendi başlığını/başlıklarını önerir.

*Neden-sonuç
cümlesi
*Olumlu-olumsuz
cümle
*Benzetme

2.11. Dinledikleri/izlediklerini görsel
*Küçümseme
olarak ifade eder.
*Sitem
2.12. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili
canlandırma yapar.

*Şaşırma
*Tahmin
*Olasılık

2.13. Dinledikleri/izlediklerinden yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

*Abartı
*Özlem
*Röportaj

2.14. Dinledikleri/izlediklerinin ötesindeki
durumları kestirir.

* Tiyatro
* Öykü

2.15. Dinledikleri/izlediklerindeki içerikle ilgili
sorunları belirler ve farklı çözüm önerileri sunar.

* Anı
* Gezi

2.16. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
uygun bir amaç doğrultusunda dinler.

*Günlük
* Mektup
*Yaşamöyküsü
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3. Sınıf içinde ve dışında dinlemeyleizlemeyle ilgili etkinliklere istekli olarak
katılır.
4.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmeye
istekli olur.
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4. sınıftaki açıklamalar 5. sınıf için geçerlidir.

*Dinleyici
*İzleyici
*Dinleme
*İşitme

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik

4.2. Dinleme/izleme sürecindeki

*Anlama

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

engelleri çözmede istekli olur.

*Beden dili

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Görgü kuralları
4.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve
yaşamı süresince karşılaştığı farklı
dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

4.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel
dinleme-izleme arşivi oluşturur.

*Ortam
Ara Disiplinler
*Zaman
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar
5. sınıfta 200-300 sözcükten oluşan metinleri
öğrencilerin okumaları beklenmelidir.

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Okumak için vücudunu doğru

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Okuma

Beceriler

*Okuma kuralları

*Okur-yazarlık

*Okuma araçgereçleri

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Akıcı okuma

Hızlı, akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

kullanır.

Dil Becerileri:
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Ara Disiplinler
1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları
yapar.

1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru
kullanır.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.5.Okuma amacını belirler.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

138

*Konu

Beceriler

*Ana düşünce

*Okur-yazarlık

*Yardımcı düşünce

*Araştırma ve Problem
çözme

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.
2.1. Okuduklarının konusunu bulur.

2.2. Okuduklarının ana ve yardımcı

*Başlık

düşüncelerini bulur.

*Olay

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Kahraman

*Kişisel-sosyal yetkinlik

2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı

*Yer

türdeki sorulara yanıt verir.

*Zaman

2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

Dördüncü sınıftaki açıklamalara ek olarak 5. sınıf
öğrencilerinin okudukları metnin türünü bulmaları
istenmektedir (Bkz. 2.6) Buna göre; röportaj, tiyatro,
öykü, anı, gezi, günlük, mektup, yaşamöyküsü,
bilimkurgu gibi metin türleri dikkate alınmalıdır.

*Sözcük ve söz öbeği
*Sözcük dağarcığı

Ara Disiplinler

*Deyim

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Atasözü
*Özdeyiş

2.6. Okuduklarında metin bilgisi ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

*Anlam
*Zıt anlam
*Anlamdaş

2.7.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

*Sesteş
*Somut-soyut sözcük

2.8.Okuduklarının gelişim sırasını
*Genel-özel sözcük
söyler.
*Gerçek-mecaz
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anlamlı sözcük
2.9. Okuduklarını kendi cümleleriyle

*Terim

anlatır.

*Olay örgüsü
*Başlık

2.10. Okuduklarına ilişkin kendi
başlığını önerir.

*Canlandırma
*Cümle

2.11.Okuduklarını görsel olarak ifade

* Olumlu-olumsuz
cümle

eder.

*Karşılaştırma
*Benzetme

2.12. Okuduklarıyla ilgili canlandırma
yapar.

*Küçümseme
*Sitem
*Şaşırma

2.13. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

*Tahmin
*Olasılık
*Abartı

2.14. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

*Özlem
*Röportaj

2.15. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.
2.16. Okuduklarının ötesindeki durumları kestirir.

*Tiyatro
*Öykü
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2.17. Okuduklarında içerikle ilgili sorunları belirler
ve farklı çözüm önerileri sunar.
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*Anı
*Gezi

2.18. Okuduklarında yazarın veya şairin amacını
belirler.

*Günlük
*Mektup
*Yaşamöyküsü
*Bilimkurgu

*Sesli okuma

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.

*Sessiz okuma

3.1. Sesli okur.

3.2. Sessiz okur.

3.3. Grupça okur.

3.1. Öğrencilerin 5. sınıfta sesli okuma yaparken bir
dakikada 120-140 sözcük okumaları beklenmektedir.

Beceriler
*Okur-yazarlık

*Doğal ses

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Ses şiddeti

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Metin

*Girişimcilik

*Paragraf

*İşbirliği

*Noktalama işaretleri

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Dize
3.4. Canlandırarak okur.
*Nakarat
3.5. Ekrandan ve görsel okur.

*Durak
*Beden dili

3.6. Serbest okur.

*Görsel okuma
*Ekran

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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*Karikatür
*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık
*Kitapçı
*Kütüphane
*Kitap fuarı
*Okuma listesi
*İçindekiler
*Yazım kılavuzu
*Ansiklopedi
*Okuma amacı

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.

*Şiir

4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli

*Öykü

olur.
*Masal

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik

4.2. Farklı amaçlarını
gerçekleştirebilmek için okur.

4. sınıftaki açıklamalar 5. sınıf için geçerlidir.

*Tiyatro
*Gezi

4.3.Farklı türdeki metinleri okumak için
istekli olur.

*Günlük
*Anı

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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*Yaşamöyküsü
4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri

*Özyaşamöyküsü

okumak için istekli olur.

*Bilimkurgu
*Röportaj

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak
için istekli olur.

*Mektup
*Öykü
*Köşeyazısı

4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini
*Mani
okumak için istekli olur.
*Destan
4.7. Okumanın önündeki engelleri bilir
ve çözmede istekli olur.

*Ninni
*Halk Hikayesi
*Bilmece
*Tekerleme
*Efsane
*Fıkra
*Atasözü
*Halk tiyatrosu
*Yazar
*Şair
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı
1. Konuşma ile ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

Açıklamalar
4. sınıftaki açıklamalar 5. sınıf için geçerlidir.

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Konuşma

Beceriler

*Ses

*Okur-yazarlık

*Durak

*Araştırma ve Problem
çözme

1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,

*Ton

kavşak, ezgi ve ulama gibi ses üstü

*Vurgu

birimleri doğru ve etkili kullanır.

*Ulama

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Dil Becerileri:
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*Kavşak
Ara Disiplinler
1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşur.

*Ezgi
*Görgü kuralları

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

*Dinleyici
*Ses yutma

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

*Ses ekleme
*Beden dili

1.6. Konuşma amacını belirler.

*Soluk alma-verme
*Mimik

1.7. Konuşma konusunu belirler.

*Göz teması
*El-kol hareketleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.

*Okur-yazarlık

2.1. Bir amacı temel alarak ve varmak

*Kişisel-sosyal yetkinlik

istediği noktayı belirleyerek konuşur.

2.2. Konuşma amacını
gerçekleştirebilmek için uygun teknik ve

*Konuşma amacı

taktikleri kullanır.

*Konuşma konusu

*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

Ara Disiplinler
*Sözcük
2.3. Konuşma konusunu anlaşılır ve kısa
bir biçimde belirtir.

*Cümle
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

*Sözlü anlatım
*Dilbilgisi kuralları

2.4. Konuşmaları sırasında bir
düşünceden ötekine geçerken mantıksal
bir akış ve bütünlük sağlar.

2.5. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.6. Sözlü anlatımla ilgili dilbilgisi
kurallarına uyarak konuşur.
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*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler
*Okur-yazarlık
*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği

3. Konuşma türlerine uygun konuşur.
*Hazırlıksız konuşma

3.1. Hazırlıksız konuşma yapar.

*Hazırlıklı konuşma
3.2.Hazırlıklı konuşma yapar.

Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

*Etkili konuşma
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
özen gösterir.
4.1. İyi bir konuşmacı olmanın

Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

*Sözlü anlatım
*İçtenlik
*Sorumluluk

gerektirdiği becerileri geliştirmede
*Dürüstlük
istekli olur.
*Höşgörü
4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede
istekli olur.

*Etkili beden duruşu

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
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*Konuşma sorunu
4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri
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*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Üslup

örnek alır.
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

*Okur-yazarlık

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

Dil Becerileri:

Beceriler
Ara disiplinler

*Yazma

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Yazı planı
1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.
1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için
gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

*Yazma amacı
*Yazı araç-gereçleri

Ara Disiplinler

*Düzeltme
sembolleri
*Yazma amacı
*Metin türü

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.5. Yazma amacını belirler.

1.6. Metin türünün özelliklerini dikkate alır.
Beceriler

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.

*Okur-yazarlık

2.1. Yazının planını oluşturur.

*Eleştirel-Yaratıcı d.
* Yazı planı

2.2. Yazıdaki her paragrafta ayrı bir

* Paragraf

duygu veya düşünceyi ele alır.

2.3. Yazacaklarını belli bir sıraya koyar.

* Sözcük

Ara Disiplinler

* Konu

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

* Metin türü
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

* Başlık

2.4. Yazılarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

*Noktalama
işaretleri
*Yazım kuralları

2.5. Duygu ve düşüncelerini düzeyine
uygun olarak etkileyici biçimde yazar.

2.6. Yazının konusuyla ilgili, kısa ve
etkileyici bir başlık yazar.

*Kişisel-sosyal yet.

*Anlatım bozukluğu
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2.7. Yazının türünün gerektirdiği
biçimde yazar.

2.8. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

2.9. Noktalama işaretlerini doğru
kullanarak yazar.

Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Yazma

*Araştırma ve Problem
çözme

*Cümle

3. Farklı türlerde yazma etkinlikleri yapar.

*Eleştirel ve
*Paragraf
Yaratıcı düşünme
*Sözcük
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Dikte etme
*Metin türü

*Girişimcilik
*İşbirliği
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
özen gösterir.

*Kart

4.1. İyi yazabilmek için gerekli olan

*Günlük
*Davetiye

bilgi ve becerileri geliştirmede istekli

*Gazete
olur.
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

*Dergi

*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Duyuru(ilan)
*Yazılı anlatım

4.2. Yazma sorunlarını belirlemede

* No t t u t m a

Ara Disiplinler

istekli olur.

*Rehber

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Afiş
*Duyuru-ilan
4.3.Karşılaştığı yazılı anlatım
yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

5. Yazı kurallarını temel alarak kendine
özgü bir yazı stili geliştirir.

Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

5.1. Dik temel yazı karakterine uygun

*Dik temel yazı

yazar.

*El yazısı
*Çizgi çalışması

5.2. El yazısı karakterine uygun
yazar.

*Büyük harf
*Küçük harf
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5.3. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya
istekli olur.

5.4. Yazdıklarına ilişkin eleştiriye açık
olur.

5.5.Yazdıklarının kenarlarını süsler ve
yazılarını resimlendirir.

*Güzel yazı

Beceriler

*Geometrik şekil

*Okur-yazarlık
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*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

*Sözcük
*Söz varlığı

Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

*Çağrışım

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini tanır.

*Bilmece
*Bulmaca

1.1. Metin incelemeleri ile söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanıma
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun, drama
vb. etkinlikler aracılığıyla söz varlığının yapısı,
anlamı ve işlevini tanır.

*Sözcükte anlam
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

* Sözlük

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Araştırma ve Problem
çözme
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Eş anlam
*Zıt anlam

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak söz
varlığının yapısı, anlamı ve işlevini tanır.

*Dilbilgisi
*Hece
*Harf
*Yazım kılavuzu
*Alfabetik sıra
*Ad
*Sıfat

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1.Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

Temel
Kavramlar
*Dil
*Ağız
*Şive
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür
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Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Türkçeyi doğru kullanmaya özen
gösterir.

Açıklamalar
Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.

Temel
Kavramlar
* Dil bilinci
*Dil kullanımı
*Dilin özenli
kullanımı

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

Dili, farklı amaçlar için kullanır.

Dil Kullanımı

*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders Program
Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
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Beceriler
Ara disiplinler

Dördüncü sınıf programında yapılan açıklamalar 5.
sınıfta da geçerlidir.
Beceriler
*Okur-yazarlık

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanır.

*Teknoloji
*Fotoğraf
*İnternet
*Sözlü-yazılı iletişim

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri
Yeterliği
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ
A.1. Sözcükte Anlam

Düşünce Bağlamı Dışında Kalan Sözcükler

Gerçek Anlam

Anlamlarına Göre Cümleler

Mecaz Anlam

Uyarı Cümleleri

Terim Anlam

Yakınma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri

A.2. Sözcükte Anlamsal İlişkiler

Küçümseme Cümleleri

Anlamdaş Sözcükler

Şaşırma Cümleleri

Zıt Anlamlı Sözcükler

Özlem Cümleleri

Sesteş Sözcükler

Tahmin Cümleleri
Olasılık Cümleleri

A.3. Sözcük Öbeklerinde Anlam

Endişe Cümleleri

Deyimler

Beğeni Cümleleri

Atasözleri

Abartı Cümleleri

Özdeyişler
A.5. Paragrafta-Metinde Anlam
A.4. Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam İlişkileri

Ana Düşünce Bulma

Özdeş Cümleler

Yardımcı Düşünce Bulma

Yakın Anlamlı Cümleler

Konuyu Bulma

Zıt Anlamlı Cümleler

Başlık Önerme

Koşul-Sonuç Cümleleri

Paragrafta Yapı

Cümle Yorumlama

Paragraf Oluşturma

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı

Paragraf Tamamlama

Cümle Tamamlama

Paragrafı İkiye Bölme

Cümle Oluşturma
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B. SES BİLGİSİ
B.1. Ses, Harf ve Alfabe

B.2. Hece

Harf ve Alfabe Nedir?

Hece Nedir?

Alfabetik Sıralama

Sözcüklerin Hecelere Ayrılması

Ünlü Harfler ve Ünlü Harflerin Özellikleri

Sözcüklerde Hece Sayısı

Ünlü Harflerle İlgili Ses Olayları
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

B.3. Türkçenin Bürünsel Yapısı

Ünlü Düşmesi

Ulama

Ünsüz Harfler ve Ünsüz Harflerin Özellikleri
Ünsüz Harflerle İlgili Ses Olayları
Sertleşme
Yumuşama
Kaynaşma
Ünsüz Düşmesi
Türkçenin Ses Özellikleri

C. YAPI BİLGİSİ, D. SÖZCÜK TÜRLERİ, E. SÖZDİZİMİ
C. 1.Türkçenin Yapısal
Özellikleri
Türkçenin Akrabalık Bakımından
Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
Türkçenin Biçim Bakımından
Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

C.2. Kök ve Ekler
İsim Kökler

Belirsiz Geçmiş Zaman Kipi

D.3. Zamir

Şimdiki Zaman Kipi

Zamirin Tanımı

Gelecek Zaman Kipi

Sözcük Tipindeki Zamirler

Geniş Zaman Kipi

Kişi Zamirleri
İşaret Zamirleri

D.2. İsim

Belgisiz Zamirler

Varlıklara Verilişlerine Göre
İsimler

Soru Zamirleri
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Fiil Kökler

Özel İsim

D.4. Sıfat

Yapım Ekleri

Cins İsim

Sıfatın Tanımı

Çekim Ekleri

Varlıkların Sayısına Göre İsimler

Niteleme Sıfatları

Çoğul Ekleri

Tekil isim

Belirtme Sıfatları

Durum Ekleri

Çoğul İsim

İşaret Sıfatları

Tamlama Ekleri

Topluluk İsmi

Sayı Sıfatları

Olumsuzluk Ekleri

Varlıkların Oluşuna Göre İsimler

Soru Sıfatları

Zaman Ekleri

Somut İsim

Belgisiz Sıfatlar

Kişi Ekleri

Soyut İsim

Sıfat Tamlaması

İsim Tamlamaları

Unvan Sıfatları

C.3. Yapılarına Göre Sözcükler

Belirtili İsim Tamlaması

Basit Sözcükler

Belirtisiz İsim Tamlaması

E.1. Cümlenin Öğeleri

Türemiş Sözcükler

Zincirleme İsim Tamlaması

Yüklem

Bileşik Sözcükler

Takısız İsim Tamlaması

Özne

İsmin Halleri

Tümleç

D.1. Fiil

Yalın Hal

Eylemlerde OlumlulukOlumsuzluk

Belirtme Durumu

Eylemlerde Kişi
Belirli Geçmiş Zaman Kipi

Yönelme Durumu
Bulunma Durumu
Çıkma Durumu

158 Temel Eğ

F. YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ
F.1. Yazım Kuralları
mi’nin Yazımı
-de Eki ile de Bağlacının Yazımı
-ki Eki ile ki Bağlacının Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
Büyük Harflerin Yazımı

F.2. Noktalama İşaretleri
Nokta
Soru İşareti
Ünlem
Virgül
İki Nokta
Çift Tırnak İşareti
Kesme İşareti
Üç Nokta
Kısa Çizgi
Uzun Çizgi
Ayraç
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6. SINIF - TÜRKÇE
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

Dil Becerileri:
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*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

1.2. Ses kaynağı konuşmacı, televizyon ekranı, film
perdesi, sahne vb.dir.

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta olur.

1.3.Öğrenci kullanacağı ders araç-gereçlerini hazırlar.6.
sınıf öğrencilerinin dikkatlerini 18-25 dakika
sürdürebilecekleri dikkate alınmalıdır. Dinlemeye
odaklanır.

1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

1.5. Dinleme/izleme amacını belirler.

1.4. Söz kesmeden sabırla dinleme, dikkat dağıtıcı
hareketler yapmadan saygıyla dinleme, başkalarıyla
konuşmadan sessizce dinleme, soru sormak ve yorum
yapmak için uygun zamanı bekleme, konuşmacıyı
dinlediğini yüz ve beden ifadeleri ile gösterme.
Öğrencilerin dinleme/izleme materyallerinin (cd, cd
çalar, bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta) kullanımına
özen göstermeleri sağlanır.

1.6. Dinleme/izleme yöntem ve tekniğini belirler.
1.6. Dinleme/izleme yöntem-tekniklerine ilişkin ayrıntılı
bilgi öğretmen kılavuz kitabında sunulmuştur.

* Dinleme
* İzleme

Ara Disiplinler

* Hazırlık

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

* Dinleme amacı
* Dinleme yöntemi
* Görgü kuralları
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2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.

2.1. Öğretmen konu, tema ve ana duygu farkını
açıklamalıdır.

*Konu

Beceriler

*Tema

*Okur-yazarlık

*Ana düşünce

*İşbirliği

*Yardımcı düşünce

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu, temasını, ana duygusunu
bulur.

2.2. Ana düşünce ve konu farkının ne olduğu hakkında
öğrencilere bilgi verilmelidir. Yardımcı düşüncenin ana
düşünceyi tamamladığı açıklanmalıdır. Özellikle yardımcı
düşüncelerin bulunmasında öğretmen yönlendirmelerde
bulunmalıdır. Ana düşünce, şiirde ana duygu olarak ifade
edilmektedir.

2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana ve yardımcı düşüncelerini bulur.

2.3. Dinlediklerinde/izlediklerinde

2.3. İçerik; olaylar, kahramanlar, yer, zaman, düşünceler
vb. ile ilgilidir. Farklı türdeki sorular ise, boşluk
doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, şekiltablo tamamlama; cevabı metin içinde, metin dışında ve
cevabı metinler arasında olan sorulardır.

içerikle ilgili farklı türdeki sorulara
yanıt verir.

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük
dağarcığıyla ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

-Anlamlarını bilmediği sözcüklerin ve söz öbeklerinin
anlamlarını fark etme ve farklı kaynaklardan araştırma,
2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisiyle
ilgili farklı etkinlikleri yapar.

2.6. Dinlediklerinde/izlediklerinde metin bilgisiyle
ilgili farklı türdeki sorulara yanıt verir.

*Olay
*Kahraman

* Araştırma ve Problem
çözme

*Yer

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Zaman

*Girişimcilik

*Sözcük ve söz öbeği
*Sözcük dağarcığı

2.4. Sözcük dağarcığı çalışmalarında (anlamı bilinmeyen
sözcükler, deyimler, ikileme, yansıma, argo, atasözleri
ve özdeyişlerin anlamlarını bulma çalışmaları
yürütülmelidir. Buna göre aşağıdaki çalışmalar
yürütülebilir:
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*Deyim
*Atasözü
*Özdeyiş
*Anlam
*Zıt anlam

-Verilen bir cümlede yeni öğrendiği sözcük veya sözcük
öbeğini kullanarak eksik bırakılan yeri tamamlama,

*Anlamdaş

- Metinle ilgili anahtar sözcükler belirleme,

*Sesteş

- Aynı kavram alanından sözcükleri sınıflandırma,

*Somut-soyut sözcük

- Anlamdaş, zıt anlamlı, sesteş, somut-soyut, genel-özel,
gerçek-mecaz-terim anlamlı sözcüklerin anlamlarını fark
etme

*Genel-özel sözcük
*Gerçek-mecaz

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.7.Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin kendi
sorularını oluşturur.

anlamlı sözcük
2.5. Cümlenin anlamını fark etme ve

*Terim

karşılaştırma, olumlu-olumsuz, neden-sonuç,

*Olay örgüsü

2.8.Dinlediklerinde/izlediklerinde
benzetme, küçümseme, sitem, şaşırma,
sınıflama, sıralama ve gruplama yapar,
tahmin, olasılık, abartı ve özlem cümlelerini
olayların gelişim sırasını söyler.
ayırt etme çalışmaları yürütülür. Ayrıca
dinlediği metinde eksik bırakılan bir veya iki

*Başlık
*Canlandırma
*Neden-sonuç
cümlesi

2.9. Dinlediklerini/izlediklerini kendi
cümleyi tamamlama, yanlış söylenen cümleyi
cümleleriyle anlatır.
veya fazla söylenen cümleyi bulma gibi
çalışmalar yürütülür.
2.10. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin

*Olumlu-olumsuz
cümle
*Benzetme
*Küçümseme

kendi başlığını/başlıklarını önerir.

*Sitem
2.6. Anlatım biçimini fark etme (öznel-

*Şaşırma

nesnel anlatım, anlatım bakış açısı belirleme

*Tahmin

ve yazar amacı gibi) ve metin türlerini fark

*Olasılık

2.11. Dinlediklerini/izlediklerini görsel
olarak ifade eder.
etme (düzyazı-şiir, olay-fikir yazısı gibi)
2.12. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili
türünde etkinlikler yürütülür.
drama yapar.

*Abartı
*Özlem
*Metin türü

2.13. Dinlediklerinden/izlediklerinden yola çıkarak
kendi yaşamından örnekler verir.

*Anlatım biçimi
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2.14. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle
tahminler yapar.

2.7. 5N 1K soruları (Ne, nerede, ne zaman,
nasıl, neden, kim), evet-hayır soruları,
cevabı metin içinde, metin dışında ve cevabı
metinler arasında olan sorulardır.

2.15. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki içerikle ilgili
sorunları belirler ve farklı çözüm önerileri sunar.
2.8. Gelişim sırası, olay örgüsü, sıralama,
sınıflama, gruplama vb. çalışmalar yaptırılır.
2.16. Dinledikleriyle/izledikleriyle önceden
dinlediklerini/izlediklerini ilişkilendirir
(metinlerarasılık).

2.17. Dinlediklerinden/izlediklerinden çıkarımlar
yapar.

2.9. Öğrencilerden dinlediklerini, izlediklerini kendi
cümleleriyle kısaca anlatmaları beklenir. Yeni
öğrendikleri sözcükleri, kendi cümlelerini kullanarak
yorum yapmaları özendirilir. Dinlediği/izlediği ile ilgili
olumlu ve olumsuz düşüncelerini arkadaşlarıyla
paylaşmaları istenir. Bu yorumlar, içerik, ileti veya dilanlatımla ilgili olabilir.

2.18. Ele alınan bir metni durumu veya olayı uygun
yöntem/teknik seçerek dinler.
2.11. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili resim
çizme, metinle görsellerin uyumunu
değerlendirme, verilen resimlerden doğru
olanı seçme, verilen resimde eksik bırakılan
yerleri tamamlama gibi çalışmalar yürütülür.

2.13.Öğrencilerin
dinlediklerinde/izlediklerinde
karşılaştığı karakterlerin yerine kendilerini
koyarak yorum yapmaları sağlanır, farklı ön
yaşantılarından örnekler verdirilir.
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2.15. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

2.17. Öğrencilerin dinlediklerinde veya izlediklerinde
gizli kalmış (örtük) bilgileri ipuçlarından yararlanarak
çıkarım yapmaları istenebilir.

2.18.Not alarak, altını çizerek, farklı(italik, siyah vb.)
yazılımlara dikkat ederek dinler.

3. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
uygun bir amaç doğrultusunda dinler.

3. Altıncı sınıf Türkçe dersi dinleme etkinliklerinde
öğrenciler; bilgi edinmek, zevk almak, eleştirmek,
telaffuz farklılıklarını ayırt etmek amacıyla dinler.
Ayrıştırıcı dinlemede; beden dilini anlamlandırmak,
vurgu-tonlamaları ayırt etmek amacıyla dinler.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Beden dili
*Vurgu-ton
*İletişim

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

*Sanat
*Bilim

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
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vatandaşlık

4. Öğretmen dinleme becerisi ile ilgili

4. Sınıf içinde ve dışında dinlemeyle izlemeyle ilgili etkinliklere istekli olarak
katılır.

aşağıdaki konular üzerinde durur ve
öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

4.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın

Dinlemenin işitmeden farklı olduğu ve daha

gerektirdiği becerileri geliştirmeye

çok çaba gerektirdiği dinlemenin

istekli olur.

okula başladıktan

*Dinleyici

sonra gelişebileceği; dinleme/izleme

*İzleyici
*Dinleme
*İşitme

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik

4.2. Dinleme/izleme sürecindeki

sürecinin anlama ile sonuçlanmasının çok

engelleri çözmede istekli olur.

önemli olduğu; dinlemenin okuma gibi

*Anlama

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

anlamaya yönelik bir beceri olduğu ve

*Beden dili

*Kişisel-sosyal yetkinlik

dinleyerek anlamanın üstün yönleri

*Görgü kuralları

(konuşmacıya soru sorma, konuşmacının yüz-

*Ortam

beden dilini anlamlandırma vb.)üzerinde durulur.

*Zaman

4.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

yaşamı süresince karşılaştığı farklı
dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

Ara Disiplinler

4.1.Öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici
olmaları için gerekli bilişsel (sözcükleri

4.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel

anlamlandırma, vurgu-tonlamalara dikkat

dinleme-izleme arşivi oluşturur.

etme yüz ve beden dilini
anlamlandırma), duyuşsal (ilgi gösterme,
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saygı duyma, tarafsız olma, empati kurarak
dinleme) ve devinişsel becerilerini (doğru
oturma) geliştirmelerinde istekli olmaları
sağlanır.

4.2.İyi bir dinlemenin/izlemenin önündeki
engeller şöyledir:
i. Yorgunluk, uykusuzluk, açlık gibi birtakım fizyolojik
engeller,
ii. Hayal kurma gibi duyuşsal engeller,
iii. Dinlerken görgü kurallarına uymama,
iv. Ortamın sorunlarına (gürültü, kalabalık,
karanlık, sıcaklık-soğuk, havasızlık, yanlış
oturma düzeni, ilgiyi dağıtan araç-gereçler
vb.) takılıp konuşulanları kaçırma,
v. Zamanın etkin kullanılamaması,
vi. Sözcüklerin ve cümlelerin anlamlarına dikkat
etmeden dinleme,
vii. Konuşmacıya karşı önyargılı olma, taraflı olma,
viii. Ne söylendiğinden çok nasıl söylendiğine
odaklanma,
ix. Dinleme süresince kendi söyleyeceklerini planlama (iç
konuşmalar),
x. Vurgu, tonlama gibi öğelere dikkat etmeme,
xi. Anlatılan her şeyi not tutma,
xii. Ayrıntılara odaklanıp asıl noktayı kaçırma,
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xiii. Tek bir dinleme yöntemi kullanma,
xiv. Konuşmacının anlattıklarıyla değil giyiniş, davranışı
ile ilgilenme.

4.3. Öğretmen, dinleyici tiplerinden söz eder ve
öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirir.
-Teşvik edici: Yeni düşüncelerin öncüsü (Başarılı
dinleyici)
-Destekleyici: Uzlaşımcı, iyi bir takım oyuncusu (Başarılı
dinleyici)
-Yönlendirici: Nesnel, dengeli, kontrollü (Başarılı
dinleyici)
-Çözümleyici: Ayrıntılara odaklanan, inceleyensorgulayan (Başarılı dinleyici)
-Görünüşte dinleyici: İlgisiz, dinliyormuş gibi görünen
(Başarısız dinleyici)
-Seçici dinleyici: Konunun sadece istediği yönünü
dinleme (Başarısız ancak yerine göre başarılı dinleyici)

-Saplantılı dinleyici: Kendi psikolojik beklentileri önemli,
ne anlatıldığını önemsemez, her söylenende belli bir
duygu ve düşünce arar. (Başarısız dinleyici)
-Savunmacı: Ne söylenirse söylensin kendine yönelik bir
saldırı olduğunu düşünme (Başarısız dinleyici)
-Tuzak kurucu: Karşısındakini zorda bırakmak için
dinleme, çelişki olup olmadığını sorgulama (Başarısız
dinleyici)
-Yüzeysel dinleyici: Dinledikleri/ izlediklerinin ardında
kalan anlamları çıkaramayan (Başarısız dinleyici)

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
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1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Okumak için vücudunu doğru

1.1. Dik ve rahat oturma; gözlerini abartılı bir biçimde
kırpıştırmadan ve ovuşturmadan okuma; okuma
materyalini gözden uygun uzaklıkta tutma; parmak,
cetvel ve kalem kullanmadan gözleriyle okuma;
sallanmadan (başını, elini, kolunu vb.) okuma; kontrollü
nefes alma (okuma sürecini aksatmama, cümleye göre
nefesini kullanma); sayfaları çevirirken parmaklarını
kullanma (avuç içini veya elini kullanmama) ve okuma
hızını-akıcılığını aksatmama gibi hususlara dikkat edilir.

kullanır.

Beceriler
*Okuma

*Okur-yazarlık

*Okuma kuralları

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Okuma araçgereçleri
*Akıcı okuma

Hızlı, akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

Ara Disiplinler

Dil Becerileri:
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1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları
yapar.

1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru
kullanır.

1.2. Okumaya isteklilik sergileyerek dikkatini
yoğunlaştırır. Okuma ortamını (ışığın yeterli olmasını ve
sol arkadan gelmesini sağlama, kitap-defterlerinde ilgili
sayfayı açma, sırasını düzenleme vb.) düzenleme
etkinliklerini yapar.
1.3. Okuma materyalini okuma yönüne uygun olarak düz
tutma; kitaplarını ve defterlerini temiz tutma;
kitaplarının-defterlerinin kapağını kaplama; kitaplarınıdefterlerini koruma, uzun süreli kullanma ve onlara
zarar vermeme gibi konularda öğrenciler
bilgilendirilmelidir.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.4.Bağırmadan, mırıldanmadan, vb. dikkat
dağıtıcı hareketler yapmadan okuma

1.5. Okuma amacını belirler.

1.6. Okuma yöntemini/tekniğini belirler.

konusunda öğrenciler bilgilendirilir.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

2.1. Konu, tema ve ana duygu farkı açıklanır.

*Okur-yazarlık

2.1. Okuduklarının konusunu,

2.2. Okuduklarının ana ve yardımcı

*Tema
2.2. Öğretmenin konu ile ana düşünce arasındaki farkı
öğrencilere açıklaması gerekmektedir. Yardımcı
düşüncenin ana düşünceyi tamamladığı açıklanmalıdır.
Özellikle yardımcı düşüncelerin bulunmasında öğretmen
yönlendirmelerde bulunmalıdır.

türdeki sorulara yanıt verir.

*Ana düşünce
*Yardımcı düşünce
*Başlık

düşüncelerini bulur.

2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı

Beceriler
*Konu

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.

temasını ve ana duygusunu bulur.

2.3. İçerik; olaylar, kahramanlar, yer, zaman, düşünceler
vb. ile ilgilidir. Farklı türdeki sorular ise, boşluk
doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, şekiltablo tamamlama; metin içi ve metin dışı ve
metinlerarası anlam kurma soruları vb. gibidir.

*Olay

*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Kahraman
*Yer
*Zaman

2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

2.6. Okuduklarında metin çözümlemeyle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

2.4. Sözcük dağarcığı çalışmalarında (anlamı bilinmeyen
sözcükler, deyimler, ikileme, yansıma, argo, atasözleri
ve özdeyişlerin anlamlarını bulma çalışmaları
yürütülmelidir. Buna göre aşağıdaki çalışmalar
yürütülebilir:

*Sözcük ve söz öbeği

-Anlamlarını bilmediği sözcüklerin ve söz öbeklerinin
anlamlarını fark etme ve farklı kaynaklardan araştırma,

*Atasözü

-Verilen bir cümlede yeni öğrendiği sözcük veya sözcük
öbeğini kullanarak eksik bırakılan yeri tamamlama,
- Metinle ilgili anahtar sözcükler belirleme,
- Aynı kavram alanından sözcükleri sınıflandırma,

2.7.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.
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- Anlamdaş, zıt anlamlı, sesteş, somut-soyut, genel-özel,
gerçek-mecaz-terim anlamlı sözcüklerin anlamlarını fark
etme

*Sözcük dağarcığı
*Deyim

*Özdeyiş
*Anlam
*Zıt anlam
*Anlamdaş
*Sesteş

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.8.Okuduklarında sınıflama, sıralama

*Somut-soyut sözcük

ve gruplama yapar, olayların gelişim

2.5. Cümlenin anlamını fark etme ve

*Genel-özel sözcük

sırasını söyler.

karşılaştırma, olumlu-olumsuz, neden-sonuç,

*Gerçek-mecaz
anlamlı sözcük

benzetme, küçümseme, sitem, şaşırma,
2.9. Okuduklarını kendi cümleleriyle

tahmin, olasılık, abartı ve özlem cümlelerini

*Terim

anlatır/özetler.

ayırt etme çalışmaları yürütülür. Ayrıca

*Olay örgüsü

okuduğu metinden alınmış bir paragrafta

*Başlık

2.10. Okuduklarına ilişkin kendi

eksik bırakılan bir veya iki cümleyi

*Canlandırma

başlığını önerir.

tamamlama, yanlış yazılan cümleyi veya

*Cümle

fazla yazılan cümleyi bulma gibi çalışmalar
2.11.Okuduklarını görsel

yürütülür.

* Olumlu-olumsuz
cümle
*Karşılaştırma

olarak/görselleri kullanarak ifade
2.6. Anlatım biçimini fark etme (öznel-

*Benzetme

nesnel anlatım, bakış açısı belirleme gibi) ve

*Küçümseme

2.12. Okuduklarıyla ilgili drama

metin türlerini fark etme (düzyazı-şiir, olay-

*Sitem

yapar.

fikir yazısı gibi) etkinlikler yürütülür. Ayrıca,

eder.

metinlerin giriş, gelişme ve sonuç
2.13. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

bölümlerini ayırt etme çalışmaları yapılır.

*Şaşırma
*Tahmin
*Olasılık
*Abartı

2.7. 5N 1K soruları (Ne, nerede, ne zaman,
2.14. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

*Özlem
nasıl, neden, kim), evet-hayır soruları vb.
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2.15. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.

2.17. Okuduklarında içerikle ilgili sorunları belirler
ve farklı çözüm önerileri sunar.

2.9. Öğrencilerden okudukları metni özetlemeleri istenir.
Özet yaparken önemli ve önemsizleri ayırt etmeleri
beklenir. Buna ek olarak metnin özeti dışında kendi
cümleleri ile yorum yapmaları özendirilir.

2.18. Okuduklarında yazarın veya şairin amacını
belirler.

Okuduklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini
arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

2.16. Okuduklarından hareketle tahminler yapar.

2.19. Okuduklarından çıkarımlar yapar.

2.11. Okudukları ile ilgili resim çizme, metinle görsellerin
uyumunu değerlendirme, verilen resimlerden doğru
olanı seçme, verilen resimde eksik bırakılan yerleri
tamamlama ve görselleri kullanarak metni
anlamlandırma çalışmaları yürütülür.

2.13. Öğrencilerin dinlediklerinde/izlediklerinde
karşılaştığı karakterlerin yerine kendilerini koyarak
yorum yapmaları sağlanır. Ön yaşantılarından konuyla
ilgili örnekler verir.

2.14. Öğrencilerin okuduklarını
değerlendirmeleri, eleştirmeleri ve olumlu–
olumsuz düşüncelerini ifade etmeleri
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sağlanır.

2.15. Öğrencilerin önceden okudukları
metinlerle yeni karşılaştığı metinleri
ilişkilendirmeleri istenir.
.

2.17. İçerikle ilgili sorunlar; bireysel, toplumsal veya
evrensel olabilir. Öğrenci karşılaştığı bir metindeki
sorunun/sorunların neden(ler)ini bulabilmeli ve çözüm
üretebilmelidir. Bu sorunlar kahramanların kendisinden
kaynaklanabileceği (bireysel olabileceği) gibi ülkeye özgü
ya da evrensel boyutta da olabilir.

2.18. Öğretmen, gerekli ipuçlarını vererek ve öğrencileri
yönlendirerek metnin yazılma amacı buldurur.

2.19. Öğrencilerin okuduklarında gizli kalmış (örtük)
bilgileri ipuçlarından yararlanarak çıkarım yapmaları
istenir.

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.
3.1. Sesli okur.

3.1. Altıncı sınıfa giden bir öğrencinin dakikada 140-160
sözcüğü sesli okuması beklenmektedir. Sesli okuma
sırasında aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

Beceriler
*Sesli okuma
*Okur-yazarlık
*Sessiz okuma

- Akıcı ve anlaşılır okuma

*İletişim ve bilgi

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

3.2. Sessiz okur.

3.3. Grupça okur.

- Doğal bir sesle (konuşma sesiyle) okuma

*Doğal ses

teknolojileri yeterliği

- Harfleri ve sözcükleri doğru seslendirme

*Ses şiddeti

*Kişisel-sosyal yetkinlik

- Noktalama işaretlerine uygun duraklamalar yapma

*Metin

*Girişimcilik

*Paragraf

*İşbirliği

*Noktalama işaretleri

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

- Sesin düzeyini dinleyicilere göre ayarlama
- Dinleyicileri sıkmadan okuma

3.4. Drama yaparak okur.

3.5. Ekrandan ve görsel okur.

- Dinleyicilerin karşısında özgüvenini yitirmeden okuma
(zaman zaman göz teması kurma)
- Noktalama işaretlerine uyarak anlaşılır bir şekilde
okuma

*Dize
*Nakarat
*Durak
Ara Disiplinler

3.6. Serbest okur.
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*Beden dili
3.2. Sessiz okuma sırasında aşağıdaki konulara dikkat
edilmelidir:
- Konuşma organlarını (dil, dudak, gırtlak vb.)
kıpırdatmadan okuma
- Mırıldanarak veya fısıldayarak okumama
-Okuma hızını istenilen süreye göre ayarlama
-Dakikada 150-170 sözcük okuma.

*Görsel okuma
*Ekran
*Karikatür
*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık

3.3. Grupça okumaya toplu veya koro okuma da
denmektedir. Öğrencilerin grupça okurken
arkadaşlarıyla uyumlu olmaları (aynı anda aynı sesi
çıkarma, aynı hızda okuma, doğru anda okumaya
başlama vb.) ve okuma sırasında arkadaşının
yanlışlarından olumsuz etkilenmemeleri sağlanmalıdır.
Grupça okuma aşağıdaki gibi farklı şekillerde
yürütülebilir:

*Kitapçı
*Kütüphane
*Kitap fuarı
*Okuma listesi

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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- Metnin tamamını hep birlikte okuma

*İçindekiler

- Metnin farklı bölümlerini/paragraflarını/
dizelerini/nakaratlarını gruplara (2’li, 3’lü vb.) ayrılarak
okuma

*Yazım kılavuzu

- Ezberlenen şiir, tekerleme, bilmece ve manileri sınıfça
veya grupça okuma

3.4. Drama ederek okurken aşağıdaki konulara dikkat
edilmelidir:
- Sesini ve beden dilini etkili kullanarak okuma
- Metinlerdeki kişilerin konuşmalarını karakterize ederek
okuma.
- Metnin tür özelliklerine (şiir, tiyatro, öykü, masal vb.)
uygun olarak okuma
- Drama ederek okurken abartılı ve yapmacık
davranışlardan kaçınır.

3.5. Ekrandan ve görsel okumanın basılı kaynakları
okumaktan farklı olduğu (hız, anlama, metni takip,
sayfanın tamamına ulaşma vb.) üzerinde durulur. Bunun
yanında görsel okumanın ögeleri (karikatür, fotoğraf,
resim, afiş) öğrencilere tanıtılır. Metinleri okurken
görsellerden yararlanma ve metinleri görsellerle
ilişkilendirme konusunda çalışmalar yürütülür.
Ekrandan okumanın olumlu (okuduklarını paylaşma,
zaman kazanma, birlikte okuma, okuma materyaline
daha kolay ulaşma, araştırma, okuduklarını yeni forma
dönüştürme vb.) ve olumsuz yönleri (sayfanın bütününü
görememe, gözün-zihnin çabuk yorulması, geriye
dönüşlerin zor olması vb.) hakkında öğrenciler

*Ansiklopedi
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bilgilendirilir.
Öğretmen aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirebilir:
-Ekrandan
okumanın
araç-gereçlerini
(e-kitap,
internetteki sayfalar vb.) tanıtma,
- Ekrandan okuma yaparken metinlerin niteliğine
(doğruluğuna, güncelliğine, geçerliğine) eleştirel gözle
bakma,
- Görsel okuma yaparken nelere dikkat edileceğini
(renkler, yakınlık-uzaklık, büyüklük-küçüklük, boşluklar,
perspektif, ışık gölge, fon, çizgiler-noktalar vb.)
kavratma.
- Bir konuda hem basılı hem de bilgisayar/internet
ortamındaki kaynaklara ulaşma ve karşılaştırarak okuma
çalışmaları yaptırma.

3.6. Öğretmen sınıfta kitap okumaya özel zaman
ayırmalı ve okuma saatleri (günlük, haftalık, aylık, yıllık)
düzenlemelidir (günde en az yarım saat). Öğrencilerin;
- Kitap okuma listesi (farklı türlerdeki kitaplardan
oluşan) hazırlamaları,
- Kendi kitaplıklarını oluşturmaları.
- Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından yararlanmaları,
- Kitapçılara, kütüphanelere ve kitap fuarlarına gitmeleri,
- Süreli yayınlara (çocuk dergilerine ve gazetelere) abone
olmaları,
- Kitapların içindekiler, önsöz, dizin, sözlük bölümünden
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yararlanmaları,
- Sınıfta arkadaşlarına beğendiği kitapları anlatmaları,
-Kitaplarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaları,
- Arkadaşlarına armağan olarak kitap almaları veya
ödünç kitap vermeleri teşvik edilmelidir.

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.

4. Öğretmen, okuma becerisi ile ilgili
aşağıdaki konular üzerinde durur ve
öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

*Şiir
*Öykü

4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli
olur.

4.2. Farklı amaçlar için okumaya istekli
olur.

4.3.Farklı türdeki metinleri okumak için
istekli olur.

Okumanın yaşamsal bir beceri (beslenme, uyuma, soluk
alma gibi) olduğu; okumanın her ders için gerekli olduğu
ve öğrenmenin büyük ölçüde okumayla ilişkili olduğu;
Okuma becerisinin bir gelişim süreci (dinleme,
okuryazarlık, okuma alışkanlığı, eleştirel okuma, evrensel
okuma) olduğu ve okuma becerisinin yaşam boyu
geliştirilebileceği; okuyarak anlamanın üstün yönleri
(istediği zamanda ve mekanda okuma, istediği sayıda
tekrarlayarak okuma, okuma materyallerinin daha kalıcı
olması/saklanması, okurken yanına not alma vb.)

*Masal
*Tiyatro

*Günlük
*Anı
*Yaşamöyküsü
*Özyaşamöyküsü
*Bilimkurgu

okumak için istekli olur.

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak

4.2. Okuma amaçlarının farklılaşabileceği üzerinde
durulmalıdır: (bilgilenmek, eğlenmek, paylaşmak,
tartışmak, sorgulamak, eleştirmek, kendini tanımak,
problemini çözmek, yaratmak, deneyim kazanmak, söz
dağarcığını geliştirmek gibi)

*Röportaj
*Mektup
*Atasözü
*Halk tiyatrosu

için istekli olur.
4.3. Farklı türlerdeki metinler; şiir, öykü, masal, gezi,
günlük, anı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, bilimkurgu,

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik

*Gezi

- İlk sesli okumayı yapmak için istekli olma

4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri

Beceriler

*Şair

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini

röportaj, köşe yazısı, mektup ve tiyatro’dur.

okumak için istekli olur.
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*Deneme
*Sohbet
*Makale

4.7. Okumanın önündeki engelleri bilir

4.5. Farklı konular; doğa, aile, çevre, insan ilişkileri,
iletişim, tarih, kültür ve bilişim vb.

ve ortadan kaldırmaya istekli olur.

*Fabl
*Roman

4.7. Okumanın önündeki engeller şöyledir:
-Fiziksel (göz, zihin vb.),
-Sözcük dağarcığının fakirliği,
-Kendine güven duymama,
-İsteksizlik,
-Aile, öğretmen, arkadaş, çevrenin olumsuz etkisi,
-Ülkenin ekonomik durumu,
-Ülkede okumaya verilen değer,
-Basın-yayım sorunları,
-Teknolojinin etkileri vb.

Öğrenme Çıktısı

Kendini
sözlü
olarak
ifade
eder.

Anlatma

Dil
Becerileri:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

1. Konuşmaya hazırlık yaparak konuşmayla
ilgili temel kuralları uygular.

Açıklamalar
1.1. Sesi doğru ve etkili kullanma ile ilgili aşağıdaki
konulara dikkat edilir:
- Konuşurken sözcük içindeki sesleri eksik
çıkarmama/yutmama (havlu>avlu),

Temel Kavramlar
*Konuşma
*Ses

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
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1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,
kavşak, ezgi ve ulama gibi ses üstü
birimleri doğru ve etkili kullanır.

1.3. Konuşmalarında beden dilini etkili olarak
kullanır.

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

- Konuşurken sözcük içindeki seslerin yerini
değiştirmeme (yanlış>yalnış),
- Konuşurken sözcüklerdeki sesleri başka
seslerle değiştirmeme (bakla>pakla) ,
- Konuşurken sözcüklere ses eklememe
(saat>sahat),
- Bağırarak veya işitilmeyecek
biçimde konuşmama,
- Akıcı konuşmayı engelleyecek
herhangi bir ses çıkarmama (örneğin
ıhılamama),
- Çok hızlı veya yavaş konuşmama.

*Durak

çözme

*Ton

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Vurgu
*Ulama
*Kavşak

Ara Disiplinler

*Ezgi

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Görgü kuralları
1.2. Konuşmalarında ses üstü birimleri doğru ve etkili
kullanma ile ilgili aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Konuşmanın akışını bozacak duraksamalar
yapmama,

*Dinleyici
*Ses yutma
*Ses ekleme
*Beden dili

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

1.6. Konuşma amacını belirler.

- Konuya ve konuşmanın düzeyine uygun bir
tonla (sakin, neşeli, saygılı vb) konuşma,
- Sözcük, söz öbeği ve cümleleri anlamlarına göre
vurgulama,
- Söylediklerini belirginleştirmek için ulama, kavşak ve
ezgiyi kavrama ve kullanma.

*Soluk alma-verme
*Mimik
*Göz teması
*El-kol hareketleri

1.7. Konuşma konusunu belirler.
1.3. Beden dilini etkili kullanarak konuşma ile ilgili
aşağıdaki konulara dikkat edilir:
1.8. Konuşma yöntemini/tekniğini belirler.

- Konuşurken doğru nefes alıp verme
(gürültüsüz, yeterli, düzenli nefes alma,
nefes alırken konuşmama, nefesini cümlenin
uzunluğuna ve anlamına göre ayarlama vb),
- Konuşma yaptığı yerde rahat ve ölçülü
olma,
- Dinleyiciler karşısında temiz ve özenli
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olma, uygun kıyafetler giyme,
- Beden duruşuna dikkat ederek konuşma
(inandırıcılıktan uzak, güvenilir olmayan,
saygı duyulmayacak, yapmacık, çekingen vb.
bir duruş sergilememe) ,
- El-kol hareketlerine (jestlere) dikkat
ederek konuşma (sallanma, durmadan
kıpırdanma, abartılı/dikkat dağıtıcı el-kol
hareketleri vb. yapmama) ,
- Mimiklerine dikkat ederek konuşma
(mimiklerin hiç kullanılmaması/belirsizliği/
aşırılığı/ konuyla ilgili olmayışı, aynı mimiğin
sürekli tekrarlanması, yersiz kaş çatma,
gülümseme, surat asma, ağız hareketleri,
aşırı duygusal vb gibi yanlış mimikler
kullanmama),
- Göz teması kurarak konuşma (dinleyicinin
yüzüne bakarak yukarıya veya yere
bakmadan, gereksiz yere göz kırpmadan
konuşma vb).

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşma ile ilgili aşağıdaki
konulara dikkat edilir:
-Konuşmanın başında uygun hitap ve unvan
kullanma,
- Tanımadığımız, yaşça büyük ve konum
olarak üstümüzdeki kişilere “sen” yerine
“siz” diye hitap etme ,
-Günlük iletişimin gerektirdiği kimi kalıp
sözcükleri (günaydın, merhaba, nasılsın gibi)
kullanma,
-Konuşmalarında argo ve kaba sözcüklere
yer vermeme,
-Alaycı sözler kullanmadan konuşma ,
-Ağızda bir şey varken konuşmama ,
-Süreye uygun konuşma,
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1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşma ile ilgili
aşağıdaki konulara dikkat edilir:
- Dinleyicilerin ilgi ve beklentilerine uygun
akıcı ve etkileyici bir biçimde konuşma ,
-Dinleyiciler tarafından yapılan yorumları/eleştirileri
doğal karşılama ve sorulan soruları uygun bir biçimde
yanıtlama
- Dinleyicilerin özelliklerine (yaş, meslek,
ilgi, sayısal durum, bilgi düzeyi, kültürel
durumu vb.) dikkat ederek konuşma,
-Dinleyicilerin bulunduğu fiziksel ortama
dikkat ederek konuşma

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Belirlediği amaca uygun konuşur.

2.2. Konuşma amacını
gerçekleştirebilmek için uygun teknik ve
yöntemleri kullanır.

2.3. Belirlediği konuya uygun konuşur.

2.4. Konuşmaları sırasında bir

2.1. Konuşma amaçları; ikna etme, soru
sorma, problem çözme, bilgi verme,
eğlendirme, eleştirme, tartışma, istek,
şikayet gibidir.
2.2. Dinleyicilere soru sorma, karşılaştırma
ve tanımlamalara başvurma, neden-sonuç
ifadeleri kullanma, kendi yaşamından
örnekler verme, önemli yerlerde sesini
yükseltme, görsellerden yararlanma,
anahtar sözcükler kullanma gibi teknik ve
yöntemlerden söz edilir.

Beceriler
*Konuşma amacı
*Konuşma konusu
*Sözcük
*Cümle
*Sözlü anlatım

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Dilbilgisi kuralları
2.3. Konuşurken konu dışına çıkılmaması
gerektiği konusunda öğrenciler uyarılır. Bilgi
yanlışı yapmadan konuşmanın önemli
olduğunun üzerinde durulur.
2.4. Dağınık, kopuk, bağlantısız
konuşmaktan kaçınma; konuştuklarında
çelişkilere ve tutarsızlıklara düşmeme ;

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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düşünceden ötekine geçerken mantıksal
bir akış ve bütünlük sağlar ve bunu
sağlamak için uygun geçiş sözcükleri
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konuşurken ayrıntılara ve gereksiz örneklere
yer vermeme ve konuşurken bilgi yanlışı
yapmama gibi konularda öğrenciler uyarılır.
Paragraflar arası geçişlerde uygun bağlantı
sözcükleri kullanılır.

kullanır.

2.5. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.6. Konuşmalarında gerekli dil bilgisi
kurallarına uyar.

3. Konuşma türlerine uygun konuşur.
3.1. Hazırlıksız konuşma yapar.

3.2. Hazırlıklı konuşma yapar.

2.5.İstenildiğinde aynı konuyu farklı sözcük cümlelerle açıklama ve sözcük ve cümle
tekrarlarına yer vermeden konuşma gibi
konularda öğrenciler bilgilendirilir.
Öğrencilerin deyim, ikileme, atasözü gibi s öz
öbeklerini de doğru kullanmaları sağlanır.
2.6. İnceltme işareti alan sözcükleri,
Türkçeye yabancı dillerden giren sözcükleri
doğru söyleme gibi kurallara vb. dikkat
çekilir.
3.1. Hazırlıksız konuşmalar iki başlık altında
ele alınır:
i) Sınıfta-okulda doğru ve etkili konuşma
(Ödevlerini, çalışmalarını, görselleri
konuşarak anlatma; grup tartışmalarında
konuşma ve sözcü olma; doğaçlama, gezi,
gözlem, deney, sanat, spor etkinliklerinde
konuşma; kendisine yöneltilen soruları
yanıtlama; düzeyine uygun seslendirmetelaffuz çalışmaları yapma gibi )
ii) Günlük yaşamında ve toplumsal
ilişkilerinde doğru ve etkili konuşma
(Tanışma-tanıştırma, kutlama, özür dileme,
yol sorma, telefonla kon uşma, sohbetgörüşme, karşılama, uğurlama, selamlaşma,
fıkra anlatma gibi)
3.2. Öğrencilerin hazırlıklı konuşmanın
gerekliliklerini yapmaları sağlanır (konuşma
amacını belirleme, konuyu sınırlandırma,

Beceriler
*Okur-yazarlık

*Hazırlıksız konuşma
*Hazırlıklı konuşma

*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği
*Araştırma ve Problem
çözme

*Etkili konuşma
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

181

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
istekli olur.

konuşma sürecini planlama, dinleyicilerin
düzeyini düşünme gibi). Hazırlıklı konuşma
etkinliklerinde aşağıdaki çalışmalar
yürütülebilir:
-Drama etkinliklerinde üstlendiği role uygun
konuşma,
-Belirli ve özel günlerde (Öğretmenler Günü,
Cumhuriyet Bayramı, Hayvanları Koruma
Günü, açılış konuşmaları vb.) konuşma,
-Sınıf veya okul tiyatrosu etkinliğine
katılma,
-Sınıfta, okulda veya okul dışında tartışma
etkinliklerinde konuşma,
- Verilen bir dersle/konuyla ilgili sınıfta
sunum yapma,
- Farklı yaş ve meslek gruplarındaki kişilerle
röportaj yapma.

Ara Disiplinler

4. Öğretmen konuşma becerisi ile ilgili

Beceriler

aşağıdaki konular üzerinde durur ve
öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışır:

4.1. İyi bir konuşmacı olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmede
istekli olur.

Konuşmanın insan yaşamındaki
önemi;konuşma becerisinin okulla birlikte
gelişebileceği; sözlü anlatımın üstün
yönlerini (etkileşim, soru sorma, ses tonu ile
anlam farklılığı yaratma) kavrama gibi.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Sözlü anlatım

*Okur-yazarlık

*İçtenlik

*Araştırma ve Problem
çözme

*Sorumluluk
*Dürüstlük
*Höşgörü

4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede
istekli olur.

4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri
örnek almaya istekli olur.

4.1. Bilişsel (doğru, yeni bilgiler sunma,
yalnızca öğrendiklerini değil gözlemleri
deneyimlerini de anlatma gibi),
Duyuşsal (sorumluluk, içtenlik, dürüstlük,
canlılık, empati kurarak, hoşgörülü vb.)
Devinişsel konuşma becerilerini (etkili
beden duruşu, jest ve mimik kull anımı)
istekli olarak kullanı r.
4.2. Konuşma sorunları aşağıdaki gibidir:
- Seslendirme(telaffuz) yanlışları,

*Etkili beden duruşu

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Konuşma sorunu
*Üslup

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.

- Sö z ü u z a t m a / g e v e l e m e / t e k r a r l a m a ,
- Yetersiz(eksik) konuşma,
- Dinleyicileri kendi düşüncelerini dayatma
ve dinleyicileri aldatma/küçümseme/ kişiliği
zedeleyici eleştiriler yapma,
-Ortamın gerektirdiği duygusal öğelerden
yoksun konuşma,
-Dinleyicilerin bilgi düzeyinin çok üstünde
veya altında kalma,
-Tehdit eder gibi, yargılayıcı konuşma,
-Sözü hep kendine getirerek ben dilini
kullanma.

Öğrencilerin konuşma sorunlarını
bulmalarına yardımcı olmak için onları
konuşturup daha sonra öz değerlendirme
formu vererek kendi konuşmalarını
d e ğ e r l e n d i r m e l e r i i s t e n e b i l i r . Ay r ı c a
öğrencilerin iletişim kurduğu kişilerin
konuşma yanlışlarını fark etmeleri ve uygun
bir dille düzeltmeleri desteklenebilir.

4 . 3 . Sö z e d i l e n k i ş i l e r ; ö ğ r e t m e n , a i l e
büyükleri, tiyatro sanatçıları, televizyon radyolardaki sunucular vb. olabilir.
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Öğrenme Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

Dil Becerileri:
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1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için

Açıklamalar
1.1.Yazmak için vücudunu doğru kullanma; duyuşsal
olarak hazırlanma (motive olma, konuya ilgi gösterme,
kaygı düzeyini azaltma vb.); yazı ortamını düzenleme
(ders araç gereçlerini hazırlama, ışığı ayarlama) gibi
konulara dikkat çekilir.

-Defteri yırtmadan, temiz ve ekonomik
kullanma,
-Kitabı özenli ve temiz kullanma,
-Yazı tahtasında uygun şekilde kullanma,
-Bilgisayarda ve benzeri teknolojik araçlarla
doğru ve etkili yazma .

1.6. Yazacağı metin türünün özelliklerini dikkate
alır.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Yazma
*Yazı planı
*Yazma amacı
*Yazı araç-gereçleri

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için gerekli

1.5. Yazma amacını belirler.

Beceriler
Ara disiplinler

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanma konusunda
aşağıdaki konulara dikkat çekilir:

gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

Temel
Kavramlar

biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:
-Okunaklı, temiz ve düzenli yazma ,
- Sa y f a y ü z e y i n i u y g u n ş e k i l d e k u l l a n m a ,
-Kağıdın yukarı, alt ve yan taraflarından
uygun boşluğu bırakma
-Harf, sözcük, cümle ve satır aralıklarında
uygun boşluk bırakma,
-Paragraflara satır başı yaparak (yaklaşık
2cm.içerden) başlama,
- Sa t ı r l a r ı a y n ı h i z a d a v e ç i z g i d e y a z m a ,
-Sıralamalarda veya alt başlıklarda sayı ve
sembollerden yararlanma
-Gerektiğinde kağıdın uygun bölümlerine
tarih, ad, soyadını, sınıf ve okul adını

*Düzeltme
sembolleri
*Yazma amacı
*Metin türü

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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yazma,
-Gerektiğinde cetvelle uygun çizimler yapma
-Gerektiğinde yazının başlığını sayfanın
uygun bölümlerine yazma; başlıkla yazı
arasına uygun bir boşluk bırakma ,
-Gerektiğnde kâ ğıdın belli bir bölümüne
sayfa numarası yazma .
1.4.Yazıdaki düzeltme sembolleri “Öğretmen Kılavuz
Kitabında” sunulmuştur.

1.5. Yazma amaçları; bilgi verme, istek, şikayet, sorun
çözme, yaratıcı yazma vb.

1.6. Metin türleri; şiir, öykü, gezi, mektup, günlük vb.

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Yazı planını oluşturur.

2.2. Yazıdaki her paragrafta ayrı bir
duygu veya düşünceyi ele alır.

2.3. Yazacaklarını belli bir sıraya koyar.

2. Öğretmen, öğrencilerin yazı yazarken
kaba sözler, argo, eski dilde kalmış ve
günümüzde kullanılmayan veya yazıya
geçmemiş yerel ağızlardaki sözcükleri
kullanmaktan kaçınmalarını; sözcük ve
cümle tekrarları yapmadan ve d üzeyine
uygun konularda bilgi yanlışı yapmadan
yazmalarını sağlamalıdır. Bunlara ek olarak,
öğrencilerin dağınık, kopuk ve bağlantısız
yazmaktan kaçınmaları, konu dışına
çıkmamaları, çelişkili ve tutarsız
yazmamaları ve ayrıntılara, ilgisiz örneklere
yer vermemeleri konusunda öğretmen
gerekli uyarılarda bulunmalıdır.
Detaylara girmeden örnekler yoluyla anlatım
bozuklukları hissettirilir.
2.1. Yazı planı; giriş, gelişme ve sonuç
bölümleri olarak sınırlandırılmıştır.

* Yazı planı
* Paragraf
* Sözcük
* Konu

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı d.
*Kişisel-sosyal yet.

* Metin türü
* Başlık
*Noktalama
işaretleri
*Yazım kuralları

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.4. Yazılarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.5. Duygu ve düşüncelerini düzeyine
uygun olarak etkileyici biçimde yazar.

2 . 4 . Sö z c ü k , d e y i m , a t a s ö z ü , i k i l e m e v b .
anlamına uygun kullanma konusuna dikkat
edilir.

*Anlatım bozukluğu

2 . 5 . So r u c ü m l e l e r i k u l l a n m a , k a r ş ı l a ş t ı r m a ,
tanımlama yapma, neden-sonuç cümleleri
kullanma, kendi yaşamından örnekler verme,
önemli yerleri ayrıntılı yazma gibi yöntem ve
teknikler kullanılabilir.

2.6. Yazının konusuyla ilgili, kısa ve
etkileyici bir başlık yazar.

2.7. Yazı türüne uygun biçimde yazar.

2.8. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

2.9. Noktalama işaretlerini doğru
kullanarak yazar.

3. Farklı türlerde yazma etkinlikleri yapar.

3. Yazmayla ilgili aşağıdaki etkinlikler
yapılabilir:
-Karışık verilen sözcükleri kullanarak cümle
yazma,
-Verilen bir cümleyi başka bir cümleye
(şahısları, zamanı, yeri değiştirerek)
dönüştürme,
-Bir cümleyi aynı anlama gelecek biçimde

*Yazma
*Cümle
*Paragraf
*Sözcük

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
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farklı sözcükleri kullanarak yazma,
-Bazı sözcükleri eksik bırakılmış ya da yarım
bırakılmış cümleleri tamamlama ,
-İçinde yanlışlar olan (noktalama, yazım,
dilbilgisi yanlışları ile ilgili yanl ışlar) cümle
düzelterek yeniden yazma,
-Karışık verilen cümlelerden paragraf
oluşturma, paragraflardan da metin
oluşturma
-Bir paragrafta eksik bırakılan cümleyi
tahmin ederek yazma,
-Verilen bir metindeki her bir paragraf için
ayrı bir başlık, anahtar sözcük veya ana
düşünce yazma,
-Verilen bir metni uygun yerlerinden ayırma,
-Beğendiği şiir, öykü vb. yazılara ilişkin
defter tutma,
-Yaşadığı kültüre ait halk edebiyatı
ürünlerini çevresindeki kişilerle görüşerek
derleme,

*Dikte etme

*Eleştirel ve

*Metin türü

Yaratıcı düşünme
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*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

-Belli bir konuyla ilgili verilen bir dizi
sözcüğü, fotoğrafı, resm i veya karikatürü
kullanarak paragraf ve metin yazma,
-Dinlediğini, izlediğini veya okuduğunu
kendi cümleleri ile özetleme,
-Hayalleri ve rüyaları hakkında yazma,
-Gördüklerini, gezip gözlemlediklerini ve
izlediklerini yazma.

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
istekli olur.
4.1. İyi yazabilmek için gerekli olan
bilgi ve becerileri geliştirmede istekli
olur.

4. Öğretmen, yazmanın her ders için gerekli
olduğunu, yazmanın öğrenilebileceğini ve
geliştirilebileceğini açıklar . Yazılı anlatımın
üstün yönleri (kalıcılık, düşünme payının
daha çok olması, geriye dönme ve düzeltme
olanağı gibi) açıklanır. öğrencilerin günlük
yaşamda yazma beceri lerini kullanmalarını
ö z e n d i r i l i r . Kart yazma, belirli günler ve etkinlikler
(doğum günü vb.) için davetiye hazırlama, sınıf/okul

*Kart
*Günlük
*Davetiye
*Gazete
*Dergi
*Duyuru(ilan)
*Yazılı anlatım

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
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4.2. Yazma sorunlarını belirlemede
istekli olur.
4.3.Karşılaştığı yazılı anlatım
yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

4.4.Kendine ait bir yazı stili
oluşturmaya istekli davranır.

4.5. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya

gazete ve dergilerine yazı yazma, gündelik işlerini
anımsamak için not tutma, t elefon numaralarını, eposta adreslerini, iş yerlerini ve lokantaları kaydetmek
için rehber tutma, sınıf/okul panosuna veya gazetelere
yazı-afiş hazırlama, duyuru(ilan) ve mektup yazma gibi
etkinlikler yürütülmelidir.

* No t t u t m a
*Rehber
*Afiş
*Duyuru-ilan

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.1. Okuduğunu anlama becerisi, zengin
sözcük dağarcığı, yazım kuralları, noktalama
işaretleri gibi konuların önemli olduğu
a n l a t ı l ı r . Ni t e l i k l i y a z ı l a r y a z a n s a n a t ç ı l a r ,
bilim insanları, eğitimciler örnek gösterilir.
4.2. Yazma sorunları; aynı sözcüğü
tekrarlama, yanlış yazma, dilbilgisi
yanlışları, sözcük dağarcığının fakirliği vb.

istekli olur.

4.6.Yazdıklarına ilişkin eleştirileri dikkate alır.

Farklı yazar, şair ve yazın
türlerini tanır.

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Yazın: Yazını Anlama
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Öğrenme Çıktısı

1.Yazın alanında belli başlı yazar ve
şairleri tanır.

Açıklamalar
Çocuk edebiyatı yazar ve şairleri
(özellikle de ders kitabında metni -şiiri
olanlar) öğrencilere tanıtılır. Yazınsal
(Edebi) metinlerin belli bir
yazarı/yazarları olduğu kavratılır. Ders
kitabındaki metinlerin yazar/şairlerinin
yaşamlarını ve sanatsal geçmi şlerini
araştırıp yazma (nerede ve ne zaman
yaşadıkları, eserleri, eserlerindeki en
belirleyici özellikler) ve Kıbrıs’ta
yaşayan yazar veya şairlerle
sınıfta/okulda görüşme yapma gibi
etkinlikler gerçekleştirilir.

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

*Yazar
*Şair
*Metin

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.Farklı yazınsal türleri tanır ve ayırt
eder.

Öğrencilerin, yazınsal türleri şiir ve
düzyazı olarak sınıfla ndırmaları
sağlanır. Özellikle de şiir, masal, anı,
günlük ve mektup tanıtılır. Verilen bir
metnin hangi yazın türünü
örneklendirdiğini bulma ve verilen yazın
türüyle ilgili farklı metinler araştırma
gibi çalışmalar yürütülür.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Şiir
*Masal

*Kişisel-sosyal
yetkinlik

*Mektup
*Anı
*Günlük

Ara Disiplinler

yaşantısı ile içselleştirir.

Yazınsal türlerdeki iletileri kendi

Yazın: Yazını Anlama

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1. Yazınsal metinler aracılığıyla
edindiği bilgi, beceri ve tutumları
kendi yaşamında uygular.

1.1. Yazınsal metinleri okurken hangi
duyguları yaşadığını belirtir.
1.2. Yazınsal metinlerde karşılaştığı
karakterlerin kendiyle benzeyen ve ayrılan
yönlerini belirtir.

Beceriler

1.1. Duygular; acıma, düşmanlık, gurur,
hayal kırıklığı, korku, mutluluk, nefret,
kızgınlık, kıskançlık, korku, merak,
pişmanlık, panik, şaşkınlık, şüphe,
üzüntü, özlem, umut, umutsuzluk,
utanç, suçluluk vb.
1.2. Öğrencilerin yazınsal metinlerde
karşılaştığı karakterlerin yerine
kendilerini koyarak;
- onların davranışlarından hangilerini
yapmak istediklerini ve istemediklerini
belirtmeleri,
- onların sorunlarını nasıl çözdüklerini
ayırt etmeleri ve kendi sorun çözme
yöntemleriyle benzeşip benzeşmediğini
yorumlamaları,

*Okur-yazarlık
*Araştırma ve
Problem çözme
*Duygu
*Karakter
*Yazınsal metin

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler
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*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

- onların davranışlarının, içinde yaşadığı
toplumda kabul görüp görmediğini
yorumlamaları istenebilir.
So n u ç o l a r a k k a r a k t e r l e r i n o l u m l u
özellik/davranışlarına öykünme leri ve
onlarla özdeşim kurma ları sağlanır.
Öğrencilerin yazınsal metinlerde
karşılaştıkları karakterlerin farklı
yaşamları olabileceğini anlamaları ve
farklılıklara saygıyla yaklaşmaları
sağlanmalıdır.

Düzeyine ve ilgisine uygun farklı konularda
yazınsal türlere yönelik ürünler oluşturur.

Beceriler

Yazın: Yazınsal Yaratıcılık
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*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

1.Farklı şiir türleri ile ilgili düzeyine
uygun şiirler oluşturur.

Öğrencilerin;
- So m u t k o n u l a r d a ,
-Bireysel, ikili, grupça veya sınıfça ,
-Sınıfta veya sınıf dışında şiir yazma ları
sağlanmalıdır.

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Şiir
*Girişimcilik
*İşbirliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler
*Okur-yazarlık

2. Farklı düz yazı türleri ile ilgili
düzeyine uygun metinler oluşturur.

Öğrencilerin;
- So m u t k o n u l a r d a ,
-Bireysel, ikili, grupça veya sınıfça ,
-Sınıfta veya sınıf dışında öykü, masal
vb. yazmaları sağlanmalıdır.

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Masal
*Mektup
*Anı
*Günlük
*Öykü

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.Türkçe öğretiminin bir parçası

kendi yazın tarzını belirler.

bakış açısı geliştirir ve

Yazın aracılığıyla sanatsal

Yazın: Yazınsal Sanat ve Eleştiri

olan sanat etkinliklerine katılmaya
istekli olur.
1.1. Okuduğu veya kendi yazdığı yazınsal
metni görsel sanatlarla ilişkilendirip geliştirir.

1.2. Okuduğu ve kendi yazdığı yazınsal metni
işitsel/fonetik sanatlarla ilişkilendirir.

1.1Öğrencilerden yazdıkları metinlere
kendi çizdikleri resimleri eklemeleri,
gördükleri karikatürlerle ilgili metinler
yazmaları, okudukları metinlerde geçen
yerlerle ilgili fotoğraf lar çekmeleri ve
albümler oluşturmaları istenir.
1.2. Kendi yazdığı şiire fon müziği
seçme, müzikli şiir gecesi düzenleme,
sözsüz müziğe söz yazma vb.

*Sanat
*Resim
*Karikatür
*Fotoğraf

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
*İletişim ve Bilgi
Teknolojileri Yeterliği
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2. Karşılaştığı farklı yazınsal metinleri
düzeyine uygun olarak eleştirir.

2. Bu öğrenme çıktısını kazandırmak için
aşağıdaki uygulamalar yapılabilir:
-Karşılaştığı yazınsal ürünlerde
beğendiği/beğenmediği bölümleri
belirleme,
(Karakterleri, yer ve zaman öğelerini,
olayları ve çatışmaları, görselleri ve
başlığı değerlendirme)
- Kendini yazar/şairin yerine koyarak ele
aldığı metinde eklemek, çıkarmak ya da
değiştirmek istedik lerini belirtme,
- Ele aldığı yazınsal metnin
yazarına/şairine eseriyle ilgili duygu ve
düşüncelerini içeren bir mesaj yazma .

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Yazınsal metin
*Eleştiri
*Değerlendirme

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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3. Belirli bir yazın türünü okumaktan
ve belirli bir yazınsal türde yazmaktan
zevk alır.

3. Öğrencilerin ilgi duydukları yazın
türüne ilişkin yazıları biriktirmeleri
ayrıca ilgi duyduğu yazın türünde
yazdıkları metinlere ilişkin bir dosya
(performans(ürün) dosyası)
hazırlamaları istenir.

*Yazın türü

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini kavrar.
1.1. Metin incelemeleri yoluyla söz
varlığının yapısını, anlamını ve işlevini
kavrar.
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun,
drama vb. etkinlikler aracılığıyla söz
varlığının yapısını, anlamını ve işlevini
kavrar.

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak
söz varlığının yapısı, anlamı ve işlevini
kavrar.

Açıklamalar
1.1. Metin temelli sözcük etkinliklerinde aşağıdaki
çalışmalar yapılabilir:
- Bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını tahmin etme,
sözlükten bulma, bilinmeyen sözcükleri cümlede
kullanma,
-Metinden seçilen bir sözcükle ilgili çağrışım
çalışmaları yapma, sözcülerin eş-zıt, yakın, gerçek,
mecaz anlamlarını bulma,
- Metinden seçilen bir sözcük veya söz öbeği ile
ilgili sorulara (doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk
tamamlama, çoktan seçmeli vb.) cevap verme
1.2. Çocukların oyun ve drama etkinliklerinde
üstlendikleri roller gereği okudukları metinler
ve görseller aracılığıyla sözcük dağarcıklarını
geliştirmeleri özendirilir.
1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkılarak
aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır.
-Okuduklarında, dinlediklerinde, izlediklerinde
karşılaştığı sözcüklerin türünü bulma
- Okuduklarında, dinlediklerinde, izlediklerinde
karşılaştığı sözcükler ve sözcük öbeklerinin yazımını
yazım kılavuzundan kontrol etme.

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

*Sözcük
*Söz varlığı
*Çağrışım
*Bilmece
*Bulmaca
*Sözcükte anlam
* Sözlük

*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Araştırma ve
Problem çözme
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

*Eş anlam
*Zıt anlam
*Dilbilgisi
*Hece
Ara Disiplinler
*Harf
*Yazım kılavuzu
*Alfabetik sıra
*Ad
*Sıfat

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar
1. Öğrenciler, yazılı dilde ve hazırlıklı
konuşmalarında ölçünlü Türkçeye ve dilbilgisi
kurallarına uymaları ve bu kullanımları öncelikli
tutmaları konusunda bilgilendirilirler. Bunlara ek
olarak ise, Kıbrıs’ta konuşulan Türkçenin diğer
ülkelerde kullanılan Türkçeden farklı olduğu
örneklerle açıklanır. Konuşma dili ile yazı dilinin
farklı olabileceği örneklendirilir. Altıncı sınıfta genel
olarak aşağıdaki konular üzerinde durulur:

Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

-Dil, şive ve ağız kavramlarını tanımlama

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

*Dil
*Ağız
*Şive
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür

*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

-KKTC’de resmi dilin Türkçe olduğunu
yazma/söyleme

1.Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.

Ara Disiplinler
-Kıbrıs’ta konuşulan Türkçenin kendine özgü
birtakım özellikler (sesbilgisi ve sözcük bilgisi
temelinde) taşıdığını fark etme
-Kıbrıs ağzına özgü sözcükleri ve dil yapılarını
günlük konuşmalarda ve iletişimde kullanmanın
yanlış olmadığını fark etme
-Kıbrıs ağzında yer alan sözcüklerden düzeyine
uygun olarak derleme yapma
-Halk edebiyatı metinlerindeki Kıbrıs kültürü ve
ağzına ilişkin özellikleri ortaya çıkarma
-Kıbrıs kültürünü tanıma ve Kıbrıs ağzı ile Kıbrıs
kültürünün ilişkili olduğunu fark etme

194

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Dili, farklı amaçlar için kullanır.

Dil Kullanımı

1. Türkçeyi doğru kullanmaya özen
gösterir.

Dil Bilinci ve Kullanımı:

195

Açıklamalar
1. Bu öğrenme çıktısıyla ilgili aşağıdaki konular
üzerinde durulur:
- Okulda ve okul dışındaki günlük iletişim sürecinde
çevresindeki bireylerin Türkçe kullanımına dikkat
etme ve karşılaştığı yanlışları uygun bir dille
düzeltmede, ders kitaplarındaki ve yazınsal
alandaki Türkçe kullanımına dikkat etme ve
karşılaştığı yanlışları düzeltmede özenli davranır,
-Kitle iletişim araçlarında (gazete, televizyon,
telefon konuşmaları, radyo, dergiler vb.) ve bilgi
teknolojilerinde (e-posta yazarken, internette
sohbet ederken, araştırma yaparken vb.) kullanılan
Türkçeye dikkat etmede ve varsa yanlışları fark
etme,

Temel
Kavramlar
* Dil bilinci
*Dil kullanımı
*Dilin özenli
kullanımı

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve
Problem çözme
*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

Ara Disiplinler
-Karşılaştığı mimari yapı, kurum, kuruluş, tabela,
levha ve yer adlarında kullanılan Türkçeye dikkat
etmede ve varsa yanlışları fark etmede özenli
davranır.
-Bir sözcüğün, terimin ve kavramın öncelikli olarak
ve varsa Türkçesini kullanmaya özen gösterme,
-Yabancı dillere özgü dil kullanımı ve yapılarını
Türkçeye aktarmanın Türk dilini olumsuz
etkilediğini fark etme.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2. Dilin kullanım amaçlarının
farklılaştığını bilir ve yazılı-sözlü dilde
uygulamalar gerçekleştirir.
1.1. Günlük dilin özelliklerini bilir ve yazarken,
konuşurken günlük dili kullanır.

1.2. Resmi dilin özelliklerini bilir ve kullanır.

1.3. Yazınsal dilin özelliklerini bilir ve kullanır.

Öğretmen aşağıdaki konularda öğrencileri
bilgilendirmelidir:
- Günlük dilde kullanılan sözcüklerin neler olduğu
örneklendirilir. ( selam, günaydın, teşekkür vb.)
- Günlük dilin özellikleri anlatılır. (doğal ve rahat bir
biçimde gerçekleştiği, iletişim ve sosyalleşme
amaçlı kullanıldığı, argo sözcükler içerdiği vb.)
- Gündelik yaşama ilişkin kimi durumlara
(karşılaşma, vedalaşma, kutlama, doğum, ölüm,
evlenme, görülen bir iyilik üzerine, seslenme vb.
durumlar) uygun sözcükler öğretilmelidir.
-Resmi dilin devlet kurumlarında kullanıldığı, belirli
kuralları ve kalıpları olduğu üzerinde durulur.
- Resmi dilin kullanıldığı dilekçe örnekleri
incelenmelidir.
- Yazınsal dilde sanatlı kullanım, öznellik, yaratıcılık,
duyguların ve düşüncelerin derinleşmesi gibi
durumların olduğu belirtilir.
- Yazınsal dil öykü, şiir ve romanlar aracılığıyla
örneklendirilir.

* Günlük dil
*Resmi dil
*Yazınsal dil
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Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*İletişim ve Bilgi
teknolojileri yeterliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

1. Bu öğrenme çıktısıyla ilgili aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilebilir:
-Türkçe dersinde izlediği animasyon/çizgi film ile
ilgili görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak
açıklama,

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

-Türkçe dersiyle ilgili konularda bilgisayar ve veya
interneti kullanarak çalışma, araştırma, ödev ve
proje yapma,
-Türkçe dersinde okuduğu metin veya verilen bir
konuyla ilgili teknolojik araçları kullanarak
fotoğraflar çekme ve çektiği fotoğraflarla ilgili
görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak
yazma/konuşarak açıklama.
-Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak çevresindeki
kişilerle teknolojik araçlar aracılığıyla sözlü/yazılı
iletişim kurma.
-Türkçe dersinde okuduğu metin veya verilen bir
konuyla ilgili teknolojik araçları kullanarak görseller
(karikatür, resim, afiş gibi) bulma ve bulduğu
görsellerle ilgili görüşlerini Türkçeyi doğru ve etkili
kullanarak yazma/konuşarak açıklama.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Teknoloji
*Fotoğraf
*İnternet
*Sözlü-yazılı
iletişim

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ
A.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam
Temel Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Somut Anlam
Soyut Anlam

A.2. Sözcükte Anlamsal İlişkiler
Anlamdaş Sözcükler
Zıt Anlamlı Sözcükler
Sesteş Sözcükler
Genel-Özel Anlamlı Sözcükler

A.3. Sözcük Öbeklerinde Anlam
İkilemeler
Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler

Temel
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B. SES BİLGİSİ
B.1. Ses, Harf ve Alfabe

B.2. Hece

Harf ve Alfabe Nedir?

Hece Nedir?

Türk Tarihindeki Alfabeler

Sözcüklerin Hecelere Ayrılması

Alfabetik Sıralama

Sözcüklerde Hece Sayısı

Ünlü Harfler ve Ünlü Harflerin Özellikleri

Hece Çeşitleri

Ünlü Harflerle İlgili Ses Olayları
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

B.3. Türkçenin Bürünsel Yapısı

Ünlü Düşmesi

Ulama

Ünlü Türemesi
Ünlü Daralması
Ünsüz Harfler ve Ünsüz Harflerin Özellikleri
Ünsüz Harflerle İlgili Ses Olayları
Sertleşme
Yumuşama
Kaynaşma
Ünsüz Düşmesi
Ünsüz Türemesi
Türkçenin Ses Özellikleri
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C.3. YAPI BİLGİSİ
C. 1.Türkçenin Yapısal
Özellikleri

Türemiş Sözcükler

D.3. Zamir

Bileşik Sözcükler

Zamirin Tanımı

Türkçenin Akrabalık Bakımından
Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

D.2. İsim

Sözcük Tipindeki Zamirler

Türkçenin Biçim Bakımından
Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Varlıklara Verilişlerine Göre
İsimler

Kişi Zamirleri

Özel İsim
C.2. Kök ve Ekler

Cins İsim

İsim Kökler

Varlıkların Sayısına Göre İsimler

Fiil Kökler

Tekil isim

Yapım Ekleri

Çoğul İsim

İsimden İsim Türeten Ekler

Topluluk İsmi

İsimden Fiil Türeten Ekler
Fiilden İsim Türeten Ekler
Fiilden Fiil Türeten Ekler
Çekim Ekleri

Varlıkların Oluşuna Göre İsimler
Somut İsim
Soyut İsim
İsim Tamlamaları

Çoğul Ekleri

Belirtili İsim Tamlaması

İyelik Ekleri

Belirtisiz İsim Tamlaması

Durum Ekleri

Zincirleme İsim Tamlaması

Tamlama Ekleri

Takısız İsim Tamlaması

Olumsuzluk Ekleri

İsmin Halleri

Zaman Ekleri

Yalın Hal

Kişi Ekleri

Belirtme Durumu

İlgi Zamiri Eki

Yönelme Durumu

C.3. Yapılarına Göre Sözcükler

Bulunma Durumu

Basit Sözcükler

Çıkma Durumu
İsimlerde Küçültme
İsimlerde Pekiştirme

İşaret Zamirleri
Belgisiz Zamirler
Soru Zamirleri
Ek Halindeki Zamirler
İyelik Zamirleri
İlgi Zamirleri

D.4. Sıfat
Sıfatın Tanımı
Niteleme Sıfatları
Belirtme Sıfatları
İşaret Sıfatları
Sayı Sıfatları
Soru Sıfatları
Belgisiz Sıfatlar
Sıfat Tamlaması
Pekiştirme Sıfatları
Küçültme Sıfatları
Unvan Sıfatları

Temel
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F. YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ
F.1. Yazım Kuralları
İle sözcüğünün Yazımı
mi’nin Yazımı
-de Eki ile de Bağlacının Yazımı
-ki Eki ile ki Bağlacının Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
Büyük Harflerin Yazımı

F.2. Noktalama İşaretleri
Nokta
Soru İşareti
Ünlem
Virgül
Noktalı Virgül
İki Nokta
Çift Tırnak İşareti
Tek Tırnak İşareti
Kesme İşareti
Üç Nokta
Kısa Çizgi
Uzun Çizgi
Ayraç
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7. SINIF - TÜRKÇE
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

*Okur-yazarlık

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

Dil Becerileri:

*Kişisel-sosyal yetkinlik
1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
* Dinleme

1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta olur.

* İzleme
1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

1.3. 7. Sınıf öğrencilerinin dinleme etkinliklerinde
dikkatlerini 25-30 dakika sürdürebileceği dikkate
alınmalıdır.

Ara Disiplinler
* Hazırlık
* Dinleme amacı
* Dinleme yöntemi
* Görgü kuralları

1.5. Dinleme/izleme amacını belirler.

1.6. Dinleme/izleme yöntem ve tekniğini belirler.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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*Konu

Beceriler

*Tema

*Okur-yazarlık

*Ana düşünce

*İşbirliği

2.4. Sözcük etkinliklerinde 6. sınıftan farklı olarak 7.

*Yardımcı düşünce

sınıfta yan anlam ile nitelik-nicelik bildiren sözcükler de

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Olay

2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.
2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu, temasını, ana duygusunu
bulur.

*Kahraman

* Araştırma ve Problem
çözme

*Yer

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Zaman

*Girişimcilik

öğretilmelidir.
2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana ve yardımcı düşüncelerini bulur.
2.5. Cümle etkinliklerinde 6. sınıftan farklı olarak 7.
2.3. Dinlediklerinde/izlediklerinde

sınıfta amaç-sonuç, koşul, varsayım, beklenti, eleştiri,
önyargı, öneri, tasarı cümleleri de öğretilmelidir.

*Sözcük ve söz öbeği

içerikle ilgili farklı türdeki sorulara

*Sözcük dağarcığı

yanıt verir.

*Deyim
2.6. Metin etkinliklerinde 6. sınıftan farklı olarak 7.

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük
dağarcığıyla ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

sınıfta anlatım biçimini (açıklama, tartışma, öyküleme,
betimleme) ve düşünceyi geliştirme yollarını

*Özdeyiş

(tanımlama, tanık gösterme, örnekleme, sayısal

*Anlam

verilerden yararlanma vb.) bulma gibi çalışmalar
2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisiyle
ilgili farklı etkinlikleri yapar.

*Atasözü

gerçekleştirilir.

*Zıt anlam
*Anlamdaş
*Sesteş

2.6. Dinlediklerinde/izlediklerinde metin bilgisiyle
ilgili farklı türdeki sorulara yanıt verir.

*Somut-soyut sözcük
*Genel-özel sözcük
*Gerçek-mecaz

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.7.Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin kendi
sorularını oluşturur.

anlamlı sözcük
*Yan anlam

2.8.Dinlediklerinde/izlediklerinde
sınıflama, sıralama ve gruplama yapar,
olayların gelişim sırasını söyler.

*Terim
*Nitelik-nicelik
*Olay örgüsü
*Başlık

2.9. Dinlediklerini/izlediklerini kendi

*Canlandırma

cümleleriyle anlatır.

*Neden-sonuç
cümlesi

2.10. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin
kendi başlığını/başlıklarını önerir.

*Olumlu-olumsuz
cümle
*Benzetme
*Küçümseme

2.11. Dinlediklerini/izlediklerini görsel
*Sitem
olarak ifade eder.
*Şaşırma
2.12. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili
drama yapar.

*Tahmin
*Olasılık
*Abartı

2.13. Dinlediklerinden/izlediklerinden yola çıkarak
kendi yaşamından örnekler verir.

*Özlem
* Amaç-sonuç
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2.14. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle
tahminler yapar.

*Koşul
* Varsayım
*Beklenti
*Eleştiri

2.15. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki içerikle ilgili
sorunları belirler ve farklı çözüm önerileri sunar.

*Önyargı
*Öneri

2.16. Dinledikleriyle/izledikleriyle önceden
dinlediklerini/izlediklerini ilişkilendirir
(metinlerarasılık).

*Tasarı
*Metin türü
*Anlatım biçimi

2.17. Dinlediklerinden/izlediklerinden çıkarımlar
yapar.

2.18. Ele alınan bir metni durumu veya olayı uygun
yöntem/teknik seçerek dinler
Beceriler

3. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
uygun bir amaç doğrultusunda dinler.

*Beden dili
*Vurgu-ton
3. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*İletişim
*Sanat
*Bilim

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4. Sınıf içinde ve dışında dinlemeyle izlemeyle ilgili etkinliklere istekli olarak
katılır.
4.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın
*Dinleyici

Beceriler

*İzleyici

*Okur-yazarlık

*Dinleme

*Girişimcilik

4.2. Dinleme/izleme sürecindeki

*İşitme

engelleri çözmede istekli olur.

*Anlama

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

gerektirdiği becerileri geliştirmeye
istekli olur.

4. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Beden dili
4.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve
yaşamı süresince karşılaştığı farklı
dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Görgü kuralları
*Ortam
Ara Disiplinler
*Zaman
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel
dinleme-izleme arşivi oluşturur.

206

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Okumak için vücudunu doğru
kullanır.

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Okuma

Beceriler

*Okuma kuralları

*Okur-yazarlık

*Okuma araçgereçleri

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Akıcı okuma

Hızlı, akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları

Dil Becerileri:
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Ara Disiplinler

yapar.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru
kullanır.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.5. Okuma amacını belirler.

1.6. Okuma yöntemini/tekniğini belirler.

1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.
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*Konu

Beceriler

2.1. Okuduklarının konusunu,

*Tema

*Okur-yazarlık

temasını ve ana duygusunu bulur.

*Ana düşünce

*Araştırma ve Problem
çözme

2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.

*Yardımcı düşünce
2.2. Okuduklarının ana ve yardımcı
düşüncelerini bulur.

2.4. Sözcük etkinliklerinde 6. sınıftan farklı olarak 7.
sınıfta yan anlam ile nitelik-nicelik bildiren sözcükler de
öğretilmelidir.

*Başlık

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Olay

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Kahraman
2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

2.5. Cümle etkinliklerinde 6. sınıftan farklı olarak 7.
sınıfta amaç-sonuç, koşul, varsayım, beklenti, eleştiri,
önyargı, öneri, tasarı cümleleri de öğretilmelidir.

*Yer
*Zaman

2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

2.6. Okuduklarında metin çözümlemeyle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

2.6. Metin etkinliklerinde 6. sınıftan farklı olarak 7.
sınıfta anlatım biçimini (açıklama, tartışma, öyküleme,
betimleme) ve

*Sözcük ve söz öbeği

Ara Disiplinler

*Sözcük dağarcığı

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

düşünceyi geliştirme yollarını

*Deyim

(tanımlama, tanık gösterme, örnekleme,

*Atasözü

sayısal verilerden yararlanma vb.) bulma gibi çalışmalar
gerçekleştirilir.

*Özdeyiş
*Anlam
*Zıt anlam

2.7.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

*Anlamdaş
*Sesteş
*Somut-soyut sözcük
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2.8.Okuduklarında sınıflama, sıralama

*Genel-özel sözcük

ve gruplama yapar, olayların gelişim sırasını söyler.

*Nitelik-nicelik

2.9. Okuduklarını kendi cümleleriyle
anlatır/özetler.

*Gerçek-yan-mecaz
anlamlı sözcük
*Terim
*Olay örgüsü

2.10. Okuduklarına ilişkin kendi

*Başlık

başlığını önerir.

*Canlandırma
*Cümle

2.11.Okuduklarını görsel
olarak/görselleri kullanarak ifade

* Olumlu-olumsuz
cümle

eder.

*Karşılaştırma

2.12. Okuduklarıyla ilgili drama

*Benzetme

yapar.

*Küçümseme

2.13. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

*Sitem

2.14. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

*Şaşırma
*Tahmin

2.15. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.

*Olasılık

2.16. Okuduklarından hareketle tahminler yapar.

*Abartı

2.17. Okuduklarında içerikle ilgili sorunları belirler
ve farklı çözüm önerileri sunar.

*Özlem
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2.18. Okuduklarında yazarın veya şairin amacını
belirler.

* Amaç-sonuç
*Koşul

2.19. Okuduklarından çıkarımlar yapar.

* Varsayım
*Beklenti
*Eleştiri
*Önyargı
*Öneri
*Tasarı
Beceriler

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.

*Sesli okuma
*Okur-yazarlık
*Sessiz okuma

3.1. Sesli okur.

3.2. Sessiz okur.

3.3. Grupça okur.

3.4. Drama yaparak okur.

3.1. 7. sınıfta öğrencilerin bir dakikada 160-180 sözcüğü
okuması beklenmektedir.

*Doğal ses

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Ses şiddeti

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Metin

*Girişimcilik

*Paragraf

*İşbirliği

*Noktalama işaretleri

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Dize
*Nakarat

3.5. Ekrandan ve görsel okur.

*Durak
*Beden dili

3.6. Serbest okur.

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
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*Görsel okuma

vatandaşlık

*Ekran
*Karikatür
*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık
*Kitapçı
*Kütüphane
*Kitap fuarı
*Okuma listesi
*İçindekiler
*Yazım kılavuzu
*Ansiklopedi

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.

*Okuma amacı
4.3. 7. sınıfta 6. sınıfa ek olarak eleştiri ve efsane
türündeki metinlerin de kullanılması gerekmektedir.

*Şiir

4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli
*Tiyatro
olur.
4.2. Farklı amaçlar için okumaya istekli olur.
4.3.Farklı türdeki metinleri okumak için
istekli olur.

4.4. Kendi kültürüne özgü metinler; mani, destan, ninni,
masal, hikaye, bilmece, efsane, atasözü, fıkra, halk
tiyatrosu ve tekerleme’dir.

*Gezi

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik

*Günlük
*Anı

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
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4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri

*Yaşamöyküsü

okumak için istekli olur.

*Özyaşamöyküsü
*Röportaj
*Mektup

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak
için istekli olur.

*Öykü
*Makale

4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini
*Eleştiri
okumak için istekli olur.
* Deneme
4.7. Okumanın önündeki engelleri bilir ve ortadan
kaldırmaya istekli olur.

* Roman
*Bilmece
*Tekerleme
*Efsane
*Atasözü
*Yazar
*Şair
*Sohbet
*Fabl

vatandaşlık
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Temel Kavramlar

1. Konuşmaya hazırlık yaparak konuşmayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

Beceriler
Ara disiplinler

*Konuşma

Beceriler

*Ses

*Okur-yazarlık

*Durak

*Araştırma ve Problem
çözme

*Ton

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Dil Becerileri:

213

1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,

*Vurgu

kavşak, ezgi ve ulama gibi ses üstü

*Ulama

birimleri doğru ve etkili kullanır.

*Kavşak
Ara Disiplinler
1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

1.3. Konuşmalarında beden dilini etkili olarak
kullanır.

*Ezgi
*Görgü kuralları
*Dinleyici
*Ses yutma

1.4.Görgü kurallarına uyarak konuşur.

*Ses ekleme
*Beden dili

1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

*Soluk alma-verme
*Mimik

1.6. Konuşma amacını belirler.

*Göz teması

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

1.7. Konuşma konusunu belirler.

*El-kol hareketleri

1.8. Konuşma yöntemini/tekniğini belirler.
Beceriler

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.

*Okur-yazarlık

2.1. Belirlediği amaca uygun konuşur.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

2.2. Konuşma amacını
*Konuşma amacı
gerçekleştirebilmek için uygun teknik ve
*Konuşma konusu
yöntemleri kullanır.

*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Sözcük
2.3. Belirlediği konuya uygun konuşur.
2. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.
2.4. Konuşmaları sırasında bir
düşünceden ötekine geçerken mantıksal
bir akış ve bütünlük sağlar ve bunu
sağlamak için uygun geçiş sözcükleri
kullanır.

2.5. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

*Cümle

Ara Disiplinler

*Sözlü anlatım

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Dilbilgisi kuralları

214

215

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

2.6. Konuşmalarında gerekli dilbilgisi
kurallarına uyar.
Beceriler
*Okur-yazarlık
*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği

3. Konuşma türlerine uygun konuşur.
*Hazırlıksız konuşma

3.1. Hazırlıksız konuşma yapar.

*Hazırlıklı konuşma
3.2. Hazırlıklı konuşma yapar.

3. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

*Etkili konuşma
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
istekli olur.

*Sözlü anlatım
*İçtenlik

4.1. İyi bir konuşmacı olmanın
*Sorumluluk
gerektirdiği becerileri geliştirmede
*Dürüstlük
istekli olur.

4. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
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*Hoşgörü
4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede

*Etkili beden duruşu

istekli olur.

*Konuşma sorunu

*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Üslup
4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri

Ara Disiplinler

örnek almaya istekli olur.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.

Kendini yazılı olarak ifade eder.

Anlatma

Dil Becerileri:

Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

*Yazma
*Okur-yazarlık
*Yazı planı

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Yazma amacı
1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için
gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

*Yazı araç-gereçleri
*Düzeltme
sembolleri
*Yazma amacı
*Metin türü

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

1.5. Yazma amacını belirler.

1.6. Yazacağı metin türünün özelliklerini dikkate
alır.
Beceriler

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Yazı planını oluşturur.

2.2. Yazıdaki her paragrafta ayrı bir

* Yazı planı

*Okur-yazarlık

* Paragraf

*Eleştirel-Yaratıcı d.

* Sözcük

*Kişisel-sosyal yet.

* Konu

duygu veya düşünceyi ele alır.
2. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

* Metin türü

Ara Disiplinler

* Başlık

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.3. Yazacaklarını belli bir sıraya koyar.
*Noktalama
işaretleri
2.4. Yazılarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.5. Duygu ve düşüncelerini düzeyine
uygun olarak etkileyici biçimde yazar.

*Yazım kuralları
*Anlatım bozukluğu
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2.6. Yazının konusuyla ilgili, kısa ve
etkileyici bir başlık yazar.

2.7. Yazı türüne uygun biçimde yazar.

2.8. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

2.9. Noktalama işaretlerini doğru
kullanarak yazar.

Beceriler

3. Farklı türlerde yazma etkinlikleri yapar.

*Yazma

*Okur-yazarlık

*Cümle

*Araştırma ve Problem
çözme

*Paragraf
3. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.
*Sözcük
*Dikte etme
*Metin türü

*Eleştirel ve
Yaratıcı düşünme
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

218

219

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
istekli olur.

*Okur-yazarlık

4.1. İyi yazabilmek için gerekli olan

*Araştırma ve Problem
çözme

bilgi ve becerileri geliştirmede istekli

*Kişisel-sosyal yetkinlik

olur.

*Kart
*Günlük
*Davetiye

4.2. Yazma sorunlarını belirlemede

Ara Disiplinler

*Gazete
istekli olur.

*Dergi
4. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Duyuru(ilan)
*Yazılı anlatım

4.3.Karşılaştığı yazılı anlatım

* No t t u t m a

yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

*Rehber
*Afiş
*Duyuru-ilan

4.4.Kendine ait bir yazı stili
oluşturmaya istekli davranır.

4.5. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya
istekli olur.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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4.6.Yazdıklarına ilişkin eleştirileri
dikkate alır.

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

Farklı yazar, şair ve yazın türlerini tanır.

Yazın: Yazını Anlama

*Okur-yazarlık

1.Yazın alanında belli başlı yazar ve
şairleri tanır.

1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Yazar
*Şair
*Metin

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Şiir

2.Farklı yazınsal türleri tanır ve ayırt
eder.

2. 6. sınıftaki yazınsal türlere ek olarak
7. sınıfta gezi, fabl, biyografi, öykü,
deneme türünde yazılar yazması
beklenmektedir.

*Mektup
*Anı
*Günlük
*Gezi
*Fabl
*Biyografi
*Öykü
*Deneme

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

yaşantısı ile içselleştirir.

Yazınsal türlerdeki iletileri kendi

Yazın: Yazını Anlama

Beceriler

1. Yazınsal metinler aracılığıyla
edindiği bilgi, beceri ve tutumları
kendi yaşamında uygular.

1.1. Yazınsal metinleri okurken hangi
duyguları yaşadığını belirtir.

*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

1.2. Yazınsal metinlerde karşılaştığı
karakterlerin kendiyle benzeyen ve ayrılan
yönlerini belirtir.

*Duygu
*Karakter
*Yazınsal metin

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler

Düzeyine ve ilgisine
uygun farklı
konularda yazınsal
türlere yönelik
ürünler oluşturur.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Yazın: Yazınsal
Yaratıcılık
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Beceriler

1.Farklı şiir türleri ile ilgili düzeyine
uygun şiirler oluşturur.

*Okur-yazarlık
1.6. sınıfa oranla daha uzun ve farklı konularda
şiirler yazılması beklenmektedir.

*Şiir

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Kişisel-sosyal
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yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

2. Farklı düz yazı türleri ile ilgili
düzeyine uygun metinler oluşturur.

2.6. sınıfa oranla daha uzun ve farklı konularda
düz yazılar yazılması beklenmektedir.

*Mektup
*Anı
*Günlük
*Öykü

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.Türkçe öğretiminin bir parçası

*Sanat
*Resim
*Karikatür
*Fotoğraf

olan sanat etkinliklerine katılmaya
istekli olur.
1.1. Okuduğu veya kendi yazdığı yazınsal
metni görsel sanatlarla ilişkilendirip geliştirir.

kendi yazın tarzını belirler.

bakış açısı geliştirir ve

Yazın aracılığıyla sanatsal

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Girişimcilik
*İletişim ve Bilgi
Teknolojileri Yeterliği
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

1.2. Okuduğu ve kendi yazdığı yazınsal metni
işitsel/fonetik sanatlarla ilişkilendirir.

Yazın: Yazınsal Sanat ve Eleştiri
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Beceriler

2. Karşılaştığı farklı yazınsal metinleri
düzeyine uygun olarak eleştirir.

*Okur-yazarlık
2. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Yazınsal metin
*Eleştiri
*Değerlendirme

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler
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*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

3. Belirli bir yazın türünü okumaktan
ve belirli bir yazınsal türde yazmaktan
zevk alır.

*Yazın türü

Beceriler
*Okur-yazarlık

3. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Kendi sözcük
dağarcığını
geliştirir ve
kullanır.

Dil Kullanımı

Dil Bilinci
ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini kavrar.
1.1. Metin incelemeleri yoluyla söz varlığının
yapısını, anlamını ve işlevini kavrar.
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun,
drama vb. etkinlikler aracılığıyla söz

1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Sözcük

Beceriler

*Söz varlığı

*Okur-yazarlık

*Çağrışım

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

*Bilmece

*Araştırma ve Problem
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varlığının yapısını, anlamını ve işlevini
kavrar.

*Bulmaca

çözme

*Sözcükte anlam

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

* Sözlük
1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak
söz varlığının yapısı, anlamı ve işlevini
kavrar.

*Eş anlam
*Zıt anlam

*Kişisel-sosyal
yetkinlik

*Dilbilgisi
*Hece
*Harf
*Yazım kılavuzu
*Alfabetik sıra

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

*Dil
*Ağız
*Şive
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür

*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

1.Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı

Ara Disiplinler

özelliklerini benimser.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.
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Öğrenme
Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
* Dil bilinci
*Dil kullanımı
*Dilin özenli
kullanımı

1. Türkçeyi güzel kullanmaya özen
gösterir.
1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

*Kişisel-sosyal
yetkinlik

Dili, farklı amaçlar için kullanır.

Dil Kullanımı

*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2. Dilin kullanım amaçlarının
farklılaştığını bilir ve yazılı-sözlü dilde
uygulamalar gerçekleştirir.
1.1. Günlük dilin özelliklerini bilir ve yazarken,
konuşurken günlük dili kullanır.

* Günlük dil
*Resmi dil
1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

*Yazınsal dil

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*İletişim ve Bilgi
teknolojileri yeterliği
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1.2. Resmi dilin özelliklerini bilir ve kullanır.
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.3. Yazınsal dilin özelliklerini bilir ve kullanır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak
kullanır.

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliliği

1. 6. sınıftaki açıklamalar 7. sınıfta da geçerlidir.

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

*Teknoloji
*Fotoğraf
*İnternet
*Sözlü-yazılı iletişim

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ
A.4. CÜMLEDE ANLAM

Önyargı

Cümlede Anlam İlişkileri

Uyarı

Özdeş Cümleler

Yakınma

Yakın Anlamlı Cümleler

Sitem

Zıt Anlamlı Cümleler

Küçümseme

Koşul-Sonuç Cümleleri

Şaşırma

Amaç-Sonuç Cümleleri

Beklenti

Neden-Sonuç Cümleleri

Özlem

Karşılaştırma Cümleleri

Tahmin

Anlatıma Göre Cümleler

Olasılık

Öznel Anlatımlı Cümleler

Endişe

Nesnel Anlatımlı Cümleler

Beğeni

Tanım Cümleleri

Abartı

Doğrudan Anlatımlı Cümleler

Kararsızlık

Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Kesinlik

Cümle Yorumlama
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümle Tamamlama
Anlamlarına Göre Cümleler
Öneri Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri

C.PARAGRAF
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A.5. Paragrafta-Metinde Anlam

Paragrafın Anlatım Yönü

Anlatım Özelikleri

Paragrafta Anlam

Anlatım Biçimleri

Duruluk

Ana Düşünce Bulma

Betimleme

Yalınlık

Yardımcı Düşünce Bulma

Öyküleme

Sadelik

Konuyu Bulma

Açıklama

Özgünlük

Başlık Önerme

Tartışma

Özlülük

Paragrafta Yapı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Paragrafın Bölümleri

Karşılaştırma

Paragraf Oluşturma

Örneklendirme

Paragraf Tamamlama

Tanık Gösterme

Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafın Akışını Bozan Cümleyi Bulma
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Değiştirme

Sayısal Verilerden Yararlanma
Tanımlama

Tem
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D.SÖZCÜK TÜRLERİ
Fiil

Zarf

Eylemlerin Anlamsal Özellikleri

Zarfın Tanımı

Kılış Eylemleri

Zaman Zarfları

Durum Eylemleri

Yer-Yön Zarfları

Oluş Eylemleri

Ölçü (Nicelik-Nitelik) Zarfları

Eylemlerde Olumluluk- Olumsuzluk

Niteleme (Durum) Zarfları

Eylemde Kişi

Soru Zarfları

Eylemde Kip Kavramı
Bildirme (Haber) Kipleri

Edat, Bağlaç ve Ünlem

Belirli Geçmiş (-di’li) Zaman Kipi

Edat

Belirsiz Geçmiş (-miş’li) Zaman Kipi
Şimdiki Zaman Kipi

Görev, Yapı ve Anlam Bakımından Edatların Özellikleri

Gelecek Zaman Kipi

Türkçedeki Edatlar

Geniş Zaman Kipi

Bağlaç

Basit Eylemler

Görev, Yapı ve Anlam Bakımından Bağlaçların
Özellikleri

Türemiş Eylemler
Bileşik Eylemler
Dilek (Tasarı) Kipleri
Dilek-Şart Kipi
İstek Kipi
Gereklilik Kipi
Emir Kipi
Anlam Kayması
Ekeylemler
Bileşik Zamanlı Eylemler
Hikaye (Öyküleme) Bileşik Zamanı
Rivayet (Söylenti) Bileşik Zamanı
Koşul Bileşik Zamanı
Yardımcı Eylemler
Yapı Açısından Eylemler

Türkçedeki Bağlaçlar
Ünlem
Görev, Yapı ve Anlam Bakımından Ünlemlerin
Özellikleri
Türkçedeki Ünlemler
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8. SINIF - TÜRKÇE
Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara Disiplinler
Beceriler

1. Dinleme-izlemeye hazırlık yapar ve
dinlemeyle-izlemeyle ilgili temel
kuralları uygular.

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal yetkinlik

Düzeyine uygun dinleme/izleme becerisi geliştirir.

Anlama

Dil Becerileri:

1.1. Dinlemek/izlemek için uygun biçimde oturur.
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
1.2. Ses kaynağına uygun uzaklıkta olur.

1.3. Dinlemek/izlemek için hazırlık yapar.

1.4. Dinleme sürecinde görgü kurallarına uyar.

* Dinleme

1.3. 8. Sınıf öğrencilerinin dinleme etkinliklerinde
dikkatlerini 30-35 dakika sürdürebileceği dikkate
alınmalıdır.

* İzleme

Ara Disiplinler

* Hazırlık

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

* Dinleme amacı
* Dinleme yöntemi
* Görgü kuralları

1.5. Dinleme/izleme amacını belirler.

1.6. Dinleme/izleme yöntem ve tekniğini belirler.
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2. Dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru
anlar.
2.1. Dinlediklerinin/izlediklerinin
konusunu, temasını, ana duygusunu

*Konu

Beceriler

*Tema

*Okur-yazarlık

*Ana düşünce

*İşbirliği

*Yardımcı düşünce

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

bulur.
*Olay
*Kahraman

* Araştırma ve Problem
çözme

*Yer

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Zaman

*Girişimcilik

2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana ve yardımcı düşüncelerini bulur.

*Sözcük ve söz öbeği

2.3. Dinlediklerinde/izlediklerinde
içerikle ilgili farklı türdeki sorulara
yanıt verir.

2.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde sözcük
dağarcığıyla ilgili farklı türdeki etkinlikleri yapar.

6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıf için geçerlidir.

*Sözcük dağarcığı
*Deyim

Ara Disiplinler

*Atasözü

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Özdeyiş
*Anlam

2.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde cümle bilgisiyle
ilgili farklı etkinlikleri yapar.

*Zıt anlam
*Anlamdaş
*Sesteş

2.6. Dinlediklerinde/izlediklerinde metin bilgisiyle
ilgili farklı türdeki sorulara yanıt verir.

*Somut-soyut sözcük
*Genel-özel sözcük
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2.7.Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin kendi
sorularını oluşturur.

*Gerçek-mecaz
anlamlı sözcük
*Yan anlam

2.8.Dinlediklerinde/izlediklerinde
sınıflama, sıralama ve gruplama yapar,
olayların gelişim sırasını söyler.

*Terim
*Nitelik-nicelik
*Olay örgüsü
*Başlık

2.9. Dinlediklerini/izlediklerini kendi
*Canlandırma
cümleleriyle anlatır.
*Neden-sonuç
cümlesi
2.10. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin
kendi başlığını/başlıklarını önerir.

*Olumlu-olumsuz
cümle
*Benzetme

2.11. Dinlediklerini/izlediklerini görsel

*Küçümseme

olarak ifade eder.

*Sitem
*Şaşırma

2.12. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili
drama yapar.

*Tahmin
*Olasılık
*Abartı

2.13. Dinlediklerinden/izlediklerinden yola çıkarak
kendi yaşamından örnekler verir.

*Özlem

2.14. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle

* Amaç-sonuç
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tahminler yapar.

*Koşul
* Varsayım ,

2.15. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki içerikle ilgili
sorunları belirler ve farklı çözüm önerileri sunar.

*Beklenti
*Eleştiri
*Önyargı

2.16. Dinledikleriyle/izledikleriyle önceden
dinlediklerini/izlediklerini ilişkilendirir
(metinlerarasılık).

*Öneri
*Tasarı
*Metin türü

2.17. Dinlediklerinden/izlediklerinden çıkarımlar
yapar.

*Anlatım biçimi
2.18. Ele alınan bir metni durumu veya olayı uygun
yöntem/teknik seçerek dinler.
Beceriler

3. Ele alınan bir metni, durumu veya olayı
uygun bir amaç doğrultusunda dinler.

*Okur-yazarlık

3. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Beden dili

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Vurgu-ton

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

*İletişim
*Sanat
*Bilim

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
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vatandaşlık

4. Sınıf içinde ve dışında dinlemeyle izlemeyle ilgili etkinliklere istekli olarak
katılır.
4.1. İyi bir dinleyici/izleyici olmanın
*Dinleyici

Beceriler

*İzleyici

*Okur-yazarlık

*Dinleme

*Girişimcilik

4.2. Dinleme/izleme sürecindeki

*İşitme

engelleri çözmede istekli olur.

*Anlama

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

gerektirdiği becerileri geliştirmeye
istekli olur.

4. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Beden dili
4.3. Dinleyici/izleyici tiplerini tanır ve

*Görgü kuralları

yaşamı süresince karşılaştığı farklı

*Ortam

dinleyici tiplerine hoşgörüyle yaklaşır.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

Ara Disiplinler
*Zaman
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.4. İlgi ve beğenisine uygun kişisel
dinleme-izleme arşivi oluşturur.
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Okumaya hazırlık yapar ve okumayla
ilgili temel kuralları uygular.
1.1. Okumak için vücudunu doğru

Temel Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler

*Okuma

Beceriler

*Okuma kuralları

*Okur-yazarlık

*Okuma araçgereçleri

*Kişisel-sosyal yetkinlik

kullanır.

Hızlı, akıcı ve anlamlandırarak okur.

Anlama

*Akıcı okuma

Dil Becerileri:
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1.2. Okuma öncesi gerekli hazırlıkları

Ara Disiplinler

yapar.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.
1.3. Okuma araç-gereçlerini doğru
kullanır.

1.4. Çevresindekileri rahatsız etmeden
okur.

1.5. Okuma amacını belirler.

1.6. Okuma yöntemini/tekniğini belirler.
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2. Okuduklarını tam ve doğru anlar.

*Konu

Beceriler

*Tema

*Okur-yazarlık

*Ana düşünce

*Araştırma ve Problem
çözme

2.1. Okuduklarının konusunu,
temasını ve ana duygusunu bulur.

*Yardımcı düşünce
2.2. Okuduklarının ana ve yardımcı
düşüncelerini bulur.

*Başlık

*Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Olay

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Kahraman
2.3. Okuduklarında içerikle ilgili farklı

*Yer

türdeki sorulara yanıt verir.

*Zaman
6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

2.4. Okuduklarında sözcük dağarcığı ile ilgili farklı
etkinlikleri yapar.

*Sözcük ve söz öbeği

Ara Disiplinler

*Sözcük dağarcığı

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Deyim
2.5. Okuduklarında cümle bilgisi ile ilgili farklı
türdeki etkinlikleri yapar.

*Atasözü
*Özdeyiş
*Anlam

2.6. Okuduklarında metin çözümlemeyle ilgili farklı
türdeki sorulara yanıt verir.

*Zıt anlam

2.7.Okuduklarına ilişkin kendi sorularını oluşturur.

*Anlamdaş
*Sesteş

2.8.Okuduklarında sınıflama, sıralama

*Somut-soyut sözcük
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ve gruplama yapar, olayların gelişim

*Genel-özel sözcük

sırasını söyler.

*Nitelik-nicelik

2.9. Okuduklarını kendi cümleleriyle
anlatır/özetler.

*Gerçek-yan-mecaz
anlamlı sözcük
*Terim
*Olay örgüsü

2.10. Okuduklarına ilişkin kendi

*Başlık

başlığını önerir.

*Canlandırma
*Cümle

2.11.Okuduklarını görsel
olarak/görselleri kullanarak ifade

* Olumlu-olumsuz
cümle

eder.

*Karşılaştırma
*Benzetme

2.12. Okuduklarıyla ilgili drama

*Küçümseme

yapar.

*Sitem
*Şaşırma

2.13. Okuduklarından yola çıkarak kendi
yaşamından örnekler verir.

*Tahmin
*Olasılık

2.14. Okudukları ile ilgili kendi düşüncelerini
paylaşır.

*Abartı
*Özlem
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2.15. Okudukları ile önceden okuduklarını
karşılaştırır.

* Amaç-sonuç *Koşul
* Varsayım *Beklenti
*Eleştiri *Önyargı

2.16. Okuduklarından hareketle tahminler yapar.
2.17. Okuduklarında içerikle ilgili sorunları belirler
ve farklı çözüm önerileri sunar.

*Öneri

2.18. Okuduklarında yazarın veya şairin amacını
belirler.

*Tasarı

2.19. Okuduklarından çıkarımlar yapar.

3. Ele alınan bir metni farklı okuma
türlerine göre okur.
3.1. Sesli okur.

*Sesli okuma

Beceriler

*Sessiz okuma

*Okur-yazarlık

*Doğal ses

*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği

*Ses şiddeti
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Metin

3.2. Sessiz okur.

*Girişimcilik
*Paragraf
*İşbirliği

3.3. Grupça okur.

3.4. Drama yaparak okur.

3.1. 8. sınıfta öğrencilerin bir dakikada 180-200 sözcüğü
okuması beklenmektedir.

*Noktalama işaretleri
*Dize

-Eleştirel ve Yaratıcı
düşünme

*Nakarat
*Durak

3.5. Ekrandan ve görsel okur.

3.6. Serbest okur.

*Beden dili

Ara Disiplinler

*Görsel okuma

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Ekran
*Karikatür
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*Fotoğraf
*Kitap
*Kitaplık
*Kitapçı
*Kütüphane
*Kitap fuarı
*Okuma listesi
*İçindekiler
*Yazım kılavuzu
*Ansiklopedi

4. Sınıf içinde ve dışında okuma ile ilgili
etkinliklere istekli olarak katılır.
4.1. Okuma ödevlerini yapmada istekli

*Okuma amacı

Beceriler

*Şiir

*Okur-yazarlık

*Öykü

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Anı

*Girişimcilik

olur.

*Yaşamöyküsü
4.2. Farklı amaçlar için okumaya istekli olur.

4.3. Farklı türdeki metinleri okumak için
istekli olur.

*Özyaşamöyküsü

Ara Disiplinler

*Röportaj

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Makale
*Eleştiri
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4.4. Kendi kültürüne özgü metinleri

* Deneme

okumak için istekli olur.

* Roman
*Mani
*Destan

4.5. Farklı konulardaki metinleri okumak
için istekli olur.

*Ninni
*Halk Hikayesi
*Efsane

4.6. Farklı yazar ve şairlerin eserlerini
*Fıkra
okumak için istekli olur.
*Yazar
4.7. Okumanın önündeki engelleri bilir
ve ortadan kaldırmaya istekli olur.

*Şair
*Nutuk
*Sohbet
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Temel Kavramlar

1. Konuşmaya hazırlık yaparak konuşmayla
ilgili temel kuralları uygular.

Kendini sözlü olarak ifade eder.

Anlatma

Beceriler
Ara disiplinler

*Konuşma

Beceriler

*Ses

*Okur-yazarlık

*Durak

*Araştırma ve Problem
çözme

1.1. Konuşmalarında sesini doğru ve etkili kullanır.

Dil Becerileri:
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*Ton
*Kişisel-sosyal yetkinlik

1.2. Konuşmalarında vurgu, durak, ton,
*Vurgu
kavşak, ezgi ve ulama gibi ses üstü
6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Ulama

birimleri doğru ve etkili kullanır.
*Kavşak
Ara Disiplinler
*Ezgi
1.3. Konuşmalarında beden dilini etkili olarak
kullanır.

*Görgü kuralları
*Dinleyici

1.3. Görgü kurallarına uyarak konuşur.

*Ses yutma
*Ses ekleme

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1.5. Dinleyicileri dikkate alarak konuşur.

*Beden dili
*Soluk alma-verme

1.6. Konuşma amacını belirler.

*Mimik

1.7. Konuşma konusunu belirler.

*Göz teması
*El-kol hareketleri

1.8. Konuşma yöntemini/tekniğini belirler.
Beceriler

2. Konuşurken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.

*Okur-yazarlık

2.1. Belirlediği amaca uygun konuşur.

*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Konuşma amacı

2.2. Konuşma amacını

*Konuşma konusu

gerçekleştirebilmek için uygun teknik ve

*Sözcük

yöntemleri kullanır.

*Cümle
2. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

2.3. Belirlediği konuya uygun konuşur.

2.4. Konuşmaları sırasında bir
düşünceden ötekine geçerken mantıksal
bir akış ve bütünlük sağlar ve bunu
sağlamak için uygun geçiş sözcükleri
kullanır.

*Sözlü anlatım
*Dilbilgisi kuralları

*Girişimcilik
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2.5. Konuşmalarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.6. Konuşmalarında gerekli dilbilgisi
kurallarına uyar.
Beceriler
*Okur-yazarlık
*İletişim ve bilgi tek.
yeterliği

3. Konuşma türlerine uygun konuşur.
*Hazırlıksız konuşma

3.1. Hazırlıksız konuşma yapar.

*Hazırlıklı konuşma
3.2. Hazırlıklı konuşma yapar.

3. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Araştırma ve Problem
çözme
*Eleştirel ve Yaratıcı
Düşünme

*Etkili konuşma
*Kişisel-sosyal yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

4. Kendini sözlü olarak ifade etmek için
istekli olur.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

4.1. İyi bir konuşmacı olmanın
gerektirdiği becerileri geliştirmede
istekli olur.

*Sözlü anlatım
4. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*İçtenlik

*Girişimcilik
*İşbirliği
*İletişim ve Bilgi Tek.
Yeterliği

*Sorumluluk
4.2. Konuşmadaki sorunları düzeltmede
istekli olur.

*Dürüstlük

Ara Disiplinler

*Hoşgörü

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Etkili beden duruşu
4.3. Doğru ve etkili konuşan kişileri
*Konuşma sorunu
örnek almaya istekli olur.
*Üslup
4.4. Kendine uygun bir konuşma üslubu
geliştirmeye istekli olur.
4.5. Sınıftaki seslendirme ve konuşma
etkinliklerine katılmaya istekli olur.
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Öğrenme
Alt
Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

*Okur-yazarlık

1.1.Yazma öncesi gerekli hazırlıkları yapar.

*Kişisel-sosyal yetkinlik

1.2.Yazı araç-gereçlerini doğru kullanır.

*Yazma

Kendini yazılı olarak ifade eder.

*Yazı planı

Anlatma

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler

1. Yazmaya hazırlık yapar ve yazmayla ilgili
temel kuralları uygular.

Dil Becerileri:
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1.3.Yazılı metinleri oluşturmak için
1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Yazma amacı

gerekli biçimsel özelliklere dikkat eder.

*Yazı araç-gereçleri

1.4.Yazıdaki düzeltme sembollerini tanır.

*Düzeltme
sembolleri
*Yazma amacı
*Metin türü

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.5. Yazma amacını belirler.

1.6. Yazacağı metin türünün özelliklerini dikkate
alır.

2. Yazarken kendini tam ve doğru olarak
ifade eder.
2.1. Yazı planını oluşturur.

2. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

* Yazı planı

Beceriler

* Paragraf

*Okur-yazarlık

* Sözcük

*Eleştirel-Yaratıcı d.
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* Konu

*Kişisel-sosyal yet.

2.2. Yazıdaki her paragrafta ayrı bir

* Metin türü

duygu veya düşünceyi ele alır.

* Başlık

Ara Disiplinler

2.3. Yazacaklarını belli bir sıraya koyar.

*Noktalama
işaretleri

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

*Yazım kuralları
2.4. Yazılarında sözcükleri doğru ve
anlamına uygun kullanır.

2.5. Duygu ve düşüncelerini düzeyine
uygun olarak etkileyici biçimde yazar.

2.6. Yazının konusuyla ilgili, kısa ve
etkileyici bir başlık yazar.

2.7. Yazı türüne uygun biçimde yazar.

2.8. Dilbilgisi(yazım) kurallarına uyarak
yazar.

*Anlatım bozukluğu
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2.9. Noktalama işaretlerini doğru
kullanarak yazar.

Beceriler
*Okur-yazarlık

3. Farklı türlerde yazma etkinlikleri yapar.

3. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Yazma

*Araştırma ve Problem
çözme

*Cümle

*Eleştirel ve

*Paragraf

Yaratıcı düşünme

*Sözcük

*Kişisel-sosyal yetkinlik

*Dikte etme

*Girişimcilik
*İşbirliği

*Metin türü
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
*Kart

4. Kendini yazılı olarak ifade etmek için
istekli olur.
4.1. İyi yazabilmek için gerekli olan
bilgi ve becerileri geliştirmede istekli
olur.

*Günlük
*Davetiye
4. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da geçerlidir.

*Gazete
*Dergi

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve Problem
çözme

*Duyuru(ilan)
*Yazılı anlatım
* No t t u t m a
*Rehber

*Kişisel-sosyal yetkinlik
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4.2. Yazma sorunlarını belirlemede
istekli olur.

4.3.Karşılaştığı yazılı anlatım
yanlışlarını düzeltmede istekli olur.

4.4.Kendine ait bir yazı stili
oluşturmaya istekli davranır.

4.5. Güzel ve okunaklı yazı yazmaya
istekli olur.

4.6.Yazdıklarına ilişkin eleştirileri
dikkate alır.

*Afiş
*Duyuru-ilan

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık

1.Yazın alanında belli başlı yazar ve
şairleri tanır.

1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

*Yazar
*Şair
*Metin

Ara Disiplinler

Farklı yazar, şair ve yazın türlerini tanır.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Yazın: Yazını Anlama
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2.Farklı yazınsal türleri tanır ve ayırt
eder.

2. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

Beceriler
*Şiir
*Masal
*Anı
*Gezi
*Biyografi
*Öykü
*Deneme
*Fıkra
*Sohbet
*Destan
*Halk hikayesi

*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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yaşantısı ile içselleştirir.

Yazın: Yazını Anlama

Yazınsal türlerdeki iletileri kendi

Beceriler

1. Yazınsal metinler aracılığıyla
edindiği bilgi, beceri ve tutumları
kendi yaşamında uygular.

1.1. Yazınsal metinleri okurken hangi
duyguları yaşadığını belirtir.

*Okur-yazarlık
*Araştırma ve
Problem çözme

1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

1.2. Yazınsal metinlerde karşılaştığı
karakterlerin kendiyle benzeyen ve ayrılan
yönlerini belirtir.

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme
*Duygu
*Karakter
*Yazınsal metin

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Düzeyine ve ilgisine uygun farklı konularda
yazınsal türlere yönelik ürünler oluşturur.

Yazın: Yazınsal Yaratıcılık

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

1. Farklı şiir türleri ile ilgili düzeyine
uygun şiirler oluşturur.

1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

*Şiir

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler
*Okur-yazarlık
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

2. Farklı düz yazı türleri ile ilgili
düzeyine uygun metinler oluşturur.

2. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

*Masal
*Anı
*Öykü

*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
*İşbirliği
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

1.Türkçe öğretiminin bir parçası

*Sanat
*Resim
*Karikatür
*Fotoğraf

kendi yazın tarzını belirler.

bakış açısı geliştirir ve

Yazın aracılığıyla sanatsal

olan sanat etkinliklerine katılmaya
Yazın: Yazınsal Sanat ve Eleştiri
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istekli olur.
1.1. Okuduğu veya kendi yazdığı yazınsal
metni görsel sanatlarla ilişkilendirip geliştirir.

1.2. Okuduğu veya kendi yazdığı yazınsal
metni işitsel/fonetik sanatlarla ilişkilendirir.

1.3. Dramatik/ritmik sanatlar; tiyatro, dans,
sinema, opera, bale gibidir.

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
*İletişim ve Bilgi
Teknolojileri Yeterliği
*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme

Ara Disiplinler
1.3.Okuduğu veya kendi yazdığı yazınsal
metni dramatik/ritmik sanatlarla
ilişkilendirir.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Beceriler

2. Karşılaştığı farklı yazınsal metinleri
düzeyine uygun olarak eleştirir.

*Okur-yazarlık
2. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

*Yazınsal metin
*Eleştiri
*Değerlendirme

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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3. Belirli bir yazın türünü okumaktan
ve belirli bir yazınsal türde yazmaktan
zevk alır.

*Yazın türü

Beceriler
*Okur-yazarlık

3. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

*Eleştirel-Yaratıcı
Düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Girişimcilik
Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Kendi sözcük dağarcığını geliştirir ve kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı
Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

1. Söz varlığının yapısal, anlamsal ve
işlevsel özelliklerini kavrar.
1.1. Metin incelemeleri yoluyla söz
varlığının yapısını, anlamını ve işlevini
kavrar.
1.2. Metinlerden bağımsız olarak oyun,
drama vb. etkinlikler aracılığıyla söz
varlığının yapısını, anlamını ve işlevini
kavrar.

1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

Temel
Kavramlar

Ara disiplinler

*Sözcük

Beceriler

*Söz varlığı

*Okur-yazarlık

*Çağrışım

*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

*Bilmece
*Bulmaca
*Sözcükte anlam
* Sözlük
*Eş anlam

1.3. Dilbilgisi çalışmalarından yola çıkarak
söz varlığının yapısı, anlamı ve işlevini
kavrar.

Beceriler

*Zıt anlam
*Dilbilgisi

*Araştırma ve
Problem çözme
*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

Temel Eğitim Türkçe Dersi Öğretim Programı

*Hece
*Harf
*Yazım kılavuzu

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Kıbrıs ağzına sahip çıkar.

Kıbrıs kültürüne ve

Dil Kullanımı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

Öğrenme
Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar
*Dil
*Ağız
*Şive
*Türkçe
*Kıbrıs Ağzı
*Kültür

1.Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs ağzı
özelliklerini benimser.

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*İletişim ve bilgi
teknolojileri yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

Öğrenme
Alt Alanı /
Ders Program Çıktısı

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Dili, farklı amaçlar için kullanır.

Dil Kullanımı

1. Türkçeyi güzel kullanmaya özen
gösterir.

Dil Bilinci ve Kullanımı:
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Temel
Kavramlar
* Dil bilinci
*Dil kullanımı
*Dilin özenli
kullanımı

1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

Beceriler
Ara disiplinler
Beceriler
*Okur-yazarlık
*Araştırma ve
Problem çözme
*Yaratıcı ve Eleştirel
düşünme
*Kişisel-sosyal
yetkinlik

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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2. Dilin kullanım amaçlarının
farklılaştığını bilir ve yazılı-sözlü dilde
uygulamalar gerçekleştirir.
1.1. Günlük dilin özelliklerini bilir ve yazarken,
konuşurken günlük dili kullanır.

* Günlük dil
*Resmi dil
1.

Öğrencilerin günlük dil, resmi dil, bilimsel
dil ve yazınsal dili tanımaları ve bir
anlatımda/metinde dört temel dil
kullanımından hangisinin temel alındığını
fark etmeleri sağlanır.

*Yazınsal dil
*Bilimsel dil

Beceriler
*Okur-yazarlık
*Girişimcilik
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*İletişim ve Bilgi
teknolojileri yeterliği

1.2. Resmi dilin özelliklerini bilir ve kullanır.
Ara Disiplinler
1.3. Yazınsal dilin özelliklerini bilir ve kullanır.

1.4. Bilimsel dilin özelliklerini bilir ve kullanır.

*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Bilgi ve iletişim teknolojilerini Türkçe dersine uygun olarak kullanır.

Dil Kullanımı

Öğrenme
Alt Alanı / Ders
Program Çıktısı

Dil Bilinci ve Kullanımı:

259

Öğrenme Çıktısı

Açıklamalar

Temel
Kavramlar

1. 6. ve 7. sınıftaki açıklamalar 8. sınıfta da
geçerlidir.

Beceriler
Ara disiplinler

Beceriler
*Okur-yazarlık

1. Türkçe dersi ile ilgili çalışmalarında
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

*Teknoloji
*Fotoğraf
*İnternet
*Sözlü-yazılı iletişim

*Girişimcilik
*İletişim ve bilgi
teknolojileri
Yeterliği
*Kişisel-sosyal
yetkinlik
*Eleştirel-Yaratıcı
düşünme

Ara Disiplinler
*Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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8. SINIF DİLBİLGİSİ KONULARI
A. ANLAM VE ANLATIM BİLGİSİ
A.5. Paragrafta-Metinde Anlam

Mantık Hatası

Paragrafta Anlam

Anlam Belirsizliği

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Atasözü – Deyim Yanlışlıkları

Anlatım Biçimleri
Anlatım Özellikleri
Anlatım Bozuklukları
Anlamsal Düzeyde Anlatım Bozuklukları
Gereksiz Sözcük Kullanımı
Çelişen Söcüklerin Bir Arada Kullanılması
Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

B. SÖZCÜK TÜRLERİ
Fiilimsiler(Eylemsiler)
İsimfiiller (Eylemlikler)
Sıfatfiiller (Ortaçlar)
Zarffiiller (Ulaçlar)
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C. CÜMLE BİLGİSİ (SÖZDİZİMİ)
Cümlenin Öğeleri

Anlam Yönünden Cümleler

Yüklem

Olumlu Cümle

Özne

Olumsuz Cümle

Tümleç

Soru Cümlesi

Belirtili Nesne

Ünlem Cümlesi

Belirtisiz Nesne

Yapı Yönünden Cümleler

Cümle Türleri

Basit Cümle

Yüklemin Türü Yönünden Cümleler

Bileşik Cümle

Eylem Cümlesi

Sıralı Cümle

İsim Cümlesi

Bağlı Cümle

Kuruluş Yönünden Cümleler
Düz (Kurallı) Cümle
Devrik Cümle
Eksiltili Cümle

