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4. SINIF TÜRKÇE DERSİNİN YILLIK PLANA GÖRE KAZANIMLARI 

T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.1.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 
T.4.3.9.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 
T.4.3.1.Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 
T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 

T.4.4.1.Şiir yazar. 
T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 

T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 
T.4.1.9.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder. 
T.4.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 

T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

T.4.3.23.Metin türlerini ayırt eder. 
T.4.3.4.Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur. 
T.4.3.24.Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 
T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 

T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 
T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 

T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. 
T.4.1.13.Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 
T.4.1.1.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 
T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
T.4.1.1.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder. 

T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
T4.2.5.Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 

T.4.3.25. Yönergeleri kavrar. 

T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. 

T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular. 

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 
T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 
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T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.1.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 
T.4.1.2.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.37.Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder. 
T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar. 
T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 
T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.1. Şiir yazar. 

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 

T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 

T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 
T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar. 
T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 

T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.1. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular. 
T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.37.Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder. 
T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.29.Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 

T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır. 

T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular. 

T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. 

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur. 
T.4.3.7. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 
T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 
T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 
4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır. 
T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 

T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 

T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. 
T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 
T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 



2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 

T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.3. Şiir okur. 
T.4.3.21.Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 
T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 

T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
T.4.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 
T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. 
T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 
T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.3. Şiir okur. 
T.4.3.7. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 
T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. 
T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 

T.4.3.15.Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır. 

T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular. 

T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. 

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 
T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 

T.4.3.3. Şiir okur. 
T.4.3.7. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.32.Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 

T.4.3.7. Metinle ilgili sorular sorar. 
T.4.3.15.Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 
T.4.3.10.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 
T.4.3.25.Yönergeleri kavrar. 
T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 
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T.4.4.18.Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 
T.4.4.8. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 
T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. 

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 

T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar. 
T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. 
T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 
T.4.3.10.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 
T.4.3.36.Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 
T.4.3.35.Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır. 

T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular. 
T.4.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. 
T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 
T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 
T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 
T.4.1.1. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 

T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 
T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. 

T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır. 

T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 
T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular. 

T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. 

T.4.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. 

T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. 

T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 

T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 

T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. 

T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 

T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar. 

T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 

T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 

T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 

T.4.3.25.Yönergeleri kavrar. 

T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 

T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 

T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 

T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler. 
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5. SINIF TÜRKÇE DERSİNİN YILLIK PLANA GÖRE KAZANIMLARI 

Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.  
Anlama  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. .  
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 
T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.  
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.  
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.  
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
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T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.  
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.  
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. .  
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.   
 
 
 
ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLARI 
2.Atatürk’ün hayatı ile ilgili sınıf gazetesi hazırlar. 
3.Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır. 
8.Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi fark eder. 
11.Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın önemini açıklar. 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.  
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.  
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T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.  
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama  
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.  
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.  
T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 
Anlama 
T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
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T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
Anlama  
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.  
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır. 
T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.  
T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 

Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.  
T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.  
Anlama  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
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Anlama  
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.  
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.  
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
Akıcı Okuma  
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı  
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
Anlama  
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.  
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.  
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.  
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 
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TÜRKÇE 6.SINIF YILLIK PLANA GÖRE KAZANIMLAR 

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. T.6.3.13. Metni 
oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla 
birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.  
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 
duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.  
 T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 
türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.  
T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.  
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi 
yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir 
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar. 
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.  
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular 
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır. 
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi 
yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.  
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.  
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri 
kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin 
öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.  
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi 
yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar 
arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna 
rağmen ifadeleri üzerinde durulur.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. T.6.3.24. Metnin 
içeriğini yorumlar. T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.  
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir. T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 
türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
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a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır.  
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.  
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.  
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.   
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, 
lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.  
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.  
 T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.  
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir   
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 
duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.     
  T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi 
yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri 
kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin 
öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı 
ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde 
durulur.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması 
sağlanır.  
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 
duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.   
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır. 
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.   
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.  
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, 
farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.   
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.  
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.   
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
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T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır 
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 
duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.  
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 
türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
 b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.   
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.  
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır 
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması 
sağlanır.  
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.  
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.  
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır  
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.  
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.  
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.  
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.  
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
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TÜRKÇE 7.SINIF YILLIK PLANA GÖRE KAZANIMLAR 

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur 
 T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır. 
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz 
sanatları verilir. 
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları 
kullanmaları sağlanır.  
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz 
sanatları verilir.  
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a)Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.  
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.  
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 
 T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. 
Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.   
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.  
T.7.3.15. Okuduklarını özetler. 
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
 a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.  
T.7.3.15. Okuduklarını özetler. 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.  
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 
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T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.  
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.  
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.  
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.  
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 
Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma 
üzerinde durulur. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
bT.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 
Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. 
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.  
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. 
Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
T.7.3.15. Okuduklarını özetler. 
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 
Talimatnamelerin okunması sağlanır. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar 
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.  
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.  
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. 
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
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T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 
Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. 
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 
T.7.3.15. Okuduklarını özetler. 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.  
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır. 
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir. 
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur. 
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar 
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.  
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.  
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  
a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.  
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.  
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 
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Talimatnamelerin okunması sağlanır. 
 
OKUMA 
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. 
T.7.3.38.Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 
Talimatnamelerin okunması sağlanır. 

 

 


