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3.2. KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

A) OKUMA 

1. ŞİİR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alınacaktır.

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

A.1. 13. Metinler arası karşılaştırmalar yapar.

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

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

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

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

Roman vb.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tespiti ilgili metinler üzerinde yapılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ç ğ /g g g ğ , p y

rler eğitimi çerçevesinde elee alalınınnınınınnınnıırırırı ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

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

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

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

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

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

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

emli eserlerindeden n babababababababaahshshshshshsh edededededededililililillliririririiriri ..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

er eeğiğiğiğiğiititititititimmmmmimim  çerçevesiindnndndnndddnddeeee e eelle eee alınınnırırırrırırrrr..

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

rilir.

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

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

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

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

B) YAZMA

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

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

çıkarması ve görsel, işitsel dokümanlar bulması veya hazırlaması sağlanır. 

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

üzerinde durulur. 

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

B.4. Yazacağı metni planlar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planlar.

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

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

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

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

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

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

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

1. KONUŞMA

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

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

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

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

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

C.1. 4. Konuşma metnini planlar.

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

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

C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

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

gerçekleştirileceği açıklanır. 

C.1. 8. Konuşma provası yapar.

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

süresinin kontrol edilmesinin önemi vurgulanır. 

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

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

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

uygun olarak ayarlaması gerektiği vurgulanır. 

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

belirtilir. 

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

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

kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek düzeyde kullanmaktan kaçınılması gerektiği 

vurgulanır. 

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

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

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

ortama göre ayarlamasının önemi vurgulanır. 

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

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

anlatma gibi tekniklere başvurulabileceği vurgulanır. 

C.1. 13. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.

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

istatistiklerden yararlanma vb. unsurlarla zenginleştirilebileceği vurgulanır. 

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

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

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

yarlaması gerektiği i vuvvuuuvuvvuurgrgggguulu aanananaaa ırırırrrırrrır....

nefes almak için söözzzzüüüüüünnnnn aaanananlllalaaaaaaaaaaaammımımımımınannananana uuuuuuyygygygygggyygunu dddurururrrrrrurururrraaaakkkakkaaaakakkkklalllaaalaaalaaalaammmamammmmmm lal r yapılmasını

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

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

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

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

içeriğe ve hitap ettiği kitleye uygun jest ve mimikler kullanma

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

ifadeler kullanır. 

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

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

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

Konuşmanın genel iletisinin, konuşmanın sonunda da vurgulanmasının önemi açıklanır. 

C.1. 16. Konuşmasında süreyi verimli kullanır.

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

2. DİNLEME

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

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

kullanılabileceği vurgulanır. 

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

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

Dinlediği konuşmadaki temel kavramların ve ayrıntıların belirlenmesi sağlanır. 

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

C.2. 5. Dinlediklerini özetler.

C.2. 6. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.

C.2. 7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.

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

değerlendirilir. 

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

inleme tekniklerini kulullalaanınınnnnnnnır.r.

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

nır.

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

maddaaaaaa kokokokokokokonnu akışını takakkkkkkiipppppp eeeddedeeeer.r

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

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

etler.

bilgileriyle karrşşılaaştş ırrrırır..

manın tutarlılığını sorgular.
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11. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 5 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: :
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4. ÜNİTE: MAKALE

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 



53

6. ÜNİTE: ROMAN II. DÖNEM

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: rı:
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7. ÜNİTE: TİYATRO

Ünite Süresi: 5 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: uları:
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8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

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

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: rı:
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12. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: ı:
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 8 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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111. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

11.1. DÜNYA VE AHİRET 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Varoluşun ve Hayatın Anlamı”, ”Ahiret Âlemi”, ”Ahirete Uğurlama”, 
”Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler” konularına yer verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 

edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 

Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir. 

11.1.2.  Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 

11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 

Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, haşir, hesap, cennet ve cehennem kavramlarına 
yer verilir. 

Kıyamet ve yeniden diriliş gibi konular akli ve naklî deliller ışığında ele alınır. 

11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 

Vefat edenin vasiyet ve borçları; tekfin ve teçhiz, cenaze namazı, taziye ve Kur’an okuma, 
dua etmek ve hayır yapmak konularına yer verilir. 

Cenaze namazına katılmanın ve taziyede bulunmanın, dinî ve insani bir görev olduğuna 
değinilir. 

Kültürümüzde cenaze uğurlama ile ilgili gelenekler tanıtılır; ayrıca Alevi-Bektaşilikte yer alan 
“Hakk’a Uğurlama Erkânı” gibi cenaze uğurlama geleneklerine de değinilir. 

11.1.5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar 

ahiret,  vefat, cenaze. 

maları

amlandırmada ahiret inannccınnnnnnnıınnnnnn öööööönemini farkk eder.

-ı Kerim’den dünya hayaatıtıtııtınnnınıınnnınıınnnnnn nn aammmmacaa ıyıyyyıyyyyylalalalalalalalala iiiiiiilglglgglglglgggillilililililiiiiiii ööröröröörörörörneneneeneneeeekkkklklkklkk ere  verilmesine özen 

yatı ile ahiret hayaattttttttıı aaaaraaaaasssınnnnnnddaaaaaaaaaaa iiiiiiiilllllliiiiişşşşşşşkkii kkkkkkkkkkuuuuuurarr.

atının aşamalarını aaaaaayyyyyeeettttt vvveeeeeeeee hhhhhhhaaaaaaaaaddddddddiiiiiiiisssssssllllleerrllee teeeemmmmmmmmmmmmmmmeeeeeellllleeeeennnnnnnnnnnddiirrir.

kabirr, beberzah âlemi, kkkkkıık yyyayaammememettt,t,t,t  bbaab ’s’s’ , hhhaaşir, hheeeesseseseeseesesssessesessapaapapapapaappapapaapapaapapapaapappp,, , ceccececeececeeccecccecececeeececceec nnnnnnnnnnnnnn et ve cec hennemii
ilir.ll

et vee yyyyyyyenenenenenennididididii en diriliş ggiiibbbbbii ii kkokoookk nunuuunuuulllallll rr aakakkkkaaaakka lililiil vvvvvveeeeee eeeeeee nananananananaklklklklkklllkkllîîîîîîîîîî dedddeededededededelilililililiilililllllllllll erer ıışşığındnda elelelllllee ee eee alalalalalallııınınır. 

urlaama iiiiilllleeeeee iilgili dinîî uuuuuuuuuyyyyyyyyyygggggggggguuuullaaaammmmmmmmmmmaaaallllaaarrrrııı öööööörrrrrrnnnnnnneeeeeeekkklerle açıklaarr..

edenin vavasisiyeyeyeeeet t t tt veveveveveeve bboro çlararrı; ı ttetettetetekfkfkfkfkfkkfininin vve teteçhiz, cenazeze nnnamamamamammamazazazazazazıı,ı,ı,ııı  taziye ve 
mek ve hayır yayayapmpmpmpmpmmmakakakakakkaka kkkkkkononononononnululu ararına a yeyer veverilir.ll

e namazına katılmanın ve tataziz yeyedede bbuulununmanın, dinî ve insani bir g
r. 
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111.2. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Hz. Muhammed’in Şahsiyeti”, ”Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü”, ”Hz. 

Muhammed’e Bağlılık ve İtaat”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi  45-46. Ayetler” konularına yer 
verilir. 

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 

Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir. 

Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır. 

Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz 
edebileceği etkinliklere yer verilir. 

11.2.2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 

Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki 
örnekliği) görevlerine değinilir. 

11.2.3. HHz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 

Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde 
Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir. 

Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir. 

11.2.4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar

hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, Kütüb-i sitte, Kütüb-i  tis’a. 

 

ların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere
an (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeyeyee uuuuuuygy un metinlerden yararlanılır.

çıklamaları

uhammed’in örnekk şşaaaaaaaahhhhhhhhhhhhssssiiyyyyyyyeettttttinniii ttttttaaaaaannnııırrr.

z. Muhammed’in beşeşeeeeeeşeeeeerrrrîrîîîrr  yyyöyöyöy nünüüüüünü iiiiiiiiillllelelele iiiiiilllglglggilillilililiiii ii ayayayayyyayyyeeeeteteteeeetete lerddenennnnnnnnnnn ööööööööööööööööööööörrnrrrnrrr ek verilmesine öze

z. Muhammed’in ahlalaaaaaaakkkkkiikk ööööi zzezezelllllllllliiikkleleeeeeeerrririi öööörrrrnrnnrnr eklerlrlllleeeeeeeeeeee eee eeeeleeellleee eeeee alalallaaallallınıınnnnınınıııınırırırrrırrrr. . rr

ğrerencncncncncncililililileeeererini , İslam’ı ananaaaannnnnllllaaammaaaaaaddaaa HHzzzzzzH . Muhahammmmmmmmmmmmmmmmmmmm ddededdedededededddeddedd’’i’i’ n n örneekk şaşaşaşaşaş hshshhhh iyiye
debbilillececececece eğeğeğeğeği i etkinlikleree yyyyyyyeeeererrr vvererrrriiililli irir..ğğ

uhammmmmmmmmmeeeeeeddd’iin peyggaaaaaaammmmmmmbbbeeeerlliiiikkle iillllggggggggggiiiiiiilllliiiii gggggggggggggöööörrrrreeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvllllleeeerrini açıkllar.

z. Muhaammmmmmmmmmmmmmededdd’i’inn teblblblbliğiğiğiğğğğiğiğğ, ,, , , , teteteteeteteteteteteet bybybbybbybbbybbbyyyyyiiinn,n, tttteşeşeeeşşşriririririiii veeeeveeveveve tttttemsil (İslslamam’ı’ııı aaaaaaanlnlnlnlnlnlnlamamamamamaa a a ve ya
rnekliği) göörereevlvlvlvlvlvlererererrere ininininininine e e e ee e ded ğinillirr.ll

ygamber’e baağğllılllllıııkkkkkkkkk vvvvvvvveeeeeee iiiitttttttaaaaaaaaaaaaaaaattttttii aaaaaayyyyyyeeeeeettt vvvvvveeeeeeeee hhhhhhaaaaaaddddddiiiiiisssssslllllleeeeeerrrrrdeen hareketle yor

adis ve sünnet kavramlarına, a İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemi
b Ehl İ B t i i d d ği ili
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111.3. KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet”, ”Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan”, 

”Allah İçin Samimiyet: İhlas”, ” Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva”, ”Dosdoğru Yol: Sırat-ı 
Müstakim”, ”Allah Yolunda Mücahede: Cihat”, ”İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel”, 
”Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde kavramlar,  Kur’an-ı Kerim’deki farklı anlam genişlikleri dikkate alınarak ele alınır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 

Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan 
tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında 
ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir.  Bu 
kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, 
kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.   

11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark 

eder. 

11.3.3. Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar 

hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel, şehadet. 

 

 

 

 

 

h Yolunda Mücahede: Cihat , İyi, Doğru ve Güzel Davranış
jlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetetleleleeleeerrr”” konularına yer verilir.

avramlar,  Kur’an-ı Kerim’m dedekkkiiii fffffaararrkkklkkk ı anlaam m geennişlikleri dikkate alın

amaları

Kerim’de geçen bazzzzzııı kkkkaaaaavrrraaammmllllaaarrıı yyyyooooorrrruuuuuuuuuuuummlaarr.

t kavramı; anlam genniiiişşşşiişlllliğğğiğiiiiiğğ gggööözzzzzöö öööööööönnünüün nnddddddee bululuunnnnndnddnddnddnnnndndnnnn uuururrurullulu araraaaararrrararaaaakakaaaaa  salt savaş ile sı
boyuyuyy tltllarararaa ıyıyla ve Mekkkkîîîîîîî vvvvveveeee MMMeeeedddde ennnnî îî aayyyyeeetetlerin bububuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkavavaavvvavrrrarararararaaarararaammma yükkleledididiğiğiğiğ aaanln amam
lınnırır. CiCiCCiCiCiCihahahahhhh dın bir ibadeeeettttttt ooooooollaaararakkkkkk faaaaaaarzrzrzrzzzrzı ı aaaaayyaaayayınn ve e fafaffafafafafaaarzrzzzrzzr --ı ı ı kkikikikikiikiffafafafafafafaffffaaff yyyeyey  oldduğğğğuuuu uu dudududududud rrurumm
amdadaaaaa ccccccehehehehehehe t, mücahehededdedededdeededde,,, ddadaad vvvveveeeveevv t,t tttttttttebebebebebebeee liiiiğ,ğ,ğğğğğğğğğğğğ iiiiiiirşrrşrrşrşrşaaaaaaatt tttttttt, emememmmmmmmemrtttttttttt -ii bbi’l-mam ruuuuf f f f f f f veveveveveeve nehyee
/mukakateteteteeelelelelele vve şehadedetttttttt kakkkkakaakaakakakkkavrvrvrrrvrv ammmmmmammmlallal rırınana yyerereerer vvvvvvererereeeeeerilili iri .  

Kerim’dde gggggggeeeeççççççeeeeeeennnnnn kkaavrraaammmmmmmmmlllllllaaaaaaaaaarrrrrrrrrıııııı ttttttttttttaaaaaaaaaannnnnnnnnııııımmmmmmmmmmaannın İslam’ı ddoooğğğğğğrrrrrruu aaaaaaanlamadak

esi 107-110. ayeettlleerrddeeeeee vvvvvvvveerrriilleeeeeennnnnnn mmmmmmeeeeeessssssaaaaaaaajjjjjjaaajjjllaaaaaarıııı ddddddeğğerlendirir.

nım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’ana -ı Ker
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111.4. İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, ‘‘İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar’‘, ‘‘Yeni Dinî Hareketler’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: 
En’âm Suresi 59. Ayet ve Lokmân Suresi 27. Ayet’‘ konularına yer verilir.  

Ünite genelinde konular İslam dininin bakış açısına göre ele alınır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.4.1. İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 

İnançla ilgili yaklaşımlardan teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm, 
ateizm ve nihilizme yer verilir. İnançla ilgili yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi” 
üzerinde durulur ve problemin inançla ilgili yaklaşımlarla olan ilişkisine değinilir.  

11.4.2. Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 

“Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî akımların 
ortak yönlerine, ortaya çıkma ve yaygınlaşma sebeplerine ve ülkemize olan yansımalarına 
güncel örneklerle yer verilir. 

Dinî değerlerin istismarının olumsuz sonuçlarına değinilir; din istismarının siyasi, ekonomik 
ve sosyal sebepleri üzerinde durulur. Bu kapsamda FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve gruplara 
değinilir.  

Batı’da ortaya çıkan “İslamofobi/İslam karşıtlığı” gibi ırkçı akımların gelişmesine sebep 
olarak gösterilen, hem söylemleri hem de eylemleriyle başta Müslüman halklar olmak üzere 
dünya üzerinde yaşayan pek çok halka zarar veren, DEAŞ gibi şiddet odaklı, terörist, illegal 
ve marjinal gruplara değinilir. 

11.4.3. En’âm suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.  

Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar 

inanç,  istismar, İslamofobi. 

gili yaklaşımları tartışır.

çla ilgili yaklaşımlardan teizm, ddeieiiizmzmzmzmzmmmzmzmzmmmz ,  materyalizm, pozitivizm, sekülari
zm ve nihilizme yer verilir.r. İİnanaaaannçnçnççnçlalalaaaa ilgili yayaklaşaşşşımımlar ele alınırken “k
inde durulur ve problemimiiin nn nnn nn iiininiinninaaaaannaa çççlçlç aa aa ilililgigiiiiigigililiililililililii yyayayaaaaklkllkllklklkklaşşaşaşaşaşşımımmmmmmmmllllalalalallarlrla olan ilişkisine değ

akımların özellikleerrrrinnnnnni dddeeğğğğğğğğğğğeeeeerrrrrlllllleeeeeeeeennnnnddddddiiirrrrrrriiiiirrrrrrrrrr.

enyum Tarikatları”, “KKKKKKKıııyyyyyaaammmmmettttttetee TTTTTTaraaraararrarrrikikikkikkikikikatataaaaaaaaa lalarırı” gigiigg bibibibiiibibibibibbiiii aaaaaaaddddldlddd ararararrrarrlalalalalllll ssınıflandırılan ye
k yönln ererine, ortaya ççıkkkkkkkkmmmmmmaaa vveee ee yayaaaaayyygyggıınnnnnllllaaşmş a kkk sseseseeeessseeeesseebbebeebebbeebebebebb plplplplplplplpplllplpplpppp ererererereeerererereeeeeerrininnnnnnininnini e ee ve e ülkemize ola
cell öööörnrrnnrnrnekeekekekllerle yer veririlliliiilirrr.

değeğererererere leleleleleririririrrin n nnnn istismarınınııınnnnn ooooluuummssssm uzzzzzu ssssssononono uçuçuçuçuççuçuçuuuuuuççlalallal rırırıınananaaaaana ddddddddddddddeğeğeğeğeğeğeğeğeğiinnililiri ; din istitiismsmsmsmsmsmararaaaaa ını ın
osyaall seseseseseebebebebebeeeplplp eeri üzerrinindededededeededdddded dddddduuuru uuululluuulluuruuu . BuBuu kkkkkkkkkkaapapaapapaapapapsasassssasasaammdddmddmdmmmdmm a a FETÖ gibi illleleleleleleegagagagagagagal,l,l,l,l,l, lllll çıkarc
nilir.  

da ortaya ççıkıkıkıkkkananananananaa “““““İsİsİsİsİsİsİsslalalamom fobibi/İ/İslam karşıtlığı” ggggggibibibbbbii ii i ii ırırırırırırkçkçkçkçkçkççı ıı akkımların ge
ak gösterilen, hhemem sssssöyöyöyöyöyöööyö lelelelelelel mlmlmlmlmlmlererererererre i i i iii hehehehehhem m m mm m dededddd eeeeeeylylyylylylylyly ememememememeee leleleleleleriririrrr ylylylylylylyle e eeee bbbbabaştşta a Müslüman ha
ya üzerinde yaşayan pek çokk hhalalkaka zzararar veren, DEAŞ gibi şiddet odak

marjinal gruplara değinilir.
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111.5. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Yahudilik” ve “Hıristiyanlık” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel 
ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleriyle 
tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde 
gösterilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.5.1. Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

Yahudiliğin; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; 
İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve 
günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca “Siyonizm”  konusuna değinilir. 

11.5.2. Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

Hıristiyanlığın; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal 
mekânlarına; Hıristiyanlığın kurumsallaşmasında ve inanç esaslarının oluşmasında 
Pavlus’un rolüne; Hıristiyanların vahiy ve peygamber anlayışına ve Hıristiyan gruplara 
(Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık) yer verilir. Ayrıca “evanjelik akımlar”dan kısaca 
bahsedilir. 

Anahtar Kavramlar 

Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i atik, Ahd-i cedit, sinagog, teslis, haç, kilise, vaftiz, ritüel, sakrament.  

Açıklamaları

diliğin doğuşunu ve ggeeeeellllllliiiiişşşşşiimmmmmmm sssüüüürrreeeeccciiiinnnniii öööööözzzzeeeetttllleeeeeeeeeeeerrrrr.

Yahudiliğin; tarihçesineneeeeeee,, iinnnnanaanççççççççnnç eeeeeeeeeesasasaaasasasasaasllslslslslslslslsls ararararrarararararrınınınınıınınııınna,a,a,a,a,,aaaa  ritüeüellllllllllllllllllllllleeeeererrereerererereerrrerininini e, sembollerine ve
brani, İsrail, Yahudi vveee e MMMMMuuMuseseseviviviviviviivvviiivi kkkkkkkkavavavavavavavavavrarararrararaaramlmlmlmlmlmllmmlararını a;a;; YYYYYYYYYYYYYYYaaaahhahhahahahaahahahhhudududddddddudddduddudddililililiiii ererini  ;;; kitap ve peyg
ünümüz Yahudi mezzhehheheheeeh ppplllp ererre iniinnnnnnee e e yyyyeyeeeyer r vvveeeevv rilir.ll AyAyyyyyyyyyyyyyyrrrırırrrrıcaccaaac “““SSiSiSiSiSSSSiiyoyyoyyoyoyooooyoooyooy nninn zm”  konusuna

yannnnnnlllllıığğğğğğğıın doğuşunuu vvveee ggeeliişiimmmmm sssüüüüüürrecinniiiii öööööözzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeettttttttttttlllllleeeeeeeeeeerrrrrrrr..

Hıriiststiyiyiyyiyiyyanananananananlılılılılılığığğğ n; tarihçhçeeeseessesesinnninee,e,,  innnnnnananananaananaa ç ç ç eseseseseesesasasasasassssassasslalalalalalalalalaallarrrıırırırrırınannnananananna, rritüellerinenenenenene, ,, ,, ,, sssseses mb
mekâânlnllllarararararara ınınınınnınınaa;a; Hı; ristiyiyananaannannanaanananlılılılılılığığığığığıığğğğ n nn kukkkkukk rurummss lllalalaalalaaalllllalalaaalalalaşşmşmşmşmşmşmşmş asasında ve innnananananananançç ç çç ç ç esasl
Pavlus’uun n rororororororolülülülll nenenn ; Hıee ririiriststtttsttsttiyiyyiyiyiyiyyiyiyanananananananaaannnna llalalalallllllarırıırr n nn vavavvv hihihihiihiiiihiyyyy yy yy veveveveve peygambmbererrrr aaaaaaanlnlnlnlnlnlnlayaayayayaa ışışına ve
Katoliklik, OrOrrrrtotototototodododododododokskskskskskkskslulul k ve kk PrPrP ottesttanlık) yer veririlliririrrrrr...lll AyAyAyAyAyAyyyrırırırırırırr cacacacacaca “evanjelik 
ahsedilir.

amlar
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112. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. İSLAM VE BİLİM

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Din-Bilim İlişkisi’‘, ‘‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’‘, 
‘‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’‘, ‘‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü 
ve Özgün Çalışmalar’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’‘ konularına yer verilir.  

Ünite konularının özelliğine göre ayet ve hadislerden ya da sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, 
şiir, beyit gibi) örnek metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır. 

İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.

12.1.2. İİslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 

12.1.3. İİslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 

Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme
kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.

12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 

Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil,
fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana
hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine
değinilir.

12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

ilim, bilim, âlim, bilgin. 

niyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları , Müslümanların Bilim Ala
şmalar’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar:r: FFFâtâtââââ ırı  Suresi 27-28. Ayetler’‘ konul

ının özelliğine göre ayet vvee hahaaaaaddddididislssleeree denn yay  da a sös zlü ve yazılı edeb
örnek metinlerden yaarararaaraaarrrllrrlrlrlaaananaaanılı ırrr..

Açıklamaları

bilim ilişkisini tartıışşşırrr.

lim öğöğğrerererenmeyi teşvikkk eeeeddddedeenn aaayyya ettt vvvvee hhhaahh dislererdededddeddeeeddedeeedeededdeeennnnnnnn nn n nn nnn n örörööörörööröröörörörrörörrrrörneneneneneeeeenennnnenennennneen kklklkkkk er verrilillll irir..lll

meeddddddeeeeennnniyyetinde billimmmmmm vvee ddddüüşşşşşşüüüncccccenin ggeeeeellliiiiişşşşşiimmmmmmmmm ssssssüüürrecini dddddeeğğeerlen

meedddddeeeeeeennnnniiiiyyyyeetinde öönnnnnneeeeee çççççııkkkaaaaannnnn eğğğiiiiittttttttttiiiiimmmmm vvveeee bbbbbbbiiilllliiiiiimmmmm kkurumllarınnnnnıııı tttttaanır.

Kuru lmlararrrr; ; ; ; ccacacccc mimi,, meeescscsscccscsscititititttititititt,,,,, memememmmmm ktktktkttktkteppepepepep, mmemeeeeemmmemedddrdrdrdrese, daaru’ll--kukukukuukurrrrrrrrrrrrra,aaaaaa, daru’l-h
kütüphhanne,e, rrrasasasasasasatatatatatatathahahahhhhanennn  ve şiiifffffafafahhhahanene ile sınırlandırılıırr.rr

ümanların bilimm aaaaaallllaaaaaannnnnnnııınnnnndddddaaaaaaa yyyyyaaaapppppptttttııııığğğğğğı ööööözzzzzzgggggggüüüüüünnnnnn ççççççaaaaallllllıııışşşşşmmaaları sınıflandırı

Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve ö
fıkıh kelam tefsir hadis tarih felsefe coğrafya tıp astronomi matem
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112.2. ANADOLU’DA İSLAM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Türklerin Müslüman Olmaları”, ”Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında 

Etkili Olan Bazı Şahsiyetler”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde kronolojik ayrıntıya girilmeden adı geçen şahsiyetlerin dinî anlayış ve kültürümüzün 
oluşmasına yaptıkları katkılara yer verilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12,2.1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik 
teşkilatlarının rolüne de kısaca değinilir. 

12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 

Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden; Ebu Hanife, Cafer es-
Sadık, Maturidi, Şafii, Eş’ari, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bayram-ı Veli’ye öğrenci seviyesine göre yer 
verilir. 

Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz 
olduğuna değinilir. 

12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.  

Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar 

âlim, fakih, tasavvuf, veli. 

 

 

 

 

arı katkılara yer verilir.

maları

Müslüman olma sürecciinii aaaaaaççıkklaarrr.

an, Anadolu ve Balkkananannnnlalaaaarrr’r’r dadaaaaddaa İİsssslaamamamammiyiiyiyiyiyyiyyyyyiy teteteetteetet’i’i’iiiinnnnnn yayaayayaayayayyıyıyıy lmlmlmasında ribatların, füt
tlarının rolüne de kısasaaaaaccccaacaaa dddddeğeğğğinininin liliilliliililililiiiriririririr..

ş ve kültürümüzünnn ooooooluuuşşşmmmmmmmmaassssssınnndddaaaaaa etkillii oooooooooooooollaaaaannnnnnn bbbbbbbbbbaaaaaazzzzzzzzzzıı şahsiyetleri ta

layayyışışışışşş vvvvvveeee e e kük ltürümüzüüünnn ooolluuşşmmmmmassssınnnnddaaaada eetkili ololananannnn şşşşşşşşşşşşaaaaaaaahhshshshhshshshhhhshsshsiyiyetlerddenen; ; ; ;; EbEbEbEbEbbu u HaH
MaMatutututututuririrriririddddidi,, Şafii, Eş’aarrriiirr ,, , AAAhhhA mmeeeeeeemet YeYeYeYeYYY sseeeevviiii i,,vv MMevlvlllllvlanannnaanannaanaa a CeCCCeCeeCCCeCCeCelllllalalallaleleddin-ii RuRuRuRuRuRuummmmmi, Aii

ş-ı VeVeeeelllllliiiiiillllllll , , ,,,, YYYuYuYuYuY nun s Emre,,iiiiii SSaSSaSaaaaSarırıır SSSaaaaalalaaala tuuk,kkkkkk, HHHHHHacacacııı BBBBaBaBBBBayryryyryyry amammmamam--ı VVeli’yye e öğğrerereeeencncncncnccnci i ii iii seviy

nlayış ş veve kkülülülülülültütütütütütütürürürürrr müzüzüünn nnn ololololololololololuşuşuşuuşuşuşu mamasısındnda etkili olalan n şaşaşaşaşaşaşahshshshshshshsiyiyiyiyetlerin ortt
na değinilir.

i 69. ayette verilen messaajjaajjllarrı ddddddeeğğğğğğeerlleennddiriir.

m; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim







PROGRAMI
1. TE: TAR B L

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile 

1.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kulland
kaynakla yöntemleri kavrar.

[!] Olay, olgu, yer, zaman, sebep-sonuç ili isi, kan t, nesnellik kavramlar na de inilerek, kaynak arama, verileri 
n d rma, verileri çözümleme, verileri ele tirme, verilerin sentezi yöntemleri üzerinde durulacakt r.

[!] Tarihî olaylar n zamana, mekâna ve konuya göre nas l n d r örneklerle belirtilecektir.

2.Tarihî olaylar n incelenmesinde yara n
“zaman kavramlar  d ru ve yerinde kullan r

[!] Ça yüz , takvim, milat, hicret, de i m, süreklilik, kavramla inde durulacak r.
[!] Tarih boyunca Türklerin kulland takvimlere de inilecektir.

3.Tarih ö renmenin amaç ve yararlar  kavrar. [!] Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurm ve desteklemesi, tarih bilimi ve Türk tarihine verdi  önem 
vurgulanacakt r

4. Tarihî bir olay  de lendirirken ola n ya
dönemin ko ullar  göz önünde bulundurman n
önemini kavrar

[!] Tarihî olaylar de erlendirirken dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ko ulla ile olayla geçti
yerin co rafi özelliklerinin dikkate al nm gerek i vurgulanacakt r.

5.Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakk daki fa
bak r n , sunulan kan r ve verileri kullanarak

6.Yeni bulgular ve bilimsel geli meler nda tarihî
bilginin ve yorumlar n de i ebilirl ini kavrar.

7.Tarih   biliminin  di  bilimlerden   nas l
yararland klar.

[!] Tarihçinin di er bilim dallar ndan (co rafya, arkeoloji, antropoloji, kronoloji, etnografya, hukuk, edebiyat, 
felsefe paleografi, epigrafi, diplomatik, nümizmatik, sosyoloji, filoloji, ekoloji, istatistik, kimya vb.) n l 
yararland irer örnekle i lenecektir.

8. Bir tarihçinin ha ndan  yola karak, tarihçi
olman n gerektirdi  e itim, ilgi, yetenek ve ki ilik 
özelliklerini kavrar.

[!]Atatürk’ün tarih ya a ilgili sözlerine de inilecektir.
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tatürk’ün tarih ya a ilgili sözlerine de inilecektir.

Tarihçinin di ererererererere bbbbbbbbilililililii iiiim dallar ndan (co rafyaaaaaa,,,, ararararararra kkkkkkkeeeeeeeoloji, antropo
fe paleografi, epipippipipiiigrgrgrgrgrgrgrgrafafaafafafafaf ,i,i,i,i,i,i,i, ddddddipipipiplomafffffff tik,k,,,, nnnnnnnümümümümümümümümiziziiziiii mammmmamamm tttik, sosyoloji,
land irer örnekl

arihî olaylar de erlelleennnddddiirriirkrkkkeeenn

arihî olaylaraa n zamana, mekâna ve konuya göre nas l n d r

a yüz , takvim, milat, hiiiccrcccccc et, de i m, süreüü klilik, kavramla
Tarih boaa yunca Türklerin kkkukuuuk llllaanand takviiiimmmmlere de inilecektir.

Atatürk’ün Türk Taaririririaaa hhh KKuuruuuuummmmunnnu kuruu m ve desteklemesi, ta
ulanacakaa tkk r

dddöööööneeneneneneen min siyiyiyiyiyiyyiyyyyyyaaaaaasssssssssssssiiiiiii,,,,, sosyal, kültürelüü
co rafi özellikleriniinnn ddidd kkkkateeeeeee aaaaaallll nmnnnn geerrrrrrrrreekekekkekekekekkekkkkkkkkk ii iiiiiii vuv rgulanacakaa tkk r.

e iiiii leleeelelennnnnnneececececececekkkkkkktitititititir.r.r.r.rkkkkkk



PROGRAMI

2. Ü TE: UYGARLI IN DO U U VE  UYGARLIKLAR

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1. Tarih öncesi ça lar ve tarih ça la ile bu dönemlerde
meydana gelen geli meleri de erlendirir.

[!] Dünyan n ve Türkiye’nin tarih öncesi ve tarih ça lar na ait önemli yerle melerden örnekler verilecektir.

2. lk Ç  uygar klar n n olu muna ve a etki eden
fa klar.

[!] Uygar k ve kültür kavramla anacak r.
[!]   Uygar klar n   ol munda   etkili   olan  co afi, siyasi, sosyal ve ekonomik ko llara inilecektir.

3. Mezopotamya, r, ran, Hint, Çin ve D u Akdeniz’de
kurulan ilk uygarl klar n siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yap la ile bu uygar klar n birbirleriyle etkile mini kavrar.

4. Anadolu’da ya am ilk uygar klar n siyasi, sosyal,
kültürel, ekonomik yap r  ve çevre uygarl klarla
etkile minilar5. Ege ve Eski Yunan uygar n n siyasi, sosyal,

kültürel ve ekonomik yap r  kavrar.

6. Roma uygar n n siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
r vrar. 

[!] Roma devlet yap , Roma hukuku, Roma askerî te ilat mimarisi vurgulanacakt
[!] Roma mparatorlu ’nun da na, Do u Roma (Bizans mp u’na k saca de inilecektir.

2

de [!] Dünyan n ve Türkiye nin tarih a öncesi ve tarih ça lar

en
[!] Uygar k ve kkkküüüültürrr kavrvrvrvrraaaammmmlalala anacakkk r.
[!]   Uygar klaaraaarraaar n n   ooll mmummumumunddndndndaaaaa   etkili   olan  co afi, siy

niz’de
nomik 
ar.
al,

k [!!!!!!!]]]]] RRRRRRRRomomomomomoo a devletetetet yayaayapp , Roma hukuku, RRRRRRRRomomomomomomomo aaa aaa askerî te
[!] RoRoRoRoRoRoRoRomamamamamammama mparatorlu ’nun da nananananananan ,,,,,, DDDDDDDo u Roma (B



PROGRAMI
3. Ü TE LK TÜRK DEVLETLER

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1. Türk ad n n anlam ve kökenini kavrar.

[!] Atatürk’ün Türk milleti ha daki dü üncelerine de inilecektir.

2. Orta Asya’n n co rafi özelliklerini [!] Orta Asya’n n co rafi özellikleriyle ilk Türk göçleri ili irilecektir.

3. Asya Hun Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yap  de erlendirir.

[!] Ordu yap s  i lenirken ilk düzenli ordu ve “ordu- millet”  de inilecektir.
[!] “Konar-göçerlik”, “yaylak” ve “k lak” kavramla anacakt r. Günlük ya mda n önemine 
de inilecektir.

4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlar siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik aç lardan de erlendirir.

[!] Feodalitenin ortaya km üzerinde durulacakt r.

5. Avrupa Hun Devleti’nin siyasi faaliyetlerini ve Avrupa’ya
etkilerini de erlendirir.
6. Kök Türk Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yap  a klar. 

[!] Orhun Ya r ’n n tarihsel önemi vurgulan
[!] Kök Türk Devleti’nin di er devletlerle olan ili Türkistan’dan geçen ticaret yollar n n etkileri
vurgulanacakt
[!] Türk toplumunda kad n n konumuna de inilecektir.

7. Uygur  Devleti’nin  siyasi,  sosyal,  kültürel ve ekonomik
yap  a klar. 

[!] Uygurlar n yerle ik hayata geçmeleri ve ticari ili ilerinin Türk kültür  ha nda meydana
getirdi  de i vurgulanacak

8. Orta Asya ve Avrupa’da kurulan d r Türk devlet ve
topluluklar tan

3

[!] Orta Asya’n n co rafiff özellikleriyle ilk Türk üü göç

mik [!] Ordu yap s  i lenirrrrkekekeken ilk düzenli ordudd ve “ordu- dd m
[!] “Konar-göçerlik”k””k””””k”k”k”, ““yaylak” ve “k lak” kavramla
de inilecektir.

sosyal, [!] Feodalitttteeennnnniinn n ororrtatayyyyrrr aa kmkmmm üzerrrrrrrriiiiiiindnnnnnnnn e durulacakt r.

a’ya

mikkkk [!] Orhurr n YaYYa rrr ’nnn n ttatatarihsel önnneeeeeeeeemmmmmmmmmmmmiiiiii vvvvuvuvuvvvuv rgulanaa
[!] Kök Tüüürkrrkkkk DeDeevleeeeeettitit ’niini  di er ddddddddeevletetetettlllel rle olan iiiiiiilililililililli
vurgulanaccakaakakktttkk
[![[ ] Türk toplpplluuumumummmmuu ununnnda kkkkkkkadadadaadadaadad nn nn koonunnunuumuna de inillllececececececececekekekekekekeektir.

mik
[![[![![[[ ] Uygurlaaarrrraaa nnnnnnn yeyerrrleleleee ikk hhhayayayayata geçmeleri veveveeveeeve ticari il
gegegegegegegetiirrrrrrrdi de iiiii vuvvuvuuvurgggululuulanannana aacakkk

ve



PROGRAMI

4. Ü TE: SLAM TA H  UYGARL (13. YÜZYILA KADAR)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö

1. slamiyetin  do u u ras nda  dünyan n ve Arap
Yar mad n n genel durumunu a klar.

2. Hz. Muhammed’in hayat ve faaliyetleri çerçevesinde
slamiyetin do ve l e erlendirir.

[!] Hicretle  birlikte  Medine’de lam devletinin olu umu ve kurumsalla ma süreci vurgulanacakt r.

3. Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Dört Halife Döneminde halifelerin bir tür seçimle i a na gelmesi vurgulanacak r.
[!] Dört Halife Döneminde adaleti ve toplumsal düzeni lamaya yönelik uygulamalar da ele nacak r.

4. Emevi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Emevi Devleti ile Dört Halife Dönemi yön la kar r r.
[!]  Kuzey   Afrika  ve  spanya’daki  fetihlere  de de inilecektir.

5. Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel,
ekonomik geli melerini ve Avrupa devletleri ile olan [!] Endülüs Emevi Devleti döneminin kültür ve sanat faaliyetlerine örnekler verilecektir.

6. Abbasi  Devleti  dönemindeki   siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri klar.

[!]  Türklerin  Abbasi  Devleti’ndeki yeri  ve  önemi vurgulanacakt r.

7. Türk ve slam  bilginlerinin  bilim  dünyas na katk r
de dirir.

4

esinde [!] Hicretle  birlikte MMMMedine’de lam devletinin olu

[!] Dört Halifeff DöDDöDD neeemmmindddddndeee hhhahalililifffeellellleeriririr n bir tür seçimle i a
[!] Dört Halifefefefefeeeffe DDDönneeeemindnddndndndn eeee dadadadadalallalallaletteetetetete i ve toplumsal düzeni

[!] Emevi DeDDeDeevvvlelettiii ii ilililililee ee DöDDöööDöD rtrtrtrtrtrtr  Halife e e ff öDööDöDöDöDöDDöDöDöDöööööönnnnnnnnnnemi yön
[!]  Kuzey  AAAAAAfrfrikka  vvevve  spanyaayayayaaaaaa’’’’’’’’’dadaddadadaadaadadakikiiiikikii fetihlere  de de

,
[!] Endülüs EEEmmmmmmmeevvi DDDeeevleeti dönemmmmmininininininininininininininniniin kkükkkkk ltür ve saaaaaananananananaaat tttt faa

ürel veeeeee [![[[[ ]  Türkleriiinnn AAAAAAbbbbbbasi DDDDDDDDeveeeee lel ti’nnnndedededdeki yeri  ve öööööööönnnnnnnnemememememememi vur

r



PROGRAMI

5. Ü TE: TÜRK- SLAM DEVLETLER  (10–13. YÜZYILLAR)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö

1. Türklerin  lamiyeti kabulü  sürecini ve  bu  süreçte
meydana gelen sosyal ve kültürel de i imi klar.

[!] til Bulgarlar n n amiyeti kabul edi ine de inilecektir.
[!] Talas Sava ’n n önemi vurgulanaca r.
[!] Toluno lla ve  idîler  devletlerine  de inilecektir.

2. Karahanl Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Ka arl Mahmut  ve  Yusuf Has  Hacip gibi ahsiyetlerin hayat ve yeti tikleri ortama
de inilecektir.

3. Gazneli Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Gazneli Devleti’nin slamiyetin l na katk vurgulanacakt r.
[!] Dandanakan Sava n n önemi vurgulanacakt r.

4. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurul unda ve te ilatlanmas
etkili olan faktörleri de erlendirir.

[!]  Büyük Selçuklu Devleti döneminde  Türklerin toplumsal yap r n n yönetim an na etkileri
ile iktidar mücadelelerine de yer verilecektir.
[!] Selçuklu  Devleti’nin  kuruldu  dönemde  Orta Asya,   Anadolu, ran   ve  Irak’ n siyasi  
durumu 
vurgulanacakt r.
[!] Türk devlet gelene ve yönetim anlay na vurgu yap r.

5. Malazgirt Sav sebep ve sonuçlar a birlikte klar. [!] Malazgirt Sava n n Türk tarihi a ndan önemi vurgulanacakt r.
6. Malazgirt Sav Büyük Selçuklu Devleti’nde
meydana gelen siyasi olaylar erlendirir. [!]Ba i faaliyetlerin etkisi vurgulanacakt r.
7. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden
yararlanarak  bilim,   sanat ve   kültüre verilen   önemi 
de erlendirir.
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[!] Toluno llaaa ve idîler  devletlerine  de

ve [!] Ka araa l Mahmut mm vvev  Yusuf Has  Hacip gibi ah
de inilecektir.

ve [!] Gazneli Devvvvlleleti’nnniiinn slllslamamiiyyetetiinnnnnn l na katk v
[!] Dandanakaaannn SaaS vaaaa n nnn öönööneemmmiiiiiii vurgulanacakaa tkk r.

mas [!]  Büyük SSSeeellççukkukllluu DDevvvvvlllllllleeti dööönenennneneneneneennenn mmmmmmminde  Türüü klerin to
ile iktidar mmmücüüccaaaddmm elelllllllelelllelelerererererininiiininineee e e dddddedd yer veveveeveeveeeeeriririririiriirileleleeeelelecececccceccccc ktir.
[!] Selçukllu uuu  DDeD vvletitiitt ’niinn  kuruuuulldldldldldldllddllll uuuuu dddddddddddddönemde  Orta A
durumu 
vurgulanacaaakkkaa tttkk rrr.
[!] Türk deevlvvv eetett ggeelennnnnennn ve yönönnnnnn tteteeeee iiiiim m nnnanna lalall y na vvvvvvvuuuuurgrgrgrgrgrgugg y

klararararararrar... [![ ] Malazgiirrttt SSSavvva nnnnnnn nn TTTTüüüüürkrk tatatatatarriiiiihhhih a ndanaa önönönönönönönöneeeeeemi vu

[![![![![![[![ ]]]]]]Ba i faalalalliiiiyeyeeyeeeeey tltltltlt ereriin nn etetkikkikiissiii vvuvv rgulanacaktkk r.
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6. Ü TÜRK YE TAR (11 – 13.YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö

1. Malazgirt Sa  sonras da Anadolu’da kurulan Türk devlet
ve beyliklerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
faaliyetlerini de erlendirir.

2. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulu una ve siyasi bir güç
olarak ortaya k na etki eden faktörleri klar.

[!] Türkiye Selçuklular -Bizans ili isine de inilecektir.

3. Haçl rlerinin sebep ve sonuçlar rk ve dünya tarihi
a dan de erlendirir.

[!] Eyyubiler Devleti’ne k saca de tir.

4. Türkiye Selçuklular n n siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel
faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olmas ndan 
de erlendirir.

[!] znik, Konya, Antalya, Alanya, Sinop gibi Selçukl ehirleri hakk a bilgi verilecektir.
[!] Miryakefalon Sava na de inilecektir.
[!] Türk-Ermeni ili ilerine ve Türkiye Selçuklu Devleti yönetimindeki Ermenilerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel ya la vurgulanac r.  
[!] Harzem ahlar Devleti’ne saca de inilecektir.
[!] Ahilik te , sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele al nacak r.
[!] Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre gibi Türk-  dü ünürlerinin d ünce na katk
vurgulanacakt r.

5. lhanl  Devleti’nin siyasi faaliyetlerinin Anadolu ve Orta
D u’ya etkilerini tart r.

6. Köse Sava ’n n siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
sonuçlar e erlendirir.

nomik

r güç [!] Türkiye Selçuklulaaaaaaaaaar -BBizans ili isine de inilecektir.

tariaa hi [!] Eyyubu ileeeerrr r DDDeDDDDeD vvllleti’’’’’nnnnennnnenen kkkk sacaacaca de tir.

ültürel
ndan 

[!] znik, KoKKoonnnynnnyaa, AAAnnnnnnnntatatalylylyya, Alannnnnyyayayayayayayyayayaa,,,,,,,, SiSiSiSiSiiSiiSiiS nonnn p gibi Selçukl
[!] Miryakefaffaallloooonn SSSavvaaaaaaaan nnna de innnnnnnnnniiiilillii ececcccccekekkekekkekekektititititit rrrrr.rrrrr
[!] Türküü -Ermemmemeeennnini iiili ilerrine ve TTTTTTTTTTTTTTTüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü krkkrkrrkrkrkrkrkkkrkrkrkrküüüüüüüüü iiyiyiyiyiyiyiiyiyyyyyeeeeee Selçuklu Devle
ekonomik vee  kkkükküüültltüüürellll yyya la vuvuvuuuvuuurgrgrgrgrgrgrgrgrrgrggululululululululuuuu ana ac r.. 
[!] Harzem ahaahhhlaaarr DDDevvvvvvvvlllell ti’’’ne sacacacacacaacaaaa dde ininiinnilecektir.
[![[[[[ ] Ahilik teee , sooooooooosysysss alalall, ,, kültürürürürelelelelele ve ekonomimiiiiik k kk k kk k yöyöyyyöyyy nler
[![![![[[[![ ] Ahmet YeYYeeeeeeesseesss vvii,i MMeveveveevevvevvllllllana,,,, YuYYuYuYunus Emremm gggibibibibibibibibi i i i i iii TTüTT rk-
vuvvvvvvv rgulanacakakakakkttttkkkkk rr.r.r.r.rrr.rr

a

nomik
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1. ÜN BEY KTEN DEVLETE (1300–1453)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;

1. XIV. yüzy a ar  Anadolu, Avrupa ve Ya
Do u’nun siyasi durumunu kavrar.

[!] XIII. yüzy Anadolu’nun durumu; XIV. yüzy a lha ar, Memluklar,
A Orda, Do u Roma mparatorlu u (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri;
Balkanlar ve Avrupa’da er devletlerin siyasi durumu ha  bilgi verilecektir. 

2. Osma Devleti’nin ge etkileyen faktörleri
de erlendirir. 

[!] Kay Boyu; Kay ar Anadolu'ya ge yerle esine de inilecektir.
[!] XIV. yüzy  Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik ya  de inilecektir. 
[!] Koyunhisar Sava Bilecik ve Bursa' fethi, Maltepe Sava znik ve zmit'in fethi de 
ele a aca r. 

3. Osma Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti
ara a iyi aç ar.

[!] Edirne'nin fethi; stan a a rp n Çirmen, I. Kosova ve Ni bolu 
sava ar  ele a aca r. 
[!] skân politika amac  gerekçesi ve na gerçekle rildi ine de inilecektir. 

4. Osma Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk
siyasi birli inin sa lanma aç an de erlendirir.

5. Ankara Sava ’ Türk dünya na etkilerini kavrar. [!] Timur’un uygulad politikalar Türk dünyas etkileri verilecektir.
 [!] Ankara Sava ra  Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanaca r. 

6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan
siyasi olaylar e erlendirir. 

[!] Edirne-Segedin Antla a Varna Sava kinci Kosova Sava ele a aca r.
[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar vurgulanaca r. 
[!] Edirnrr e-SSSSSeeeeeeeegggggggeeeeeeedidddd n nn nn n nn AAAAAAAAntntntnttnttllllllllaaaaaaaa aaaaaaaa VaVVV rnarr Savaa a kinc
[!] Balkanlarda uygulllllyy anan siyasi, sosyal ve ekonom

Balkanlar ve Avrupa’da er devletlerin siyasi d

[!] Kayyy Boyu;yy KKKKKaaaaaayyyy ar Anadolu'ya ge yerl
[!] XIV. yüzyyyyyyyy AAAAnaaaanadoddododolululu’nnnnunnununuun sssiyasi, kültürel ve d
[!] Koyunhisisisissisiisi ara  Saaavavvvvava BBiBiBiBiBilllllececececcecikikikikikikikk ve Bursa' fethi, M
ele a acccaa rr. 

yaseti [!] Edirnrr eee'nninn n fefefeeefeefefethtthhthththi;i;i;i;i;i; stststststststststaaaaaaaaannnnn aaaaaa a rprr n
sava ar eellee a accca r. 
[!] skân poppoollititikka amac gggggggggggggggggggerererererrerereerrerreeerrekekekekkekekekkkekeeee çççççeçç si ve na ger

[!] Timur’’uu unuunnnnnnnnnu uyyygggyyyy ulad popoopopop lill tikalar Türk kkk k kk k düdüdüdüdüdüdüdünyas
[[[[[[!]]] Ankaraaa a aa SaSaSaSaSaaSaSaaaaS vavavvvvvvvv rarraraa  Anadolu’nunnnnnnnnn sssssssiyiyiyiyiyiyiyasa i duru

olan
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7. Osma evlet anlay yönetiminin temel özelliklerini
kavrar. 

[!] Osma evlet anlay ayanaklar vurgulanaca r.
[!] Devlet anlay  yönetimin temel özellikleri kurumsalla sürecini kapsayacak 
ekilde ele a aca r. 

[!] ehzade sanca uygulama  de inilecektir. 

8. XIV-XV. yüzy arda Osma askerî te at ya emel
özelliklerini kavrar. 

[!]Yeniçeri Oca rulma ey ele a aca r.
[!] De rme sisteminin i ey rgulanaca r.  
[!] T ar sistemin ey e ar sisteminde toprak kulla rak yönetimi, vergi
sistemi ve askerî sistem ara a iye de inilecektir. 
[!] Kur emi Osma anma da de inilecektir. 

9. XIV-XV. yüzy arda Osma ekonomisinin temel
özelliklerini kavrar. 

[!] Ekonominin temel kaynaklar an gücü, tar hayvanc ticaret aç an ele
a aca r. 

[!] De rmerr sisteminin i eyyy rgulanaca
[!] T ar sistemin ey e ar sistemin
sistemi ve askkkerere î sistr em ara a iye de
[!] Kurrr emi Osma anma da

el [!] EEEEEkkokoononomiiiiiinnnniinin temmmmeeeel kayyyyyyyyyaa nnnnnnnnyyyyyyyyyyy aklar an gücü, 
a acaccaaa r.r.. 



AR DER

2. ÜN DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEV (1453–1600)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1. stanbul’un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin
sonuçlar avrar. 

[!] sta ehrinin siyasi, sosyal, ekonomik, stratejik ve sembolik önemi vurgulanaca r.

2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini 
aç ar.

[!] Anadolu’da Türk siyasi birli inin sa lanma e inilecektir.

3. Osma Devleti’nin yönetim ya aki de
de erlendirir. 

[!] Pa a ahta geç yetki ve sorumluluklar rgulanaca r.
[!] Osma  yöneticilerinin seyfiye, ilmiye ve kalemiye f an oldu una 
de inilecektir 
[!] Ta ra ve eyalet yönetimi de ele a aca r. 
[!] T ar sisteminin ge  de inilecektir. 

4. Osma Devleti’nin askerî te a ge avrar. [!] Osma Devleti’nin ça da arp te ça alar da de inilecektir.

5. Osma e itim sisteminin temel özelliklerini ve ey
kavrar.

[!] Osma arda e itim anlay esleki e itim (Lonca te a ), saraydaki e itim
(Enderun ve Harem), medreselerdeki , askerî e itim ve dinî kurumlardaki e itim
vurgulanaca r. 
[!] E itim anlay aki süreklilik ve de erilecektir. 
[!] Gayrimüslimlere verilen e itim özgürlüklerine de inilecektir. 

6. Co rafî ke flerin Avrupa’ iyasi, sosyal ve ekonomik
yap  etkisini aç ar. 

[!] Feodalitenin zay flama ve merkezi kra ar güçlenmesine de inilecektir.
[!] Papa ve krallar ara aki mücadeleye de inilecektir. 
[!] Co rafi ke flerin gerçekle esinde teknolojik ve bilimsel ge elerin etkisine ve bu 
ke areketlerinin süreklili ine vurgu ya aca r. 

7. Rönesans’ rtaya ç edenlerini ve etkilerini kavrar. [!]Rönesans kelimesinin anla de inilecektir.
[!] Rönesans’  ortaya ç  do u medeniyetinin etkisine de inilecektir. 
[!] Rönesans’ rtaya ç  teknolojik ve bilimsel ge elerin etkilerine
de inilecektir. 

iyeyy tlerini [!] Anadolu’da TTTTüüüürk siyasi birli inin sa lanma

[!] Pa aa aaaaahhhtaaaa ggggggeçeçeeçe yyyyyyeeeettkt i ve sorumluluklrr a
[!] Osmaaaaaaa  yööönnnönnnetiiiiiccccccilililililererereriininininininininnninn seyfiye, ilmiye ve ka
de inilii ececcceekkttiririr 
[!] Ta raraa vve e eyeeyyeyeyyalalalaa etetetetetet yyyyyyyönööönööönetimiiiiii dddddddddddeeeeeeeeee eeeeele a aca r. 
[!] T aararr ssisstemmmimmmmmmm niinnin n ge dddddddddde inilecektir. 

avraaaaaarrrrr. [!] Osmmmaaaa Deeeevvvvleti’nin çaaaa ddddddddddddddaaa arprr te

eyyyyyyyyyyyyyyyy [!] Osmmmaaaa ardddaddadadddda e itim anlnlnlnlnlnlnlnllaaaayyyyy eslekiikiiii eeeeeeee iiiti im
(Enderrrununnn vveee rr Haaaaaaaarrreerrrrrr m)m)m)m)m),,,, memeemedddddrererereressess lerdeki , ask
vurgulllanannnnnnnaaacacaa aaaa r. 
[!] E ittitimmmmimimmmimmm ananlalalaayyyyyyyy akkakaka iiii süreklilik ve dddddddeeeeeee e
[![[[![ ] Gayrimmimimüüsüüsüsüsüüüü lilililil mlmlmm ererrerereee e verilen e itim öööööööözgzgzgzgzgzgzggürüüüü lüklerin

konomik [[[[[[[[!!!!!!]]]]]]] FFFFFFFeeeeeeeeodooo alitenin zayyy flff ama veveveveveveveve mmmmmmmerkezi kra
[!] PaPaPaPaaPaPPapapapapapapapaa vvvvvvvve eeeeeee kkkkkkkrarrarrrr llllll arararararar aaaaararararararar aaaaaaaakikikikikikiki mmmmmmmmücadeleye de ini
[!] Co raffffi i kkkkkkff eeeee flflflflflflfflerereerereererinininininininn ggggggererererererre ççççççekkkkle esinde teknoloj
ke areketlerinin süreklili ine vurgu yaaa aca

k [!]Rö k li i i l d i il kti



AR DER

8. I. Selim (Yavuz) döneminde Osma Devleti, Safevi ve
Memluk devletleri ara aki askerî ve siyas eri aç ar. 

[!] Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî ge elerine do u politika çerçevesinde 
de inilecektir. 

9. Osma ekonomisinin ge de erlendirir. [!] Üretim-tüketim dengesine de inilecektir.
[!] Osma Devleti’nde ticaretin önemine de inilecektir. 
[!] Osma Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlay  de inilecektir. 

10. XV-XVI. yüzy arda Osma Devleti’nin toplum ya s
analiz eder. 

[!]Yöneten ve yönetile rgulanaca
[!]Dönemin eserlerinden (tarihî vesika, minyatür, gravür, seyahatname vb.) 
yararla arak XV-XVI. yüzy arda Osma  günlük ya am ele a aca r. 
[!] Osma plumunda aile haya  de inilecektir. 
[!] Va flar r ey sosyal ya amdaki önemine de inilecektir. 

11. Osma Devleti’nde millet sisteminin toplumsal ya ama
etkisini aç ar. 

 [!] II. Bayezit Döneminde spanya’dan Osma Devleti’ne s an Yahudilerin durumu  
enecektir. 

[!] ekonomik, kültürel, toplumsal, 
hukuksa
[!]
[!] Süryanilerin sosyal, ekonomik ve kültürel d

12. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî
faaliyetlerinin Osma Devleti’nin dünya gücü olma
etkisini de erlendirir. 

[!] XVI. yüzy a ar da Avrupa’da meydana gelen siyasi ge elere de inilecektir.
[!]  Osma Devleti’nin Ba  Roma-Germen mparatorlu u, Avusturya, Venedik, 
Portekiz; Do uda ran ile eri ele a aca r. 
[!]Osma Devleti’nin Akdeniz hâkimiyeti ile Osma eniz politikas
vurgulanacakt r.
[!] Hint Deniz Seferlerinin sebep ve sonuçlar e inilecektir. 
[!] XV ve XVI.  yüzy arda Osma Devleti’nin Avrupa devletlerine verdi i ticari ve 
hukuki ayr ca ar iyasi geli melere etkisine de inilecektir. 

[!] XXXXVVVVVVVVVVIIIIIIIIII.... yyüüüüyyyy zzzzyyyyyyy aaaa aaar da Avruprr aaa’dadadadadadada mmeydy an
[!] OOOsmsmsmmaaaa DeDeDe llvleti’nin Ba RRRRRRRRomomomomomomoma-Germe
PPoPoPPoPPoP rtekiz; Do uda ran ile erererereee iiii ele a aca
[![![!!!!]O]O]OO]O]O]O]O msmsmsmsmsmsmsmaaa Devleti’ninnnnnnn AAAAAAAkdkdkdkdkdkdkdkdennennnneniziiizii  hâkimiyeti il
vurggggululululululllanaananananannacacaacacacacaaaaaaktktktktktktktkt rrrrr.rr
[!] Hint Deniz SS feferlerinin sebep ve sonuçlar
[!] XV ve XVI.  yüzyyy arda Osma Devleti

lum yayyaa s [!]Yöneten ve yyyyönetile rgulanaca
[!]Dönemin esesesseerere lerinden (tarihî vesika, minya
yararla araaaaaaaaakkk kk XXV-XVI. yüzyyy arda Osma
[!] Osmmaaaa pllllp umuumumumununundaadadada aaaaiili e haya  de inile
[!] Vaaaaa flllar rrrrrrrrrrrr eyyy sosyal ya a

sal yayy ama  [!] III.. BBayayyyezezitit DDönnönnnönönnemindddddddddeeeeeeeeeeee spss anya’dan Osma
enenneeeccceekkktir.......

[!]
hukukkukkskssaa
[!]
[!] SüSüSüSüSS ryanilerin ssssoooosooo yal

ma
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13. Osma eminin özellikleri ve ey avrar. [!]Osma adalet anlay anunnamelerin haz rlanma merkezi yönetimin
güçlendirilmesi ve veraset sistemi ele a aca r. 
[!] Kanuni Döneminde ya an hukuki düzenlemelerin önemi vurgulanaca r. 

14. Osma Devleti’nde bilim ve teknoloji ala aki
geli meleri, ça da Avrupa devletlerinin bu alandaki 
ge eleriyle kar a r r. 

[!] Takiyüddin Rasathanesi ile Tycho Brahe Rasathanesi’nin kar a t rma ya arak
ayr ca erafettin Sabuncuo lu’nun kulla eknikler, Piri Reis’in haritalar ele
a aca r.  

15. XV-XVI. yüzy Osma r, sanat ve mimari anlay
ve bu alanlardaki ge eleri de erlendirir. 

[!] Dönemin eserlerinden yararla arak Osma ’da oyun, e lence ve enlik anlay
enecektir.

[!] Geleneksel Türk sanatlar  (hat, tezhip, minyatür, ebru, kakmac çinicilik vb.) 
örnekler verilecektir. 

16. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. [!] Reform kelimesinin anla aç anaca r.
[!] Avrupa devletlerinde ve Osma Devleti’nde din-devle ar a r aca r. 
[!] Reform hareketleri kar  Osma Devleti’nin izledi i politikaya 
de inilecektir.  
[!] Reform hareketinin sadece dini boyutunun olma  ve ba ar ya ula a
nedenlerine de inilecektir. 
[!] Reform hareketinin Osma aki Hristiyanlara etkisine de inilecektir. 

mari anlayyy [!] Dönemin eeesssseerlerinden yararla arak Osm
enecektirrrr.....

[!] Gelenennn kkssseell TTüT rk sanatttatllllar  (hat, tezhip, m
örneklklleeeeer r verrriillececeektk ir.

avrar. [!] RReefeffooff rrrm mm kkkkeeelililimmmeeeeesisisisinin anlnlnlnlnlnlnlnlnllnnaa aaaaa aç anaca r
[!] AvAvvvrurupapapapapapappap dddddevvevevevevevleleelelelelleeletlltltltltltltt eerindeeeee vvvvvvve eeeeee OOOOOOOOOOOOOsma Devleti’
[!] RReefeffoorrm hhhhhhhff arreeeeketleri kkkkkkkkkkkarararrrrrarrr Osma De
de ininniiilleeccekkttttiir.  
[!] RReefeffoorrff m hhhhareeeketinin sssssssssadadadadadadaddaadececececececececeecee e dini boyoyyoyyyyyututututututtutunuuuuu un
nededdennlnnlere iineeeee dddde inileceeeektktktkktktiri . 
[!] RReefeffororrffff m hhhhhhhaarraaaaa eekekekeetinin nn n OOOOOOsssms a ak
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3. ÜN ARAY YILLARI (XVII. YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1.  XVII. yüzy a lar  Asya ve Avrupa devletlerinin 

siyasi durumunu aç ar.

[!] Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da ba ayan ayaklanmalara
de inilecektir.  
[!] Ekber ve er ed sistemine de inilecektir. 

2. Osma -Avusturya ve Osma - ran sava ar Osma
Devleti’ne etkilerini de erlendirir. 

[!] Bu sava ar iyasi, sosyal, ekonomik aç ardan etkilerine de inilecektir (sava ar
uzun sürmesi, devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmama retimin azalma
ye arlar rtaya ç ama ar gelirlerinin azalma ). 
[!] Zitvatorok Antla a  Osma Devleti’nin Avusturya’ya yöne
politika  meydana gelen de rgulanaca r. 

3. Merkezî otoritenin zay flama ayaklanmalar rtaya
ç a ara a iyi aç ar. 

[!] Celâli, stanbul ve Eyalet ayaklanmalar ele a aca r.

4. Avrupa devletleri ara ya anan rekabetin Osma
Devleti’ne etkilerini aç ar.

[!] Co rafi Ke flerin Osma Devleti’ne etkileri vurgulanaca r.
[!] Merkantilizmin Osma Devleti’ne etkilerine de inilecektir. 

5. II. Osman’ ahat aray ar aç ar. [!] Islahat kavra anla zerinde durulaca r.
[!] Genç Osman’  Lehistan Seferi’ne bizzat ka a emi vurgulanaca r. 

6. IV. Murat’ iyasi ve askerî faaliyetlerini aç ar. [!] IV. Murat’ ar ele a recine de de inilecektir.
[!] IV. Murat döne ahatlar erkezi otoriteyi güçlendirme ça alar çerçevesinde 

enecektir.  
[!] Koçi Bey ve Katip Çelebi’nin risalelerine döne ahat ça alar a la
de inilecektir. 
[!] Kasr- rin Antla a ’ emi vurgulanaca r. 

vletlerinin de inilecektir.  
[!] Ekber ve er ed sistemine de inilecektir

ar Osma [!] Bu savvvvvaaa ara iyasiisisi,, sosyal, ekonomik 
uzununnn ssüürmmmmmeesiisi, ddded lvleetitin nnnnn n AAnA adolu ile ilgilene
yeyeyeyey aaararrrlar ttrtaya çççççççç ama ar ge
[[![ ] ZZZZiitvvvaaaatotototororororokkk k AnAnAnAnAntla aaaaaaaaaaaa  Osma Dev
poppolliliititikkkkkkaaaaaaaaa mmmmmmmmeydannaaaaaaaaaaaa gegegeggegeegegegegelelelelelellllellellen de rgu

malar rtaya [[!] CCCCeellâlii,,, stanbul vvvvvvvvveeeee EEEEEEEEEyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaalllllllllleeeeeeeet ayaklanmalar

n OOOOOsmmsmsmsmsmsmsma [[!] CCCoCo raffffffffiiiiffffffffff KeKeKe flff erinn OOOOOOOOsmmsmsms a Devlllllleeeeeeetitititititit ’ne e
[[!] MMMMererrkantntntntntntntililii izzmimimmm nn OOOOOsmsmsmsmaaa Devletititiitiitii’n’n’n’n’n’n’nne etk

[!] Islahat kavra anlaaaaaaaa zzzzzereeeee inde dururr
[![![![![![![![!]]]]]]] GeGGGG nç Osman’ Lehhhhhhhhisisisisisssstatataaaaaannn nnnnn SSSSSeferi’ne bizz

ç ar. [!] IIIIVVVVVIIII . MMMMuuuuuuuurararraararaattttttt’ ar ele a recine de
[!] IV. Murat döne ahatlar erkezi ot

enecektir
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7. T ar sistemindeki de i imin sebep ve sonuçlar
de erlendirir. 

[!] ltizam ve mukaata usulüne de inilecektir.

8. XVII. yüzy Avrupa’da meydana gelen bilimsel
ge eleri ve siyasi olaylar avrar. 

[!] Otuz Y ava ar a, ngiltere’de me ruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet
yönetimine de inilecektir. 
[!] Bilimsel ça alar ve bu ça alar eme olan etkisi vurgulanaca r. 

9. IV. Mehmet Dönemi iç ve politikadaki ge eleri
aç ar.

[!] XVII. yüzy ya a ahatlar enel özellikleri ele a aca r.
[!] Osma -Lehistan, Osma -Rusya, Osma - Avusturya erine de inilecektir. 

10. II. Viyana K atma ’ sebeplerini, atma sürecini ve
sonuçlar  de erlendirir. 

[!] Avrupa devletlerinin haç zihniyeti vurgulanaca r.

11. XVII. yüzy Osma Devleti’ndeki kültür, sanat, 
mimari ve bilim alanlar aki ça alar e erlendirir. 

[!] Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Mimar Mehmet A a, Nef’i, Karacao lan, Lagari Hasan
Çelebi, Itri, Nabi, Hattat Haf  Osman, Naima gibi sanatç ar anlar
ça malar  ve eserlerine yer verilecektir. 

[!] Bilimsel ça alar ve bu ça alar em

eleri [!] XVII. yüyy zyyy ya a ahatlar enel öze
[!] Osma -Leehhehehehhissttan, Osma -Rusya, Osma -

ürecini ve [!] Avrrrrruppupppppupu aarrrr dddevlvvlvllvvleeeetltlleeerininnnin haç zihniyeyy ti vurgulan

nat, 
rir.

[!] Evllliyyyyyaaaayyyy ÇÇeeeleebibbbbb , KKKKatip ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇeeeeeeellleeeeeeeebbbbbibibbibi,,,,,, MMMMiMMMMMMMMM mar Mehmet
Çelebiii, IIIIIttrriri, NNNaaaabbbbi, HHattat HaHHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHaaHaafffffffffffffffffffffffffff OOOOOOOOOOOsman, Naima ga
ça mammaalaraaar vvveee essserlerine yyyyyyyyyyeeeeeeeer rr r rrrr vvvvvvvverilecektiriririrrr. ..  
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4. ÜN AVRUPA VE OSMANLI DEVLET (XVIII. YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;

1. Avrupa devletleri ve Osma Devleti’nin XVIII. yüzy l
alar aki öncelikleri fark eder.

[!] ttifaklar rulmas ndaki faktörler aç anaca r.
[!] Avrupa devletler alar aki süreklili e ve Osma Devleti’nin Avrupa 
politika  de en rolüne örnekler verilecektir. 
[!] Rusya’ a aç a rken Çar I. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki 
reformlar aca de inilecektir. 
[!] ngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya kar Osma rak rudu una
de inilecektir. 

2. III. Ahmet Dönemi iç ve adaki ge eleri ve
ahat ça alar e erlendirir. 

[!] Osma -Rusya, Venedik, Avusturya erine de inilecektir.
[!] Lale Devri’nde ya a ahatlar ve ahatlar arakteristik özelli i
vurgulanaca r. 

3. Ay anma Ça ’nda meydana gelen ge eleri ve bu
ge elerin etkilerini kavrar.

4. Sanayi n a ’ edenlerini ve ortaya ç an de eri
kavrar.

[!] Sömürgecili in yay lma ele a aca r.
[!] Osma anayisi ve Avrupa sanayisi üre eri aç an kar a r aca r. 

AÇIKLAMALAR

II. yüzyyy l

[!] ttifaklar rulmrr as ndaki faktörler aç an
[!] Avrupapaapapa deeeevvleeletler alar aki s
politikaaa ddee ene rrololünününününününü e örnekler verilecek
[!] RuRuRuRussysyyyaa’yy a aç a rken Çar I.
reforrrff mlmmmllarar acaca a dde inilillllllllllececeececcececceece ektir. 
[!] ngnnggililttererrrrre’’’e’e ninininninin nnnnn 1717171771711791’dennnnn nnnn n ititittttiitititi ibiibbbbbbbbbbbbbbbaaaraaaaa en Rusya’ya ka
de innnnilleeeecceektiiirrrr. 

elerererereerrriiiii vvve [!] OOOsmssmmmaa -RRRRRusyyayy , Veneeeeeedidididdididididik,k,k,k,k,k,k,k, AAAAAvusturyyyaaaaaa
[!] LaLLaalleee DDeevrrrrrriii’i nddde yaaa aaaaaaa ahahahahahatlar ve a
vurggguluulanaanaaca r.r. 

eri ve bubububububuuu

de eri [[[[[[[[!!!!!!!!]]]]]]]] SSSSSSSööööööömümmmmm rgecili in yayyy lmmmmmaaa eeeeeeeelelelelelelele a aca r.
[!]]]] OOOOOOOsmsmsmsmsmsmsmmaaaaaaaa ananananananannayaayaaayyisisisisisissi iiii vevevvevvevyyyyyy AAAAAAAAvrvrvrvrvrvrvrrupuuuuuuu a sanayisi üyy re
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5. Osma - erini, Rusya’ ge eme siyaseti
aç ndan de erlendirir. 

[!] 1736-39 Rus-Avusturya ittifa -74 Osma ava ar ele a aca r.
[!] Fransa’ya verilen kapitülasyonlar deva âle getirilmesinin Osma ekonomisine 
etkisine de de inilecektir. 
[!] K r ’ emine Osma - eri çerçevesinde de inilecektir. 
[!] Rusya’  Balkanlar’daki faaliyetlerine de inilecektir. 
[!] Küçük Kaynarca Antla a ele a aca r. 

6. Amerika Birle Devletleri’nin kurulma ilgili
olaylar aç ar.

[!] ABD’nin ba z azanma aki Frans z deste ine ngiltere-Fransa rekabeti
çerçevesinde de inilecektir. 

7. Fra htilali’nin sebeplerini ve htilâl sonra da ortaya
ç an fikir hareketlerini de erlendirir. 

[!] htilal’in siyasi, ekonomik, sosyal ve fikri nedenleri aç anaca r.
[!] 1830 ve 1848 ihtilallerine de de inilecektir. 

8. III. Selim Dönemi siyasi ge eleri ve ahat
hareketlerini kavrar. 

[!] Z Ya antla alar de inilecektir.
[!] Askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda ahatlar ele a aca r. 

9. III. Selim Dönemi Osma - Fra siya erini 
aç ar. 

[!] s r’ gali Fra z- ngiliz rekabeti ve Fran rgecili i aç an ele
a aca r. 
[!] Osma ’ Fransa’ya kar zledi i “Denge Politika ile ngiliz- Rus ittifa
de inilecektir. 

10. XVIII. yüzy Osma Devleti’nin yönetim ve bürokrasi 
anlay eydana gelen de eri örneklerle aç ar. 

[!] Divan- Hümayun’dan Bab- Âli’ye geç ilgili ge eler verilecektir.
[!] darî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine de inilecektir. 
[!] Ayan ve e raf lana ç a ebepleri ve etkileri verilecektir. 
[!] Nizam- edid Ordusunun kurulma  ayanlar yükse endirilecektir. 

11. XVIII. yüzy ahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu
lahatlar r, e itim ve sanat alanlar aki 

etkilerini de erlendirir. 

[!] Küçük Kaynarca Antla a ele a aca

ilgili [!] ABD’nin bbbaaaaa z azanma aki F
çerçevesindeee eee de inilecektir. 

a da ortaya [!] hththth iiliillli aal’’in ssssiyyyaaasi, eeeekok nomimmmmmm k, sosyayy l ve fikff ri n
[!] 181181833303330 ve e 1818181848484848 iiihththhhtiilallerrininininininininininnniine eeeee de de inilecektir

at [!] ZZZ Yaa antla aaaaaaaalllllllararararaaraar de innililiiilileeeeeeeeccccekt
[!] AAAAskkkkererîîî, sooooososooo yaaal ve ekokkokokokooonononnnn mimimimimmik kkkk alanlr arrrdadadadadadadaa

erinininininnnniiiiii [!] ssssssssss r’ galiii FFFraaaaa z- ngiliz rekkkkkkkkaaaaaaabbbbbbbbaaaaa eeeeeti ve
a acacacaccaaaa r.r  
[![[[ ] Osmmmmaaaaa ’’ Fransa’ya kar zlzlzlzlzzlzlzlededededededededi i “Den
dededededdeded inilecektir. 

m ve bürokrasi 
e aç ar. 

[!!!!]]]]] DDDDDDDivivivivivivivivaaaaaaaannnnnnn----- HHHHHHümümümmümmüümaaaayyyyyyyunununnunununyyyyy ’dddddddaaaaaaaannnnnn BBBBBBBBaaaaaaaba - Âli’ye geç
[!] darî kkkkkkkr adaaaaa rororoorroronununununununun nnnnn sseeeseseyfffyffffiiiiye yerine daha çok kal
[!] Ayan ve e rafff lana ç a ebep
[!] Nizam edid Ordusunun kurulma ay
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5. ÜN EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1.   XIX. yüzy a ar  Asya ve Avrupa devletlerinin 
siyasi durumunu aç ar.

2. II. Mahmut’un yapt ahatlar ahatlar
meydana getirdi i de imleri de erlendirir. 

[!] Siyasi, idari,  sosyal, askerî ve ekonomik alanlarda ahatlar ele a aca r.
[!] Sened-i ttifak, pa a  yetkileri aç an da ele a aca r. 

3. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yay a
Osma Devleti’nde ortaya ç an ayaklanmalar aras ndaki 

iyi kavrar.

[!] Fra htilali’nden sonra ortaya ç an fikir a ar Osma Devleti üzerindeki 
etkilerine de de inilecektir. 
[!] Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalar  yer verilecektir. 

ark Meselesi’nin Avrupa’ siyasi gündemine
girmesini kavrar.. 

[!] Viyana Kongresi ile Avrupa’da de en dengeler ve Avrupa devletlerinin Osma
Devleti’ne kar zledikleri politika ele al naca r.
[!] stanbul Konfera ’na de inilecektir. 

5. ve Bo azlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin
Osma Devleti’ne yönelik politikalar avrar. 

[!] Kavala ehmet Ali Pa a’ ya ahatlara de inilecektir.
[!] Bo azlar konusunun uluslarara sorun hâline gelmesi vurgulanaca r. 
[!] 1838 Ticaret Sözle mesi ile Osma Devleti’nin ngiltere’ye verdi i imtiyazlar ve 
bunlar Osmanl ekonomisine etkilerine yer verilecektir. 

6. Sanayi n a ’ Osma Devleti’ne etkisini analiz
eder.

[!] Sömürgecilik anlay Osma Devleti’ne etkisi vurgulanaca r.

7. Tanzimat Ferma ’ Osma iyasi, sosyal ve kültürel
haya  etkisini de erlendirir. 

[!] Tanzimat Ferma ’ haz rlanma etkili olan iç ve iyasi ge elere de
de inilecektir. 

[!] Siyayy si, idari,  sossyyyyal, askerî ver ekonomik alanla
[!] Sened-i ttifak,,k,k,,k,,, pppaa a  yetkileri aç an da

ndaki 
[!] Fra hhthtiiilalliiii’nddddddeeeeeennnnn sssssonononononrrrrrraaaaaaa ortaya ç an fikir ff a
etkilerineee e dddeddeed de ininininnniinnnililileeeecektkttktiri . 
[!] Avrupappaa ddddevevleetltlerrininininninninn BBalkannnnannannnnanlalaaaalaalaaar rrr üzerindeki polit

[!] Viyayy nnnaaa KKKKoonnngrrrreeeeesi iiile Avrrupuppppupurr a’a’a’a’a’a’aaa dddddddddddddaaaaaaaaaa dddde en ddddddddeeeeeeeennnnnnnngele
Devleti’nnnee kkkakarrr zzzlzzzz eddidd kleri poooooooooolillllil tiiikakakakak ea le al nacacacacacacacacaaaaaaaa r.
[!] stanbubbuulll KoKoonfeeeerararaarararrrr ’nnnnnaaa dedededede ininini ilecektir. 

n [[[[[[!]]]]] Kavalaaaaa eeeeehmhmh ett AAAAlilili Pa a’ yaaa ahatlar
[!!!![!]]]]]]]] BoBoBoBoBoBoBo azlar kokk nusunun uluslararaa sssssoss run hâlin
[!]]] 181818818188183838383838383838 TTTTTTTiiiiiicacccc ret Sözle mesi ileeee OOOOOOOsmmsmmsmsmsmmaaaaaa Devleti’ni
bunlar OOOOOOOOsmsmsmsmsmsmmsmanananaananananl ekekekekekekeke onnnnnnomomomomomomomisssisisssininnininininine ee e e eeeeeeeettttkttt ilerine yer verile

naliz [!] Sömürgecilik anlayyy Osma Devleti’ne et
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8. K r ava ’ Osma Devleti ve Avrupa
devletleri aç an önemini aç ar. 

[!] Osma Devleti’nin i rçlanma sava ra oldu una da
de inilecektir. 

9. Islahat Ferma ’ Osma siyasi, sosyal ve kültürel
haya  etkisini kavrar. 
10. I. Me rutiyet Dönemini Osma Devleti’nin 
demokratikle süreci aç an de erlendirir. 

[!] Jön Türkler (Genç Osma ar) hareketine de de inilecektir.
[!] Kanun-i Esasi’nin demokratikle süreci aç an önemi vurgulanaca r. 
[!] Mecelle’nin aile hukuku aç an önemine de inilecektir. 

11. 1877–1878 Osma -Rus Sava (93 Harbi)’
sonuçlar aç ar. 

[!] Berlin Konfera ’na yer verilecektir.
[!] Ermeni Meselesi’nin ortaya ç  ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. 
[!] Osma -Rus Sava  Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya ya an 
göçlere yer verilecektir. 
[!] Osma -Rus Sava ’nda ngiltere’nin politika de ine gitmesine vurgu ya aca r.

[!] 1878 
ve 

[!]
olarak izle

12. II. Me rutiyet Dönemi siyasi sosyal, kültürel ve
ekonomik ge eleri de erlendirir. 

[!] ttihat ve Terakki Cemiyetine de inilecektir.
[!] Bosna-Hersek’in ilha a, Bulgaristan’ a z azanma ve Girit’in 
Yunanistan’a ka a  de inilecektir. 
[!] Osma c slamc l Türkçülük ve Ba c fikir a ar  de inilecektir. 
[!] 31 Mart Olay ’na da yer verilecektir. 
[!] Osma -Alman ya a a  da de inilecektir. 

13. Osma meydana gelen de eri analiz
eder.

[!] Ba -yay Osmanl meydana getirdi i de rgulanaca r.
[!] Osma Devleti’nde ka aki de rgulanaca r. 
[!] Ka ar taraf an gerçekle rilen yay n faaliyetlerine yer verilecektir. 

14. Osma Devleti’nde e itim ala meydana gelen 
ge eleri kavrar. 

[!] Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir.
[!] Az  yabanc kullar faaliyetlerine de de inilecektir. 

[ ] ç

[!] Berlin Konfera ’na yer verilecektir.
[!] Ermeni Meseleeeesii’’’nin ortaya ç ve Ermeni
[!] Osma -Rus SSSSSavvava Balkanlardan ve 
göçlere yer vvvvveere ileeececcektktkkttk iirririr. 
[!] Osma -RRR-Rus SSSSSavvvaaa ’’’’ dddndndaaa ngiltere’nin politika d

[!] 1878 
vevee 

[!]
olarak izlzzlee

ve [!] ttihaatt vvevee TTTTTerakkkkkkkkkkkkkkkkkkkii iii CCCCeeemmmmiiiyyyyyeeeeeyyyy tiitititiine de inilecccccceeeeeeeektktktktktktktktiiir.
[!] Bosna-a-a-HHHHHeHHHHHH rssses k’in iiilhlhlhlhaaa a, Bulgaristannnnnnnn’’’’ a
YuYYYY nanistanananana ’’’’’’’’a a aaaaaaaa kkaa aaaa  de inilecektirirrirririr...
[!!![![!!]]]]]]] OOOOOOOsma ccc llslamc l Türkçüüüüülülülülülülülük k kkk kk vevvvvv  Ba c
[!]]]]]]]] 31313131313131 MMMMMMMart Olayyy ’na da yer verililii eeeeeeeececececececeec ktktktktkkk iriii . 
[!] OOOsmsmsmmsmmmmaaaaaaa -A-A-AA-AAAAlmlmlmlmlmlmman yyyya aaaaaa aaaaaaa  da de inilecek

eri analiz [!] Ba -yayyy OOOOOOOOsmsmsmsmmsmsmaaaaaaannnnnnnllllll meydy ana ge
[!] Osma Devleti’nde ka aki de
[!] Ka ar tarafff an gerçekle rilen yayy n faaliy



15. Osma r, sanat ve mimari anlay avrar. [!] Sahne sanatlar (opera, tiyatro vb.), süsleme ve görsel sanatlardaki ge elere
de inilecektir. 

16. Trablusgarp ve Balkan sava ar ebep ve
sonuçlar aç ar. 

17. I. Dünya Sava ’ ebep ve sonuçlar avrar. [!] talya ve Almanya’n n siyasi birliklerini kurma yer verilecektir.
[!] Osma Devleti’nin I. Dünya Sava ’nda mücadele etti i cephelere yer verilecektir. 
[!] 1915 Olaylar ebep ve sonuçlar yla ele a aca r. 
[!] Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, ma eri gör ü ü ve önder olu  yer 
verilecektir. 

avrar. [!] talya ve Almanya n n siyay si birliklerini k
[!] Osma Devleti’nin I. Dünya Sava ’nda
[!] 1915 Olaylylylylaaaar ebep ve sonuçlar ylayy  ele a
[!] Atatürk’ü’üüüün vatan ve millet sevgisi, ma
verileceeeektkk irrr..



-1774)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

11.1.1. 1595-

-

klar.

-

dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.
a) Okyanusa v

durulur.  

sebepleri üzerinde durulu

11.1.5. 1700-

Burada verilen kronolojik 

-

eder.
a)))) OkOOOkOkO yaayanununun sa v

duududururururrullul r. 

sebepleri üzereerereerinininninnndededededededee ddddddduruluuu



-

-

etkilerini analiz eder. 
a) Roma Katolik Kilisesi’nin fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik

-manevi (Rönesans-

sosyo-politik (ülke-
-ekonomik (merkantilizm ve 

de

askerî ve 

b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet

ih

aaa)a))) RoRomama KKK tatolollikkikiikik Kilisesi’nin fikrî-ma

-manevi (Rön

ssoooooosyoo-politikkkkk k kkkk (ü((ü(üüüülklklklklkkllklklkklkll eeeeeeeee-----

dededdee

askekekekekekkeerîrîrîrîrîrîîrî vvvvvvvve eeeee e e

b) Merkantilist ekonomi ve Askerî De



durulur.  

tedbirlere (toplanan vergilerin 

r.

sosyo-

Sis

ç) Lâle Devri olarak bilinen dönemde g

Devleti’nde Müslüman ve ga

tedbddbirlere (toplanan vergilerin

r.

sossysyo-

SiSS s

ç))) LLLâlâlâlâlee Devri olarak bbbbbbililillilliliilinininininininineenene  dönemd

DeDeDeDeDeDeDeDevlvlvllvllvlv eteteteteteteteti’i’i’i’i’ii’ndndnndndndndndee eeee MMMMMüMM slüman ve ga



-1914)

11.3.1. 1774-
Rusya tar

-

- -

-
- -Rus 

-

Düyûn-

-Hersek’in Avusturya Macaristan 

verilir.

gidilmemelidir.

-

--
-

-

DDDDDüüüüüyûûûn-

verilir.

giiiiiiiididdidididididilmlmlmlmlmlmlmemememememememeleleelelelellidiididiidi ir.



-1914)

Devleti’nin 

leti’nin merkezi yönetimine 

eder. 

Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 
a) 1768-

-Rus 
müca

gibi
-Macaristan, Almanya ve Fransa gibi 

-Rus-

n merkezi yönetimininninee

aaa)aa)) 17768-

mmmmmmümmm caaa

-Rus-



EN DEVLET-

-
(Avusturya-

b) Avrupa’daki 1830- -ekonomik ve sosyo-politik

c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm,

ordu kurma projelerinin
(Nizam- -i Mansûre-i
Muhammediye, Asâkir-

c)
teknolojik engeller üzerinde durulur. Muafiyetlere ve "bedel-i askerî" 

b) Avrupa’daki 1830-

c)c)c) AvvAvAvvrururruuppap  modern siyasi ideo

(N(N( izzizzamamamammm-
MuMuuMuhahahammediye, Asââsââââââkikikikikikikikirrrrrr-

c)
teknolojoojojojikikikikkikk eeeeeeeengngngngngngngn eelee ler üzerinde d



-

-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar 

ve demografik gücü bir millî güç unsuru o

c) Ulus devlet an

üzerinde durulur.  

kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-

c) Ulus devlet an

üüzü erinde durulur.  

kukukuuuk rurururumlmlmlarararaaaa a (H(H(H(H(( endesehane ve Müh



-

- a) Sened- -

b) Tanzimat v
-toplum 

11.4.5. 1876-1913 

-

b) Devletin 

-Hersek, Arnavutluk) 

b) Tanzimat v

b) Devletin 



ar 
üzerinde durulur.  

b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta

c

hayat üzerinde ko
süreçte kamu maliyesinde y -

b) Küresel kapitalist güçlerle 

ccccc

süreeçtçtçç e e eee kakakakakakakkakkammumummmmummmmu mmaliyessininininininnndededededededede y



ti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin -

r üzerinde 
durulur.  

- 
durulur.  

metropolleri i

duddddududdd rulur.  

----
durulur. 

memmm tropppppololololllllelllelelerrir  i







1.

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile 

ve aske toplumun siyasi, sosyal 
emal’in fikirlerine etkisi ele 

ekonomik durumunu analiz eder.
Cemiyetine

siya analiz eder.
irmesinin gerekçeleri üzerinde durulur.

c) Çanakkale Cephesi’ndeki deniz ve kara zaferleri ile Irak Cephesi’ndeki Kut’ül-Amâre Zaferi’ne, Kafkas

ç)  Mustafa Kemal’in  Çanakkale,  Kafkas  ve  Suriye  Cephelerinde Çanakkale

ailelerin

ri üzerindeki

tutumu üzerinde
durulur.

verilir.

yal
emal’i

c)c)cc))c) Çanakkale CeCepphphhese ii’nddddeeeki deniz veeeeeee kkkkkkkararararararara aaaaa zaferleri ilililllleeeeeee Irak

ç)ç)ç)ç)ç)ç)))  MuMMM stafa Kemmamaalll’’innn  ÇÇaÇaÇaaÇaÇaÇÇ nanakkkk ale,  KaKaKKKKaKKK fkfkas  ve  Su iiiiririyeyeyyyeyy   C

durulur.



KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
2.1. Kuvay-
Meclisini

ç) Havza  ve  Amasya  Genelgeleri,  yerel  kongreler  ile  Erzurum  ve  Sivas  Kongrelerinin  millî 
hâkimiyet ve 
d) Amiral Bristol ve General Harbord Raporla

f) Misak-

re 

analiz eder. durulur.

helerinde verilen mücadelelerin 
ülkemizin ba kavrar. üzerinde durulur.

gelen 
-

durulur. 

e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne, bu emir ülkelerden

f) Sakarya  Meydan  Muharebesi  ve  Büyük  Taarruz’un  Millî  Mücadele’deki  önemi  üzerinde durularak

hâkimiyet ve 
d) Amiral Bristol ve Generaaal l Harbord Raporlaaa

f) Misak-

üzüzüzüzüzüzüzeeeere inde duruluruurr..

-----

e) Tekâlif-ff i Milliye EmEmEEEmEmirrrrrleeeeeeririririiriri’n’n’nn’n’n’ne,eeeeee bbbbbu emir

f) Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un M



m Karabekir, Fevzi Çakmak,
verilir. 



KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö

kân-

da önemi

kavrar. 
a) Tevhid- Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ele

b) 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel önem

uygulam
eri ile 

ve

haklar üzerinde durulur. Türk ka

kavrar.

kân-

da 

a) Tevhiddd---

b) 1933 ÜÜÜnnnniiivvveverssiteeeee eee RReffformu’ndndndndnddananaaaa  haraararra keketle Atatatataaatütütütütütüttürkrrrrr ’ün

uygulam



3.8.
Atatürkç analiz eder. 



















b) Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir.el ölçekteki siyasi, asassskekekekkkeek rrrriiiii vvveee eee e e ekekekekeeekekkkonononoononoononnomommomommomomoo iiikikikkkiiik öörgggütütütütütütütütütttütttütttlllllleleleleleleleerlrlrllrrllrrr e eeeeeeeeeeee ililiiii işişkik sine yer verili











 VE 12. 
PROGRAMI

: 9.1. Kümeler
KONU: 9.1.1. Kümelerde Temel Kavramlar

Terimler: k küme, sonlu küme, sonsuz küme, 
kümeler
Sembol ve Gösterimler:

1 2 3

, , , , , ,

, , ,..., , |  in  sahip oldu zellikler

gösterimler 
küme, 

sonlu küme ve sonsuz küme 

KONU:
Terimler: b

Sembol ve Gösterimler: , , , , , ( )

ndaki 
eder. incelenir.

incelenir.

kullanarak problem çözer. modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU:
Terimler: d
Sembol ve Gösterimler : 2, , , , , , , , , , ,

mler 
küme, 

ve sonsuz küme

KOONUNUUU::

Gösterererererre imimimimimimimler: ,,, , ,,, ,, ,, (( )))),,, , ,,, ,, ,,, ((,,, , ,,, ,,,,

ndaki
incele

incelenir.



2

çarpma 

 nin ge
nin geometrik temsilinin de kartezyen koordinat 

KONU: 9.2.2. Birinci Dereceden Denklem ve 
Terimler: b
Sembol ve Gösterimler: <, , >, , , , , , , , , ,

9.2.2.3. Birinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklem ve 

bulur.

içeren birinci 
dereceden bir bilinmeyenli denklem 
ve e
bulur. 

,  ve ,

9.2.2.5. Birinci dereceden iki 

sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve 
analitik 

düzlemde 
KONU:

Terimler: üstlü ifade, köklü ifade, rasyonel kuvvet

Sembol ve Gösterimler: , ,

9.2.3.1. Üstlü ifadeleri içeren 
denklemleri çözer.

ile ilgili özellikler cebirsel olarak incelenir.
9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini 

kilendirerek 

 ve , için 
vurgulanarak; köklü ifadeler ve özellikleriyle 

üzerinde durulur. 
Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle 

nci dereceden bir 
denklem ve

içeren birinnnncicii 
r biliiiinmnmnmnmnmnmnmmeye enli denklkklk eememme  

,  vvveeee ,e vvvvveeee ,

nci derecedennnnnnnn iiiiiiikikikikikikikiki 

çözüm kümelerini bubbulululuuuuurr.rr.r.rr.

Birinci deererererererereececececececececededededededdden iki bilinme

düdüdüdüdüdüdüdüzlzzlzlzlzlzlzlememeemememe ddddde 
KONU:

tlü ifade köklü ifade rasyonel kuvvet



KONU: 9.2.4. Denklem ve 
Terimler: o
Sembol ve Gösterimler: %, =
modellemede ve problem çözmede 

peynirin 7,99 fiyatla 
9,75

modellemede ve problem çözmede 
 yeniden yazma 

(
5 9( 32). . 32);
9 5

sözel ifadelerd grafiksel 

uygu listelenen türde 

stratejilerinin

problemler üzerinde durulur 
su vb. fatura ve ödemeler; - -

(km/s m/s)) gibi).

KONU: 9.3.1. Fonksiyon
Terimler: f

 fonksiyon, 

Sembol ve Gösterimler: : , ( )

yerine önce bire bir olan ve olmayan fonksiyon 

-grafik 
-

ki vb. 

 yenid

(
5 9( 32). .5 9
9 5

( 32)32) 5( 32). .( 32).32 .32 .

ssössösözezezezezellll ififififadadadadadeleleleelee erd

uuuygggggu listelen

sstraaaatttejiilerinin

blem çözmede 

ppprpp obleleleeleemlmlmmmlmlmmlererereer üüüüüzzezez rinde duruluuuurrrrrrrr 
susuuu vvvvvb.bbb. ffffattataturururu aa ve ödemeler;r;;;;;; -

(k(k(k(k(k(k(k(km/m/m/m/m/m/m/m/s sssss m/m/m/m/m/m/m/m/m s)s)s)s)s)s)s)))))))) gigigigigigigg bibbbib ).

KONU: 9.3.1. Fonksiyon



için belli bir 
 ( ( )) üreten 

bir 
için ( ) in 

(1), (2), ( ), (2 ), 
(

fonksiyon ve 

gösterimini yapar. görüntü kümeleri gösterilir. 

ve 

görüntüleri belirlenir.
-

y-

Bir = ( )
(varsa), 

- ( ) = 
 kümesi 

kümesinin fonksiyon 

( ) = +

durulur. 
P

ilgili 

9.3.1.3. ( )= ( ) biçimindeki = 1, 2, 3, –

gögögöögögögörüntüleri belirlenir.

y-y

BiBiBiBir 

-- (((

kükükükükükükükümesi

((( ) = +

dudududududududururururururururululululululululurrr.r  
P



9.4. Üçgenler
KONU: 9.4.1 

Terimler: ü
- -Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar- -Kenar-

Sembol ve Gösterimler:
, , ( ), , , ,

,
    

ölçüleri

gösterir.

belirler.

Kenar- -Kenar -Kenar-

incelenir.
Kenar-Kenar-

sebepleri K.A.K.

9.4.1.3. Bir üçgende daha uzun olan 

terir.

KONU:
Terimler: b - -Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar 
(K.K.K.) -

Sembol ve Gösterimler :

paralel er 

Kenar- -Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar 
-

- -Kenar (K A K ) Kenar-Ke

belirler.

Kenar- -Kenar 

inincecellele iiininir.r.
KeKKKKKenaaarr-KKKKenannnn r-

ssebeplererereriiii KKK.KK.K.K.KKK AA.AAAA.AA.AAAA...K.K.KK

gendededeeeee ddddddddahaaaaaaa a uzun olalal nnn n

terir.

KONU:



da 

ora . lan 
K.K.K ve A.A. 

9.4.2.3. Üçgenlerin
modelleme ve problem çözmede modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU:
Terimler: a ik, diklik merkezi, orta 
dikme, 
Sembol ve Gösterimler: '

, , , ,

Pergel-cetvel veya dinamik geometri 

Ü

yer verilir.

çizdirilir.

nokt

Cetvel-pergel veya dinamik geometri 

9.4.3.4. Üçgenin kenar orta 

gösterir.
uç 

-cetvel 

Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir.
9.4.3.5. Üçgenin yüksekliklerinin bir 

in 

belirler.

–cetvel veya 

KONU: 9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
Terimler: dik üçgen, Pisagor teoremi, birim çember, trigonometrik oranlar

e : , , ,, , ,, ,,

Peeeerrrgrgr elellllll---ceccececetttvtvtvtv lellelelelel vvvveyya dinamik geometr

ÜÜÜÜÜÜ

yeerrr r veerilir.

çizzzzdzdzddz irrilii ir.

Cetvel-pergel veyyyyyyya a a aaaa didididididididinanannnann mik geomet

nar orta 



Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx

9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor 
teoremini ispatlar ve uygulamalar 
yapar.

Pisagor teoreminden “Bir ABC üçgeninde= 90° için gerek ve yeter 
2 2 2

= 90°   = +  = +   = 90°
Bir dik üçgende dik kenarlar, yükseklik ve 

 buldurulur. 
Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay 

uygulamalar yapar. Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik 

kenar 

irim çember 

9.4.4.4. Üçgende kosinüs teoremini 
ispatlar ve uygulamalar yapar. modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU:
Terimler: alan, taban, yükseklik, sinüs teoremi

Sembol ve Gösterimler: ( )

yapar. Üç 

kenarlara indirilen dikmelerin

kenarlara çizilen dikle

r. Diiikk kkk üüçü gende; 30°, 45° ve 60° nin t

kkekeeenanaaaarr rrrrr 

irim çember 

kosininninnnnnüsüsüsüsüsüsüsü  teoremini 
malaaar r r r r r r yyyyayyy par. mmmmmom ddeeeellenmememememeesiisisississs niiini iiiiçeçeçeçeçeren probobobbbbbblelelelelelelelemmmmmlmmm er

KONUNUN ::
ban, yüyüyüyüyüyüyüükkkskskkskk eklik, sinüsüsss ttteoorrrer mii

rimler: ((((((( )((((((((

ÜçÜçÜçÜÜçÜÜçç 



9.4.5.2. Üçgende sinüs teoremini 
ispatlar ve uygulamalar yapar.

9.5. Veri
KONU: 9.5

Terimler: a en ,
standart sapma
Sembol ve Gösterimler: 1 3, , ,

9.5
ölçülerini verileri yorumlamada 

yer verilmez. 

KONU: 9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Terimler: veri, kesikli veri, sürekli veri

9.5.2.1. Gerçek hayat durumunu 
uygun grafik 

türleriyle temsil ederek yorumlar.
durumlara da yer verilir.
Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.
9.6

KONU: 9.6
Terimler:

Sembol ve Gösterimler:

9.6

- an durumlar incelenir.

9.6

hesaplar.
larak

i l

yorumlamada 

yeyyyyeyyyy r vvevvv rilmlmlmez.

KONU: 9.5.2.. VeVVeerillerriir n GGGrafikllleleleelle GGGGGGGGGGösössösösösstteteeetetetterilmesi
esikli vevvvvv ri, sürekli veverririi

ayat ddddddddururuururururumunu 
uyuyuyuyuyuyuyuygun grafikkkk 

derek yyyyyyyyorororororumlar.
dud rurumlmllmlmlm aara da yer verrrililililililliliriririririririr.....
Serpme ve kutu gggggraraaaaaafifififififififiklklkklklklklklerererereeeerine yer v
9.6

KONU: 9.999 6666666



Simülasyon vb. 

10. SINIF

Sayma
KONU

Terimler: toplama prensibi, çarpma prensibi, faktöriyel,  permütasyon, kombinasyon,

Sembol ve Gösterimler: !, ( , ), ( , ),

prensiplerini kullanarak hesaplar.

Örnek: “Alfabedeki harfleri 

= 1, 2, 3, 4 için incelettirilerek

10.1.1.4.
özellikleri incelenir:

( , ) ( , )
( ,0) ( ,1) ... ( , ) 2

( 2

gösterir ve 

(ax+by)n , ,
örneklere yer verilmez.

KONU: 10.2
Terimler: öteleme, simetri, 

ÖrÖ neek:k: ““AlAlAlAlllfaffafafafafff bedeki harfleri 

= 1, 2, 3, 4 içi

özelliliiiklkllklkllleeeree i incelenir:
((((( , ) ( , )))))))(( , ) ( ,, ) ( ,(((
( ,0) ( ,1))))) .... . ( , ) 2( ,0) ( ,1)1)11)))) .... . ( ,,0) ( , , )( ,1)1)1)))))) ...... . ( ,( , ,( ,

(

gösterir ve



Sembol ve Gösterimler: , , . ,

10.2

fonksiyon grafikleri çizer.

( )  ( )

= ( ) = ( - ) = ( ) = ( ) ,
= - ( ) = (-

hem de 

10.2
ve 

kullanarak - ve  

Elde edilen + -
ve 

girilmez.
KONU: 10.2

Terimler: b
Sembol ve Gösterimler: 1,

10.2
girilmez.

yer verilir.

10.2
çin 

belirleyerek, 
verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 

10.3. Dörtgenler ve Çokgenler
KONU: 10.3.1. Dörtgenler ve Özellikleri

Terimler: d
Sembol ve Gösterimler: ( )

10.3.1.1. Dörtgenin temel 
incelenir.

- ve 

Elde edilen + -
ve 

gigigigiigii iriririrriririlmllmlmlmlmlmeezezezezez.
NU: 10.2

sterimler: 1,

gigiiirirrr lmez.

yeyyeyyeyeyyer r rrrr r veveveveveveveveriririrrrrr lililililililil rrr.rr.rrr



KONU: 10.3.2. Özel Dörtgenler
Terimler: y
kare, deltoid

10.3.2.1. Yamuk, paralelkenar, 

deltoid

uk incelenir. 

10.3.2.2. Yamuk, paralelkenar, 
ve 

unur.
10.3.2.3. Dörtgenlerin alan 

KONU: 10.3.3. Çokgenler
Terimler: çokgen

10.3 Düzgün çokgenlerden 

10.4
KONU: 10.4 Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Terimler: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, diskriminant, sanal

Sembol ve Gösterimler: 2, 1,  1,  ,  ,

10.4
bilinmeyenli denklemleri çözer.

2 biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam 

uk ince

muk, pppparalelkenar, 
veve 

ununuuunnununur.
rtgenlnlnlnlnlnlnllererererererereriniii  alan 

KKOKKKOKKKOK NUUNU: 10.3.3. Çokggggggenenenenenennenlelelelelelerrr
okgen

DüDüDüDüDüDüDüDüüzgzgzgzgzzgzgzgünününününüü  çokgenlerden 



tam kareye tamamlanarak ( 2

göre inceletilir.
10.4.1.2. 1 sanal birim olmak 

 ( , ) biçiminde ifade 
durumlarda ikinci dereceden bir denklemin 

ar 

dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin

10.4
bilinmeyenli denklemin kökleri ile 
ka belirler. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi 

10.5. Polinomlar
KONU: 10.5

Terimler: p

Sembol ve Gösterimler: ( )

10.5
belirtilir.

10.5.1.2. Polinomlarla toplama, 

yapar.
10.5.1.3. Bir ( ) polinomunun ( )

Kalan Teoremi: Bir ( ) polinomunun ile 
bölümünden kalan (

( ) = (
( ) polinomu en fazla ikinci dereceden polinom 

terimler:

deddereereceeceececceeddden bibibiiiibiiiiiiir r rrrrrrr bib linmeyenli denk

nklemmmmmmmininininininin kökleri ile
belirlrlleererreeeee . KöKKöKöKöKöKöKöKöklklkkklklk erererereriiiii vvevv rilen ikinci dddddddderererererererereceeeeeee eden

101010100.5.5.5.5555.5... PoPoPoPPolliliilil nnnomlar
KONU: 10101001010100.5.5.55.5.5.55

((( )



10.5

KONU: 10.5
Terimler: p

10.5 Bir polinomu ortak çarpan parantezine alma 

KONU: 10.5.3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Terimler: rasyonel ifade, polinom denklem, rasyonel denklem

Sembol ve Gösterimler: ( )( ) 0, 0  ( ( ) 0)
( )

10.5

uygulamalar yapar.
10.5.3.2. Polinom ve rasyonel 
denklemlerle ilgili uygulamalar yapar.

10.6. Geometrik Cisimler
KONU: 10.6 Hacimleri

Terimler:

10.6.1.1. Dik prizma ve dik 
piramitlerin yüzey alan ve hacim 

incelenir.
Düzgün dört yüzlü incelenir.

10.6

11. SINIF

KONU: 
Terimler ve Kavramlar:
Sembol ve Gösterimler:

NU: 10.5.3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kü
l ifade, polinom denklem, rasssyoyyooy nel denklem

imler: ( )( ) 0, 000  ((((( ( ) 0))
( )
((( ((0000  ((((( ( ))((

ve rrasasasaasasassyoyyyyyyy nel
uyguguuuguuuulalalalalalalalamammm lar yapar.

101001010100001001 .66..... . GeGeGeGeGeomomomo etetetetrrik Cisimler
ONU: 100000 6.6 HHHacimler

ma ve dik 
alan ve hacim 

incelenir



birbiri ile 
a) Derecenin alt birimleri olan dakika ve 
saniyeden bahsedilir.  

girilmez. 

KONU: 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
Terimler ve Kavramlar: trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon
Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx, cosecx, secx, arcsinx, arccosx, arctanx, T, 
f(x+T)

ir. 
ç) + olmak üzere ±

11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili 
problemler çözer.

a) Kosinüs teoremi, Pisagor teoreminden 

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili 
problemler çözer.

üç
b) Sinüs teoremi çevrel çemberle 

c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon 
grafiklerini çizer.

a) y=sinx ve y=cosx

c) (x)= a. sin(bx+c) + k türündeki 
fonksiy

grafiklerine yer verilmez.
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant 

yer verilmez.

11.2. Analitik Geometri

ir. 
çç)ç) + olmaaak kk üzere ±

teoremiyle ilgili a))a)a)a)a)a KKKKosinüsss ttttttteoeoeoeoeooeoeorrereeerer mmimmmm , Pisagor teore

bbb) GGGerçek hahahhahahahaaaaaayayayyayy t tttt pproblemlere ine y
oremmmmmmmmiyiyiyiyiyiyiyyle ilgili

üçüçüçüççüüçüç
b) Sinüsüsüsüs teoremi çevrellllll çeççeçeçeçeççemmmmbmm erle

c) Gerçek hayat prprrrrrroboboboboboboboblelelelelelelemlmmmmm erine ye
metrik fonksisisisisiisiiyoyoyoyoyoyoyoon nn nn nn a) y=sinx ve yyyyyy=c=cc=c=c=c=c=cosoososososososxxxxxx



KONU: 
Terimler ve Kavramlar: a

Sembol ve Gösterimler: A (x,y), | |, m, // , 2 
11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta 

ederek problemler çözer.

buldurulur.

c) Eksenlere paralel ve orijinden geçen 

im

SAY
11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo 
temsilini kullanarak problem çözer. fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan 

b) Cebirsel ifade, grafik veya tablo ile verilen 
ama 

, ( ) ( ) ) 

KONU: Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Terimler ve Kavramlar: 
Sembol ve Gösterimler: = + + , =  ( ) + , =  ( ). ( )
11.3.2.1.

c) Eksenlere paralel ve orijinden g

SSSASSASASASAS YYYYY
1111 .3. FoFoFoFoFoFFoFoonknksiisis yoyyoyoyonnlarda Uygululululululullamamamamamamama alar

KONUUUUUUU:::::
amlar: 

nun grafik ve tatatatatataablblblblblblblbloooooooo
k problem çözer. fofofoooooonknknknknknknknksiiiisiiiiyoyoyoyoyoyoyoyonunununununununun n nnnnn n popopopopopopp izitif, negatif, artan 



buldurulur. 

verilen veya biri y ekseni üzerinde olmak üzere 
üç 

modellenebilen problemleri çözer. 

KONU:
Terimler ve Kavramlar: 

grafikleri çizer.
simetri özellikleri üzerinde durulur. 
b) y= f (x) +b, y = f (x - a), y = k f (x),  
y = f (kx), y = - f (x), y = f (- x),   

:
KONU: 

denklem sistemlerinin çözüm kümesini 
bulur.
KONU: 11.4.2
Terimler ve Kavramlar:

a) + veya + +  
buldurulur.  

. 
bilinmeyenli 

bulur.

 

 
: 11.5 Çember ve Daire 

KONU: 11.5.1.  

roblemleri çözer. 

KONU:
ramlar: 

siisisisiisisis mmmmmmem tri özzzzzzzelelelellelelelllillliiiiiilikklkkkkkkkkkkkk eri üzerinde dur
bbb)b  y= f ((x(x(x(x(xxx(( ))) ) +b+b+b+b+b+b+b++bb+b,,,,, yyy yyyy = f (x - a), y =
yyy = f (kx)x)x)x)x)x)x))x)x),, ,,, ,, , yyy yyyy yyy ========= - f (x), y = f (- x

:

rinin çözüm kükükkükükükükümememememmem sini 

ramlar:



Terimler ve Kavramlar: 
Sembol ve Gösterimler:

üzerinde durulur.
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: -

-
a) Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir. 

c) Pergel-cetvelden veya bil

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 

gösterilir. 

çizilir. 

bir çember v

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 

c) Archimedes’in
ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

11.6. Uzay Geometri
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: 

11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

KONU: 
ramlar: -

aaaa))aaa ÜÜçgenenininnnn ççevrel çemberi çiz

cc)c)c)cc)c)c)c)))) PPPPPPPPPPPeerrerererereergell-cecececeececeeeeceeeceeeeceettvtvtvtttttttttt elden veya bil

KONUNUUUUUUUU:::::
rammlalar:r  

ögögöögögöggögögögöggögösttststssstsstsststststereerererreeereriilililililllilililililiiiririiriririir.

çiiçiçiiiçiççiççç zizililir. 

bibibibibib r rrrrr çeçeçeçeçeççeçembmbmbmbmbmbmmbmberererererer vv



VE OLASILIK
11.7. OLASILIK

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 
Sembol ve Gösterimler: P(A/B), P(A B), P( A B)

problemler çözer. sürecinden bahsedilir.  
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

hesaplar.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: deneysel 

12.SINIF

: 12.1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
KONU: 12.1.1. Üstel Fonksiyon

Terimler ve kavramlar: üstel fonksiyon
Sembol ve Gösterimler: ( )

=ax

KONU: 12.1.2. Logaritma Fonksiyonu

Sembol ve Gösterimler: log , , ln , log ,

12.1.2.1. Logaritma fonksiyonunu ile üstel {1}olmak üzere logaritma 

erimler: ( )
ramlar: üstel fonksiyon

Gerçek hayat problemlerine

ç) Gerrrrrrrrrçeçeçeçeekkkkkk kkk hahahahahahahahahhh yyyayyyy t problemlerin
KONU:

avramamamamammamamlall r: deneyseel 

11121212 S.SIIINIF

:::: 12121111 .1. . Üstetettteel llll veveveveveveve LLLLLLLLogogogogogogogo aritmik Fonksiy
KONUUU: 12121212121212.1.1.11.1.1.1.1.1.1.11.. ... ÜsÜsÜsÜsÜsÜsÜsÜstettetetetetel llll FoFoFoFoFoFF nksiyon



çözer.
ve 

log =

{1} olmak üzere
: , ( ) log logaritma 

fonksiyonunun > 1 için artan fonksiyon,
0 < 
verilir. 

c)

çözer.
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun 
özel

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: üstel denklem, logaritmik denklem

12.1.3.1. Üstel ve logaritmik denklemlerin 
kümelerini bulur.

12.1.3.2. Üstel ve logaritmik a)
bakteri popülasyonu, radyoaktif maddelerin

b)

c)

: 12.2. Diziler
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, Fibonacci 
dizisi
Sembol ve Gösterimler: ( ), , Sn 

12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme 

terimlerini bulur.
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin a)

b)
verilmez.
Aritmetik, geometrik ve Fibonacci dizilerine 

KONU:

ritma fonksiyonunun

KONU: 
avramlar: üstel dennnnklkklllleeemem, , lllologaga iirir ttttmtmmikikikikiii  denkklklklklkklklllk eeeemeeee

l ve logaritmik denkkkkleeeeeemmlm eeerinnnnnn 
kümeleriininnii bbbulullur...

l vee llllllllogogogogogogogogaritmik a)
babb kteri popopopoooopüpüpüpülasyonu, rararaaaraaradydydydydydddyoak

b)

ccc)))))))

: 12.2. Diziler



ilgili problemler çözer.
verilir.

KONU: 12.3.1 Toplam-

verilmez.

KONU: 12.3.2. Trigonometrik Denklemler
Terimler ve Kavramlar: trigonometrik denklem

12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin 
çözüm kümelerini bulur.

a) , , olmak üzere inf( )+ os ( )=
biçimindeki trigonometrik denklemlerin

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
c)

KONU: 12.4.1.
Terimler ve Kavramlar
merkezi, simetri ekseni

a)

b) =

verilmez.
c)

a)
b) eserlerden

11. SINIF (TEMEL DÜZEY)

birbiriyle 

çözümlenmesi ile ilgili problemler çözer.

)

KONU: 12.4.1.
vramlar
ekseni

a)a)

b)))

vvevevevevevevv ririlmlmezez.
c)

a)
b) eserlerde

11. SINIF (((((((TTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEELLL DÜZEY)



KONU: TD.11.1.2. Bölünebilme

r.

KONU: TD.11.2.1. Dik Üçgen

TD.11.2.1.1. Dik üçgenlerle ilgili 
problemler çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

TD.11.2.1.2. Dik üçgende trigonometrik 
oranlarla ilgili problemler çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

ilgili problemler çözer.
Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

SAYILAR VE 

KONU:

TD.11.3.1.1. Birinci dereceden bir veya iki 
bilinmeyenli denklemlerle ilgili 
problemler çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

TD.11.3.1.2. Birinci dereceden bir 

problemler çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

KONU: TD.11.3

TD.11.3.2.1. Gelir-giderleri göz önüne 
alarak birey, aile ve kurum bütçesi 

TD.11.3.2.2. Seyahatlerde mümkün olan 
alternatifleri 

 TD.11.4. Çember ve Daire
KONU: TD.11.4. Çember ve Daire 

KONU: 

k üçgenlerle ilgili 
r.

Gerçek hayat problemlerine yer

k üçgende trigonometrik 
roblemler çözer.

GeGGG rçek hayat problemlerine yer

çözer.
GeGeGGeGerçrçrçekek hhayyayayatataa  problemlerine yer

SAAAAYIYYY LAAAAAAAAAAAAAAR RRRRRRRR VE 

ONU:

inciiiiiii dddddddeeeereee eceden bir vvveeeyeeyyya a iiiki
nklemmmmmmmlelelelelelel rle ilgili 
r.

GGerçek hayayayayyyyyyatatatatattaa  prprprpppppp oblemlerrrrrinininnininnne eeeeeee yer

inci dddddddererererereree eceeeeee eden bir 

r.

GeGeGeGeGGGeGeerçççççekek hhhhhaaaayat problemleleleleleeeeririririririririnnnnnnnne yer

KONU:::::: TDTDTDTDTDTDTDTD.1.... 1.3

lir-giderleri göz ööööönününününüünüüneneneneneeene 
e ve kurum bütçesi



KONU: TD.11.4.3. 

TD.11.4.3.1. Dairenin çevre ve alan 
yapar.

12. SINIF (TEMEL DÜZEY)

TD.12.1. 
KONU: 

TD.12.1.1.1. Üslü ve köklü ifadeler içeren 
denklemler çözer.

a) Üslü ve köklü ifadelerin özellikleri

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
KONU: 

a) Yüzde hesapl

gecikme bedeli ödenmesi gereken
durumlar,

kavramlar,

b)

çevirme,

yemek içi

gibi durumlar.
c)

ç) Bilgi ve ilet

a)))a)a) Yüzde hesapl

gegeegegecicicicicicicikkmkk e bedeli ödenmes
duruuuuuumlmmmmmmmmmm ar,

aakakak vvvrv amlar,

b)







ÖSYM TARAFINDAN VE AYT 
SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1.1.4.

9.2 . Madde ve Özellikleri
9.2.1.  Madde ve Özkütle

9.2.1.2. Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-
çizerek yorumlar. 

9.2.1.

.

9.3 . Kuvvet ve Hareket
9.3.1. Bir Boyutta Hareket

ak 

9-10-11-12.      1 

..



9.3.2. Kuvvet

9.3.3.4. Etki-

9.4. Enerji

9.4.2. Mekanik Enerji

9-10-11-12.      2 



9.4.4. Verim

9.5.1.3.

9.5.2. Hâl De

9-10-11-12.      3 



.

9-10-11-12.      4 



VE AYT 
SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

10.1.1.4

10.2. Elektrik ve Manyetizma
10.2.1. Elektrik Yükleri
10.2.1.

10.2.3. Elektrik Devreleri

9-10-11-12.      5 

Yükkkkkkkklelelelelelellerrrrrirrr
Manynynynynyyyyetizma



r. 

.

10.2.4.2.

10.3. Dalgalar

lar.

9-10-11-12.      6 

.



.

10.4. Optik

10.4.2. Gölge

10.4.3.
.

10.4.4. Düz Aynalar

9-10-11-12.      7 

.



10.4.5. Küresel Aynalar

der. 

analiz eder. 

10.4.7. Renk

10.4.8. Prizmalar

9-10-11-12.      8 

der. 



10.4.9. Mercekler

er. 

9-10-11-12.       9 



VE AYT 
SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

11.1. KUVVET VE HAREKET 
11.1.1. VEKTÖRLER 

11.1.1.3. Vektö

büyüklüklerini hesaplar. 

çerçevelerine göre yorumlar.

11.1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI 

11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 

11.1.4.2. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 

eder. 

analiz eder. 

pan cisimlerin 
hareketlerini analiz eder. 

9-10-11-12.       10 

oyutta sabit ivmeli harekett iillllell iiiiillgl ili hesaplamalar yapar. 

oyutta saaaaaabibibibibibiib t iviviviviii meli hhhhararararrekekekekekkkketeteeteetiiii annanannalalala iz eder. 

öre yorumlar.

ON’IN HAREKET YYYYYYYYASASAAALLLLARARARRRARIIIII

uvvetetetetetetete eeeeetkisindeki ccisismmmiminn hhaaaaaaarer kkek ti ilee iiiiiiiilglgllglgll ili hehehehehh saplammmmmmalalalalalallalaraaaaaa  ya



EKET 

11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 

11.1.7.3. Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 

11.1.7.4. Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.1.8. TORK 

11.1.8.3. Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 

9-10-11-12.       11 

sel momentumun kkorrrrununnununnunumumummmummumununununununununu uuuuuuu anananananana alalalalalalaa iziziiziziiz eder. 

lerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullana



11.1.10.2. Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 

tasarlar.  

yapar. 

11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, 

hesaplar. 
11.2.2.3. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, 

.

9-10-11-12.       12 

yükler için eleleelelelelelektktktktktktkk riririririririr kskskskskskskskseleeeeee pppppppototototottananananananaansisisisisisiyeyeyeyeyeyeyeyelllll lll eeeeeeeennnnnen rji, elektrikse



klar.  

11.2.4.3. Üzerinden a
  

içindeki hareketini analiz eder. 

11.2.4.9. Öz-

11.2.4.

11.2.4.11. E

9-10-11-12.       13 

nden a
 

içindekikikikikkikii hhhhareketini annnnnalaaaaaaa iz e



11.2

.

.

11.2.6. TRANSFORMATÖRLER 

9-10-11-12.       14 

.

MATÖRLER 



ÖSYM TARAFINDAN 2020 VE AYT 
SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. ÇEMBERSEL HAREKET
12.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

analiz  eder. 

12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 

hesaplamalar yapar. 

12.1.3. AÇISAL MOMENTUM

9-10-11-12.       15 

mbersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 

. 

OMENTUTUTUUUUUUMMMMMMMM



12.1.5. KEPLER KANUNLARI
12.1.5.1. Kepler Kanu

12.2.1.1. Basit harmonik hareketi dü

12.2.1.2. Basit harmonik

ilgili 
hesaplamalar yapar.

belirler. 

12

9-10-11-12.      16 

armonik

par.



































2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Kavramlar/Terimler: Bilimsel bilgi, biyoloji, teknoloji, kariyer

  

9.1.1.2. Biyolojinin günlük hayatta 

Kavramlar/Terimler:

tepki, üreme 

Kavramlar/Terimler: Organik, inorganik, enzim, hormon, dengeli beslenme, ATP, DNA, 

-

b. Su, mineraller, asitler, b

meden

-simülasyonlar veya 

nin günlük hayatta 

imler:



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

emini kavrar, 

formülleri 

ç. K
irdelenir.

Hücre

Kavramlar/Terimler: Osmoz, kök hücre, prokaryot, difüzyon, hücre/doku kültürü,ökaryot, 

a. Örnekler üz

deneysel etkinliklerd

9.2.1.5. Çok hücreli can
a. Hücre-doku-organ-
girilmez.

b. Hücre kültürü, doku kültürü, yapay organ ve yapay doku ile hücre teknolojileri 

Kavramlar/Terimler:

erimler: Osmoz, kök hücre, prokaryot, difüzyon, hücre/doku

liklererrrrrrerdddddddd



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Kavramlar/Terimler: Arkebakteriler, hayvanlar, bakteriler, protista, bitkiler, mantarlar, 
virüsler 

a. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar âlemlerinin genel özellikleri 

girilmez.

- 
- 
- 

- 
- 
- 

kategorilerinden herhangi biri içinde yer 

ler: Arkebakteriler, hayvannnnnnnlllallllll r, bakteriler, protista, bitkiler, m

er, protistler, bitkilererererr, mmmmantntarlalar,r, hhhhaaayayayayaa vanlaararararraraaararraaaaa âââââââââââlel mlerinin genel



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Kavramlar/Terimler: Ekolojik ayak izi, karbon ayak izi

a. Güncel 

b. Kür

. 

koyar. 

Kavramlar/Terimler:

kimi ve 

n faktörleri 
sorgular. 

verilir.

e ülkemize özgü türlere ait gen 

mler:

n



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Kavramlar/Terimler:

10.1.1.1. Bir hücreli ve 

c. Hücre bölünmesinin kontr

bitkilerde vejetatif ür

örneklendirilir. 

Kavramlar/Terimler:

rilmez.

a. Cross-over ve genetik rekombinasyonun

b. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlar grafiklerle ifade edilir.

Kavramlar/Terimler:

nmesinin kontr

etatif ür

öörrrneeeeeeklkkklkkkklenennendirilir.. 

Terimlmlmmlmlmlllerrrr:

rilmez.



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

m sürecini inceler.
a. Embriyonik tabakalar ve bunlardan meydana gelen organlar ile embriyonik indüksiyon 
verilmez.

Kavramlar/Terimler: Dominant, resesif, homozigot, monohibrit, dihibrit, punnett karesi, 

varyasyon, rekombinasyon 

e incelenir.

10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 

Kavramlar/Terimler: Ekosistem, holozoik beslenme, besin piramidi, madde döngüsü, küresel 

üreticiler, tüketiciler ve 

e incelenir.

Ekolojisii 

mler: Ekosistem, hohohohohohohoholololololololoozozozozzozozozoikikikikikikkk bbbesesesesee lelelelelel nmnmmnmnmmmme,e,e,e,e,e,e bbbbbbbbeseseseeeee ininininnininn ppppppppiramidi, madde d



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

a. Madde 

irdeler.
a. Madde döngüleri olarak karbon, su ve azot döngüleri verilir. 

verilmez.verilmez.



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Anahtar Kavramlar  

sinaps, teknoloji  

c. Sinir Sistemi merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak verilir. Merkezî sinir sisteminin 
bölümlerinden beyin için; ön beyin ( uç ve ara beyin), orta beyin ve arka beynin ( pons, 

ç. Çevresel sinir sisteminde, somatik ve otonom sinir sisteminin genel özellikleri verilir. 

emalar 
vb.), e- simülasyon, infografik, 

düzenleyiciler, e-

11.1.1.3. Sinir sistemi ra
a. Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde durulur.  

-
ve uygulama

y ç ; y ( ç y ), y y

sisteminde, somatik ve otoooooonnonnnnnn mmm sinir sisteminin genel özellik

simülasyon

e-

istemi ra
oz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üz



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

girilmez. 

11.1.2. Destek ve Hareket Sistemi  

Anahtar Kavramlar  

-

girilmez. 

11.1.3. Sindirim Sistemi  

Anahtar Kavramlar  
emilim, sindirim 

11.1.3.1. Sindirim sistemi
a. -

b. revleri 

areket Sistemi  

ar  



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Reflü, gastrit, ülser, hemoroit,  

gerekenlere 
.  

a.
b.

c. Asitli içecekler tüketilmesinin ve fast-food beslenmenin sindirim sistemi üzerindeki 

ç.

stemleri 

Anahtar Kavramlar  
 enfeksiyon, interferon, kalp, kan, kan 

a.
b. -

c.
siniri) üzerinde durulur. 
ç.

d.

e.

f.
g.

a. -

b.
c.
ç.

üzerinde durulur.  

-

urulur.

-
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.
a.

b.
c.
ç.

d.

11.1.5. Solunum Sistemi  

Anahtar Kavramlar  

11.1.5.1. Solu
a. -

b.

11.1.5.2. Alveol

11.1.6. Üriner Sistem   

Anahtar Kavramlar  

-

11.

u

eol

r Sistem  

vramlar  
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Anahtar Kavramlar  

ultrason, üreme  

r, e-

b. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlarla ilgili grafiklere yer verilir.  

  

a. Embriyonik tabakalardan meydana gelen organlar verilmez.  
n hamilelik 

belirtilir. 

11.2. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi  

11.2.1. Komünite Ekolojisi 

Anahtar Kavramlar  
biyolojik

Komünitelerde av-

11.2.1.4. Komünitelerdeki sükses
Süksesyonun evrelerine girilmez.

11.2.2. Popülasyon Ekolojisi  

Anahtar Kavramlar  

  

tabakalardan meydana ggggeleeennnne oorrganlar veriririlmez.  

te ve Popülasyon EEEkkkokkooololojjjisiii 

nite EkEkEkEkEkEkEkEkolojisi 

ramlaaaaaar r rr r rr r  



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

a. üzerinde durulur. 
b.
c.
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12.1. Genden Proteine  

Anahtar kavramlar

DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA 
replikasyonu 

sürecini özetler.

a. Nükleotitten DNA ve kromozoma genetik materyal organizasyonunun modellenmesi 

12.1.2. Genet

Anahtar Kavramlar 
antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi, 

hücre, RNA polimeraz, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ  

iler, e-

12.1.2.4. Genetik mühe

a.

DNA ve kromozoma genetee ikkkkk mmaateryal orgagagag nizasyonunun mod

mlar
kodon, biiiiiyoyyyoyoyoyy etetetetttttikikikikikii , biyogügügügüvevevevevenlnlnnn ikkikik, bibibibb yoteknoloji, DNANANANANANANANA pppparmak iz

meraz, protein seeeeeeeentntntntntntntntezezezezezezezzi,i,i,iiiii tttttrararararanskripsiyoyoyoyyy n,n,n,n,,,,, tttttrararaararaaansnsnsnsnssnsslaaaaaassssys on, yapay do
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b.

c.

i

Anahtar Kavramlar 

a.
b.

12.2.2. Fotosentez 

Anahtar Kavramlar 

lir. 

a.
b. Suyun fotolizi belirtilir.
c.

ç. CAM ve C4 bitkileri verilmez. 
d. Fotosentez süreci görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-

a.

b.

c.

12.2.3. Kemosentez  

Anahtar Kavramlar  
kemosentez, oksidasyon 

a. rilir.

tez 

amlar

lir. 

zi belllliririrriririrrtititititiitililililliir.

bitkileri verrrrrrrilililililililmememememememmez. 
üreci görsel öööögegegegegeegegelelleleleleleler,r,r,r,r,r,r,r gggggggrarrrrr fik düzenleyiciler,,,,,,, e-e-e-e-e-e-e-
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b.

12.2.4. Hücresel Solunum 

Anahtar Kavramlar 
fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs döngüsü, 
oksijensiz solunum  

12.2.
a. Oksijenli solunum; glikoliz, krebs döngüsü ve ETS-oksidatif fosforilasyon olarak verilir.
b. Tepkimelerdeki NADH, FADH2 , ATP üretim ve tüketimi matematiksel hesaplamalara
girilmeden verilir.
c.

ç. Etil alkol-
d. Ok

e.
üzerinde durulur.
f. Hücresel solunum süreçleri görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-

12.2.4.3

yap

m süreçleri görsel ögeler, grafafafa iikikk düzenleyiciler, e-







 

11. Sınıf Kazanım ve Açıklamalar

ÜNİTE 1: MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde varlık, bilgi ve değer

anlayışlarının felsefenin doğuşundaki etkilerine değinilir.

b) Anadolu’da yaşamış filozofların (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras,

Herakleitos, Epiktetos, Diogenes, Lukianos, Ksenofanes ve Aristoteles) doğduğu ve yaşadığı yer

vurgulanarak haklarında kısaca biyografik bilgi verilir.

11.1.2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Filozofların ilk neden hakkındaki düşünceleri (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes,

Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides) ele

alınır.

b) Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır.

c) Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları ele alınır.

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi 
görüşlerini analiz eder.

a) Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinden alınan veya

derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.

b) Platon’un  “Sokrates’in  Savunması”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir  metinden

hareketle Sokrates’in “bilgelik ve erdem” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

c) Platon’un “Devlet” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun

varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

d) Aristoteles’in “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden

hareketle filozofun “altın orta” düşüncesinin irdelenmesi sağlanır.

11.1.4. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 
değerlendirir.

a) Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünün dayandığı argümanların tartışılması

sağlanır.

b) Öğrencilerin, “bilgi erdem ilişkisini” günlük hayatla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları

sağlanır.

6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesessesssinininninininiini inin karakteristik özelliklerini açık

ofların ilk neden hahakkkkkkkkkkkkkkkınını dddadaaaddakkikiik düd şüüncncncncncelelellelellee erereeereee i (ThalTT es, Anaks

edokles ve Demokriritotooooosss))sss)))s vvvvveeeee dddedeedeğğğğiiişşşşşşşşşşiii imiimiimiimmmimimm düüdüdüdüdüdddüdüdüşşşşşşşşüününününününnünccesis  (Lao Tse, Herakli

r.

ates ve Sofistii lerin ((PPPPrrrrPr(( oooottttotaagagaga ooooorrrraassssssss vveveveve GGGoGGoGGGG rgiaaas)s)s)s)s))s)))))))) bbbbbbbbbbilllillilililgggggggggi i vvevevveeeeeveeeev aahlak anlayışlar

on ve Aristoteles’in vvvaaaaaarrrlrlllıll kkk, bbbbbbbiili gggiii i vvvvee dddeed ğer anannnnnnnnnnnnnlalalalalalalalaalaalalalaaaalaaayyyyyıyııyıyıyyyyıyıyıyıyy şşşşşşşşşşşşşşşşllalalalalaalllaallalaalaalalallalaaaarrrrrrrrrııı ele alınınıır.r

k felslsssslssefefefefefefiiii mem tinlerdedennnnn nn hhhhhaaahaarerekkkeek ttttlltlttltleeeee MMMMÖMMÖMMÖMMÖMM  6. yüüüzyzzzyzyyyzzzzyzzyyyılılılllıllıl---MSMSMMS 2. yüüzyzyzyyyyılılılılıll fif lozo
şlerinininiiinii aaaaaannnnanann liz eder.

füçyüs’ünn n “““““““İdİdİdİ“ eaeae l Bir rrr İİİİİİİİnsnnsnsnsnsnssnsnssnsanaanananaaanaaaaanannn vvve ee ToToToooplppllpllpllplplpplp uuuuuİİİİİİ mmmmam  Dair r KoKonununununuuuşmşmşmşmşmşmşmala ar” ad

enen bir meetitititititindndndndnddndenenenenenennnn hahahhhh reketltle fifilozofun ahlak göörrrüşüşüşüşüşüşü ününününününüüüüüüüünnn nn iiriri delenmes

on’un “Sokrateses’’iin nnnnnn SSSSSSSavavavavavavununununununnnmamamamamamassssssııııı”” aadldldlldldlııı ııı eseseseeeee ererererererininininini dedededededed nnn nn  alalınınan  veya  der

ketle Sokrates’in “bilgelik v“ e erded ”m” anlayışının irdelenmesi sağlan

on’un “De“ vlet” adl” ı eserinden alınan veya derlenen bir meti
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ÜNİTE 2: MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 

11.2.1. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesi üzerindeki 
etkilerine değinilir.

11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde
durulur.

b) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl İslam felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde
durulur.

c) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin temel problemlerinden “inanç akıl ilişkisi”

konusunda Hristiyan ve İslam felsefesinin yaklaşımları arasındaki farklar vurgulanır.

d) 8-12. yüzyıl arasındaki çeviri faaliyetlerinin İslam felsefesine ve Batı felsefesine etkileri
üzerinde durulur

11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi 

görüşlerini analiz eder.

a) St. Augustinus’un “İtiraflar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden

hareketle filozofun “Tanrı ve evren” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) Fârâbî’nin  “el-medînetü’l  fâzıla”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir

metinden hareketle filozofun ahlak ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

c) İbn Sînâ’nın “Salâmân ve absâl” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden

hareketle filozofun varlık görüşünün irdelenmesi sağlanır.

d) Gazâlî’nin  “el-münkız  mine'd-dalâl”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir

metinden hareketle filozofun bilgi görüşünün irdelenmesi sağlanır.

e) İbn  Rüşd’ün  “Tehâfut  et-tehâfut  el-felâsife”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir

metinden hareketle filozofun “din felsefe ilişkisi” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi

sağlanır.

11.2.4.  MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 
değerlendirir.

a) Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı Bektâş Velî‘nin eserlerinden alınan veya derlenen bir

metinden hareketle tasavvuf düşüncesindeki insan anlayışının tartışılması sağlanır.

b) “Anlamak için inanıyorum” düşüncesinden hareketle “inanç akıl ilişkisini” ele alan

özgün bir metin yazılması sağlanır.

rulur.

S 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl fell sell ffe essff ininnnnnininiininini  temel probll emlerinden “inan“ ç

nusunda Hristii iyan ve İsİİ lam m fefeeeeeelllslslssllslsefefeffeffeeseseeffffffff inin yay klaaşışımları arasındaki far

2. yüzyıl arasındaki çeviviviiirrrrrrriiiii ii fafffaaafaaffff aalllliyyyyetetetlelelll iiiriiriri iinininiinnn n İİİİİİİİİİ lslslslsls amamammmammmmm fffffele sefesine vİİİİİİİİ e Batı f
erinde durulur

felsefi metinlerdenn hhahhaaaah rreeekkkeeeeeeeeeeetltltlttltlttltleee e e e MSSMSMSSMSMSMSM 222222222. . yüy zyzyyyılılıllılllıllll----- SMMMSMSMMSMMSMSSMMSMSMSSMM 1111115.5. yüzyıl filozofla

erini analiz eder.

AAuguggggguuuuuuustststsststs inus’un “İtirrraaaaaaafffffflff aaarr”” aaaadaadllllllllı eeeeseseeeeeseseerir ndn enennnnennn aalalllalalalalaalaaalla ııınınnnıınınaaannnnnnnnn veveeveevvvvv yya dderrrrrerlelelelelelel nnnnnneen b

rekeketltltltltltleeeee e fifififififif lollolll zofun “TTaannnnnaTT rrrrrrıı ı vvevee eeeeeeeeevrrenenenennnennnn”” iiillllllll” eeeeeeeeeeee ee ililililiililgigiggigggg lllliiiiii gögögöögögögögöögögörrrrrrüüüşüşüşüüüü lelerrinin irdedeeelelelelelelenmnmnmnmnmnmmese i s

râbî’nin n ““““e“e“ ll-medînetettttttttüüüü’’ü’üüü ll llll ffâffff zzızızııızzzılallal ”” aadldldlddddllllııı eeeeeeeesesesessssserir nden alınan nn vvvvvvveyeeeeyeye a  de

tinden hahaaaaaarererererererekekeeeeetltlt e fif lozozooozoozofufufufufuufufufufuf nnnnnnn nnn ahhahhahaaahahahaahahahhhlalaalalalallalaakkkkkkk kk veeveeeeevevvvev sssssiiyiyaaset görüşüşleleririiininininininiinnn n nn iriiririiri dedelenmes

Sînâ’nın ““SaSalâlâlâlâlâlâââmâmâmâmâmâââmânnnnnnnn vevev  aaabsâlâl” adlı eserindenen aaaalılılll nananananaanannnnnn vvvevevv ya derlenen 

reketle filozofuunn vavarlrlrlrlrlrlrr ıkıkıkıkıkıkk ggggggörörörörrörrrrörüşüşüşüşüşüşüüü ününününnnünününününün iirdrdrdrdrdrdelelelelelelleleleneneneneenenenmememememememm sisisisisisi ssssağağlanır.

zâlî’nin “el-münkız  mine'd-dalâl”  adlı  eserinden alınan  veya  de

i d h k l fil f bil i ö ü ü ü i d l i ğl



 

ÜNİTE 3: 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 

11.3.1. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine 
değinilir.

b) MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl ve MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl
felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.3.2.  15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları üzerinde durulur.

b) Hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi üzerinde durulur. 

c) N. Kopernik, G. Galileo, F. Bacon ve I. Newton’un bilimsel çalışmalarının 15. yüzyıl-17.

yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

analiz eder.

a) R.  Descartes’ın “Felsefenin  İlkeleri” adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir

metinden hareketle filozofun bilgi ve varlık görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) B.  Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle

filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.

c) T.  Hobbes’un “Leviathan” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle

filozofun siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

11.3.4. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 

değerlendirir.

a) F.  Bacon’ın “Bilgi  güçtür.” sözünün  olumlu  ve  olumsuz  yönlerinin  günlük hayattan

örneklerle tartışılması sağlanır.

b) Ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması sağlanır.

k düşünce ile modernrr düşüncceenininiiinnnnn nnn tetettt mel farkları üzerinde durulur.

zm, bilimsel yöntem, kartetezyzyeeeenennenn fffeeellleelelsesll fef  ve e e huhukukukkkukuk felsell fesi e üzerinde 

rnik, G. Galileo, F. Baacocoooooonnnnn nnnnnn veveeeevve II.. NNNeNeewtwwtwtooon’’n’n’unununn bbbbbiliilillillililiiimimmiiimi ssel çalışmalarının 1

elsell fese i üzerindeki eetttkkkktktttkkililllli eerrriniinineeeeeee dedededdddeeeededdeğiğiğğiğiğiğiğğğiğiğğ inininninililiiiililiilirr.r.rr.r.r.

fi metinlerden hareeeeekekekeeeekkeettllllt e e e 111115515151 . yüyyüyüüzzyzyyyyyzyılıl-17.. yüyüyüyüyüyüyüyüyüüyüüüyüüyy zyzyyyyzyyyııılılıı fffffffffffilililillii oooozozoooo oflarının felsef

artrtesesesssss’ı’’ı’ı’ı’ınn n ““FeF l““ sell fenie nn İİlİlİlllllkkkkkeeekeelelerrrriirrririrr ” aaaddddaaddaa llllıı eeesseeeseeeesserinindeennnnnnnnnnn  laalalalallalla ınınaan  veya a dddddereererererlellene

en haarerereeeekekekekekekekeetltlttt e e filozofufunnnnn nnnn bbbbbibibib lllgglglgi vvvevevevve vaarrrrlılılllıılılııııkkkkkk kkk k gögögögöggögggögögggögögörrrrrrrrrüüşüşüşüşşüşüşşşüşü llleleleleleleririnin irdelenmmmmnmmeseseseesesesiiii ii ssağlan

oza’’nın “““““““EtEtEtEtEtEtEt““ hihihhhh caca”” adllı ıı eseeeseseseseeseeeeeeeeeeririiriiiiriririiririririrrir dndndndnndnnnn enenenn llaalllaaa ınınınaaaaaaannnnnnnnn n vvvvev ya derllene enennnn bibibibbibibir r rrrrr mmmem tinden

n ahlak görüşüşüşüşüşüşününününününüüüüüüünnnnnnn irirdelenmmesi sağlanır.

bes’un “Le“ viatthahann””””” adadadaddaaddllllllıııııı eeeeeeeseseseseseeseseeririririrrindndndndndndenennn alalalalınınınnınınaaaaaaaannnnnn veveveveeveveyayayaaaaa ddddddererlellennen bir metind

n siyaset görüşlerinin irdelenmessi i ss ğağlanır.



 

ÜNİTE 4: 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 

11.4.1. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.4.2. 18. yüzyıl 19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin, dönemin dil ve edebiyatla ilişkisine değinilir.

11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

analiz eder.

a) J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir

metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin irdelenmesi

sağlanır.

b) I. Kant’ın ”Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserinden alınan veya derlenen

bir metinden hareketle filozofun “ödev ahlakı” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

c) F. Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden

hareketle filozofun “diyalektik idealizm” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

11.4.4. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 

değerlendirir.

a) J. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” sözünden

hareketle özgürlük probleminin tartışılması sağlanır.

b) Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin özgün bir metin

yazılması sağlanır.

cke’un “İn“ san Zihni Üzerine BiBirr DeDeneme” adl” ı eserinden alınan 

nden hareketle filozofun bbililgggigigiggigigigiggig ninnininnnnn kaynağı kkonusundaki görüşl

anır.

nt’ın ”Ahlak Metafifiziziziiiiğiğiğiğiiğiğğğ nnninininnnn Teeemmemememelllllllllllllleneeeenenneenenene ddididididiriirirriririlmlmlmlmmlmlmesesesi”ii  adlı eserinden alın

metinden hareketle fififiiifillololoooozzzzzooooofufuun nnn ““““““ödödödöd““ eveve aaaaahhllhlhlhhhlhlhlhlhlllhlaakaavv ı” anannnnnnnnnnnnnnlalaalaaaaalaalalaalalalalayıyyyyyy şının irdelenmesi 

egel’in “Tinin Fenoomemmememmemmemmennnnoonon loololooojjjjijisisiiii””” dddddadaadda llı esererrerrrrriniininniinnnnniiniinini dddddddeeeneenene aaalllaalaaaalınınan veya derle

ketle fififiiilloll zofun “diyaallelleeekkkkktiiik “ iiddddddideaaalliilizzmmmmm”” anlaayyıyıııyıyıışşşışışışışışşıışııışışınınınınınınıınnınınnınn nnnnnnnnn iriririrrriiiiiiririirririrrddddddededdd lenmmesesii sağğlan

ıl -191999999. yüyüyüyüyüyüzyzyıl felsefesessssiininnnnddddeeedekkiiiii örrnnennennennnen kk k ddddddddddüşü üncee vevevvevevvvvev aaaaaargrgüümanlararrııı ffelelsefi 

Rousseseauauuu’n’n’n’n’n’n’nunununnnnn ““İnİnsann özözözözözözözözö ügügügügügügüügüüügügügürrr rrrrr rr r dodooddoddoododoododod ğağağağğağağağğğar r oyoysa her yerrdedededede zzzzzzzininininininncccicic re vurulm

ketle özgürlrlükükkkkk pppppprororororororoblblblblblblb emememeememe ininiii in ttaartışılması saağlğlanananaa ırırırırırır..

ük hayatta kulullanınılalaan nnnn bibibibibilglglglglglgllggilililiililerererrrrdedededededd aaaaaaklklklklklkllınınınınınının vvvvvvvee ee ee deddeddd nen yin rolüne ilişkin

ması sağlanır.



ÜNİTE 5: 20. YÜZYIL FELSEFESİ 

11.5.1. 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

11.5.2.  20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problemleri ve bazı ana akımları (fenomenoloji,

hermeneutik, varoluşçuluk, diyalektik materyalizm, mantıksal pozitivizm, yeni ontoloji)

üzerinde durulur.

b) Türkiye’de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefeciler üzerinde durulur.

11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

a) F. Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden

hareketle filozofun “yeni değerler inşası ve güç istenci” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) H. Bergson’un  “Bilincin  Dolaysız  Verileri Üzerine Deneme” adlı  eserinden  alınan  veya

derlenen  bir  metinden  hareketle  filozofun  bilginin  kaynağı  konusundaki  düşüncelerinin

irdelenmesi sağlanır.

c) J. P. Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle

filozofun “varoluş” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

d) T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden

hareketle filozofun bilim anlayışının irdelenmesi sağlanır.

11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) N. Topçu’nun “İsyan Ahlakı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle

düşünürün ahlak hakkındaki görüşlerinin tartışılması sağlanır.

b) T.  Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi” adlı eserinden alınan ve derlenen bir metinden

hareketle filozofun “insanı bir bütün olarak gören” düşüncelerinin tartışılması sağlanır.

c) K. Popper’ın “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki

doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz.” sözünden hareketle bilginin doğruluğu ile ilgili özgün

bir metin yazılması sağlanır.

11.5.5. Harita üzerinde 20 ve 21. yüzyıl felsefecilerinin isimlerini ve yaşadıkları coğrafyayı gösterir. 

a) Felsefeciler ve yaşadıkları yerler, Türkiye ve Dünya haritası üzerinde gösterilir.

b) Felsefecilerin, isimleri ve yaşadıkları coğrafyanın ezberletilmesi yoluna gidilmez.

e de felsell fe i ff düşünceye katkıda bulunan felsell fecile er üzerinde durulu

sefi metinlerden hareketle 20200.... yüyüyüyüyüyyüyüüy zyz ıl filozoflarının felsefi görüşle

tzstt che’nin “Böyle Buyurdrdrdrddddduuuuuuuu ZZZZeeZZZZZ rrrddddüşüşüşt”tt”t””t””” aaaaaaddldldldldldl”” ıııııı eeeeeeessseseses ririrririiiiiinnnnndndnndn ene  alınan veya der

etle filozofun “yen““ i dedededeedeedeededeğğğğğğğeeerrre lllereerrrrrrr innnnnnnşşşşşşşşşaaaaaaaaaasssısısııısıssss  vvvee  gügügüügüggügügg çç iiststtteeeeeeeeeeeeeeeç ncncncnnnn ii” görüşlerinin irdel
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en  bir ii  metinden hharaararaaarreekekkkkkee etetetllllleee ee e ffffffiilliloozo oooooffoo un bbiliillililllllillilllgggggigigggginnninininiiiinnnnnnnn kkkkkkkkaaayayayaayaayaaa nağı  konusund

nmesesii ssağa lanır.
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ORTAÖ RET M NG L ZCE DERS Ö RET M PROGRAMI (CEFR “A1 A2” SEV YELER )

A1 (Temel Kullanıcı) Ortak Yeti Açıklamaları

A2 (Temel Kullanıcı) Ortak Yeti Açıklamaları
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ORTAÖ RET M NG L ZCE DERS  10. SINIF Ö RET M PROGRAMI (CEFR “A2+ B1” EV YELER

A2+ (Temel Düzey Kullanıcı)

B1 (Ba ımsız Kullanıcı)
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Expressing one’s ideas in 
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A2 
DİL SEVİYESİ KAZANIMLARI 

AAAAA22222
DİL SEVİYEEEEESSİ KKKKKAAAAAZZZZZZAAAAAANNNIIIIIIMMMMMMLLARI



    A2.1 
NIVEAU A2.1 

THÈME 1 :  
Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques

Présenter qqn  
Proposer qqch à qqn 
Demander qqch à qqn 
Demander à qqn de 
faire qqch 

ÉCOUTER 

PARLER 

LIRE 

ÉCRIRE 

Mode et temps (le présent de l’indicatif, l’infinitif, l’impératif, le futur 
proche, le passé composé, le passé récent) 
Connecteurs temporels (alors, après, et puis, d’abord, ensuite, enfin) 
Structures interrogatives (qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, 
combien : Combien de frères et sœurs as-tu ?)  
(intonation, inversion, est-ce que) 
Vocabulaire relatif (à la famille / aux achats /  
à l'environnement proche / au travail) 
Directions et instructions : l'itinéraire (aller d'un point à un autre) 
Environnement proche (son lieu de vie, son travail, sa famille, ses 
loisirs)  
Types de lettres (demande d'informations, commandes, 
confirmations) 
Description brève (un événement, des activités passées, des 
expériences personnelles)

 

Mode et temps (le présent de
proche, le passé composé, le p
Connnnecteteuru s temporels (alors
StSSStruruuctctctctttururrruruurururureseeeessesese iinterrogatives (qui
cococombmbmbmbbmbieieieiieeieeeennnnnnn : CCombien de frères e
(ii(i(ii(ii(ii(i(iintntntnn onatatttattttattttioioioiioiioioioioiioiooon,n,nnn  inversion, est-ce q
VVVVVVoVooVoVoVVoVoVoVoccabubuuulllalalalalaalalaalallaaallaaal iiirirriiirrrrriiriirrrre eeee relatif (à la famil
à à l'l enennnvviviiviviivivivivviivivviivirororoororororonnnnnnnnnnnnnneeeeeeememeeement proche / au
Direecccttttcccttctcccctioiooonsnnssnnsnnnsnsnn eeeeeeet tt tttt inininii structions : l'it
Enviviroroooonnnnnnnnnnnnnnnnnnemememememememememmmmemmmeenent prococheheeee (s(sono  li
loloissiriririririrrrs)s)s)))ss)s)s)) 
Tyypep ss dedededededdddddddd llllllllleeeeteteee trtres (dememmmanannananandededdd  d'i
coccoco ffffffffffnffnfnfnfiiiiiiriiiriiri mmamamammm ttions)
DeDeDeDeDeDeDeD scscscsssscs rir ption brève (u(u(u(u(u(uunnnnnnn éévévééé énem
exexexexeexexeeexxpppéppériences s peersrssonononononnonnenenenenenenelllll es)



NIVEAU A2.1 
THÈME 2 :  

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques

Exprimer un sentiment 
positif / négatif 
Caractériser qqn ou 
qqch 
Expliquer ce qui plaît 
ou déplaît 
Exprimer l’accord / le 
désaccord 

ÉCOUTER 

PARLER 

LIRE 

ÉCRIRE 

Présentation physique (adjectifs possessifs, adjectifs qualificatifs) 
Un fait divers 
Une expérience personnelle 
Des habitudes de qqn (J’aime aller au cinéma et visiter des 
musées.) 
Documents (formules de politesse, biographie courte …) 
Connecteurs simples (et, mais, parce que) 
C’est / C’était  C’est mon chat/C’était mon chat) 
Il y a / Il y avait Il y a trois livres sur la table./ Il y avait trois livres 
sur la table  
Adjectifs possessifs  Nos enfants sont laborieux.  

 

PrP ésentation physique (adjectif
Un fait divere s
Unen eexpxppppérérérérrrrieieiiiii nce personnelle
DDDDDDDDesesss hhhhhhhh bbbababababititittttuuudududuuuduu ese  de qqn (J’aime a((
mumummumummumm ésésésséséséeeeeeeessss )).)))).)))
DDoDoDoDoDoDoDoDDoDooDoooccucucucuucuccumeentntnttttttttttntsssssssssssssss (f(f( ormules de polite
CCoCoCoCoCooCooCCConnn ececcteeeteeeteeeeeeuururuurrururuuruuu ssss s ssssss sissssisssss mpm les (et, mais,
CC’est t / / ///// / / /// /// CCCC’C’CCCC’’étététéététééttéé aiaiiiiaaiaiiaiiaiaiait tttttt CC’est mon chat/
IlIl y a ////////////// IIIIIIIIIIIll lllll l yyy y y yyyyy yyyy aavavavaavavaavavaavavavvvavvavavvvaiaiaiaiiaiaiaiiiiaaiaiaaaaia tttt Il y a trois livr
sus r laa ttabababbbbbbbleleleeleeleleeleleelee
AdAdjejectccttttttttiffifififiiiffiffssssss ppopoossssssssssssseeeeesesse ssifs NoNoNoNoNoossss ss eneneeeenfaf n



NIVEAU A2.1 
THÈME 3  

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques

Exprimer une 
opinion/argumenter 
Accepter/refuser qqch 
Saisir le point essentiel 
Proposer qqch 
Donner des 
justifications 
Lire un règlement 
Écrire l’ordonnance 

ÉCOUTER 

PARLER 

LIRE 

ÉCRIRE 

Mots et expressions (avoir mal à, avoir de la fièvre, avoir froid, avoir 
chaud, avoir un rhume, médecin, consultation, malade, maladie, 
ordonnance …)  
Messages (brefs, simples et clairs) 
Exprimer la fréquence (toujours, jamais, souvent, fréquemment, 
rarement, quelques fois, quelques jours, une fois par jour/par 
semaine/par mois …) 
Demander une quantité (assez, beaucoup, peu, un peu, très, trop, 
complètement, tout à fait) 
Expressions de la cause et de la conséquence (à cause de, grâce à, 
comme, parce que, car, donc, alors, c’est pour ça que) 
Articles définis – indéfinis – partitifs  
Pronoms démonstratifs (celui, celle, ceux, celles, celui-ci, celui-là, 
celle-ci, celle-là, ceux-ci, celles-ci, ceux-là, celles-là, ce, ceci, cela, ça)

 

Mots et expressions
chaud, avoir un rhum
ordonnance …)
MeM ssages (brefs, sim
ExEEE primer la fréquen
rararement, quelques
seses maine/par mois …
DDDDDeDDDDDDDDeDDDDDD mander une qua
coccocooooocoommmpmpmmmm lètement, tout
ExExExExExExExppprprprpprpprpppp ese sions de la ca
cococococoooooccccocooooooommmmmmmmmmmme, ppararcece qqque, 
ArAArArArrArArAArAArrArrArrrrrtititiitiiclclccc ees ddéféfffffininininininisisisisisis –– ind
PPrPrPrPPrPPrP onoononoms dédééééémomomomomomom nnsn tr
ceellle-cici,, ceelllllllllleeeeeee--làlà, ceu



NIVEAU A2.1 
THÈME 4 :  

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques

Se situer dans l’espace 
Exprimer une 
opinion/argumenter 
Description d’un 
paysage 
Exprimer l’importance 
de la protection 

ÉCOUTER 

PARLER 

LIRE 

ÉCRIRE 

Mots-clés et expressions sur la nature (environnement, 
termes liés à l’environnement et à l’écologie, économiser, 
gaspiller, trier, énergie, décharge, déchets …)  
Exprimer l’importance par des adverbes (un peu, peu, 
beaucoup, pas du tout …) 
Messages (brefs, simples et clairs) 
Négation (non, pas, ne … pas, ne … plus, ne … rien, ne … 
jamais, ne … personne : Je ne fais rien.)

 

THÈME 4 :
unicatifs (Savoir-Faire) Objecti

MMoMoMoMMoMoMoMoMoooMotttstst --cclés et expressions
tetermrmmrmrmmmmmmmmmmmmmesesee  liés à l’environnem
gaasspspspppppsppppspppsppppppppilililllllilllililllillillelllellellelleller, trier, énergie, d
ExExExxExExxxxExxxxExxxprprprprrprrpprpppp imimimimimiimi eeeerererereeeee ll’i’ mportance pa
bbbbbbbbeebbebbbbbbbeb aauauuuuuuuuuucococoooocoooouuuuupuppppupupppp,,, pas du tout …)
MeMMeMeMeMeMMMeMeMeMeMeMMMeeeeeeessssssssssssssss agagagagagggggaaaaggaggaggageesees (brefsfs, sisimpmpmplel ss
NéNéNéééééNééééNéNNéN ggagaagagagaggagggagaggagatititititittitititiioooonoooooonooonnoononoo  (n(nonn, papapapapapaas,ss,s,s,s, nnnnne e …
jajammmmammmamaamammmm isisisisisisisisiss,, nen  … perersososoosooonnnnnnnnnnnnee : J



NIVEAU A2.1 
THÈME 5 :  

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques

Parler du passé 
Se situer dans le temps 
Identifier I'élément 
principal  
Parler d’une personne 
historique 
Comprendre la 
description d’un 
événement 

ÉCOUTER 

PARLER 

LIRE 

ÉCRIRE 

Vocabulaire relatif à l’histoire (siècle, guerre, empire, république, 
colonisation, indépendance, nation, pays, patrie, conquérir …) 
Personnes/héros (Atatürk, Fatih Sultan Mehmet , Yunus Emre, 
Nasrettin Hoca, Mimar Sinan, Louis Pasteur, Mevlana, Antoine de 
Saint-Exupéry, Napoléon Bonaparte …) 
Connecteurs énumératifs (Et, et puis, d’abord, alors, voilà) 
Exprimer le moment d'une action  
Événement principal de nouvelles télévisées (un événement dans 
l’histoire)

 

Vocabulaire relatif à l’histo
coololonisasatit on, indépendance,
Persrsssrsonononnnnnonoonnenennennnnes/héros (Atatürk, F
NNaNaNaN srsrsrsrrreteetttteteteetttttitiitiitt n n Hoca, Mimar Sina
SaSaSaSSaSS inintttt--ExExEExEExEEExEExupupé yry,yyyy Napoléon Bo
CCCCCoCCCC nnnececcccccccccccccteteteteteeeeteeeteteteeeteuru s énumératifs (E
ExE prprprrrrrimimimmmmimmmmmimimiimereererrerereree lllllllllllllee e eeee mom ment d'une a
Évvéééééééééééénnnnneennnnnemememmmemementntntntntttttnnntnnnt ppprincipal de nou
l’hihiiststsstttsssttttststststttoiooioioioioioiooiooioiiooioioioio rrererererereererrerererrererereeee))))))))))))))))))













Arapçanın seslerini birbi-
rinden ayırt eder.

Dinlerken vurgu ve tonla-
madan iletişimsel anlam-
lar çıkarır.

Anlaşılır, yavaş ve tekrar
edilen konuşmalarda gün-
delik ihtiyaçlarla ilgili basit
ve somut ifadeleri belirler.

Dinlediklerinde geçen te-
mel zaman ifadelerini di-
ğer ifadelerden ayırt eder.

Duyduğu/dinlediği söz-
cükleri birbirine bağlayan
temel bağlaçları anlar.

Duyduğu Arapça sesleri
iletişimi sağlayabilecek
derecede seslendirir.

Soru ifadelerini diğer ifa-
delerden ayırt eder.

Günlük konuşmalarda ge-
çen basit sayısal ifadeleri
diğer ifadelerden ayırt
eder.

Arapçanın seslerini ortogra-
fik şekilleriyle tanır.

Metindeki temel noktalama
işaretlerini tanır.

Arapçanın harekeleme sis-
temini tanır.

Görsellerden yararlanarak
okuduğu sözcükleri anlam-
landırır.

Okuduklarında, sözcükleri
birbirine bağlayan temel
bağlaçları anlamlandırır.

Yazılı materyalde geçen te-
mel zaman ifadelerini diğer
ifadelerden ayırt eder.

Okuduklarında geçen basit
sayıları belirler.

Arapçanın seslerini or-
tografik şekilleriyle ya-
zar.

Basit ifade ve cümleleri
gördüğü şekliyle yazar.

Kişisel bilgilerini yazar.

Basit, açık ve anlaşılır
evet-hayır sorularına ya-
zılı olarak cevap verir.

Basit sayıları yazar.

Kendisini basit cümleler-
le tanıtır.

Vurgu ve tonlama kulla-
narak tek sözcüklü soru-
lar sorar.

İletişimde beden dilini
kullanır.

Kendisine yöneltilen ba-
sit sorulara tek sözcüklü
cevaplar verir.

Konuşma akışında kulla-
nılan sayıları takip eder.

Bir görselin temel so-
mut niteliklerini tek
sözcüklü ifadelerle ta-
rif eder.

Sözcükleri basit bağlaç-
larla bağlar.

Konuşmasında görsel-
lerden yararlanır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A1.1.1

Metindek
işaretlerin

Arapçanın
temini tan

Görsellerd
okuduğu 
landırır.

Okudukla
birbirine 
bağlğlğlğlğlğğğğ açaçaçaçaça ları

Yazızızızızızız llıılılılı ma
mememememeemeeeelllll zzzaz ma
ifififififiiifadadadadadadadaddelerde

OkOkOOOOOO udukla
sass yıları be

mut niteliklerini tek
sözcüklü ifadelerle ta-
rif eder...

Sözcczcükkkkllleerii basit bağağğğlall ç-
laaaarrlrlrlaaaa baaaaaağlğlararr.

KKKKKKKonnnno uşmmmmmmaaasssındaadadada görrrrrrrssssssssel-
lllleeereree dededd n nn yayayyy rar rlrlrllrllrlaaaaanır.

tonlama kulla-
sözcüklü soru-

beden dilini

yöneltilen ba-
a tek sözcüklü
erir.

akışınınınınınnnndaddddddd  kulla-
arı takakakakakipipipipipi  eder.



Arapçaya özgü, özellikle birbirine yakın
sesleri küçük ikiller (benzer seslerin ikili
olarak gruplanması) ve alıştırmalarla
birbirinden ayırmaları sağlanmalıdır.
Özellikle şu sesler üzerinde durulmalı-
dır:/

/
İletişimde vurgu ve tonlamanın anlamı
değiştirebileceği açıklanarak öğrencilerin
dikkatlerini bu yönde yoğunlaştırmaları
sağlanmalıdır.

vb. ifadeler.
bağlacı üzerinde durulmalıdır.

Arapçaya özgü olan ve kaynak dilde bu-
lunmayan, öğrenci için yeni olan seslerin
sesletiminin iletişimdeki önemini anla-
maları ve bu sesleri dinledikten sonra te-
laffuz etmeleri sağlanmalıdır.
Vurgu ve tonlamalara dikkat çekilerek
soru ifadelerini diğer ifadelerden ayırma-
ları sağlanmalıdır.

Yaş, miktar, telefon numaraları vb. içeri-
sinde kullanılan 0-10 arası sayılar.

Adı, yaşadığı yer,
mesleği vb. ile ilgili
temel özelliklerini an-
latması beklenir. Ör-
neğin;

...
vb.

Fiziksel çevre özellik-
leri ve betimlemeleri
ile ilgili sorulara
“evet/hayır” cevapları
vermesi beklenir.
Yaş, miktar, telefon
numaraları vb. içeri-
sinde kullanılan 0-10
arası sayılar.

vb.
sıfatlar öğretilebi-
lir. Ayrıca öğrenci-
nin siyah, beyaz,
kırmızı ve mavi
renkleri eril ve di-
şil biçimleriyle kul-
lanması beklenme-
lidir.

bağlacı üzerinde
durulmalıdır.
Öğrencinin sınırlı
ifade gücüne ve söz
varlığına destek
olması bakımından
görsellerle anlatımı
desteklemesi bek-
lenmektedir.

Özellikle aşağıdaki ses grupları üze-
rinde durulmalıdır:

Arapçada sıklıkla kullanılan şu nokta-
lama işaretleri üzerinde durulmalıdır:

Kısa ünlüler ortografik olarak yazıda
görünmediğinden ünsüzlerin üstüne
ve altına eklenen yardımcı işaretlerle
simgelenen “harekeler” ile sözcükler
öğretilir. Ancak ileriki düzeylerde ke-
limelere aşinalık arttıkça bu işaretler
olmaksızın okuma-anlama gerçekleş-
tirilir. Bu aşamada

üzerinde durulmalı-
dır.

bağlacı üzerinde durulmalıdır.
vb. ifadelerin

kullanıldığı görsel destekli metinler
(katalog, gösteri afişi vb.)ile çalışılma-
lıdır.
0-10 arası sayılar üzerinde durulma-
lıdır.

Bu kazanımda Arap harflerinin
yazma sistemine göre bağımsız,
kelimenin başında, ortasında ve
sonunda yazılış biçimleri üzerin-
de durulması beklenmektedir.
Aynı harfin farklı kullanımlarını
çok tanıdık sözcükler içerisinde
sunarak öğrencinin biçim deği-
şimlerini fark etmesi sağlanmalı-
dır. Öte yandan biçimsel olarak
birbirine benzeyen harflerin ya-
zımları üzerinde durulmalıdır.
Yazılı biçimleriyle sık karşılaşılan
ve öğrencinin kullanma düzeyi-
nin artması istenen sözcükler se-
çilmelidir.
Kişisel bilgilerin istendiği form-
lar, nüfus cüzdan örneği, başvuru
formları vb. ad soyad, anne-baba
adı,  doğum yeri ve ülkesi gibi bil-
gilerin istendiği materyaller kul-
lanılabilir.
vb. sözcükler görsel destekle veri-
lebilir.
0-10 arası sayıların hem harfle
yazılışı, hem rakamla yazılışı üze-
rinde durulmalıdır.

(*)A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**)A1.1.1

yaşadığı yer,
eği vb. ile ilgili
l özelliklerini an-
ası beklenir. Ör-
n;

...
vb.

sel çevre özellik-
ve betimlemeleri

ilgili sorulara
/hayıyıyıyıyıyııyır”r”r”””r”r  cevapları
esi bebebebebeb klklkklkkk enir.
mikkkktatataatatatattar,r,r,r,r,,,r, telefon

aralarııı vvvvvvb.bbbbb  içeri-
e kullanılılıllananaaa  0-10

sayılar.

vb.
sıfatlar öööğğretilebi-
lir. AAAyrrrııccaa öğğrenci-
nininininn siyyayyyay hh, bebeyayaaayy z,zz,
kıkkkkıkk rmrmmmızı vevee mavi
rerrrrennknkkklellleriririrr eeeriririllll vevevevee di-
şişşiiiş lll bibibibiiiiçiçiçiççiçimlmmlmmlmlmmlerererereriyyiyiyiyyyiyylelelelelelell  kul-
lallaaaannnmmması eebebbeklenme-
lilliiididirrrr.r

bbaaaağlaacccı ı üüüzerinde
ddudduuuurruuuulmaalaalaalaa ıdıdııırı .
ÖÖğÖÖğğÖ reeencinnnnnnnininin sınırlı
ifffffaaaadadeeee gücüüüüüüüüünennnene vveeee sössösöözzz
vavavaaaaaavavarrllığğğığına dededede tststteke
ololoo mammmmmmammmmmm sııs bbbbakakakakımımımımınınnınnddddan
gögögögörsrrsrseelleleellllellell rrllrleee aaaanlatımı
desteklemesi bek-
leeeenmektedir.

Özellikle aşağıdaki 
rinde durulmalıdır:

Arapçada sıklıkla k
lama işaretleri üzer

KıKKKKKKKK sa ünlüler ortogr
gögöggögööögögggögögög rünmediğinden 
vevvevevevevevvvvv  altına eklenen y
sissss mgelenen ““““hahahahahah rek
ööğöğöğööğretilir. AAAncncncncncnccakakakakakaka  iler
limelere aşişişşşş naaaalık ar
olmaksızınnnnn ooooooookkkkukk ma-
tirilir. Bu u u uu uuuu aşaşaşaşaşaşaaşşamada

ü
dır.

bababababağlğlğlğğlğlaaaca ı üzerinde d

kullanıldığı görsel 
(katalog, gösteri afi
lıdır.



Duyduğu basit sözcükleri
anlamını bilmese de seslen-
dirir.

Duyduğu sözcükleri, vurgu
ve tonlamasına bağlı kalarak
seslendirir.

Dinlediklerinde geçen za-
man ifadelerini belirler.

Günlük konuşmalarda geçen
basit sayıları belirler.

Duyduğu/dinlediği sözcük
ve söz öbeklerini birbirine
bağlayan bağlaçları anlar.

Görsellerle desteklendiğinde
duyduğu soru ifadelerinin
ne ile ilgili olduğunu tahmin
eder.

Sınıf ortamında duyduğu
kısa ve basit yönergeleri ta-
kip eder.

Bildik konularla
ilgili basit sorular
sorar.

Kendisine yönelti-
len basit sorulara
cevap verir.

İsteklerini sözlü
olarak ifade eder.

Diyalog esnasında
zaman ifadelerini
kullanır.

Konuşma akışında
kullanılan sayıları
takip eder.

Aile bireylerini ve
çevresindekileri tek
sözcüklü ifadelerle
betimler.

Betimlemelerinde
isim tamlamaları ve
sıfatlar kullanır.

Konuşma esnasında
temel bağlaçları
kullanır.

Basit selamlaşma ifadelerini
belirler.

Harekelerden yararlanarak
okur.

Görsel destekli basit bilgile-
rin yer aldığı tablo, çizelge
vb. içeriğini anlar.

Basit ifadelerle yazılmış du-
yuru ve metinlerde yer alan
günlük yaşama ait bildik söz-
cükleri belirler.

Okuduklarında geçen basit ve
somut günlük ihtiyaçlarla ilgi-
li ifadeleri belirler.

Okurken temel bağlaçların
kullanımına dikkat eder.

Okuduklarında görsellerle
desteklenen kısa ve basit sınıf
içi yönergeleri anlar.

Okuduklarında geçen basit
sayıları anlar.

Kısa mesajlar/iletiler yazar.

Kısa ve çok basit diyalog ve
metinlerle ilgili basit, açık ve
anlaşılır sorulara kısa cevap-
lar yazar.

Basit tablo ve grafikler hazır-
lar.

Yazılarında söz öbeklerini ve
kısa cümleleri birbirine bağ-
lamada temel bağlaçları kul-
lanır.

Bir başkasının kişisel bilgile-
rini yazar.

Okunulanı/Dinlediğini dikte
eder.

Basit sayıları yazar.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A1.1.2

belirler.

Harekelerden
okur.

Görsel destekli 
rin yer aldığı t
vb. içeriğini anla

Basit ifadelerle
yyyyuyyyyyy ru ve metinle
ggggüggggg nlük yaşama 
cükleri beeelililililirlrlrlrlrler.

Okuduklaaaaarırırırırırır ndnnnn a g
somut güüüüüüüüüünlnllnlnnln üküüüüü  ih
li ifadeleleleleleleeel riririririri belirle

Okurrurrrrrkekekekkekekekk n nnnnn temel
kuuuuuullllllllllll anananananannanıımııııı ına dikk

OkOkOkOkkOkOkOkuduklarında 
desteklenen kısa
içi yönergeleri a

Okuduklarında 

çevresindekileri tek
sözcüklü ifadelerle
betimler.

Betimlemmelereeerinnde
isim tamamamammllammammmam lalarırırı vvee
sıfatlaaraaaara kkkkullaaaaanınırr.r

Konunnun şşşşmşmmşma a esessesnanasıs ndndndddnda
tememmmelll l aabaaabağlğğlğlğ açaaa ları
kullllanannnnnnırırr..

sorular

yönelti-
orulara

sözlü
eder.

nasında
delerini

kışınnnnnndadadaddadaa
sayıllllararararararara ııııııı



Arapçanın seslerini söz-
cük içerisinde duyup tek-
rar etmeleri sağlanmalı-
dır.
Öğrencilerin duydukları
basit sözcük öbeklerini ve
kısa cümleleri işitilen vur-
gu ve tonlamayla, jest ve
mimiklerini kullanarak
tekrarlamaları beklen-
mektedir.

vb. ifadeler üzerinde du-
rulmalıdır.
Yaş, miktar, telefon numa-
raları vb. içerisinde kulla-
nılan 10-20 arası sayılar.

bağlacı üzerinde durul-
malıdır.
Sınıf ortamında karşılaşı-
lan

ve ben-
zeri basit yönergeleri uy-
gulaması beklenir.

Okul, aile, arkadaş
vb. yakın çevresi ile
ilgili diyaloglar
üzerinde durulma-
lıdır.
Kendisi, ailesi,
arkadaşları vb. ya-
kın çevresi ile ilgili
temel sorular.
Anlamadığı sözcü-
ğün/cümlenin tek-
rar edilmesi, sınıf-
tan çıkma isteği,
bilmediği sözcüğün
açıklamasını isteme
vb.

vb.
Yaş, miktar, telefon
numaraları vb. içe-
risinde kullanılan
10-20 arası sayılar

vb.
sözcükleri tek
tek ve çok yavaş
kullanması bek-
lenir.
Özel isimlerle
yapılan somut
türden tamla-
malar ve ana
renklerin ya-
nında diğer
renkler de kul-
lanılmalıdır.

bağlacı üzerin-
de durulmalıdır.

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan selamlaşma, hâl hatır sorma,
vedalaşma, özür dileme, kabul etme vb. kalıplar üzerinde du-
rulmalıdır.
Öğrenci harekeyi yanlış okuduğunda anlamın değişip değiş-
mediğine dikkat edilmeli, yanlış düzeltme stratejilerine uygun
davranılmalıdır. Bu düzey kazanımda beklenen okuma sözcük
ve söz öbeği düzeyinde oldukça yavaş bir okumadır. Sadece
gerekli durumlarda harekeleme yapılmalı, öğrenciler giderek
harekesiz okumaya alıştırılmalıdır. Örneğin, uzun ünlülerden
ve tâ marbûtadan önce harekelemeye gerek yoktur.
Fiyat çizelgeleri, menü listeleri, toplu taşıma tarifeleri,
broşür vb. materyallerle çalışılabilir. Örnek:

Okul panosu, el ilanı, ilan panolarında yer alan duyurular kul-
lanılmalı ve istenen bilgiler, öğrencinin daha önce karşılaştığı
selamlaşma, tanışma, vedalaşma, zaman ifadeleri vb. olmalı-
dır.
bağlacı üzerinde durulmalıdır.

vb. sınıf içi yönergeler.
10-20 arası sayıların harfle ve rakamla yazılışı üzerinde du-
rulmalıdır.

Davet, öneri vb. içeren
SMS, kartpostal ve elekt-
ronik postalar ile kişilere
gittiği yeri bildirme not-
ları üzerinde çalışılabilir:

vb.
bağlacı üzerinde du-

rulmalıdır. Bu düzey ka-
zanımlarda öğrencinin
düzgün ve akıcı bir yazılı
anlatım sergilemesi

Bu düzey kazanımda
öğrenciden, oldukça ba-
sit, sadece birkaç soru-
dan oluşan bir bilgi for-
munu doldurması iste-
nebilir.
Çok kullanılan sözcükleri
yazması beklenir. Bu düzey
kazanımda öğrenci işittiği
harfi yanlış yazabilir, ya da
harf bağlantılarını tama-
men doğru yapamayabilir.
10-20 arası sayıların harf-
le ve rakamla yazılışı üze-
rinde durulmalıdır.

(*)A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**)A1.1.2

ş , ,
rulmalıdır.
Öğrencnn i harekeyi yanlış okuduğunda
meeddididiğğiğ ne dikkat edilmeli, yanlış düzelt
daaaaavvvrvrv annılmalıdır. Bu düzey kazanımda b
veeee sözzözz öööbebebeğiğiği dddüzüzüzüzeyinde oldukça yava
geeeeerrreklklkliii i i dududdududuruurururuumlmlmlmlmllmllm aaaara da harekeleme yapılm
haaaaarrrererrekekekesiz okooo umayayayayyyyyya alıştırılmalıdır. Ör
vevevee tttâââ â mamarbrbrbbrbûûtadannnnnnnn ööööööööööööönce harekelemeye g
FiFiFFiFiyayayayayay ttt çiiçiiççizelgelerrrrrrriiii,i,ii,ii,,ii mmmmmmmmmmeeeneeeeee ü listeleri, topl
brrroooşşüürür vb. mattttttttteeerere yayayyyayyyyyyy llllllllllllllllllererrreerrerle çalışılabilir. Ör

Okul panosu, eeeeeeel iiiilllllannnnınnnnn , iililili an panolarında
lallll nınınının lmlmlmlmlmlmlml alalaallı ı ı ı ıı vevevevevvevvv iiiiststststtsstss enenenenene en bilgiler, öğrencini
selalll mlllm aşma, tanışma, vedalaşma, zam
dır.

vb.
sözcükleri tek
tek ve çok yavaş
kullanması bek-
lenir.
Özel isimlerle
yapılan somutttt
türden tamla---
malar ve anaa
renklerin ya---
nında diğerrr
reerererererennnknnn ler de kul--
lalalalalall nınnnnn lmalıdır.

bababaabağlğğğğğ acı üzerin---
dedeeee ddddduruuuuu ulmalıdır.



Dinledikleri/ izlediklerin-
de geçen basit, açık ve an-
laşılır bilgiyi belirler.

Dinlediklerinde geçen yer,
zaman, kişi ve konuyu be-
lirler.

Saat ve fiyat içeren ifadele-
ri ayırt eder.

Dinlediği metin ile ilgili
görselleri bulur.

Duyduğu/dinlediği kısa ve
basit metinlerde cümleleri
birbirine bağlayan bağlaç-
ları belirler.

Dinlediklerinde geçen te-
mel zaman ifadelerini be-
lirler.

Görsellerle desteklenmiş
basit günlük yaşam yöner-
gelerini takip eder.

Kendisine sorulan
basit sorulara cevap
verir.

Başkası hakkında bilgi
edinmek için basit so-
rular sorar.

Basit günlük ilişkile-
rin gerektirdiği du-
rumlara uygun konu-
şur.

Basit düzeyde açık ve
anlaşılır diyaloglarla
kendini ifade eder.

Diyaloglarında neza-
ket ifadelerini kulla-
nır.

İletişim esnasında
temel zaman ifadele-
rini kullanır.

Basit düzeyde sınıf içi
yönergeler verir.

Günlük yaşamına
ilişkin olarak kendi-
ni ifade eder.

Betimlemelerinde
saat ve fiyat içeren
sayısal ifadeleri kul-
lanır.

Sözlü ifade esnasında
basit isim tamlamala-
rını kullanır.

Yaşadığı yeri ve çevresi-
ni çok basit ifadelerle
sözlü olarak betimler.

Günlük hayatta sıklıkla kullanı-
lan basit sözcükleri ve söz öbek-
lerini belirler.

Tanıdık sözcükleri ve kalıp ifade-
leri harekelendirmeye ihtiyaç
duymadan okur.

Kısa ve basit yazılı mesajların
içeriğini anlar.

Tablo, grafik, saat okur.

Görsellerle desteklendiğinde
okuduğu metinde geçen yer, za-
man, kişi ve konuyu belirler.

Okuduklarını kendi yaşantısıyla
ve günlük yaşamla ilişkilendirir.

Okurken temel bağlaçların kul-
lanımına dikkat eder.

Kısa, basit ve açık yazılı yöner-
geleri takip eder.

Günlük yaşamı ile ilgili
durumları yazılı olarak
ifade eder.

Günlük ihtiyaç ve du-
rumlarla ilgili basit ile-
tişimsel not-
lar/mesajlar yazar.

Çok kısa ve basit cüm-
lelerle kartpostal veya
mektup yazar.

Birini tanımaya yöne-
lik basit sorular yazar.

Yaşadığı yeri ve çevre-
sini çok basit ifadelerle
yazılı olarak betimler.

Saat, miktar, yaş vb.
sayısal bilgileri görsel
verilerden hareketle
yazılı olarak ifade
eder.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A1.2.1

lerini belirler

Tanıdık sözcü
leri harekel
duymadan ok

Kısa ve bas
içeriğini anla

Tablo, grafik,

Görsellerle 
okuduğğğğğğu u uuuu met
man, kikikikkikikikk şişişiişişş  ve k

Okudddukukukukukukuu lalalalllarını
ve gggggggünününününününü lülülülülülül k yaş

Okkkkkkkkurururururuuru kkkekkk n tem
lalalalaaalannınınınınıın mına dikk

Kısa, basit ve
geleri takip e
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1. Duyuru, ilan, afiş vb. görsellerde ya
da görsellerle desteklenen kısa ve
basit öykü ya da diyaloglarla çalı-
şılmalıdır.

3. Tam saatleri okuma, sıralama ve
fiyat ile ilgili ifadelerin; daha önce
öğrenilen yaş, miktar, telefon nu-
maraları vb. basit sayılardan farklı
olduğu konusunda öğrencilerin
farkındalık kazanmalarına yar-
dımcı olunmalıdır. 1-12 arası sıra
sayılarına dikkat çekilmelidir.

5. ve bağlaçları üzerinde durulma-
lıdır.

6. vb. öğrencinin
basit söz öbekleriyle kullanabile-
ceği zaman ifadeleri üzerinde du-
rulmalıdır.
Sınıf içi yönergelerin yanı sıra
günlük hayatta sık karşılaşılan ba-
sit talimatları (

) temel yönleri (sağ-sol,
iler-geri) vb. içeren örneklerden
yararlanılabilir.

1, 2. Kendisi, ailesi, yakın çevresi
vb. konularla ilgili sorular sor-
ması, sorulan sorulara kısa cüm-
lelerle cevap vermesi beklenir.
Bu düzey kazanımda öğrenciler,
beden dilini, jest ve mimiklerini
iletişimde kullanmaya teşvik
edilmelidir.
Selamlaşma, hitap etme, rica
etme, teşekkür etme, özür dile-
me, hâl hatır sorma vb.
Sınırlı söz varlığıyla isteklerini
ve ihtiyaçlarını iletmesi; vurgu,
tonlama ve gerekirse beden di-
lini işe koşması beklenmektedir.
Özür dileme, teklif etme, rica ve
reddetme vb. ifadeler

vb. öğrencinin
basit söz öbekleriyle kullanabi-
leceği zaman ifadeleri üzerinde
durulmalıdır
Daha öncesinde öğretmeninden
duyduğu yönergeleri arkadaşla-
rına yöneltmesi beklenir

Kendisi, ailesi, yakın
çevresi, neler yaptı-
ğı, sağlık durumu,
doğum günü vb.
Yaş, miktar, telefon
numaraları vb. basit
sayıların yanı sıra,
saatleri okuma (1-12
arası sıra sayıları),
sıralama ve fiyat ifa-
delerini de kullanır.

vb.
basit belirtili isim
tamlamaları tercih
edilmelidir.
Bu düzey betimle-
melerde

vb. tek söz-
cüklerin ve bilinen
renklerin kullanıl-
ması beklenmekte-
dir.

vb. selamlaşma, veda-
laşma, hâl hatır sorma, kendini
tanıtma ifadeleri kullanılabilir.
Okul panosu, el ilanı, ilan pa-
noları, kartpostal, e posta,
sms, davetiye vb. çağrı ve
mesaj içerikli metinler kulla-
nılmalıdır.
Toplu taşıma fiyat tarifeleri,
kalkış-varış saatleri, menü fi-
yat listeleri, vb. sıralama ve fi-
yat içeren çizelge ve tablolar
kullanılmalıdır. Tam saatlerin
kullanılmasına dikkat edilme-
lidir.
İçerisinde tanıdık ifadeler bu-
lunan diyalog, öykü vb. gör-
sellerle desteklenmiş kısa ve
basit metinler üzerinden öğ-
renciler, istenen soruları so-
rarak cevaplarını bulmaya
yönlendirilmelidir.

ve bağlaçları üzerinde ça-
lışılmalıdır.

Kendisi, ailesi, yakın çev-
resi, sağlık durumu vb.
Alışveriş listesi, teşekkür
notu, özür notu, rica notu
vb.
Bu düzey yazmada öğ-
rencilerin Türkçe-Arapça
alfabetik sözlüklerden
yardım alması sağlanma-
lıdır.
Basit kişisel bilgi formları
hazırlaması; oturduğu
yer, okuduğu okul, kardeş
sayısı vb. bilgilerin so-
rulması sağlanabilir.
Bu düzey betimlemelerde

vb.
tek sözcüklerin ve bilinen
renklerin kullanılması
beklenmektedir.
Rakamla verilen görsel
destekli bilgileri yazıya
aktarması beklenmekte-
dir. Bu düzey kazanımda
ma’dud

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A1.2.1
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1. Dinlediklerinde geçen bildiği
sözcüklerden hareketle anlatı-
lanları anlamlandırır.

2. Yavaş hızdaki net konuşmalar-
da kullanılan uluslararası söz-
cükler, isimler ve yerlere ilişkin
bilgiyi ayırt eder.

3. Görsellerden ve başlıktan hare-
ketle dinlediği metnin içeriğini
tahmin eder.

4. Basit düzeyde açık ve anlaşılır
telefon görüşmelerini anlar.

5. Dinlediklerinde geçen zaman
ifadelerini diğer ifadelerden
ayırt eder.

6. Duyduğu bir metin-
de/diyalogda geçen düz cümle
ve soru cümlelerini birbirinden
ayırır.

7. Dinlediklerinde geçen sayıları
anlar.

1. İhtiyaç duyduğu ko-
nularda bilgi verilme-
sini ister.

2. Belli bir konuda bilgi
alışverişinde bulunur.

3. Konuşmalarında kişi-
yi, zamanı ve mekânı
belirtir.

4. Gündelik yaşamdaki
durumlara uygun ifa-
deleri kullanır.

5. Kişileri birbiriyle ta-
nıştırır.

Kendisini, neler yaptığını
ve nerede yaşadığını tarif
eder.

Konuşmalarında basit
betimlemeler yapar.

Konuşmalarında sayısal
ifadeler kullanır.

Konuşmalarında zaman
ifadelerini kullanır.

Basit şarkılar söyler.

Konuşmalarında temel
bağlaçları kullanır.

1. Kısa ve basit yazılı mesajlar-
da verilmek istenen bilgiyi
bulur.

2. Okuduklarında geçen önemli
bilgiyi belirler.

3. Bilgi edinmek için okur.

4. Okuduğu kısa ve basit metin-
le ilgili soruları anlar.

5. Görsellerden ve başlıktan
hareketle okuyacağı metnin
içeriğini tahmin eder.

6. Soru ifadeleri ile diğer ifade-
leri okurken vurgu ve tonla-
ma kullanır.

7. Okuduğu metinde/diyalogda
geçen zaman ifadelerini an-
lar.

8. Okuduklarında geçen sayısal
ifadeleri anlar.

1. Kısa ve basit diyalog ve
metinler oluşturur.

2. Yazılarında zaman ifa-
delerini kullanır.

3. Temel noktalama işaret-
lerini kullanır.

4. Yaşadığı yeri ve çevre-
sini basit tariflerle yazılı
olarak betimler.

5. Yazılarında sözcükleri
ve söz öbeklerini temel
bağlaçlarla bağlar.

6. Sayısal bilgileri yazıyla
ifade eder.

7. Arapçanın seslerini işi-
terek yazıya aktarır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A1.2.2

da verilme
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Yabancı ülke, şehir ve kişi
isimleri, uyruğu vb. bilgi-
leri anlamaları beklenme-
lidir. Örneğin;

Basit telesekreter mesaj-
ları, kiminle görüştüğünü
sorma, kendini tanıtma,
iyi günler dileme vb.

Haftanın günleri ve aylar
üzerinde durulmalıdır.

Düz cümle ile soru cümle-
si arasındaki ayırımı
yapmaları, vurgu ve ton-
lama dışında kullanılan
soru edatlarını kullanma-
ları beklenir.

10’lu sayılara ( )dikkat
çekilmelidir (10-90).

Bir yeri veya zamanı sor-
ma, yeni biriyle tanışma,
hâl hatır sorma vb. temel
sosyal becerileri yerine
getirmesi beklenmekte-
dir.

Yakın çevresi, günlük
eylemleri, almak istediği
şeyler, gitmek istediği
yerler vb. ile ilgili.

Öğrencinin bağımsız
cümlelerle de olsa, gün-
delik ve sık kullanılan
ifadelerle belli bir kurgu-
yu içeren anlatımlar
yapması beklenmektedir.

1. Bu düzey kazanımda öğrencinin kendi-
si ve yaşadığı çevre ile ilgili bazı somut
ve soyut özelliklerden bahsetmesi sağ-
lanmalıdır.

2. Konuşma esnasında somut nesnelerin
yanı sıra, olguların ve durumların çok
basit ve temel düzeyde betimlenmesi
beklenmektedir. Örnek:

. Bu tür betimlemeler
aynı zamanda birer sıfat tamlaması ya
da basit isim cümleleri şeklinde olabi-
lir.

3. Telefon numarası, yaş, saat, miktar ve
fiyat ifadelerini ön bilgileri düzeyinde
kullanması beklenmektedir. 10’lu sa-
yılar ( ) kullanması sağlanmalıdır
(10-90).

4. Haftanın günleri ve aylar üzerinde
durulmalıdır.

5. Şarkıların basit, ritmik ve düzeye uy-
gun olmasına dikkat edilmelidir.

6. ve bağlaçlarını kullanarak sözcük-
leri ve söz öbeklerini bağlamaları bek-
lenmektedir.

2. Bir menüden yemek
seçme, broşürden
otel seçme, sinemada
uygun olan saati ve
koltuğu seçme vb. du-
rumsal bilgileri ayırt
etmesi beklenir.

3. Tanıtım broşürleri,
ilanlar, reklam veya
duyuru panolarından
bilgi edinmek, kısa bir
haber metninde sı-
caklığın kaç derece
olacağını belirlemek
vb. amaçlarına uygun
bilgiler.

Haftanın günleri ve
aylar üzerinde durul-
malıdır.

10’lu sayılar
( )üzerinde durul-
malıdır (10-90).

2. Haftanın günleri ve aylar üzerinde
durulmalıdır.

3. Arapçada sıklıkla kullanılan şu nokta-
lama işaretleri üzerinde durulur:

(!)

4. Bu düzey tarif ve betimlemelerde

vb. söz öbekleri ve kalıpların

yanı sıra vb.
yer zarflarının kullanılması beklen-
mektedir.

5. ve bağlaçları üzerinde çalışılma-
lıdır.

6. 10’lu sayılar ( )üzerinde durulma-
lıdır (10-90)

7. Çok yavaş ve tekrarlı dikte çalışmala-
rı yapılmalıdır. Bu düzey kazanımda
özellikle uzun ünlülerin diktesi üze-
rinde durulabilir.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A1.2.2
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ve soyut özelliklerden bahsetmesi sağ-
lanmalıdır.

2. Konuşma esnasındnddndddndndda a ssomut nesnelerin
yanı sıra, olgularıııınnnn vee durumlarıın çok
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kullanmammaassııı bbeeeke lenmnmmmmmmmeekekkkteteeedidididirrr.r.. 11110000’lu sa-
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(1(( 0-90).
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dududuururururuuuuuulmlmlmlmlmlmlmlmalalalalalaa ıddddır.
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Dinledikle-
ri/izlediklerinde geçen
basit, açık ve anlaşılır
bilgiyi belirler.

Basit, açık ve anlaşılır
tariflerden görsel des-
teği ile anlamlar çıka-
rır.

Dinlediklerinde geçen
sebep-sonuç ifadeleri-
ni fark eder.

Dinlediği metinle ilgili
görselleri olayların
oluş sırasına göre sıra-
lar.

Dinlediklerinde geçen
temel bağlaçları anlar.

Tanıdık durumlarda
basit nesnel bilgilerle
sayısal verileri anlar.

Konuşmalarında ihtiyaç ve istek-
lerini belirten ifadeler kullanır.

Basit düzeyde açık ve anlaşılır
diyaloglarla kendini ifade eder.

İletişim esnasında zaman ifade-
lerini kullanır.

İletişimde sayısal ifadeleri kulla-
nır.

Konuşmasında olayları
oluş sırasına göre anlatır.

Konuşması esnasında
bağlaçları kullanır.

Yapılandırılmış bir su-
numu arkadaşlarına su-
nar.

Konuşmasını görsellerle
destekler.

Yakın çevresindeki nes-
neleri basit ifadelerle ta-
rif eder.

Bilgi edinmek için okur.

Okuduklarını anlamlan-
dırmada görsellerden ya-
rarlanır.

Okuduğu hikâyelerin
kurgu ögelerini belirler.

Okuduklarında olayların
oluş sırasını belirler.

Okuduklarında verilen
ipuçlarından yararlana-
rak eksik bilgiyi tahmin
eder.

Okuduklarında geçen
temel bağlaçları anlar.

Okuduğu diyalog ve me-
tinlerdeki sebep-sonuç
ilişkilerini belirler.

Dinledikleri, okudukla-
rındaki önemli bilgileri
listeler.

İpuçlarından yararlana-
rak eksik bırakılan bilgiyi
tamamlar.

Olayları oluş sırasına gö-
re yazar.

Yazılarında zaman ifade-
lerini kullanır.

Görsellerden hareketle
az sözcüklü kısa ve basit
cümleler yazar.

Yazılarında temel bağlaç-
ları kullanır.
Yazılarında sayısal bilgiler
kullanır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A.1.2.3
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Radyo ve televizyondaki basit
reklamlar, hava tahmin rapor-
ları vb. örnekler seçilebilir.
Öğrencinin bu türleri tanıması
kazanım için yeterlidir.
Tariflere uyan-uymayan gör-
selleri ayırma vb. etkinlikler
yapılabilir.

ifadesi üzerinde durulmalı-
dır.
Tanıdık kalıp ifadeler ve cüm-
leler içeren basit bir öykü kul-
lanılabilir.

ve bağlaçlarının yanı sıra
ve bağlaçları üzerinde du-
rulmalıdır.
Fiyat, tarih, saat vb. sayısal bil-
gilerin bir arada bulunduğu ol-
dukça kısa ve basit metin-
ler/diyaloglar kullanılmalıdır.
20-30 arası sayılara dikkat çe-
kilmelidir.

vb. telefon gö-
rüşmeleri ile etkinlik-
ler yapılabilir. Öğren-
cinin farklı iletişim
bağlamlarında farklı
etkinlikler yapması
sağlanmalıdır (örne-
ğin; hastanede, ma-
navda, restoranda,
okulda vb.)

vb. üzerinde durulma-
lıdır.
Yaş, saat, miktar, fiyat,
telefon numarası, sıra
numarası, yıl vb. 20-30
arası sayılar.

ve ifadelerinin
kullanılması sağlanmalıdır.

ve bağlaçlarının yanı sıra

bağlaçları kullanması
beklenmektedir.
Bu kazanım için kısa, basit
ifadelerden oluşan iletişimsel
bir metin (teşekkür konuş-
ması, veda konuşması, bir ko-
nuşmacıyı ya da misafiri
sunma vb.) önceden prova
edilmelidir.
Evini, odasını, odasındaki bazı
nesneleri, arkadaşını, aile bi-
reylerini basit söz öbekleriy-
le, sıfatlarla ve kısa cümleler-
le tarif etmesi beklenir. Örne-
ğin:

vb.

Öğrenciden bulması istenen bir
bilgi olmaksızın, metnin genel
konusunu belirlemesi, başkası-
na aktarabileceği düzeyde bilgi
edinmesi beklenmektedir.
Görsel desteği ile birlikte su-
nulmalıdır.
Genel kurgunun yanı sıra bir
hikâyede bulunan kişi, yer, za-
man, mekân ögelerini ve yan
rolleri, bu rollerin özelliklerini
belirlemeleri beklenmektedir.
Verilen ipuçları, görsel ya da
yazılı olabilir.

ve bağlaçlarının yanı sıra

ve bağlacı üzerinde durulma-
lıdır.

ifadesi üzerinde durulmalı-
dır.

Verilen görsel ya da yazılı
ipuçları ile liste, tablo ve-
ya bulmaca tamamlama
çalışmaları yapılabilir.
Görsellerle desteklendi-
ğinde, kısa bir öyküye ait
bağımsız cümleleri sıraya
koyması ve ve
ifadelerinin kullanılması
sağlanmalıdır.

vb. üzerinde
durulmalıdır.

ve bağlaçlarının yanı
sıra ve bağlacı üzerin-
de durulmalıdır.
20-30 arası sayıların harf-
le ve rakamla yazılışını
uygun yazma bağlamla-
rında kullanması sağlan-
malıdır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A.1.2.3
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Dinlediği günlük ya-
şam kalıplarının vurgu
ve telaffuzlarına dik-
kat eder.
Dinlediklerinde kendi-
si, ailesi, çevresi ve
günlük yaşamı ile ilgili
rutin ifadeleri belirler.
Dinlediklerini anlam-
landırmada görseller-
den yararlanır.
Tanıdık durumlarda
basit nesnel bilgilerle
sayısal verileri anlar.
Dinlediklerinde sebep-
sonuç ilişkilerini belir-
ler.
Dinlediklerinde geçen
temel bağlaçları anlar.
Dinlediklerinde geçen
zaman ifadelerini an-
lar.

Uluslararası ortak ifade-
ler/sözcükler ve sıklıkla
tekrar eden ifadele-
ri/sözcükleri içeren kısa
ve basit metinleri anlar.
Görsellerden yararlana-
rak okuduğunu anlar.
Gerekli bilgiyi bulmak
amacıyla göz gezdirerek
okur.
Okuduğu metne ilişkin
sorulara cevap arar.
Okuduklarındaki sebep-
sonuç ilişkilerini belirler.
Okuduklarında geçen
temel bağlaçları anlar.
Okuduklarında geçen
zaman ifadelerini anlar.

Kişisel formları yönergelerine
uygun doldurur.
Yazılarında kendi yaşantı-
sından ve günlük hayattan
örnekler verir.
Not alır.
Bilgi almak amacıyla sorular
yazar.
Bildiği konular hakkında so-
rulan sorulara cevap yazar.
Yazılarında sayısal bilgiler
kullanır.

Basit düzeyde sosyal
bağlantılar kurar.
Kişisel ihtiyaçlarını
basit ifadelerle belir-
tir.
Bilgi verme kamacıy-
la konuşur.
Basit ve somut yö-
nergeler verir.
İletişim esnasında söz
öbeklerini ve basit
cümleleri birbirine
bağlamak için temel
bağlaçları kullanır.
Konuşurken zaman
belirten ifadeleri kul-
lanır.

Bilgi vermek ama-
cıyla basit bir du-
yuru yapar.
Konuşmalarında
kendi yaşantısın-
dan ve günlük ha-
yattan örnekler ve-
rir.
Gelecek yaşamı ile
ilgili planlarını an-
latır.
Konuşmalarında
sayısal ifadeleri
kullanır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.1
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2. Seviyeye uygun metinler-
den/diyaloglardan örneklerle
öğrencilerin önceki yaşantılarına
ve öğrenmelerine dayalı konular
ele alınmalı ve görsellerle des-
teklenmelidir.

4. 30-40 arası sayılar ile saatlerin
çeyrek, 20 dakika ve yarım peri-
yodları üzerinde durulmalıdır.

5. bağlacının yanı sıra ve

bağlaçları üzerinde durulma-
lıdır.

6. bağlaçlarının yanı sıra
5. kazanımın açıklamasında be-
lirtilen sebep-sonuç bağlaçları
üzerinde durulmalıdır.

7. Bu düzey kazanımda fiil kulla-
nımı gerektiren

vb. zaman zarfları üzerinde
durulmalıdır.

Selamlaşma, hitap etme,
vedalaşma, tanışma, ta-
nıştırma vb.
Günlük alışveriş ihtiyaç-
ları, günlük yaşam ihti-
yaçları, okul içi ihtiyaç-
lar vb. yapısı-
nın hatırlanarak kulla-
nılması sağlanmalıdır.
Öğrendiği bir bilgiyi ak-
tarma, kendisi ya da bir
arkadaşının durumu ile
ilgili bilgi verme vb.
Basit sınıf içi ve dışı yö-
nergeler.

bağlaç-
ları üzerinde durulmalı-
dır.
Bu düzey kazanımda fiil
kullanımı gerektiren

vb.
zaman zarfları üzerinde
durulmalıdır.

Söz varlığını kullan-
ması, öğrendiği söz-
cük ve kalıp ifadeleri
kendi yaşantısıyla
bağlantılı olarak kul-
lanması beklenmek-
tedir.
Yarın, gelecek hafta
vb. yakın gelecekteki
planlarını paylaşması
beklenmektedir. Ör-
nek,

vb.

30-40 arası sayılar
ile saatlerin çeyrek,
20 dakika ve yarım
periyodları üzerinde
durulmalıdır.

Öyküden alınan bir pasajda kahra-
manın adını bulma, günlerden hangi
gün olduğunu bulma, kelime avı ya
da listeden sözcük seçme vb. çalış-
malarla öğrencinin göz gezdirerek
okuma becerisi geliştirilmelidir.
Yer, zaman, kişi(ler) ile ilgili sorular
sorulmalıdır.

vb. bağlaçlarla bağlanmış
kısa cümlelerin birbiri ile anlamca
sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ol-
duklarını fark etmeleri beklenmek-
tedir.

bağlaçlarının yanı sıra 5.
kazanımın açıklamasında belirtilen
sebep-sonuç bağlaçları üzerinde du-
rulmalıdır.
Bu düzey kazanımda fiil kullanımı
gerektiren vb.
zaman zarfları üzerinde durulmalı-
dır.

Sayı, tarih, milliyeti, yaşı, ad-
resi, doğum tarihi ya da ülke-
ye geliş tarihi vb. bilgiler.
Okul yaşamı, günlük işleri ve
güncel konular.
Acil kişisel ihtiyaçlarına iliş-
kin kısa ve basit notlar.

4,5. Gündelik bir bilgiyi edinme,
kendisi ya da bir arkadaşının
durumu ile ilgili bilgi alma vb.
30-40 arası sayılar ile saatle-
rin çeyrek, 20 dakika ve ya-
rım periyodları üzerinde du-
rulmalıdır.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.1
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1. Basit, açık ve anlaşılır
gündelik konuşmaları
takip eder.

2. Dinlediklerindeki/ izle-
diklerindeki basit, açık
ve anlaşılır bilgiyi belir-
ler.

3. Dinlediklerinde geçen
hobileri belirler.

4. Çevresindeki nesnelerle
ilgili basit yer-yön tarif-
lerini anlar.

5. İlgilendiği konulardaki
yavaş ve net konuşma-
ların konusunu tahmin
eder.

6. Dinlediği basit ders dışı
yönergeleri anlar.

7. Dinlediklerinde geçen
sayısal bilgileri belirler.

1. Başlatılmış bir diyalo-
ğu sürdürür.

2. İletişim için ihtiyaç
duyduğu durumu ifade
eder.

3. İletişim sırasında gün-
lük yaşamıyla ilgili ba-
sit cümlelerle betim-
lemeler yapar.

4. Çeşitli sosyal ortam-
larda kendisini ilgilen-
diren bilgileri ister.

5. İletişim esnasında te-
mel bağlaçları kullanır.

Kısa konuşmalar yapar.

Konuşmalarında be-
timlemeler yapar.

Hoşlanıp hoşlanmadık-
ları hakkında konuşur.

Konuşmalarında hobi-
lerinden bahseder.

Arkadaşlarını, aile bi-
reylerini ve çevresin-
deki nesneleri basit söz
öbekleriyle ve kısa
cümlelerle tarif eder.

Konuşmalarında za-
man ifadelerini kulla-
nır.

Konuşmalarında sayı-
sal ifadelerden yarar-
lanır.

1. Görsel destekli kısa ve ba-
sit iletileri, mesajları anlar.

2. Kısa, basit hikâyeler oku-
maya istek duyar.

3. Okuduğu basit ve kısa bir
metnin/diyaloğun konu-
sunu tahmin eder.

4. Okuduklarında belirtilen
hobileri belirler.

5. Sesli okunan bir metni ta-
kip eder.

6. Okuduklarında geçen sayı-
sal ifadeleri anlar.

Çevresindeki canlıları ve
hoşlanıp hoşlanmadıkları-
nı kısa ve basit ifadelerle
betimler.

Yazısına uygun başlık be-
lirler.

Kendisi, ailesi ve çevresine
ilişkin yazılar yazar.

Geleceğe ilişkin planlarını
yazar.

Yazılarında temel bağlaç-
ları kullanır.

Yazılarında zaman ifadele-
rini kullanır.

Gördüğü kısa bir metni
doğru bir şekilde yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.1.2
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1. Farklı iletişim ortamlarına özgü çeşitli
örneklerin sunulmasına özen gösterilme-
lidir.

2. TV, DVD gibi dinleme araçları aracılığıyla
hedef dil konuşmacıları arasındaki ko-
nuşmaları içeren, sınıf içi çalışmalar için
düzenlenmiş, kaydedilmiş düzeye uygun
konuşmalar kullanılabilir. Öğrencinin ko-
nuşulan her şeyi anlaması beklenmemeli-
dir. Tanıdık ifadelerle verilen bazı açık ve
net bilgileri saptaması sağlanmalıdır.

3. Hobiler, öğrencilerin ilgi gösterdiği, fizik-
sel ve psikolojik gelişim düzeyine uygun
aktivitelerden seçilmelidir.

4. Arapça ana yön isimlerini (
) ve ara yön isimlerini (

) yakın çevrelerinde somut ola-
rak belirlemeleri beklenmektedir.
İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğu konular-
da hedef dilin konuşmacıları arasındaki ko-
nuşmalar ile çalışılmalıdır.
Öğretmenin, doktorun, grup arkadaşının vb.
söylediği yönergeler ve talepler üzerinde du-
rulabilir.
40-50 arası sayılar üzerinde durulmalıdır.

Kendisine sorulan soruya ya
da yöneltilen ifadeye karşılık
vermesi ve diyaloğu sür-
dürmek için yeni bir so-
ru/ifade yöneltmesi bek-
lenmektedir.
Bu düzey kazanımda öğren-
cinin; konuşandan sözünü
tekrar etmesini, anahtar
sözcük ve cümlelerin yavaş
ve açık bir biçimde yinelen-
mesini istemesi beklenmek-
tedir.
Kendisi, ev kuralları (akşam
yemeği saati, haftasonu kah-
valtısı vb.), yaşam koşulları,
eğitimi vb. kendilerini ya-
kından ilgilendiren konular-
da basit ifadelerle konuşma-
sı beklenir.
Reyon sorma, hareket saat-
lerini öğrenme, yer sorma,
yemek saatini öğrenme vb.
günlük hayat bilgileri.

bağlaçlarının yanı
sıra sebep-sonuç bağlaçları
( ) üzerinde du-
rulmalıdır.

Öğrencilerden ev, okul, iş, aile,
mekânlar, eşyalar, olaylar ve sıra-
dan işler hakkında zaman zaman
tek sözcüklü ya da sayısal olabile-
cek basit betimleyici ifadeler kul-
lanmaları beklenmektedir.
Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-
vanlar, sevdiği/sevmediği sebze ve
meyveler vb. konularla ilgili betim-
lemeler yapar.
Öğrencilerin, hobileri ve ilgileri
hakkında görsel destekli çok basit
bilgiler vermeleri beklenir. Ayrıca
sıklık bildiren
vb. ifadeler üzerinde durulmalıdır.

vb. kalıpları kullanması sağlanmalı-
dır.
Bu düzey kazanımda fiil kullanımı
gerektiren vb. za-
man zarfları üzerinde durulmalıdır.
40-50 arası sayılar üzerinde durul-
malıdır.

1. Gazete, dergi, okul
panosu, kartpostal,
e-posta mesajları,
kişisel mektup vb.
üzerinde çalışılabi-
lir.

3. Aile, okul, hobi,
yakın çevre vb. se-
viyeye uygun
hikâye ve metinler
kullanılabilir.

4. Düzeye ait dinle-
me kazanımında
belirtilen açıklama
dikkate alınmalı-
dır.

5. Metin yavaş ve
açık okunmalıdır.
Öğrencilerin metni
önce gerekirse el
ile daha sonra ise
yalnızca gözle ta-
kip etmeleri sağ-
lanmalıdır.

6. 40-50 arası sayılar
üzerinde durulma-
lıdır.

1. Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-
vanlar, sevdiği/sevmediği sebze
ve meyveler vb. konularla ilgili
betimlemeler yapar.

3. Ailesi, yaşam koşulları, eğitimi,
yaptığı işler vb. ile ilgili birkaç
sözcüklü kısa ve basit yazılar ve
cümleler yazması beklenmekte-
dir.

4. Yarın, dersten sonra, gelecek haf-
ta vb. yakın gelecekteki planların
anlatılmasına özen gösterilmeli-
dir. vb.

5. bağlaçlarının yanı sıra
sebep-sonuç bağlaçları (

) üzerinde durulmalıdır.
6. Bu düzey kazanımda fiil kullanımı

gerektiren vb.
zaman zarflarının yanı sıra saat
içeren ifadeler üzerinde durulma-
lıdır.

7. Yol-yer tarifleri, basit coğrafi ve
çevresel bilgiler vb. dikte çalışma-
ları yaptırılabilir.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.1.2

1.

3.

4.

5.

6.

Öğrencilerden ev, okul, iş, aile,
mekânlar, eşyalar, olaylar ve sıra-
dan işişişişlel r hakkında zaman zaman
tek kk k k sösösözzcüklü ya da sayısal olabile-
cekkkk basit betimleyyyyici ifadeler kul-
lannmnmmn aalarararııı bebeeklklenenenmemememektedir.
Öğrrerreencccccncillilililililerereer kkkkkkkorororrorktkkkktkkkk uğu/sevdiği hay-
vanllllar, sevddvdvdvdiği/sevmvmvmvmvmvvmvmvmvmediği sebze ve
mememeeyvyyvy elelerr vvvvvvbb.b  konulullluulululluullararrrrarrrrrrra la ilgili betim-
lemememeemmmeeleleleler rrr yapar.
Öğrrerenccilerin, hhhhhhohohhhhhobbbbiiiiiiiiiiiiiillllllllleeeririiririrriririrr ve ilgileri
hakkkkkkkını dda görselllll dededddeddeddeddd ststtekekkeeeee li çok basit
bilggggggiilerr vermelerirrii bbbbbbekekekkekee lenir. Ayrrrrıccıcıcccccı aaaaa
sıkllllllıııkkı bbbildiren
vb. ifififffffadadaadadelelelele ererer üüzezezzeririririndndndnde durulmalıdırırırırrrırr.

vbvbvbvb... kakalıplplplp arrararrıııı kuk llanması sağlaanmnmnmnmmmnmalı-
dıddıdddıdıır.r
Bu düzey kazanımda ffffiiiiiiiil l ll l kukukuukukukullllllllllllllaana ımı
gerektiren vb. za-
mmmmam nnnnn zaazazazazarffffflalalaalarırırırırırııı üüüüüzezeeezerrirrrr ndndndndndde eeee durulmalıdır.
40444 --- 050500050500 aaaaararararrararr ssısss sssayılar üzerinde durul-
malıdır.

sine sorulan soruya ya
neltilen ifadeye karşılık
si ve diyaloğu sür-
k için yeni bir so-

de yöneltmesi bek-
ktedir.
zey kazanımda öğren-

konuşandan sözünüüüü
etmesini, anahtarr

k ve cümlelerin yavaşşş
k bir biçimde yinelenn--
i istemesi beklenmekkk--

si, ev vv kukukukukuuralları (akşammmm
i saaaaatitititti, hhhaftasonu kahh--
vb.), yayayayayayyaaşşşşaşşşşş m koşullarııı,,

i vb. kekekekekekkk nnndn ilerini ya---
n ilgilendidididididd rerrerren konular---

it ifadelerlrlrlrllrlrleeeeeee kooooonuşma-
enir.
sorma, harekkkkketeteteteee sssssssaaaaaaaaaaaaaaat-t-t-ttt

öğrenme, yer sormrmrmrmmmma,aa,a,a,a,a
k saatini öğrenme vb.
k hayat bilgileri.

bağlaçlarının yanı



1. Yavaş ve net bir şekilde oku-
nan/anlatılan kısa ve basit
hikâyelerdeki olayları takip eder.

2. Dinlediklerinin konusunu belirler.

3. Dinlediği şiirleri düz metinler-
den/diyaloglardan ayırt eder.

4. Dinlediği basit yön ve yol tarifle-
rini kroki ya da harita üzerinde
gösterir.

5. Dinlediklerinde günlük ilişkilerin
gerektirdiği ifadeleri belirler.

6. Dinlediği metinle ilgili görselleri
ve cümleleri oluş sırasına göre sı-
ralar.

7. Dinlediklerinde geçen bileşik za-
man ifadelerini belirler.

8. Dinlediklerinde geçem sayıları
anlamlandırır.

1. Karşılıklı konuşmaları
başlatır.

2. İletişim esnasında temel
kalıp ifadelerden fayda-
lanır.

3. Bildiği konularda yapılan
açık ve anlaşılır konuş-
malara katılır.

4. İhtiyaç duyduğu konu-
larda taleplerini belirtir.

5. İletişim esnasında du-
ruma uygun vurgu ve
tonlamaları kullanır.

6. İletişim sırasında birle-
şik zaman ifadelerini
kullanır.

1. Basit ve bildiği konularda
konuşmaktan zevk alır.

2. Konuşmalarında betim-
lemeler yapar.

3. Basit şarkılar söyler.

4. Konuşmalarında geçmiş
yaşamından örnekler ve-
rir.

5. Sözlü aktarımlarda temel
bağlaçları kullanır.

6. Konuşmalarında sayısal
bilgiler verir.

1. Okuduklarının konusunu
belirler.

2. Metinde tanımadığı ifa-
deleri anlamlandırmada
bağlamdan yararlanır.

3. Bilinen somut konularla
ilgili kısa ve basit bir
metni anlar.

4. Basit gündelik metinler-
deki istenen somut bir
bilgiyi bulur.

5. Okuduklarına ilişkin so-
ruları cevaplar.

6. Okuduğu metinde geçen
olayları sıralar.

7. Yakın çevresi ile ilgili ya-
zılmış basit yer-yön tarif-
lerini anlar.

1. Yazılarında betimlemeler
yapar.

2. Kısa acil durum notları ve
iletileri yazar.

3. Yazılarında geçmiş yaşamı-
na ilişkin bilgiler verir.

4. Kısa diyaloglar ve metinler
yazar.

5. Yazılarında temel bağlaçları
kullanır.

6. Yazılarında birleşik zaman
ifadelerini kullanır.

7. Sayısal veri içerikli bilgiler
yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.3

belirler

2. Metind
deleri a
bağlam

3. Bilinen
ilgili kı
metni a

4. Basit g
deki ist
bibibibibib lglglglglgiyi 

5. OOOOOOOkkkkkkkudu
rrrrrruuuuuuları c

6.6.6 OOOOkOOOO udu
olaylar

konuşmaktan zevk alır.

2. Konuşmmmaalarında betim-
lemellllllllleererereee yyapar.

3. BaaBaBasitttt şşaarkrkrrkılılılararar sssöyöyöyöylelelelerr.rr

4.. KoKoooK nuuuuşşşmşmşş alllala arındddda geçmiş
yayyaaaşaşşşamımımımm ndnddndanananann öööörnekklelelelelelelelelelell r rr ve-
rriririr.rr.rrr.

55.. SöSöööözlüüü akttarımlaarrrraaarrrdadadaaa tttttttememememmemmmmemememel
bbaaaağlaaçaçççllarrrı kullanınııııırrrrr.r.rrrrr.r

6.66. KKoKoonuuuuuuşşşmşmaala arındaddadaaa sssayayayıssıssssalalalal
bbiib lllgl ileereererreee vvvvveeree ir.

.

esnasında temel
adelerden fayda-

konularda yapılan
anlaşılır konuş-
katılır.

duyduğu konu-
leplerini belirtir.

esnnnnnasasasasasasaa ınıııı da du-
ygun n n nn vuvuvuvuvvuv rgu ve
aları kukukukukukkuk lllllllllllll anır.

sırasınınndddadda birle-
an ifadelelellelelllererererereeee ini

r. 77.777 Yakın ç
zılmış b
lerini a



1. Güncel, basit olay akışları olan
hikâyeler seçilmelidir.

2. Konunun düzeyine uygun olarak gör-
sellerden yararlanılabilir.

4. Arapça ana yön isimlerinin (
) ve ara yön isimlerinin (

) kullanıldığı tarifleri
görsel üzerinde belirlemeleri bekle-
nir.

5. Kabul etme, özür dileme, reddetme,
davet etme, teklif etme, tanışma-
tanıştırma, vedalaşma vb. gündelik
rutin ifadelere dikkat çekilmelidir.

6. Daha önce öğrendiği ve
ifadelerinin yanı sıra ifade-
lerini fark etmeleri beklenmektedir.

7. Bu kazanımda üzerinde durulması
gereken zaman ifadeleri, önceki dü-
zeylerde verilenlerden daha karmaşık
olmalıdır.

vb. ifadeler
üzerinde durulmalıdır.

8. 50-60 arası sayılar kullanılmalıdır. Bu
düzey kazanımda görsel destek azal-
tılmalıdır.

1. Öğrencilerin, kendilerine verilen
herhangi bir durumdan yola çıka-
rak ikili konuşma başlatmaları
beklenmektedir.

2. Kabul etme, özür dileme, reddet-
me, davet etme, teklif etme, ta-
nışma-tanıştırma, vedalaşma vb.
gündelik rutin ifadeleri diyalogla-
rında kullanması beklenmektedir.

3. Fiyat sorma, durmasını ya da
gitmesini isteme, konuşucuya yö-
nelik talepler vb. günlük alışveriş
ihtiyaçları, günlük yaşam ihtiyaç-
ları, okul içi ihtiyaçlar vb.
yapısınmın kullanılması sağlan-
malıdır.

4. Şaşkınlık, korku, öfke, sevinç,
üzüntü vb. belirtilen ifadelerin
kullanılması beklenmektedir.

5. Bu kazanımda üzerinde durulma-
sı gereken zaman ifadeleri, önceki
düzeylerde verilenlerden daha
karmaşık olmalıdır.

vb. ifadeler üzerinde
durulmalıdır.

1. Öğrenciler, kendileri ya da
çevreleri ile ilgili basit
olayları anlatmaya teşvik
edilmelidir.

3. Bunlar, uluslararası dü-
zeyde kullanılan tanıdık
melodiler üzerine yazılmış
Arapça şarkılar kullanılabi-
leceği gibi, öğrencilerin
kendilerinin oluşturduğu
bir melodi de kullanılabilir.

4. Öğrencilerden, geçen hafta
sonu, dün, geçen yaz tatili
vb. zaman dilimlerinde ya-
şadıklarıyla ilgili konuşma-
lar yapmaları beklenir. Ör-
neğin;

vb.
5. bağlaçlarının yanı

sıra sebep-sonuç bağlaçları
( ) üzerinde du-
rulmalıdır.

6. Yaş, miktar, saat, fiyat vb.
bilgilerle 50-60 arası sayı-
ların kullanımı sağlanmalı-
dır.

1,2. Bildiği konulardan seçilmiş kısa
cümleli basit metinler kullanıl-
malıdır. Görsel desteği devam
etmelidir.

3. Bu düzey kazanımda öğrencinin
bağlamı tamamen anlaması bek-
lenmemektedir. Bu nedenle gör-
sel desteği sağlanmalıdır.

4. Çok bildik günlük yaşam diya-
logları, kısa ve basit bilgi içerikli
bir broşür veya ilandaki adres
bilgisi, menüdeki belirli bir ye-
mek, bir gıda maddesinin içeri-
ğindeki yağ miktarı, adres defte-
rindeki bir kişinin bilgileri, yol-
culuk tarifesindeki belli bir ara-
cın kalkış-varış bilgileri vb. bu-
lunur.

6. Sıralama yaparken daha önce
öğrendiği ve ifadele-
rinin yanı sıra ifade-
lerinin etkisini fark etmeleri
beklenmektedir.

7. Arapça ana yön isimlerinin (
) ve ara yön isimle-

rinin ( ) kul-
lanıldığı tarifleri görsel üzerinde
belirlemeleri beklenir.

1. İnsanları, mekânları sahip olunan-
ları vb. basit ifadelerle betimleme-
leri beklenir.

2. Nerede olduğu, ne zaman döneceği
vb. kısa bilgiler içeren notlar.

3. Daha önce öğrendiği ve
ifadelerini kullanarak (derse gel-
meden önce, sabah uyandıktan
sonra, kahvaltıdan önce, kahvaltı-
dan sonra vb. sıralı olayların oldu-
ğu zaman dilimlerinde) yakın
geçmişte yaptıkları hakkında basit
ve kısa cümleler yazması beklen-
mektedir.

bağlaçlarının yanı sıra
sebep-sonuç bağlaçları (

) üzerinde durulmalıdır.

Bu kazanımda üzerinde durulması
gereken zaman ifadeleri, önceki
düzeylerde verilenlerden daha
karmaşık olmalıdır.

vb. ifadeler üzerinde du-
rulmalıdır.
Tarih, saat, miktar vb. içerikli kısa
bilgi notları vb. yazması beklen-
mektedir. 50-60 arası sayılar üze-
rinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.1.3

olayları anlatmaya teşvik
edilmelidir.

3. Bunlar, ululululuuusu lararası dü-
zeyde kkukukukkkkkkkk lll aanılan tanıdık
meelodiiillleer üüzerine yazılmmmmış
ArArArAraaapa çaaaaa şararkkkıkıllal r r kkuk llllllanananıllılılabi-
lleeccceeği ggggibi,ii, öööööööğğrğğğrrğrğrenneenenenciicicicicicileleleleleeleelerririrr n
kkekekennndn ilerereeree inininiini  oluuuluştşşşş urduğuğuğuğuğuğğuğuğuğu
bibiib r r mememeelloloddidi ddddee kukukukuk llanılabbbbbbbbbbbilllillilillili iriiiiiiii .

44.4 ÖÖğÖğÖğÖğğrrrereerrrennccncililililerererdedededededeen, geçen hhhhhhhhhhhhhhaafaffafaaaaa ttataaaaaaataa
sosonnnu, ddüdün,n  geçen yazzzzzzzzz ttttataatatttttttttttttiillliii
vbvb... zammamman n dilimlerininnnnnnnnnnndedededededeeedeee yyyyyyyyyyyyyyyyya-a--a---a-a
şaşadddıklaararrıyıyllaa ilgili konuuuuuuşmşmşmşşma--
lal rrr yappmpmmp alları beklenenenirirrirr... ÖÖÖÖÖÖÖr-r-rrr-rr-r
neneğğğin;

vbbbbbb...
5555. bağğlğlğğlaçaçaaçlallalarrrının yanı

ssısıısssıssısıırararr ssssebebebebepepeep-sososos nunuununuççç ç bağlaçları
(((( )))) üüzerinde du-
rulmalıdır.

6.6666 Yaş, miktar, saat, fiyat vb.b.b..
bibibibiilglglglglgggilililililererle 550

şma başlatmaları
dir.
zür dileme, reddet-

me, teklif etme, ta-
rma, vedalaşma vb.
n ifadeleri diyalogla-

ması beklenmektedir.
durmasını ya da
me, konuşucuya yö-
vb. günlük alışveriş
nlük yaşam ihtiyaç-

htiyaçlar vb.
ullanılmmması sağlan-

ku, öföfföfffkekekekekee,,, sevinç,
lirtileeeen ifififfadaaaaa elerin

beklenmnmnmnmmmeeekekektedir.
a üzerindndnddnddndn ee durulma-
man ifadeeeeeeeelelelelelel ririrrr , önceki
erilenlerdenenenenenen dddahahhhha

malıdır.

ifadeler üzerinde -6006060600 aaaaraaaaasısısısısı sayayayayaayyı-ı-ı-ı-ı-
lalaaarırırırırrrınnn kuuuuukullllllllllllll ananaanana ımmmmmmııııı sasasasasssss ğlğlğlğlğlğlğlğ anananaaanaa malı-
dır.

malıdır. Görse
etmelidir.

3. Bu düzey kaz
bağlamı tama
lenmemekted
sel desteği sa

4. Çok bildik gün
logları, kısa v
bir broşür vey
bilgisi, menüd
mek, bir gıda 
ğindeki yağ m
rindeki bir kiş
culuk kk k tattaatatarrirrr fesin
cın kakakaaalklklklklklkkışışışışışı -var
lunur.

6. Sıraaaaalalalalalalalaaamammmmm  yapa
öğğğğğğğğğrerererererendndnndnn iği
riririininininn nnn yanı sıra
leleleelel rrrinin etkisin
bbeb klenmekted

7.7 Arapça ana yö

rinin (
lanıldığı tarifl
belirlemeleri



1. Dinlediklerinde geçen yer,
zaman, kişi ve konuyu be-
lirler.

2. Dinlediklerinde yapabil-
diklerine ilişkin soruları
diğer ifadelerden ayırt
eder.

3. Dinlediklerinde tercih
belirten ifadeleri saptar.

4. Şiir dinlemekten zevk alır.

5. Dinlediklerinde bilmediği
sözcükleri anlamlandır-
mada görsellerden yarar-
lanır.

6. Dinlediklerinde geçen ye-
ni sayıları belirler.

1. Devam eden diyaloğu
tamamlar.

2. İletişim esnasında gün-
lük yaşam ifadelerini
kullanır.

3. Süren bir diyaloğa katı-
lır.

4. Bilgi almak amacıyla
iletişim kurar.

5. Çevresindeki nesneler-
le ilgili basit yer yön ta-
rifleri verir.

1. Bildiği konularda ko-
nuşmaya istekli olur.

2. Konuşurken cümleleri
birbirine bağlamada ön
bilgilerinden ve yeni öğ-
rendiği bağlaçlardan ya-
rarlanır.

3. Geçmişte yaşadığı bir
olayı aktarır.

4. Görsellerden yararlana-
rak kısa ve basit sunum
yapar.

5. Olayları oluş sırasına
göre anlatır.

6. Anlatımlarında sayısal
ifadeler kullanır.

1. Kişisel mektuplarda ana temayı
belirler.

2. Okuduğu bir hikâyenin temel
ögelerini belirler.

3. Okuduklarında sebep-sonuç
ilişkisi kurar.

4. Okuduğu metinde bilmediği
sözcükleri anlamlandırmada
görsellerden yararlanır.

5. Okuduklarında tercih belirten
ifadeleri saptar.

6. Bilgi edinmek için okur.

7. Şiir okumaktan zevk alır.

8. Okuduklarında yapabildiklerine
yönelik ifadeleri ayırt eder.

Basit duyuru, davetiye, ilan ve
afiş hazırlar.

Çok kısa cümlelerle kartpostal
veya mektup yazar.

Kısa iletişimsel metinleri diya-
loğa dönüştürür.

Basit bir şekilde öz geçmişini
yazar.

Basit düzeyde şiir yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.1.4

2. Okuduğu bir hik
ögelerini belirle

3. Okuduklarında s
ilişkisi kurar.

4.4 Okuduğu metind
sözcükleri anlam
göggggggg rsellerden yar

5.55.5555.5.555.5.5..5.5 OOOOkOOOOOO uduklarında t
ifadeleri sasasasasaptppppp ar.

6.66.6.6. Bilgi edinnnnnnnmmmmmmmeeek iç

7. Şiir okummmmmmmmaaaaaaaakkkktan

8. Okudukukukukkkkukklallllll rında y
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ifadelerererer kkkkkkkkkulululuuluuullalalalall nınıınırrrr.
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2. Bu düzey kazanımda
görsel desteği sınırlı
olarak devam etmeli-
dir.

3.

vb. yapıdaki sorular,
hobiler ve özgür zaman
etkinlikleri kapsamın-
da kullanılmalıdır.

4. yapısı öğrenciye
işitsel materyalde ve
günlük alışveriş, resto-
ran ya da yemek seçme,
film belirleme vb. bağ-
lamlarda sunulmalıdır.

5. Öğrencilerin zaman
zaman düzeye uygun
şiirler dinlemeleri sağ-
lanmalıdır. Öğrencile-
rin şiire ve şiir dinle-
meye gösterdiği tepki-
ler, ilgi ve ilgisizlikler
gözlenmelidir.

6. 60-70 arası sayılara
dikkat çekilmelidir.

2. Bu düzey kazanımda öğren-
cinin, günlük iletişim kalıp-
larını kullanarak bir konuş-
manın sonuçlanmasını sağ-
laması beklenmektedir.

3.

vb.
ifadeleri kullanmalarını sağ-
lamak üzere yapılandırılmış
iletişim ortamları hazırlana-
bilir.

4. Diyalog, basit düzeyde, açık
ve anlaşıl olarak sürdürülü-
yor olmalıdır. Bu düzey ka-
zanımda süregiden bir can-
landırmaya sonradan katılan
kişileri temsil eden roller
dağıtılabilir.

5. Arapça ana yön isimlerini
( )ve ara

yön isimlerini (

) yakın çevre-
lerinde somut olarak belir-
lemeleri beklenir.

2. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanmala-
rına olanak tanıyan basit konular ve
sözcüklerin kullanımı sağlanmalıdır.
öğrenciler, edindikleri söz varlıklarını
sınıf içerisinde kullanmak için teşvik
edilmelidir.

3. bağlaçları üze-
rinde durulmalıdır.

4. Öğrencilerden geçen hafta sonu, dün,
geçen sene, geçen yaz tatili vb. geçmişte
yaşadı bir olayla ilgili konuşmaları bek-
lenmektedir.

5. Öğrencinin, bir görselde betimlenen
eylemi veya durumu anlatan, kısa ve
basit cümlelerden oluşan ve önceden
prova edilmiş bilgiler vermesi beklenir.

6. Konuşmalarında daha önce öğrendiği
ve ifadelerinin yanı sıra

ifadelerine de yer vermesi
beklenmektedir.

2. Kısa ve basit bir hikâyede yer alan
kişiler, ana ve yan karakterler, çe-
şitli mekânlar, zaman dilimleri vb.
kurgu öğelerini belirlemesi isten-
melidir.

3. bağlacının yanı sıra ve
bağlaçları üzerinde durulmalıdır.

5. yapısı öğrenciye görsel-yazılı
materyalde ve günlük alışveriş, res-
toran ya da yemek seçme, film be-
lirleme vb. bağlamlarda sunulmalı-
dır.

6. Dergi, gazete, katalog, ilan vb. yazılı
materyalde aranan somut bir bilgi.
Bu düzey kazanımda öğrencinin
"satır arası okuma" ya da "çıkarım-
lar" yapması

7. Basit, kısa, bildiği sözcük ve kalıpla-
rın kullanıldığı kısa şiirsel metinler
kullanılmalıdır. Öğrencilerin şiire ve
şiir okumaya gösterdiği tepkiler, ilgi
ve ilgisizlikler gözlenmelidir.

8. … yapısı üzerinde durul-
malıdır.

1. Günlük konular, ihtiyaç-
larla ilgili kısa ve basit
duyurular

3. Öğrencilerden oldukça
basit düz metinlerden
diyaloglar oluşturması
beklenir. Örneğin;

gibi bir ifadeyi

şeklinde diyalog cümlele-
rine aktarmak gibi.  Öğren-
cinin ilgisini çekecek
hayatın içinden, birkaç
cümlelik kısa metinlerin
seçilmesi önemlidir.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.1.4

kişiler, ana ve
şitli mekânlar
kurgu öğeleri
melidir.

3. bağlacının
bağlaçları üze

5. yapısı öğ
materyalde ve
toran ya da ye
lirleme vb. ba
dır.

6.666 Dergiii, gagagagagagg zzzzzete,
materyalalalalde ar
Bu düzüzüzüüzüüzüzüüzeyeeeeee  kaza
"sattattatttttırırırırırrrr aaaaaaaarası ok
laaar"r"rr yyyyyyyyapması

7. BaBaBaBaBaBaBB ssissssss t, kısa, bil
rırrrr nn kullanıldığ
kullanılmalıd
şiir okumaya 
ve ilgisizlikler

8. … ya
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2. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanmala-
rına olanak tanıyan basiit tt konular ve
sözcüklerin kullanımıı sssasağğlanmalıdır.
öğrenciler, edindikleerererre i i ssööz varlıklarını
sınıf içerisinde kuukukullannnnnmaamaakkk içiçiçininin ttteşeşeşşviviviv kkkk
edilmelidir.

3. baaağlğlğlğlğlğğ açları üüüüüüüüüüzzzzzzzzzzeeee-eeeeeeeee
rinde durulmlmmalaaaallıdıdı ııır.

4.44 Öğrencilerdeddennnnnn gegeçççennn hhahafftfta sonu, düdüdüdüdüdüdüdüüüüün,n,n,
geçen sene,, ggeeeeççeçennnn yazzzzz tatttili vb. ggggeeeeçççmimimimmiimm ştştştttşştşteeeeeee
yaşadı bir ooollaylyyyylaa iilgillliillilii kkoonnnuşmalarırırıı bbbbbeeek-k-k-k-
lenmektedirrr.

5.55 Öğrencinin, bbibiiibirrr rrrr gögögögög rsrsrsselde betettimimimmlenen
eyeyeeyeyeyeyleemi veya dudududururururuuuuuumumummm aanlnln atatatatanananan, kısa ve
basiisisisisit tttttt cücccücc mlelerded n oluşan ve önceden
provvvvvvva a a aaa ededededededddedililiillmiş bilgiler vermesi beklenin r.r.r.rr.rrrr
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Dinlediği basit, açık ve
anlaşılır gündelik konuş-
maları anlar.
Dinlediklerindeki/ izle-
diklerindeki basit, açık ve
anlaşılır bilgiyi belirler.
Dinlediklerinde/ izledik-
lerinde değişen konuları
belirler.
Dinlediklerinde karşılaş-
tırma belirten ifadeleri be-
lirler.
Dinlediklerinde geçen yer,
zaman, kişi, konu, sebep-
sonuç vb. kurgu ögelerini
belirler.
Sesli kısa mesaj ve/veya
kayıtlı duyurulardaki
önemli bilgileri anlar.
Dinlediklerinde geçen ye-
ni sayıları belirler.

Gündelik yaşamdaki
durumlara uygun ifa-
deleri kullanır.
Geçmiş yaşamı ile ilgili
bilgi paylaşımında bu-
lunur.
Sayısal durumlarla il-
gili bilgi alışverişle-
rinde bulunur.
İletişim esnasında ter-
cihlerini dile getirir.
İletişim esnasında
kendisinin ve çevre-
sindekilerin yapabil-
diklerinden/ yapama-
dıklarından bahseder.
Basit düzeyde açık ve
anlaşılır diyaloglarla
kendini ifade eder.

Konuşmalarında geç-
miş ve gelecek yaşa-
mındaki olaylar-
dan/planlardan bah-
seder.
Hoşlanıp hoşlanma-
dıkları hakkında ko-
nuşur.
Çok kısa ve basit cüm-
leleri temel bağlaçlar-
la bağlar
Bilgi vermek amacıyla
konuşur.

Okuduğu sözcükleri iletişimi
sürdürecek şekilde telaffuz
eder.
Okuduklarındaki karşılaştırma-
ları belirler.
Okuduklarında değişen konu-
ları belirler.
Okuduklarında geçen yer, za-
man, kişi, konu, sebep-sonuç
vb. kurgu ögelerini belirler.
Okuduklarında geçen sayısal
bilgileri anlar.

1. Yazılarında yazım ku-
rallarını uygular.

2. Geçmiş yaşamı ile ilgili
kısa metinler oluştu-
rur.

3. Yazdıklarında sebep-
sonuç ilişkisi kurar.

4. Tercihleri ve istekleri
hakkında yazar.

5. Kişisel bir mektup ya-
zar.

6. Kendisinin ve çevre-
sindekilerin yapabil-
diklerini/ yapamadık-
larını yazılı olarak ifade
eder.

(**) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(***)A2.2.1
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Selamlaşma, hitap etme, vedalaşma,
tanışma, teşekkür etme, kutlama,
toplu taşıma araçlarını kullanma,
izin isteme, özür dileme, ricada bu-
lunma, alışveriş, okul yaşamı, yaşa-
dığı yer vb. kendisi ya da ailesi ile
ilgili konuşmaları içeren sınıf içi ça-
lışmalar için düzenlenmiş, kayıtlı
konuşmalar kullanılabilir.
İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğu
konularda hedef dilin anadil ko-
nuşmacıları arasında geçen diyalog-
lar kullanılabilir.
Bir konuşma ya da sunum akışı
içerisinde değişen konuları fark
etmesi ve bunların neler olduğunu
belirlemesi beklenmektedir.
Geçmiş bir olayla bugünkü bir olay,
farklı iki nesne, mekân ya da kişi
gibi konularda yapılan

vb. karşılaştırmalara dikkat
çekilmelidir.
70-80 arası sayılara dikkat çekilme-
lidir.

vb. ünlemle-
rin yanı sıra, sosyal iletişim or-
tamlarının gerektirdiği ifadeleri
kullanması beklenmektedir.
Öğrencilerden geçen hafta sonu,
geçen yaz tatili vb. geçmişte yaşa-
dı bir olaylı ya da yaptıkları bir et-
kinliği basit temel cümlelerle an-
latmaları beklenmektedir.
Öğrencilerden kaçıncı kata çıka-
cağını sorma ya da söyleme, alış-
veriş sırasında fiyat bilgisi verme
ya da alma, bir iş için gerekli mal-
zemenin miktarını söyleme ya da
sorma gibi sayısal içerikli bilgi
alışverişlerinde bulunmaları bek-
lenmektedir. 70-80 arası sayılar
üzerinde durulmalıdır.
Öğrencinin diyaloglarında
yapısını kullanması beklenmekte-
dir.
… yapısı üzerinde
durulmalıdır.

Öğrencinin geçmiş ve gelecek
zaman ile ilgili ifadeleri aynı
konuşma içerisinde kullanması
beklenmektedir. Bu düzey ka-
zanımda öğrencilerin olay akı-
şını gözetmesi

Bunların çok kısa ve basit diya-
loglar ve ifadeler olmasına dik-
kat edilmelidir. Öte yandan ne
hissettiği ile ilgili çok kısa ve
basit grup sohbetlerine katıl-
maya yönlendirilmelidir. Bu
amaçla bir grup çalışması ya da
bir etkinlik sonunda yapılacak
olan değerlendirme tartışmala-
rı kullanılabilir.
Önceki bilgilerine dayanarak
konuşmalarında bağlaçları kul-
lanması beklenmektedir.
Önceden belirlediği bir konu
hakkında kısa ve basit bir su-
num hazırlayarak prova ettik-
ten sonra izleyiciler önünde
sunması beklenebilir.

Geçmiş bir olayla
bugünkü bir olay,
farklı iki nesne,
mekân ya da kişi
gibi konularda
yapılan

vb.
karşılaştırmalara
dikkat çekilmeli-
dir.
İlgi duyduğu bir-
kaç konuyu içe-
ren bir metin içe-
risinde değişen
konuları fark et-
mesi ve bunların
neler olduğunu
belirlemesi bek-
lenmektedir.
70-80 arası sayı-
lar üzerinde du-
rulmalıdır.

Bu düzey kazanımda öğrencilerin harfle-
rin birleşiminde, kısa ve uzun ünlülerin
yazımında az düzeyde hata yapmaları
beklenmektedir.
Öğrencilerden geçen hafta sonu, geçen
yaz tatili vb. geçmişte yaşadı bir olaylı ya
da yaptıkları bir etkinliği basit temel
cümlelerle anlatmaları beklenmektedir.

bağlacının yanı sıra ve bağlaç-
larını yazılarında kullanması beklenmek-
tedir. Örneğin;

vb.
Öğrencinin ve ifa-
delerini yazılarında kullanmaları bek-
lenmektedir.
Bu düzey kazanımda öğrencinin kendisi,
çevresi, hobileri, ilgileri, sevip sevmedik-
leri, rutin işler vb. daha önceden bildiği
konularda sınırlı kısa ve basit bir mektup
yazması beklenmektedir.
… yapısı üzerinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.1
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Öğrencinin geçmiş ve gelecek
zaman ile ilgili ifadeleri aynı
konuşma içiçiçiçeerisinde kullanması
beklenmmemememmmmmmm kkttk edir. Bu düzey ka-
zanımda aaa öğö rrencilerin olaaay akı-
şınnınını ggggözeeeete memee isisisi

BuBBBBBunlnllln arın çç kok kısısısısa aaa ve bassssssssssitiititiiiit diya-
lolllooooglglglg arar vvveee ififada elellleereeere  olmasssssınnıııınıınnıınınaaa aaaaaaaaa dik-
kakkkkak t tt edddeeede lillmememememmm lllililiidddid r. Öte yyyyyyaananannnaanaana daddddaadddddddad n n n nnnn nnn nen
hihhhhisssseeete tiğğiğğ iillee ilgili çookkkk kkkkkkkk kıkıısssasasas vvvvvvvvveeeeeee
babbbbab siittt t grupuupu sssohbetlerrriniininnnininiinininineeeeeeeeeeeee kakakakakakkkakakaakakatıtttııtıtıtıttıllll-llll
mammmmmam yyya yöönöönllenndirilmelidididididdir.rr.rrrr BBBBBBBBuuuuu
amaaaamaaaçla bbbbbirr ggggrup çalılıışmşmşmşmmmmmasasası ı yyayayayya dda
bibbbbiib r r eeeetkinnnllnlnln ikikik sssssonunda yapapaaapapılılılılacak
olooooolo anann değerereerererrrrlelelel ndnnddndiriririrmemememe ttttarararartışmala-
rrrırrrıııır kkuuulllanılabibibililill rrrr.
ÖnÖnÖnÖnnÖnnnnnnceccec kikikiki bbbbililgigig leleeeriririinenenenen  dayanarak
kokokokonunuuuuşmşmşmşmşmmallalararararınınını dddda bağlaçları kul-
lanması beklenmektedir.
ÖnÖÖ ceden belirlediği bir kkononononnuuuuuuu
hahahahhahah kkkkkkkkkkkkınınınınndada kkısı a a vevevevevevee bbbbasasasassssitititii bbbbbbbiririririri ssu-
nununnnum m m m mmm hhahahh zızızzızız rrrrlrrrr ayaayayayayayyararararrarakakakakakakak pppppppprorororrorr vva ettik-
ten sonra izleyiciler önünde
sunması beklenebilir.
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Dinlediği basit bir
metnin/diyaloğun ana
fikrini tahmin eder.

Dinledikleri ile ilgili
çıkarımlar yapar.

Dinlediği konuya uygun
başlık belirler.

Bir noktadan diğerine
gitmeyi sağlayacak çok
basit yol tariflerini an-
lar.

Dinlediklerinde bilme-
diği sözcüklerin anlam-
larını bulur.

Dinlediklerinde farklı
soysal rolleri ayırt eder.

İşittiği yeni sayıları
görsel desteğe ihtiyaç
duymadan anlar.

Bilgi almak amacıyla sorular so-
rar.

İletişim sırasında başkalarının
tercih ve isteklerini dile getirir.

Sayılar, miktar, fiyatla ilgili ifade-
leri iletişim esnasında kullanır.

Basit düzeyde telefon görüşmesi
canlandırır.

Kısa ve basit sunu yapar.

Bilgi vermek amacıyla
konuşur.

Konuşmalarında karşılaş-
tırmalar yapar.

Konuşmalarında betim-
lemeler yapar.

Konuşmasını görsel su-
nuyla destekler.

Geçmiş, şimdiki, gelecek
zamanla ilgili olayları oluş
sırasına göre anlatır.

Konuşmalarında sebep-
sonuç ilişkileri kurar.

Okuduğu basit bir met-
nin/diyaloğun ana fikrini
tahmin eder.

Okudukları ile ilgili çıka-
rımlar yapar.

Grafik ve tablo ile verilen
somut bilgilerden anlam
çıkarır.

Yazılı günlük yaşam yö-
nergelerini takip eder.

Okuduklarına uygun baş-
lık belirler.

Okuduğu basit yol tarifle-
rini anlar.

Okuduğu metinler-
de/diyaloglarda bilmediği
sözcüklerin anlamlarını
bulur.

Yazılarında noktalama işa-
retlerini doğru ve yerinde
kullanır.

Yazılarında sebep-sonuç iliş-
kisi kurar.

Yazılarında karşılaştırmalar
yapar.

Anlamlı ve bağlama uygun
cümleler yazar.

Basit cümlelerle günlük tu-
tar.

Yazılarında sayısal bilgilere
yer verir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.2

/ y
tahmin ed

Okudukla
rımlar yap

Grafiff k ve 
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Okkudududududdukuuuu la
lık kkk bebbeeebellill rle

OkOkOkkkkkkudududdudduu uğu 
ririririiriinininininiini anlar

OkOkOkOkkOO uduğu 

Bilgi vermek amacıyla
konuşur.

Konuşmmmaalalalaaa arrında karşılaş-
tırmalarrrr yyappar.

KoooooooooK nuuuun şmmmmmaaallararrra ınınınınınndadaadda bbbbbetetetetteee iiiim-
leeeell mmmmemmeller yyyayayyapppar.

KKKKooooooonnnnuuuuuşşşşşşmmmmmmmaaaaassssınınınınnnıııııı gggöggg rsel sssssssssuuu-uuu-u-u-uu
nnuuuuuuyyylaaa deeeesteteeetekler.

GGGeeeeeeççmmmmiş, şşşşiimmmdiki, geeeeellllllllllleeeeeeeeeeeccccccccccekekkkkekkkekk
zzaaaaammmaaaanlaaaa ilggggili olayyyylarrrrııııı oooooollllllllluuşuşuuşş
ssııırrrraassıınaaaaa gggögögg rrrre anlatırrrrr.....

KKKKKKKooooonno uuuşmaaallllllaaaaaarrrınndddddaaa sssssebebebebe ep-
ssssoonoonnnonoo uçuççç ilişkilerii kkkkuuuurar.

aşkalarının
dile getirir.

tla ilgili ifade-
da kullanır.

n görüşmesi

ddddded /diyalo
sözcükler
bulur.



Düzeye uygun ve önceki öğrenmelere
dayalı metinlerden örnekler verilebi-
lir.
Bu düzey kazanımda öğrencinin, veri-
len somut bilginin dışındaki bazı basit
bilgileri çıkarımlar yoluyla anlamlan-
dırması beklenmektedir. Basit imalar
kullanılabilir. Örneğin;

ifadesinden bilgisini
çıkarmak vb.

vb. daha önceden bilinen yönler kulla-
nılmalıdır.
Öğrencilerin bilmediği kelimeleri ne-
rede bulması gerektiği üzerinde du-
rulmalı, varsa ders kitabının sözlü-
ğünden veya diğer Arapça alfabetik
sözlüklerden kelime bulma alıştırma-
ları yaptırılmalıdır. Bu aşamada öğ-
renciden köke dayalı sözlüklerden ke-
lime bulması .

gibi sosyal
rolleri ifade eden sözcükleri kullanma-
sı beklenmelidir.
80-90 arası sayılar kullanılmalıdır.

1.
vb.

Bir şeyin miktarı,
adedi, bir şeyin kilo-
su, kaç lira olduğu
gibi ifadelerin kul-
lanılması sağlanma-
lıdır. 80-90 arası sa-
yılar üzerinde du-
rulmalıdır.
Öğrencilerin aradığı
kişiyi telefona iste-
me, yanlış arama
için özür dileme ve
ön bilgilerini kul-
lanması beklenmek-
tedir.

İlgi duyduğu bilgi içerikli bir
konuda önceden hazırlanmış
ve prova edilmiş bir sunuyu sı-
nıf önünde sunması beklen-
mektedir.
Öğrencilerin geçmiş bir olayla
bugünkü bir olay, farklı iki
nesne, mekân ya da kişi gibi
konularda ön bilgilerini kulla-
narak karşılaştırmalar yapma-
ları sağlanmalıdır.

vb.
Ev, okul, iş, aile, rutin işler,
mekânlar, eşyalar ve olaylar
hakkında çoğunlukla söz öbek-
lerinden ve kısa cümlelerden
oluşan basit, betimleyici ifade-
ler kullanması beklenmektedir.
Konuşmalarda vb.
ardışıklık bildiren bağlaçla-
ra/sözcüklere yer verilmesi
beklenir.

vb.

Düzeye uygun ve önceki öğrenmelere
dayalı metinlerden örnekler verilebilir.
Bu düzey kazanımda öğrencinin, verilen
somut bilginin dışındaki bazı basit bilgi-
leri çıkarımlar yoluyla anlamlandırması
beklenmektedir. Basit imalar kullanıla-
bilir. Örneğin; ifa-
desinden bilgisini çıkarmak
vb.
Basit bilgi ve yönerge içerikli levhalar,
basit oran ve sayı içerikli grafik ve tablo-
lar, tarife çizelgeleri, sınıflandırma tab-
loları vb.
Alışveriş merkezi, postane, hastane vb.
sosyal alanlarda departmanları belirten
levhalar, kullanma talimatları, krokiler
vb. kullanılabilir.

vb.
Öğrencilerin bilmediği kelimeleri nerede
bulması gerektiği üzerinde durulmalı,
varsa ders kitabının sözlüğünden veya
diğer Arapça alfabetik sözlüklerden ke-
lime bulma alıştırmaları yaptırılmalıdır.
Bu aşamada öğrenciden köke dayalı söz-
lüklerden kelime bulması

Bu düzey kazanımda öğrenci-
lerin yazdıkları ifadelerde vur-
gulamak istedikleri durumu
(soru, şaşkınlık vb.) noktalama
işaretleri ile aktarmaları bek-
lenmektedir.

vb.
Öğrencilerin geçmiş bir olayla
bugünkü bir olay, farklı iki
nesne, mekân ya da kişi gibi
konularda ön bilgilerini kulla-
narak karşılaştırmalar yapma-
ları sağlanmalıdır.

vb.
Öğrencilerin, kurdukları cüm-
lelerin anlamlı olup olmadığı-
na, eğer güdümlü yazma çalış-
ması yapılmışsa, bağlama uy-
gun olup olmadığına bakılma-
lıdır.
Yaş, miktar, saat vb. bilgilerin
yanı sıra 80-90 arası sayıların
harfle ve rakamla yazılışı üze-
rinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.2

y
Bu düzey kazanım
somut bilginin dış
leri çıkarımlar yol
beklenmektedir. B
bilir. Örneğin;
desinden
vb.
Basit bilgi ve yöne
basit oran ve sayı
lar, tarife çizelgele
loları vb.
Alışveriş mememememememm rkrrrrr ezi,
sosyal alanlnlnlnlnlnln ararararararda d
levhalar, kulllllll anm
vb. kullanannnnannnnnılııllılıllaaabaaa ilir.

Öğreeeeeeencncncnncncnncn ilililiililerin bilm
bububulmlmlmlmlmmmaasaaa ı gerektiği 
vavavavaavv rsrrsrsa ders kitabın
dididdddd ğer Arapça alfab
lime bulma alıştır
Bu aşamada öğren
lüklerden kelime 

ş
ve prova edilmiş bir sunuyu sı-
nıf önünde sunması beklen-
mektedir.
Öğrencilerin geçmmimmmimm ş şş bbir olayla
bugünkü bir olololo ay, fffaarkkrkklı iki
nesne, mekkkkâânânâ yya ddadddd kkişişşşiii gigibibii
konulardddaaaa öönönöö bbbbilggiggig lleeririni kulla-
narak kaaaarşşşşşııılılaaşaştıtıtıtırmmrmmalalalararar yyyyaaaappppmp a-
ları sağlallalannmnmmmmmalalallıdıdıdıdddırırırırr..

vbvvvb..
Ev, okulll, işşşşş,,, aiaileel , ruuuuutitin işler,
mekânlaraaar, eeeeşşyayaalarrr vve ooolaylar
hakkındaddaa çççooğoğuuuunluuuuuukkklkla a ssöss z öbek-kkk-k-
lerindennn vvveeeee kkıık sssa cüüümümmüümüü leleeeelel rden
oluşan bbbaasssssiiiitt,, bbbetimlmlllllleyeyeyeeyeyee iicii iii ififififadadadadee-e-e-e
ler kullananannmmmammmmmmamm sısı beklenmmmmekekekektetetedididid r.
Konuşmmalalalalarrrrrrrrrddaddaddddd vb.
ararararaaa dışıklık bbbbilililildiidididirererererenn bababağğlğlğlaçla-
rarararara/s/s/s/s//s/sözö cüklere yer verilmesi
bebebbebbbeklklklklklklklk enenenenenenniriririririrr....

vb.

ktarı,
yin kilo-

olduğu
in kul-
ğlanma-
arası sa-
de du-

n aradığı
na iste-
ramaaaaaa
eme vvvvvvvveeeee
i kul-----
lenmeeeeeeeek-k-k-k-k-kk



Dinlediği basit bir met-
nin/ diyaloğun ana fikrini
belirler.

Dinlediği, günlük hayatta
sık kullanılan somut, bildik
konularla ilgili kısa, basit
metinleri anlar.

Dinlendiklerine ilişkin
karşılaştırmalar yapar.

Dinlediği kısa ve basit
hikâyelerin kurgusunu be-
lirler.

Dinlediklerinde duygu be-
lirten ifadeleri saptar.

İşittiği sayısal bilgileri an-
lar.

Bir diyaloğun başlangı-
cında, sürdürülmesinde
ve sonlandırılmasında et-
kin rol alır.

Basit düzeyde açık ve an-
laşılır olarak gerçekleşti-
rilen konuşmaya katılır.

Telefon görüşmesi esna-
sında çok basit ifadelerle
nerede bulunduğunu ya
da nereye gideceğini tarif
eder.
Bilgi sahibi olduğu konu-
larla ilgili açık ve anlaşılır
konuşmalarda değişen
içeriğe uygun olarak ko-
nuşmayı sürdürür.

Üstlendiği role uygun ifa-
deler kullanır.

Basit ve somut yönerge-
ler verir.

Bildiği durumlarda ra-
kamlar içeren bilgileri
sözlü olarak ifade eder

Özgür zaman etkinlikleri
hakkında konuşur.

Dinlediği/okuduğu basit
içerikli kısa bir hikâye-
yi/olayı aktarır.

Konuşurken cümleleri
birbirine bağlamada ön
bilgilerinden ve yeni öğ-
rendiği bağlaçlardan ya-
rarlanır.

Okuduğu basit bir metnin/
diyaloğun ana fikrini belirler.

Okuduklarına ilişkin karşılaş-
tırmalar yapar.

Akıcı okur.

Okuduğu kısa ve basit hikâye-
lerin kurgusunu belirler.

Okuduklarında duygu belirten
ifadeleri belirler.

Rakamla belirtilen sayısal ifa-
deleri okur.

Gerçek ya da hayali biyografi
yazar.

Konuya ve duruma uygun ola-
rak kalıp ifadeleri kullanır.

Basit ve somut yönergeler ya-
zar.

Basit bilgi içerikli işitsel ya da
yazılı bir metni tablo ve grafik-
lerle ifade eder.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.3

diyaloğun ana fiff k

Okuduklarına ili
tırmalar yapar.

Akıcı okur.

Okuduğu kısa ve
lerin kurgusunu

OkOOOOOOO uduklarında d
iffffififfi adeleri belirler

Rakamla bebebebebeelililill rtil
dededd leri okukkuuukuuur.r.r..

ler verir.

Bildiği durumlarararda ra-
kamlar içeren nnn nnnnn bbbillgileri
sözlü olaraka iiiifffaade eder

Özgür zzaazazzzzzzzz mmmmannnn n eettkikikikikinlnnlnnllnlikikkikikllelleleleleleriririririiriiri
hakkkkkınınnnıı ddddadad kkkkonnnnnuuşuşuuşuuur.

Dinledeede iğiiğğğğği i/i/i//okokookokkookuduuduududuuduğuğuğuğğğuğuuuuuuuuu bbbabb sit
içerikkkkliii kkkıssı a bbbiir hhihh kâye-
yi/olallaayyıyyıııy akakkkktarrırıırr.

Konuuuşşuuuuurrkrkeeen ccccüüümmleleri
birbirrrinnnnnne e bbbbağllllllamaaamaa aaada a ön
bilgilllereerrrriiiinndedeeen veveveeeeee yyyyeneneenniii ööööğ-ğ-ğğ
rendiğiğiğiğii iiiii bbbabbağğğlğ açlardrdrdddananann yyyaaaa-
rarlannnnırırıı .

mesinde
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ğini taraa if

ğu kononono u-u--uu
e anlaaaşşşşşıııııılllllırırır
eğişen
arak ko-
ür.

ygun ifa-ff



Seviyeye uygun hikâyeler kullanı-
labilir veya işitsel bir araçtan ya-
rarlanılabilir. Bu düzey kazanımda
kullanılacak hikâyelerde olay akışı,
kazanımın önceki düzeylerine göre
daha karışık olabilir, ancak kullanı-
lan ifadeler yine tanıdık olmalı,
cümleler kısa tutulmalıdır.
Daha önce öğrenilen karşılaştırma
ifadeleri, dinlenen met-
nin/diyaloğun çeşitli işitsel özellik-
leri (daha sesli, daha sessiz, daha
hızlı, kadın sesi, erkek sesi, üzgün,
mutlu vb.) ile ilgili olabilir.
Öğrenciler; dinledikleri öykü-
de/diyalogda verilen kurguyla ilgi-
li olarak "ne, nerede, ne zaman, ni-
çin, kim (5N1K) sorularını cevap-
lamaya yönlendirilmelidir. Bu dü-
zey kazanımda öğrenci, daha önce
öğrenmiş olduğu soru biçimlerinin
yanı sıra sebep-sonuç ilişkisi kur-
ma becerisini de işe koşmalıdır.

yapısına işitsel materyalde
yer verilmeli ve öğrencilerin dik-
kati çekilmelidir.
Önbilgilerinin yanı sıra 90-100
arası sayılara dikkat çekilmelidir.

Tanıdık ifadelerin kullanıldığı
günlük yaşam diyaloglarıyla ça-
lışılmalıdır.
Öğrenciye konuşma sırasında,
ihtiyaç duyduğunda yardım edi-
lebilir. Konuşma konularının
özellikle öğrencilerin ilgi alan-
larına göre belirlenmesine dik-
kat edilmelidir.
Basit düzeyde başlatılan bir
diyaloğun yine basit düzeyde
devamının sağlanması gerek-
mektedir. Bu akış içerisinde öğ-
retmen, anahtar sözcükler vere-
rek ya da anahtar sorular sora-
rak akış içerisinde konuyu de-
ğiştirebilir.
Çeşitli sosyal rollere ait ifade
biçimlerini basit düzeyde kul-
lanması beklenmektedir. Bu ka-
zanım için canlandırma ve rol
oynama etkinlikleri yapılabilir.

Bir noktadan diğerine git-
me, sipariş verme vb.
Öğrencilerin sayı, miktar,
para, saat, tarih, telefon
numarası, fiyat, ölçü vb.
rakamsal ifadeleri kullan-
maları beklenmektedir.
90-100 arası sayılar üze-
rinde durulmalıdır.
Bu düzey kazanımda öğ-
renci, gerekirse anahtar
sözcükler verilerek destek-
lenmelidir. Ayrıca sıklık
bildiren

vb. ifadeler üzerinde sık-
ça durulmalıdır
Bu düzey kazanımda tanı-
dık ifadelerin yer aldığı,
basit bir kurgusu olan
hikâyeler kullanılmalıdır.

Seviyeye uygun hikâyeler kullanı-
labilir veya işitsel bir araçtan yarar-
lanılabilir. Bu düzey kazanımda kul-
lanılacak hikâyelerde olay akışı, ka-
zanımın önceki düzeylerine göre
daha karışık olabilir, ancak kullanı-
lan ifadeler yine tanıdık olmalı,
cümleler kısa tutulmalıdır.
Okuduğu iki farklı hikâyede-
ki/diyalogdaki kahramanların özel-
likleri, yer, zaman, uzunluk, kısalık
vb. somut özellikleri karşılaştırması
beklenmektedir.
Öğrencinin, daha önce sıklıkla oku-
duğu ve bildiği konularda yazılmış
kısa metin ve diyalogları akıcı bi-
çimde okuması beklenmektedir
İlgili kazanımın dinleme becerisi
sütunundaki açıklama dikkate
alınmalıdır.

yapısına yazılı materyalde
yer verilmeli ve öğrencilerin dikkati
çekilmelidir.
Bu düzey kazanımda 90-100 arası
sayılar öğrenciye harfle yazılışı ol-
maksızın sunulmalıdır.

Bu kazanım ile ilgili olarak
öğrencinin birbirine anlam-
ca sıkı sıkıya bağlı cümleler
yazması
Yazılarında selamlaşma, veda-
laşma, özür, kabul, ret vb.
sosyal kalıp ifadelerin yanı sı-
ra

vb. ifadeleri kul-
lanmaları sağlanmalıdır. Bu
kazanım için de sıkı bir bağ-
lam bütünlüğü

Bir noktadan diğerine gitme,
sipariş verme vb.
Bir restoranda yenen yemek-
lerin fiyat çizelgesi, Toplu ta-
şım araçları ile ilgili tarifeler
vb.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.3

y ş
lanılabilir. Bu
lanılacak hikâ
zanımın önce
daha karışık o
lan ifadeler yi
cümleler kısa
Okuduğu iki f
ki/diyalogdak
likleri, yer, za
vb. somut öze
beklenmekted
Öğrencinin, d
duğuuuu vvvvvvvvveeeee bbibbb ldiğ
kısa mmmmmmmeteteteteteetiniiiii  ve 
çimddddeee eee okokkkkokuma
İlgilililililillii kkkkkaaaazaaa anım
sütututttututututuunnununununununundaki a
alalalalaalaa ınınınınınıınmammmm lıdır.

yapısın
yer verilmeli v
çekilmelidir.
Bu düzey kaza
sayılar öğrenc
maksızın sunu

p ş
Öğrencilerin sayı, miktar,
para, saat, taaarih, telefon
numarasıı,,, , ffififiyyyat, ölçü vb.
rakamsaalalllalal iiifaff deleri kullan-
malaaaarı bbbeeekkleeleenmektedir.r.r.
90000-100001 0 aaraaaarasasıı sassayıyılalaaar rr üzüzzüzzeee-e
rrririiindndn eeee duuuurrruulmmlmalıdır.
BBuBBBuuu dddüzüzüüzeyeyeyeeyyy kkkazazazananananımımmımı da öğ--
rrereeeer nncncncn i,i,i,i,i,,i, ggggggerrererrerererekekekekekiriririrrirseseesesesesss  anahtarrrarrrrrrrr
ssösööözczz üüükü leeeerr r veveeeverilerek dedeeeeeeeedeststststtstststttteeeeeeeeeeeekkk-----k-
leeeeenmnmmmmelidddiir. AAyrıca sıkkkkkkkkkkkllılıkkkk
bbibbiiib ldldirirren

vbvb.. ifadddddddelererrer üzerindndddeee e sısısısıık-kk-kkk
ççaçaaaaç duuuurulmmammmmammalılııdıddd r
BBuBBBuuuuBB ddüüzü ey kkkkkkkkkaazazaazannımımmddadadaa ttttaaaanı-
ddddıdıııdıdık kk kk iffifaadaa elerin yer aalldığı,
babaababaasisisssisssissss t t bibibiirrrr kukukkurgrgrgrgususussu uu uu olan
hihihihikâkâââââkâkâyeyeyeyyeeey leellell rrr kkukukukulllllalalanılmalıdır.
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kış içerisinde öğ-
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1. Yavaş ve net bir şekilde
okunan/dinlenen kısa ve
basit şiirlerin konusunu
tahmin eder.

2. Dinlediği olayın devamını
ve sonucunu tahmin eder.

3. Dinlediklerinde/ izledikle-
rinde hedef dilin kültürüne
ait bilgileri ayırt eder.

4. İşittiği sayısal verileri gör-
sel destek olmaksızın an-
lar.

Basit ve bildiği konularda
iletişimde bulunur.

Sözcük ve sözcük grupla-
rını yerinde ve anlamına
uygun kullanır.

İletişim esnasında duygu
ve düşüncelerini basit ve
yalın ifadelerle belirtir.

Bir randevu ya da görüş-
me düzenler.

Günlük işler, uğraşları ve
alışkanlıkları hakkında
konuşur.

Geçmişte yaptıkları ve
gelecekte yapacaklarını
bir plan dâhilinde sunar.

Anlatılar esnasında kurgu
ögelerini kullanır.

Cümleler dizisi şeklinde
konuşur.

Dinlediği/ okuduğu kur-
gulanmış bir metni kendi
ifadeleriyle özetler.

Okuduğu hikâyenin ögelerini
belirler.

Okuduğu olayın devamını ve
sonucunu tahmin eder.

Okuduğu kısa ve basit bir şii-
rin konusunu tahmin eder.

Gündelik ve sosyal konularla
ilgili yazılmış metinleri anlar.

Rakamsal olarak belirtilen
sayısal bilgileri okur.

Günlük işler, uğraşları ve alış-
kanlıkları hakkında yazar.

Basit duyuru, reklam, davetiye,
slogan yazar.

Dinlediği basit sözcük ve cüm-
leleri yazıya aktarır.

Yazılarında kurgu öğelerini
kullanır.

Yazdıklarının doğruluğunu ve
uygunluğunu gözden geçirir.

Bir olay ya da durumla ilgili
duygu ve düşüncelerini basit ve
yalın ifadelerle yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.4

Okuduğu olayın
sonucunu tahm

Okuduğu kısa v
rin konusunu ta

Gündelik ve sos
ilgili yazılmış m

Rakamsal olara
sayısal bilgileri

ş
konuşur.

Geçmişte yaptıııkklklkları ve
gelecekte yapppaapapaapaccaac klarını
bir plan ddddâhâââ illlliiinndedde sunar.

Anlatılalaaaaaalar rr eeeesnaaaaasısındnnddddndn aaa kukkkkkurggrgu
ögelerereeriiniinnnii kukukukullllllanananırırır....

Cümllleelllleeerer ddddddddiiizisisisisisi iiiiii şeşeşeşekkklkkk inde
konuuuşşuuuurr.r.

Dinledeediğiiğğğği i/// okkukuudduuuğu kur-
gulanmnnmnmmmmışış bbbir mmmmmmetttte ni kenndidddidiiiii
ifadeleelleerrrrriyiyyiyllleee özzezezezeezetltlltleeree .

k grupla-
nlamına

da duygu
basit ve
elirtir.

a görüş-



Düzeye uygun yalın
ve basit ifadelerin
kullanıldığı, yoğun
sanatsal öğelerin
bulunmadığı şiir-
lerden örnekler se-
çilebilir.
Hedef kültürün öne
çıkan ve bilinmesi
gereken bazı temel
özelliklerine (gi-
yim, yeme-içme,
sosyal alışkanlıklar
vb.) dikkat çekilme-
lidir.
100’ün katları olan
sayılar (100-900)
üzerinde durulma-
lıdır.

Öğrencilerin kısıtlı söz
varlıklarını kullanarak
iletişime geçmeleri
sağlanmalıdır. Bu ka-
zanımda öğrencilerin
gönüllülüğü ve istekli-
liği gözlemlenmelidir.

yapısı kullanı-
larak, basit düzeyde
duyguların ifadesi
sağlanmalıdır.
Öğrencilerin telefonla
ya da yüz yüze bir
randevu alma ya da
verme, röportaj için
gün ve saat ayarlama,
seyahat için yer
ayırtma vb. hakkında
karşılıklı konuşma-
larda yer almaları
beklenmektedir.

vb. sıklık
bildiren ifadelerin yanı sıra,

vb. temel zaman dilimlerini ve
saatleri de kullanması sağlanmalıdır.
Öğrencilerin çocukluk dönemlerine
ve ilerideki hedeflerine (okul ve
meslek seçimi vb.) ilişkin konuşma-
ları sağlanmalıdır.
Öğrenciler konuşma esnasında belli
bir bağlam oluşturmalıdır. Bunun
için ise önceden hazırlanıp yapacak-
ları kısa ve basit konuşmalarda yeri,
zamanı, mekânı, kişileri, neden ve
sonuçları (5N1K) belirlemeye yön-
lendirilmelidir. Yine de bu düzey ka-
zanımda akıcı bir bağlam ve olay akı-
şı

4,5. Konuşma ve sunumlar esnasında
öğrencinin tüm cümleleri belli bir
bağlam içerisinde kullanması

. Öğrenci çoğunlukla
bağımsız olan ve bağdaşık olmayan
cümleler kullanabilir.

Düzeye uygun yalın ve
basit ifadelerin kullanıl-
dığı, yoğun sanatsal öğe-
lerin bulunmadığı şiirler
seçilmelidir.
Gazete, dergi vb. yayın
organlarında geçen çok
tanıdık ve güncel bazı
olayları görsellerden ha-
reketle anlamlandırması
beklenmektedir. Bu dü-
zey kazanımda ilgili ko-
nunun yerli basında da
işlenmiş olmasına ve öğ-
rencinin ilgisini çeken
bir konu olmasına dik-
kat edilmelidir.
100’ün katları olan sayı-
lar (100-900) üzerinde
durulmalıdır.

vb.
sıklık bildiren ifadelerin yanı
sıra, vb. temel
zaman dilimlerini ve saatleri de
kullanması sağlanmalıdır.
Herhangi bilgi içerikli bir yazılı
materyali (afiş, davetiye, ilan,
duyuru vb.) örnek alarak, veri-
len mesajı değiştirmesi ve yeni
bir ürün oluşturması beklen-
mektedir.
Öğrencinin, öz değerlendirme
yetisini artırmak amacıyla
kendi yazdığı bir ürünü (diya-
log, hikâye, reklam, afiş, şiir
vb.) noktalama, imla vb. tek-
nik yönlerden değerlendir-
mesi istenmelidir. İfadelerin
doğruluğunu değerlendirme

yapısı kullanılarak, basit
düzeyde duyguların ifadesi
sağlanmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.4
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1. Açık ve anlaşılır bir şe-
kilde yapılan konuşmala-
rı genel hatlarıyla anlar.

2. Dinlediklerinde gelecek-
le ilgili planları belirler.

3. Dinlediklerinde nezaket
kurallarını ayırt eder.

4. Dinlediklerinde farklı
sosyal rolleri belirler.

5. Dinledikleri-
ni/izlediklerini anlam-
landırmada görsellerden
yararlanır.

6. Dinlediklerinde anlama-
dıkları ile ilgili açıklama
isteğini belirtir.

7. Tanıdık durumlardaki
basit nesnel bilgilerle sa-
yısal verileri anlar.

1. Bilgi almak amacıyla
sorular sorar.

2. Bilgi vermek amacıyla
konuşur.

3. Basit düzeyde açık ve
anlaşılır olarak gerçek-
leştirilen konuşmaya
katılır.

4. Diyalog esnasında kar-
şısındakinden açıklama
ister.

1. Bilgi vermek amacıyla du-
yuru yapar.

2. Gündelik yaşamdaki du-
rumlara uygun ifade ve ka-
lıpları kullanır.

3. Konuşurken cümleleri bir-
birine bağlamada ön bilgi-
lerinden yararlanır.

4. Konuşmalarında sebep-
sonuç ilişkisi kurar.

1. Bilgi edinmek için
okur.

2. Okuduklarının içeri-
ğindeki nezaket kural-
larını ayırt eder.

3. Okuduklarında farklı
sosyal rolleri belirler.

4. Okuduklarına gelecek-
le ilgili planları ayırt
eder.

5. Okuduklarını anlam-
landırmada görseller-
den yararlanır.

6. Ön bilgilerini kullana-
rak okuduğunu anlar.

7. Sesli okumada vurgu
ve tonlamalara dikkat
eder.

1. Yazılarında yazım kuralla-
rını uygular.

2. Öğrendiği basit ve sınırlı
dilbilgisi ve cümle kalıpla-
rını doğru kullanır.

3. Günlük ihtiyaçlarını karşı-
lamak için sözcükleri ye-
rinde ve anlamlarına uy-
gun kullanır.

4. Mantıksal bütünlük içinde
yazar.

5. Duyduğu ve okuduğu ba-
sit cümleleri yazılı olarak
aktarır.

6. Dinlediği/okuduğu kurgu-
lanmış bir metni kendi
ifadeleriyle özetler.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.1
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1. İlgilendiği ya da bilgi sahibi
olduğu konularda hedef di-
lin konuşmacıları arasında
gerçekleştirilen konuşmala-
ra yer verilmelidir.

2. Uzak gelecek bildiren
yapısına dikkat çekilmelidir.
Resmi ve resmi olmayan
hitap biçimleri, farklı sosyal
ortamlara özgü konuşma
kuralları vb.
Bu düzey kazanımda görsel
desteği azaltılmış olarak de-
vam etmelidir.
Örneğin, konuştuğu kişiden
sözlerini tekrarlamasını rica
eder:

Fiyat, tarih, saat vb. sayısal
ifadelerin geçtiği diyaloglar
ve metinlerin yanı sıra 0-
100 arası sayılar kullanılma-
lıdır.

1, 2.Çeşitli sosyal or-
tamlarda ya da ku-
rumlarda (market,
okul, müşteri hiz-
metleri vb.) ihtiya-
cı olan bilgi alışve-
rişini kısıtlı olarak
sağlaması bek-
lenmektedir.

3. Başlamış bir ko-
nuşmanın akışı
içerisinde konuş-
maya katılmak ko-
nusunda kendine
güvenli ve gönüllü
olması beklenmek-
tedir.

4. Örneğin, konuştu-
ğu kişiden sözleri-
ni tekrarlamasını
rica eder:

1. Öğrencilerin daha önceki
düzeylerde tanıdıkları
duyuru, ilan, afiş vb. ma-
teryallerde geçmiş konu-
lardan esinlenerek sınıf
içerisinde basit duyuru-
lar yapmaları beklen-
mektedir.

2.

vb. ka-
lıpları kullanması bek-
lenmektedir.

3.
bağlaçları üzerinde du-
rulmalıdır.

4. Konuşmalarda

vb. ardışıklık bildi-
ren bağlaçla-
ra/sözcüklere yer veril-
mesi beklenir.

1. Bilgi içerikli bir yazılı ma-
teryalden (ilan, afiş, rek-
lam, bilgi notu, vb.) ihti-
yacı olan bilgiyi çıkarması
istenebileceği gibi, kısa ve
basit bir hikâyeden bilgi
çıkarımı yapması da iste-
nebilir.

3. Resmi ve resmi olmayan
hitap biçimleri, farklı
sosyal ortamlara özgü
konuşma kuralları vb.

4. Uzak gelecek bildiren
yapısına dikkat çekilme-
lidir.

5. Bu düzey kazanımda gör-
sel desteği azaltılmış ola-
rak devam etmelidir.

6. Bu düzey kazanımda öğ-
rencilerin önceki öğren-
melerini tekrar ve hatır-
lama niteliğinde okuma
öncesi etkinliklere yer
verilmelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğrencilerin
Arap harflerinin yazım kuralları-
na ve noktalama işaretlerinin is-
tenilen anlamı ifade edecek bi-
çimde kullanılmasına dikkat ede-
rek yazmaları beklenmektedir.

2, 3. Kullanılan ifade ve kalıpların ak-
tarılmak istenen mesaja uygun
kullanılması beklenmektedir.

4. Daha önce öğrendiği ve
ifadelerinin yanı sıra

ifadelerini kullandığı kısa ve basit
cümlelerden oluşan ve belli bir
olaylar dizisi içeren kısa bir metin
yazmaları beklenmektedir (bir
gününü anlatma, hikâye yazma,
hayali bir tatilin planını anlatma
vb.).

6. Öğrencinin tüm cümleleri belli bir
bağlam içerisinde kullanması

. Öğrenci çoğunlukla
bağımsız olan ve bağdaşık olma-
yan cümleler kullanabilir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.1
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1. Dinlediği basit, açık ve
anlaşılır gündelik ko-
nuşmaları anlar.

2. Dinlediklerinde/ izledik-
lerinde değişen konuları
belirler.

3. Tanıdık durumlardaki
basit nesnel bilgilerle
sayısal verileri anlar.

4. Dinlediklerini anlamlan-
dırmada önbilgilerini
kullanır.

5. Dinlediklerinde kişisel
görüşlerin bildirildiği
ifadeleri saptar.

1. Sosyal bağlantılar
kurar.

2. Günlük ilişkilerin ge-
rektirdiği farklı du-
rumlara uygun konu-
şur

3. Basit düzeyde açık ve
anlaşılır olarak ger-
çekleştirilen konuş-
maya katılır.

4. Kısa, açık ve anlaşılır
telefon görüşmesi
yapar.

5. Diyaloglarında gün-
delik nezaket ve hi-
tap biçimlerini kulla-
nır.

1. Kısa ve basit sunu yapar.

2. Sunularında içeriğe uy-
gun görseller kullanır.

3. Konuşmalarında vurgu,
tonlama ve telaffuza dik-
kat eder.

4. Konu dışına çıkmadan
konuşur.

5. Basit düzeyde bir şiiri
izleyici önünde seslendi-
rir.

1. Okuduklarında ge-
çen bilmediği söz-
cüklerin anlamlarını
bulur.

2. Okuduklarını günlük
hayattan örneklerle
ilişkilendirir.

3. Kısa ve basit kişisel
mektupları anlar.

4. Gazete ve dergi okur.
5. Süreli yayınları

okumaya istek du-
yar.

6. Okuduklarında kişi-
sel görüşlerin belir-
tildiği ifadeleri belir-
ler.

1. Olay örgüsü içeren ba-
sit bir metin yazar.

2. Yazılarında gelecekle
ilgili planlarından bah-
seder.

3. Kısa kişisel mektuplar
yazar.

4. Yazılarında nezaket
ifadelerini kullanır.

5. Öz geçmişini yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.2
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1. Bilinen, tanıdık ifa-
deleri çoğunlukta ol-
duğu, anadil konuşu-
cuları tarafından ya-
pılan kısa ve basit
metinler/ diyaloglar
kullanılmalıdır.

2. Konuşmanın akışı
içerisinde değişen
konuları takip etme-
leri sağlanmalıdır.

3. Fiyat, tarih, saat vb.
sayısal ifadelerin
geçtiği diyaloglar ve
metinler kullanılma-
lıdır.

5. yapısına dik-
kat çekilmelidir.

1. Yeni biriyle tanışma,
kişileri tanıştırma, bir
diyaloğu başlatma ya da
süren diyaloğa katılma
vb. sosyal bağlantılar
kurması beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda
gerçek iletişim ortamla-
rının hazırlanması önem-
lidir.

4. Öğrencilerin aradığı kişi-
yi telefona isteme, yanlış
arama için özür dileme
ve ön bilgilerini kullan-
ması beklenmektedir.

5. Resmî ve resmî olmayan
durumlara özgü nezaket,
saygı, samimiyet vb. sos-
yal biçimleri iletişime
yansıtması beklenmek-
tedir. Bu tür kazanımla-
rın elde edilmesi için ya-
pılandırılmış iletişim or-
tamları kullanmaya özen
gösterilmelidir.

1. İlgilendiği bir konuyu öğretmenle bir-
likte belirleyerek önceden prova edil-
miş kısa bir sunuyu sınıf arkadaşlarına
sunması beklenmektedir. Bu düzey ka-
zanımda öğretmenin öğrenciye sürekli
rehberlik etmesi önemlidir. Sunum sı-
rasında duraksamalar, baştan başla-
malar ve yardım isteği beklenmekte-
dir.

2. Resim, gerçek nesne, afiş, gazete, tablo,
grafik vb. ifadeyi kolaylaştırıcı ve güç-
lendirici materyalin gerektiğinde öğ-
retmen rehberliğinde sağlanması ve
sunularda kullanılması beklenmekte-
dir.

3. Vurgu ve tonlamanın anlamda yol açtı-
ğı değişiklikler hatırlatılmalıdır.

4. Konuşmanın akışı içerisinde mantıksal
bir bütünlük sağlaması beklenmekte-
dir.

5. İçerik ve dil olarak düzeye uygun, ge-
nelde tanıdık sözcüklerin kullanıldığı
basit şiirler ya da maniler kullanılma-
lıdır.

1. Öğrencilerin bilmediği
kelimeleri nerede bul-
ması gerektiği üzerinde
durulmalı, varsa ders ki-
tabının sözlüğünden ve-
ya diğer Arapça alfabe-
tik sözlüklerden kelime
bulma alıştırmaları yap-
tırılmalıdır. Bu aşamada
öğrenciden köke dayalı
sözlüklerden kelime
bulması beklenmemeli-
dir.

4. Bu düzey kazanımda
kullanılacak gazete ve
dergilerin görsel açıdan
zengin olması, öğrenci-
nin kendine güven du-
yarak ve gönüllü olarak
okumasını sağlamak
açısından önemlidir.

5. yapısına dikkat
çekilmelidir.

1. 5N1K sorularının cevap-
larını içeren kısa bir öykü
yazması beklenmektedir.
Kurgu öğelerinin kulla-
nımı sağlanmalıdır.

2. Uzak gelecek bildiren
yapısını yazılarında kul-
lanması beklenmektedir.

4. Yazdığı mektuplarda ve
diğer yazılarda resmî ve
resmî olmayan durumla-
ra özgü nezaket, saygı,
samimiyet vb. sosyal bi-
çimleri yazılarına yansıt-
ması beklenmektedir. Bu
tür kazanımların elde
edilmesi için durumsal
drama etkinlikleri kulla-
nılabilir.

5. Öğrenciden otobiyografi-
sini kısa bir paragraf
hâlinde yazması istenebi-
lir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.2
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1. İlgilendiği bir konuyu öğretmenle bir-
likte belirleyerek öncncnceden prova edil-
miş kısa bir sunuyyyyyyyyyyyyuu u ssınıf arkadaşlarına
sunması beklenmmemmeeektktedir. Bu düzüü ey ka-
zanımda öğğğrerereetttmtt eeneenne inin öööööğğğrğrenenn icicic yeyeyeyeyy  sürekli
rehberlik eetetttetttmmemeesi ööööneene lllmlidddididiiir. SSSSuS num sı-
rasında dududdurarrrrraksksssk ammaammmalalalararrar, , babababab ştan bbbbbbbbbbbbaaşaşaaaaaaşla-
malar ve yyyaaraaaarrra dıdıdııımmmmmmmm isissisiisisisteteteteteğiğiğiğğiiği bbbbbbeklenmmmmmmmmmmmmmmmekeeekkkkkkkekkkekkkkkttttttte-
dir.

2. Resim, gereee ççeççççeç k k nessnssns e,,, afiş, gazaaazzzaazzazzzzzetetetetetetetetetteeetetetetette,e,eee,e,ee,eeee,e, ttttttttttttaaababaaaa lo,
grafik vbb. iffaffafaaaf dedeeyi kkkkolaaaylaştırıcccı ııııı veveevevevevv gggggüç-
lendirici mamamaaaateterrryaalalalllaa inin ggggerektiiğiğğiğiiiii dndndnddn eee ööööööğ-ğğğ
retmen rrreheehhhhbbbbeberrrlr iğinininninninndedeeedee ssağlanmmmmasasasa ı ve
sunulardddaaa a kukkkkkkukkkkk llllana ılmamamamamasıs bbbbekekkekekklelellelennnmekte-
dir.

3. VuVVVV rgu ve ttttononononnlalllalalalalaaaamamammm nıının n ananananlllal mda yol açtı-ı
ğığııığığ ddddddeğeğeeeğeğğişiklikler hatırlatılmalıdır.

4. Kooooonununununununuuşmşmşmşmşmşşmşmşmananaaa ın akışı içerisinde maantntttntttttııkıkıkıkkıkıksasasasassss l
bir bütütütütütütüünlnlnlnlnlnln üküküküküüküüükü ssssssağağağağağlaamam sısısıı bbbbbbbekeeke leleleeleelenmnmnmnmmmmekeeeee te-
dir.

5. İçerik ve dil olarak düzeye uygun, ge-
nelde tanıdık sözcüklerin kullanıldığı

1. Öğren
kelim
ması
durul
tabın
ya diğ
tik sö
bulm
tırılm
öğren
sösösösösözlü
bbububbb lm
dddiddd r.

4.4.4.4.4.4.4.4 Bu dü
kulla
dergi
zengi
nin k
yarak
okum
açısın

5.







Dinlediği günlük yaşam
kalıplarının vurgu ve telaf-
fuzlarına dikkat eder.

Dinlediklerinde kendisi,
ailesi, çevresi ve günlük
yaşamı ile ilgili rutin ifade-
leri belirler.

Dinlediklerini anlamlan-
dırmada görsellerden ya-
rarlanır.

Tanıdık durumlarda basit
nesnel bilgilerle sayısal ve-
rileri anlar.

Dinlediklerinde sebep-
sonuç ilişkilerini belirler.

Dinlediklerinde geçen te-
mel bağlaçları anlar.

Dinlediklerinde geçen za-
man ifadelerini anlar.

Uluslararası ortak ifade-
ler/sözcükler ve sıklıkla
tekrar eden ifadele-
ri/sözcükleri içeren kısa ve
basit metinleri anlar.

Görsellerden yararlanarak
okuduğunu anlar.

Gerekli bilgiyi bulmak
amacıyla göz gezdirerek
okur.

Okuduğu metne ilişkin so-
rulara cevap arar.

Okuduklarındaki sebep-
sonuç ilişkilerini belirler.

Okuduklarında geçen temel
bağlaçları anlar.

Okuduklarında geçen zaman
ifadelerini anlar.

Kişisel formları yönergele-
rine uygun doldurur.

Yazılarında kendi yaşan-
tısından ve günlük ha-
yattan örnekler verir.

Not alır.

Bilgi almak amacıyla so-
rular yazar.

Bildiği konular hakkında
sorulan sorulara cevap
yazar.

Yazılarında sayısal bilgi-
ler kullanır.

Basit düzeyde sosyal bağ-
lantılar kurar.

Kişisel ihtiyaçlarını basit
ifadelerle belirtir.

Bilgi verme kamacıyla ko-
nuşur.

Basit ve somut yönergeler
verir.

İletişim esnasında söz
öbeklerini ve basit cümle-
leri birbirine bağlamak
için temel bağlaçları kulla-
nır.

Konuşurken zaman belir-
ten ifadeleri kullanır.

Bilgi vermek amacıy-
la basit bir duyuru
yapar.

Konuşmalarında
kendi yaşantısından
ve günlük hayattan
örnekler verir.

Gelecek yaşamı ile
ilgili planlarını anla-
tır.

Konuşmalarında sayısal
ifadeleri kullanır.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.1
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2. Seviyeye uygun metinler-
den/diyaloglardan örneklerle
öğrencilerin önceki yaşantılarına
ve öğrenmelerine dayalı konular
ele alınmalı ve görsellerle des-
teklenmelidir.

4. 30-40 arası sayılar ile saatlerin
çeyrek, 20 dakika ve yarım peri-
yodları üzerinde durulmalıdır.

5. bağlacının yanı sıra ve

bağlaçları üzerinde durulma-
lıdır.

6. bağlaçlarının yanı sıra
5. kazanımın açıklamasında be-
lirtilen sebep-sonuç bağlaçları
üzerinde durulmalıdır.

7. Bu düzey kazanımda fiil kulla-
nımı gerektiren

vb. zaman zarfları üzerinde
durulmalıdır.

Selamlaşma, hitap etme,
vedalaşma, tanışma, ta-
nıştırma vb.
Günlük alışveriş ihtiyaç-
ları, günlük yaşam ihti-
yaçları, okul içi ihtiyaç-
lar vb. yapısı-
nın hatırlanarak kulla-
nılması sağlanmalıdır.
Öğrendiği bir bilgiyi ak-
tarma, kendisi ya da bir
arkadaşının durumu ile
ilgili bilgi verme vb.
Basit sınıf içi ve dışı yö-
nergeler.

bağlaç-
ları üzerinde durulmalı-
dır.
Bu düzey kazanımda fiil
kullanımı gerektiren

vb.
zaman zarfları üzerinde
durulmalıdır.

Söz varlığını kullan-
ması, öğrendiği söz-
cük ve kalıp ifadeleri
kendi yaşantısıyla
bağlantılı olarak kul-
lanması beklenmek-
tedir.
Yarın, gelecek hafta
vb. yakın gelecekteki
planlarını paylaşması
beklenmektedir. Ör-
nek:

vb.

30-40 arası sayılar
ile saatlerin çeyrek,
20 dakika ve yarım
periyodları üzerinde
durulmalıdır.

Öyküden alınan bir pasajda kahra-
manın adını bulma, günlerden hangi
gün olduğunu bulma, kelime avı ya
da listeden sözcük seçme vb. çalış-
malarla öğrencinin göz gezdirerek
okuma becerisi geliştirilmelidir.
Yer, zaman, kişi(ler) ile ilgili sorular
sorulmalıdır.

vb. bağlaçlarla bağlanmış
kısa cümlelerin birbiri ile anlamca
sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ol-
duklarını fark etmeleri beklenmek-
tedir.

bağlaçlarının yanı sıra 5.
kazanımın açıklamasında belirtilen
sebep-sonuç bağlaçları üzerinde du-
rulmalıdır.
Bu düzey kazanımda fiil kullanımı
gerektiren vb.
zaman zarfları üzerinde durulmalı-
dır.

Sayı, tarih, milliyeti, yaşı,
adresi, doğum tarihi ya da
ülkeye geliş tarihi vb. bilgi-
ler.
Okul yaşamı, günlük işleri
ve güncel konular.
Acil kişisel ihtiyaçlarına
ilişkin kısa ve basit notlar.

4,5.Gündelik bir bilgiyi edinme,
kendisi ya da bir arkadaşı-
nın durumu ile ilgili bilgi
alma vb.
30-40 arası sayılar ile saat-
lerin çeyrek, 20 dakika ve
yarım periyodları üzerinde
durulmalıdır.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.1
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1. Basit, açık ve anlaşılır
gündelik konuşmaları
takip eder.

2. Dinlediklerindeki/ iz-
lediklerindeki basit,
açık ve anlaşılır bilgiyi
belirler.

3. Dinlediklerinde geçen
hobileri belirler.

4. Çevresindeki nesneler-
le ilgili basit yer-yön
tariflerini anlar.

5. İlgilendiği konulardaki
yavaş ve net konuşma-
ların konusunu tahmin
eder.

6. Dinlediği basit ders dışı
yönergeleri anlar.

7. Dinlediklerinde geçen
sayısal bilgileri belirler.

1. Başlatılmış bir diyalo-
ğu sürdürür.

2. İletişim için ihtiyaç
duyduğu durumu ifade
eder.

3. İletişim sırasında gün-
lük yaşamıyla ilgili ba-
sit cümlelerle betim-
lemeler yapar.

4. Çeşitli sosyal ortam-
larda kendisini ilgilen-
diren bilgileri ister.

5. İletişim esnasında te-
mel bağlaçları kullanır.

Kısa konuşmalar yapar.

Konuşmalarında be-
timlemeler yapar.

Hoşlanıp hoşlanmadık-
ları hakkında konuşur.

Konuşmalarında hobi-
lerinden bahseder.

Arkadaşlarını, aile bi-
reylerini ve çevresin-
deki nesneleri basit söz
öbekleriyle ve kısa
cümlelerle tarif eder.

Konuşmalarında za-
man ifadelerini kulla-
nır.

Konuşmalarında sayı-
sal ifadelerden yarar-
lanır.

1. Görsel destekli kısa ve ba-
sit iletileri, mesajları anlar.

2. Kısa, basit hikâyeler oku-
maya istek duyar.

3. Okuduğu basit ve kısa bir
metnin/diyaloğun konu-
sunu tahmin eder.

4. Okuduklarında belirtilen
hobileri belirler.

5. Sesli okunan bir metni ta-
kip eder.

6. Okuduklarında geçen sayı-
sal ifadeleri anlar.

Çevresindeki canlıları ve
hoşlanıp hoşlanmadıklarını
kısa ve basit ifadelerle be-
timler.

Yazısına uygun başlık belir-
ler.

Kendisi, ailesi ve çevresine
ilişkin yazılar yazar.

Geleceğe ilişkin planlarını
yazar.

Yazılarında temel bağlaçla-
rı kullanır.

Yazılarında zaman ifadele-
rini kullanır.

Gördüğü kısa bir metni
doğru bir şekilde yazar.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.2
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1. Farklı iletişim ortamlarına özgü çeşitli
örneklerin sunulmasına özen gösteril-
melidir.

2. TV, DVD gibi dinleme araçları aracılığıy-
la hedef dil konuşmacıları arasındaki
konuşmaları içeren, sınıf içi çalışmalar
için düzenlenmiş, kaydedilmiş düzeye
uygun konuşmalar kullanılabilir. Öğren-
cinin konuşulan her şeyi anlaması bek-
lenmemelidir. Tanıdık ifadelerle verilen
bazı açık ve net bilgileri saptaması sağ-
lanmalıdır.

3. Hobiler, öğrencilerin ilgi gösterdiği,
fiziksel ve psikolojik gelişim düzeyine
uygun aktivitelerden seçilmelidir.

4. Arapça ana yön isimlerini (
) ve ara yön isimlerini (

) yakın çevrelerinde somut ola-
rak belirlemeleri beklenmektedir.
İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğu konu-
larda hedef dilin konuşmacıları arasındaki
konuşmalar ile çalışılmalıdır.
Öğretmenin, doktorun, grup arkadaşının
vb. söylediği yönergeler ve talepler üzerin-
de durulabilir.
40-50 arası sayılar üzerinde durulmalıdır.

Kendisine sorulan soruya ya
da yöneltilen ifadeye karşılık
vermesi ve diyaloğu sürdür-
mek için yeni bir soru/ifade
yöneltmesi beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda öğren-
cinin; konuşandan sözünü
tekrar etmesini, anahtar söz-
cük ve cümlelerin yavaş ve
açık bir biçimde yinelenme-
sini istemesi beklenmektedir.
Kendisi, ev kuralları (akşam
yemeği saati, haftasonu kah-
valtısı vb.), yaşam koşulları,
eğitimi vb. kendilerini yakın-
dan ilgilendiren konularda
basit ifadelerle konuşması
beklenir.
Reyon sorma, hareket saatle-
rini öğrenme, yer sorma, ye-
mek saatini öğrenme vb. gün-
lük hayat bilgileri.

bağlaçlarının yanı
sıra sebep-sonuç bağlaçları
( ) üzerinde du-
rulmalıdır.

Öğrencilerden ev, okul, iş, aile,
mekânlar, eşyalar, olaylar ve sıradan
işler hakkında zaman zaman tek
sözcüklü ya da sayısal olabilecek ba-
sit betimleyici ifadeler kullanmaları
beklenmektedir.
Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-
vanlar, sevdiği/sevmediği sebze ve
meyveler vb. konularla ilgili betim-
lemeler yapar.
Öğrencilerin, hobileri ve ilgileri
hakkında görsel destekli çok basit
bilgiler vermeleri beklenir. Ayrıca
sıklık bildiren
vb. ifadeler üzerinde durulmalıdır.

vb. kalıpları kullanması sağlanmalı-
dır.
Bu düzey kazanımda fiil kullanımı
gerektiren vb. za-
man zarfları üzerinde durulmalıdır.
40-50 arası sayılar üzerinde durul-
malıdır.

1. Gazete, dergi, okul
panosu, kartpostal,
e-posta mesajları,
kişisel mektup vb.
üzerinde çalışılabi-
lir.

3. Aile, okul, hobi,
yakın çevre vb. se-
viyeye uygun hikâye
ve metinler kullanı-
labilir.

4. Düzeye ait dinleme
kazanımında belirti-
len açıklama dikkate
alınmalıdır.

5. Metin yavaş ve açık
okunmalıdır. Öğren-
cilerin metni önce
gerekirse el ile, daha
sonra ise yalnızca
gözle takip etmeleri
sağlanmalıdır.

6. 40-50 arası sayılar
üzerinde durulmalı-
dır.

1. Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-
vanlar, sevdiği/sevmediği sebze ve
meyveler vb. konularla ilgili betim-
lemeler yapar.

3. Ailesi, yaşam koşulları, eğitimi,
yaptığı işler vb. ile ilgili birkaç
sözcüklü kısa ve basit yazılar ve
cümleler yazması beklenmektedir.

4. Yarın, dersten sonra, gelecek hafta
vb. yakın gelecekteki planların an-
latılmasına özen gösterilmelidir.

vb.
5. bağlaçlarının yanı sıra

sebep-sonuç bağlaçları ( )
üzerinde durulmalıdır.

6. Bu düzey kazanımda fiil kullanımı
gerektiren vb. za-
man zarflarının yanı sıra saat içe-
ren ifadeler üzerinde durulmalıdır.

7. Yol-yer tarifleri, basit coğrafi ve
çevresel bilgiler vb. dikte çalışma-
ları yaptırılabilir.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.2
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1. Yavaş ve net bir şekilde oku-
nan/anlatılan kısa ve basit
hikâyelerdeki olayları takip
eder.

2. Dinlediklerinin konusunu belir-
ler.

3. Dinlediği şiirleri düz metinler-
den/diyaloglardan ayırt eder.

4. Dinlediği basit yön ve yol tarif-
lerini kroki ya da harita üzerin-
de gösterir.

5. Dinlediklerinde günlük ilişkile-
rin gerektirdiği ifadeleri belir-
ler.

6. Dinlediği metinle ilgili görselle-
ri ve cümleleri oluş sırasına gö-
re sıralar.

7. Dinlediklerinde geçen bileşik
zaman ifadelerini belirler.

8. Dinlediklerinde geçem sayıları
anlamlandırır.

1. Karşılıklı konuşmaları
başlatır.

2. İletişim esnasında te-
mel kalıp ifadelerden
faydalanır.

3. Bildiği konularda yapı-
lan açık ve anlaşılır ko-
nuşmalara katılır.

4. İhtiyaç duyduğu konu-
larda taleplerini belir-
tir.

5. İletişim esnasında du-
ruma uygun vurgu ve
tonlamaları kullanır.

6. İletişim sırasında birle-
şik zaman ifadelerini
kullanır.

1. Basit ve bildiği konularda
konuşmaktan zevk alır.

2. Konuşmalarında betimle-
meler yapar.

3. Basit şarkılar söyler.

4. Konuşmalarında geçmiş
yaşamından örnekler ve-
rir.

5. Sözlü aktarımlarda temel
bağlaçları kullanır.

6. Konuşmalarında sayısal
bilgiler verir.

1. Okuduklarının konu-
sunu belirler.

2. Metinde tanımadığı
ifadeleri anlamlandır-
mada bağlamdan ya-
rarlanır.

3. Bilinen somut konular-
la ilgili kısa ve basit bir
metni anlar.

4. Basit gündelik metin-
lerdeki istenen somut
bir bilgiyi bulur.

5. Okuduklarına ilişkin
soruları cevaplar.

6. Okuduğu metinde ge-
çen olayları sıralar.

7. Yakın çevresi ile ilgili
yazılmış basit yer-yön
tariflerini anlar.

1. Yazılarında betimlemeler
yapar.

2. Kısa acil durum notları ve
iletileri yazar.

3. Yazılarında geçmiş yaşa-
mına ilişkin bilgiler verir.

4. Kısa diyaloglar ve metinler
yazar.

5. Yazılarında temel bağlaç-
ları kullanır.

6. Yazılarında birleşik zaman
ifadelerini kullanır.

7. Sayısal veri içerikli bilgiler
yazar.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**) A2.1.3
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1. Güncel, basit olay akışları olan
hikâyeler seçilmelidir.

2. Konunun düzeyine uygun olarak
görsellerden yararlanılabilir.

4. Arapça ana yön isimlerinin (
) ve ara yön isimleri-

nin ( ) kulla-
nıldığı tarifleri görsel üzerinde be-
lirlemeleri beklenir.

5. Kabul etme, özür dileme, reddetme,
davet etme, teklif etme, tanışma-
tanıştırma, vedalaşma vb. gündelik
rutin ifadelere dikkat çekilmelidir.

6. Daha önce öğrendiği ve
ifadelerinin yanı sıra
ifadelerini fark etmeleri beklen-
mektedir.

7. Bu kazanımda üzerinde durulması
gereken zaman ifadeleri, önceki
düzeylerde verilenlerden daha
karmaşık olmalıdır.

vb. ifadeler üzerinde du-
rulmalıdır.

8. 50-60 arası sayılar kullanılmalıdır.
Bu düzey kazanımda görsel destek
azaltılmalıdır.

1. Öğrencilerin, kendilerine
verilen herhangi bir durum-
dan yola çıkarak ikili konuşma
başlatmaları beklenmektedir.

2. Kabul etme, özür dileme, red-
detme, davet etme, teklif et-
me, tanışma-tanıştırma, veda-
laşma vb. gündelik rutin ifade-
leri diyaloglarında kullanması
beklenmektedir.

4. Fiyat sorma, durmasını ya da
gitmesini isteme, konuşucuya
yönelik talepler vb. günlük
alışveriş ihtiyaçları, günlük
yaşam ihtiyaçları, okul içi ihti-
yaçlar vb. yapısının kul-
lanılması sağlanmalıdır.

5. Şaşkınlık, korku, öfke, sevinç,
üzüntü vb. belirtilen ifadelerin
kullanılması beklenmektedir.

6. Bu kazanımda üzerinde du-
rulması gereken zaman ifade-
leri, önceki düzeylerde veri-
lenlerden daha karmaşık ol-
malıdır.

vb. ifadeler üzerinde du-
rulmalıdır.

1. Öğrenciler, kendileri ya
da çevreleri ile ilgili basit
olayları anlatmaya teşvik
edilmelidir.

3. Bunlar, uluslararası dü-
zeyde kullanılan tanıdık
melodiler üzerine yazıl-
mış Arapça şarkılar kul-
lanılabileceği gibi, öğren-
cilerin kendilerinin oluş-
turduğu bir melodi de
kullanılabilir.

4. Öğrencilerden, geçen
hafta sonu, dün, geçen yaz
tatili vb. zaman dilimle-
rinde yaşadıklarıyla ilgili
konuşmalar yapmaları
beklenir. Örneğin;

vb.
5. bağlaçlarının

yanı sıra sebep-sonuç
bağlaçları ( )
üzerinde durulmalıdır.

6. Yaş, miktar, saat, fiyat vb.
bilgilerle 50-60 arası sa-
yıların kullanımı sağlan-
malıdır.

1,2. Bildiği konulardan seçilmiş kısa
cümleli basit metinler kullanıl-
malıdır. Görsel desteği devam
etmelidir.

3. Bu düzey kazanımda öğrencinin
bağlamı tamamen anlaması bek-
lenmemektedir. Bu nedenle gör-
sel desteği sağlanmalıdır.

4. Çok bildik günlük yaşam diya-
logları, kısa ve basit bilgi içerikli
bir broşür veya ilandaki adres
bilgisi, menüdeki belirli bir ye-
mek, bir gıda maddesinin içeri-
ğindeki yağ miktarı, adres defte-
rindeki bir kişinin bilgileri, yol-
culuk tarifesindeki belli bir ara-
cın kalkış-varış bilgileri vb. bu-
lunur.

6. Sıralama yaparken daha önce
öğrendiği ve ifadele-
rinin yanı sıra ifade-
lerinin etkisini fark etmeleri
beklenmektedir.

7. Arapça ana yön isimlerinin (
) ve ara yön isimle-

rinin ( ) kul-
lanıldığı tarifleri görsel üzerinde
belirlemeleri beklenir.

1. İnsanları, mekânları sahip olunanları
vb. basit ifadelerle betimlemeleri
beklenir.

2. Nerede olduğu, ne zaman döne
ceği vb. kısa bilgiler içeren notlar.

3. Daha önce öğrendiği ve
ifadelerini kullanarak (derse gelme-
den önce, sabah uyandıktan sonra,
kahvaltıdan önce, kahvaltıdan sonra
vb. sıralı olayların olduğu zaman di-
limlerinde) yakın geçmişte yaptıkla-
rı hakkında basit ve kısa cümleler
yazması beklenmektedir.

bağlaçlarının yanı sıra se-
bep-sonuç bağlaçları ( )
üzerinde durulmalıdır.
Bu kazanımda üzerinde durulması
gereken zaman ifadeleri, önceki dü-
zeylerde verilenlerden daha karma-
şık olmalıdır.

vb.
ifadeler üzerinde durulmalıdır.
Tarih, saat, miktar vb. içerikli kısa
bilgi notları vb. yazması beklenmek-
tedir. 50-60 arası sayılar üzerinde
durulmalıdır.

(*)A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**)A2.1.3
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1. Dinlediklerinde geçen yer,
zaman, kişi ve konuyu be-
lirler.

2. Dinlediklerinde yapabil-
diklerine ilişkin soruları
diğer ifadelerden ayırt
eder.

3. Dinlediklerinde tercih
belirten ifadeleri saptar.

4. Şiir dinlemekten zevk alır.

5. Dinlediklerinde bilmediği
sözcükleri anlamlandır-
mada görsellerden yarar-
lanır.

6. Dinlediklerinde geçen ye-
ni sayıları belirler.

1. Devam eden diyaloğu
tamamlar.

2. İletişim esnasında gün-
lük yaşam ifadelerini
kullanır.

3. Süren bir diyaloğa katı-
lır.

4. Bilgi almak amacıyla
görüşmeler yapar.

5. Çevresindeki nesneler-
le ilgili basit yer yön ta-
rifleri verir.

1. Bildiği konularda ko-
nuşmaya istekli olur.

2. Konuşurken cümleleri
birbirine bağlamada ön
bilgilerinden ve yeni öğ-
rendiği bağlaçlardan ya-
rarlanır.

3. Geçmişte yaşadığı bir
olayı aktarır.

4. Görsellerden yararlana-
rak kısa ve basit sunum
yapar.

5. Olayları oluş sırasına
göre anlatır.

6. Anlatımlarında sayısal
ifadeler kullanır.

1. Kişisel mektuplarda ana temayı
belirler.

2. Okuduğu bir hikâyenin temel
ögelerini belirler.

3. Okuduklarında sebep-sonuç
ilişkisi kurar.

4. Okuduğu metinde bilmediği
sözcükleri anlamlandırmada
görsellerden yararlanır.

5. Okuduklarında tercih belirten
ifadeleri saptar.

6. Bilgi edinmek için okur.

7. Şiir okumaktan zevk alır.

8. Okuduklarında yapabildiklerine
yönelik ifadeleri ayırt eder.

Basit duyuru, dave-
tiye, ilan ve afiş ha-
zırlar.

Çok kısa cümlelerle
kartpostal veya
mektup yazar.

Kısa iletişimsel me-
tinleri diyaloğa dö-
nüştürür.

Basit bir şekilde öz
geçmişini yazar.

(*) A2-Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Ortak Kazanımları
(**) A2.1.4
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1. Bu düzey kazanımda
görsel desteği sınırlı
olarak devam etmeli-
dir.

2.

vb. yapıdaki sorular,
hobiler ve özgür zaman
etkinlikleri kapsamın-
da kullanılmalıdır.

3. " " yapısı öğrenciye
işitsel materyalde ve
günlük alışveriş, resto-
ran ya da yemek seçme,
film belirleme vb. bağ-
lamlarda sunulmalıdır.

4. Öğrencilerin zaman
zaman düzeye uygun
şiirler dinlemeleri sağ-
lanmalıdır. Öğrencile-
rin şiire ve şiir dinle-
meye gösterdiği tepki-
ler, ilgi ve ilgisizlikler
gözlenmelidir.

6. 60-70 arası sayılara
dikkat çekilmelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğren-
cinin, günlük iletişim kalıpla-
rını kullanarak bir konuşma-
nın sonuçlanmasını sağlama-
sı beklenmektedir.

2.

vb. ifa-
deleri kullanmalarını sağla-
mak üzere yapılandırılmış
iletişim ortamları hazırlana-
bilir.

3. Diyalog, basit düzeyde, açık
ve anlaşıl olarak sürdürülü-
yor olmalıdır. Bu düzey ka-
zanımda süregiden bir can-
landırmaya sonradan katılan
kişileri temsil eden roller da-
ğıtılabilir.

5. Arapça ana yön isimlerini
( )ve ara

yön isimlerini (

) yakın çevrele-
rinde somut olarak belirle-
meleri beklenir.

1. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanma-
larına olanak tanıyan basit konular ve
sözcüklerin kullanımı sağlanmalıdır.
öğrenciler, edindikleri söz varlıklarını
sınıf içerisinde kullanmak için teşvik
edilmelidir.

2. bağlaçları
üzerinde durulmalıdır.

3. Öğrencilerden geçen hafta sonu, dün,
geçen sene, geçen yaz tatili vb. geç-
mişte yaşadı bir olayla ilgili konuşma-
ları beklenmektedir.

4. Öğrencinin, bir görselde betimlenen
eylemi veya durumu anlatan, kısa ve
basit cümlelerden oluşan ve önceden
prova edilmiş bilgiler vermesi bekle-
nir.

5. Konuşmalarında daha önce öğrendiği
ve ifadelerinin yanı sıra

ifadelerine de yer ver-
mesi beklenmektedir.

1. Kısa ve basit bir hikâyede yer
alan kişiler, ana ve yan karakter-
ler, çeşitli mekânlar, zaman dilim-
leri vb. kurgu öğelerini belirleme-
si istenmelidir.

3. bağlacının yanı sıra ve

bağlaçları üzerinde durulmalıdır

5. yapısı öğrenciye görsel-
yazılı materyalde ve günlük alış-
veriş, restoran ya da yemek seç-
me, film belirleme vb. bağlamlar-
da sunulmalıdır.

6. Dergi, gazete, katalog, ilan vb.
yazılı materyalde aranan somut
bir bilgi. Bu düzey kazanımda öğ-
rencinin "satır arası okuma" ya da
"çıkarımlar" yapması

7. Basit, kısa, bildiği sözcük ve kalıp-
ların kullanıldığı kısa şiirsel me-
tinler kullanılmalıdır. Öğrencilerin
şiire ve şiir okumaya gösterdiği
tepkiler, ilgi ve ilgisizlikler göz-
lenmelidir.

8. … yapısı üzerinde durul-
malıdır.

1. Günlük konular, ihtiyaçlarla
ilgili kısa ve basit duyurular

3. Öğrencilerden oldukça basit
düz metinlerden diyaloglar
oluşturması beklenir. Örne-
ğin;

gibi bir ifadeyi

şeklinde diyalog cümlele-
rine aktarmak gibi.  Öğ-
rencinin ilgisini çekecek
hayatın içinden, birkaç
cümlelik kısa metinlerin
seçilmesi önemlidir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımlar
(**) A2.1.4

ş ,
ler, çeşitli mek
leri vb. kurgu
si istenmelidi

3. bağlacının

bağlaçları
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yazılı mmmmmmmaaataa erya
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"ççıkıkıkıkı araraaaa ımlar" y
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ğ g
larına olanak tanıyan basit konular ve
sözcüklerin kullanımı sass ğlanmalıdır.
öğrenciler, edindikleeereri söz varlıklarını
sınıf içerisinde kulllallalaanmnmak için teşvik
edilmelidir.

2. babaaağlğğğğ açlarııııııı
üzerinde dddduurrrrrrululuulu mmamammamaalılılılılııdıdıddıdıd rrr.r.

3. Öğrencilerrddeeeeenn ggggeg çeeennn haafta sonuuuuuuuuuuuu,, ,, düdüdüdüdüdüdüüüüüüdüüüüüün,n,n,nn,n,nn,n,n,n,n,
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ları beklenmnnmnmmeekektttedirr.rrrrrr
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nir.r.rrr.rr.
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Dinlediği basit, açık ve
anlaşılır gündelik konuş-
maları anlar.
Dinlediklerindeki/ izle-
diklerindeki basit, açık ve
anlaşılır bilgiyi belirler.
Dinlediklerinde/ izledik-
lerinde değişen konuları
belirler.
Dinlediklerinde karşılaş-
tırma belirten ifadeleri be-
lirler.
Dinlediklerinde geçen yer,
zaman, kişi, konu, sebep-
sonuç vb. kurgu ögelerini
belirler.
Sesli kısa mesaj ve/veya
kayıtlı duyurulardaki
önemli bilgileri anlar.
Dinlediklerinde geçen ye-
ni sayıları belirler.

Gündelik yaşamdaki
durumlara uygun ifa-
deleri kullanır.
Geçmiş yaşamı ile ilgili
bilgi paylaşımında bu-
lunur.
Sayısal durumlarla il-
gili bilgi alışverişle-
rinde bulunur.
İletişim esnasında ter-
cihlerini dile getirir.
İletişim esnasında
kendisinin ve çevre-
sindekilerin yapabil-
diklerinden/ yapama-
dıklarından bahseder.
Basit düzeyde açık ve
anlaşılır diyaloglarla
kendini ifade eder.

Konuşmalarında geç-
miş ve gelecek yaşa-
mındaki olaylar-
dan/planlardan bah-
seder.
Hoşlanıp hoşlanma-
dıkları hakkında ko-
nuşur.
Çok kısa ve basit cüm-
leleri temel bağlaçlar-
la bağlar
Bilgi vermek amacıyla
konuşur.

Okuduğu sözcükleri iletişimi
sürdürecek şekilde telaffuz
eder.
Okuduklarındaki karşılaştırma-
ları belirler.
Okuduklarında değişen konu-
ları belirler.
Okuduklarında geçen yer, za-
man, kişi, konu, sebep-sonuç
vb. kurgu ögelerini belirler.
Okuduklarında geçen sayısal
bilgileri anlar.

1. Yazılarında yazım kuralları-
nı uygular.

2. Geçmiş yaşamı ile ilgili kısa
metinler oluşturur.

3. Yazdıklarında sebep-sonuç
ilişkisi kurar.

4. Tercihleri ve istekleri hak-
kında yazar.

5. Kişisel bir mektup yazar.

6. Kendisinin ve çevresindeki-
lerin yapabildiklerini/ ya-
pamadıklarını yazılı olarak
ifade eder.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.1
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Selamlaşma, hitap etme, veda-
laşma, tanışma, teşekkür etme,
kutlama, toplu taşıma araçları-
nı kullanma, izin isteme, özür
dileme, ricada bulunma, alışve-
riş, okul yaşamı, yaşadığı yer
vb. kendisi ya da ailesi ile ilgili
konuşmaları içeren sınıf içi ça-
lışmalar için düzenlenmiş, ka-
yıtlı konuşmalar kullanılabilir.
İlgilendiği ya da bilgi sahibi
olduğu konularda hedef dilin
anadil konuşmacıları arasında
geçen diyaloglar kullanılabilir.
Bir konuşma ya da sunum akışı
içerisinde değişen konuları
fark etmesi ve bunların neler
olduğunu belirlemesi beklen-
mektedir.
Geçmiş bir olayla bugünkü bir
olay, farklı iki nesne, mekân
ya da kişi gibi konularda yapı-
lan vb.
karşılaştırmalara dikkat çe-
kilmelidir.
70-80 arası sayılara dikkat çe-
kilmelidir.

vb.
ünlemlerin yanı sıra, sosyal
iletişim ortamlarının gerek-
tirdiği ifadeleri kullanması
beklenmektedir.
Öğrencilerden geçen hafta
sonu, geçen yaz tatili vb. geç-
mişte yaşadı bir olaylı ya da
yaptıkları bir etkinliği basit
temel cümlelerle anlatmaları
beklenmektedir.
Öğrencilerden kaçıncı kata
çıkacağını sorma ya da söy-
leme, alışveriş sırasında fiyat
bilgisi verme ya da alma, bir iş
için gerekli malzemenin mik-
tarını söyleme ya da sorma
gibi sayısal içerikli bilgi alış-
verişlerinde bulunmaları bek-
lenmektedir. 70-80 arası sayı-
lar üzerinde durulmalıdır.
Öğrencinin diyaloglarında

yapısını kullanması bek-
lenmektedir.
… yapısı üze-
rinde durulmalıdır.

Öğrencinin geçmiş ve gele-
cek zaman ile ilgili ifadeleri
aynı konuşma içerisinde kul-
lanması beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda öğrencile-
rin olay akışını gözetmesi

Bunların çok kısa ve basit
diyaloglar ve ifadeler olma-
sına dikkat edilmelidir. Öte
yandan ne hissettiği ile ilgili
çok kısa ve basit grup soh-
betlerine katılmaya yönlen-
dirilmelidir. Bu amaçla bir
grup çalışması ya da bir et-
kinlik sonunda yapılacak
olan değerlendirme tartış-
maları kullanılabilir.
Önceki bilgilerine dayanarak
konuşmalarında bağlaçları
kullanması beklenmektedir.
Önceden belirlediği bir konu
hakkında kısa ve basit bir
sunum hazırlayarak prova
ettikten sonra izleyiciler
önünde sunması beklenebi-
lir.

G
eçmiş bir olayla
bugünkü bir olay,
farklı iki nesne,
mekân ya da kişi
gibi konularda
yapılan

vb.
karşılaştırmalara
dikkat çekilmeli-
dir.
İlgi duyduğu
birkaç konuyu
içeren bir metin
içerisinde deği-
şen konuları fark
etmesi ve bunla-
rın neler olduğu-
nu belirlemesi
beklenmektedir.
70-80 arası sayı-
lar üzerinde du-
rulmalıdır.

Bu düzey kazanımda öğrencilerin harf-
lerin birleşiminde, kısa ve uzun ünlüle-
rin yazımında az düzeyde hata yapma-
ları beklenmektedir.
Öğrencilerden geçen hafta sonu, geçen
yaz tatili vb. geçmişte yaşadı bir olaylı
ya da yaptıkları bir etkinliği basit temel
cümlelerle anlatmaları beklenmektedir.

bağlacının yanı sıra ve bağ-
laçlarını yazılarında kullanması bek-
lenmektedir. Örneğin;

vb.

Öğrencinin ve

ifadelerini yazılarında kullanmaları
beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda öğrencinin kendisi,
çevresi, hobileri, ilgileri, sevip sevme-
dikleri, rutin işler vb. daha önceden bil-
diği konularda sınırlı kısa ve basit bir
mektup yazması beklenmektedir.
… yapısı üzerinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.1
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Dinlediği basit bir met-
nin/diyaloğun ana fik-
rini tahmin eder.

Dinledikleri ile ilgili çı-
karımlar yapar.

Dinlediği konuya uygun
başlık belirler.

Bir noktadan diğerine
gitmeyi sağlayacak çok
basit yol tariflerini anlar.

Dinlediklerinde bilmedi-
ği sözcüklerin anlamla-
rını bulur.

Dinlediklerinde farklı
soysal rolleri ayırt eder.

İşittiği yeni sayıları gör-
sel desteğe ihtiyaç duy-
madan anlar.

Bilgi almak amacıyla sorular
sorar.

İletişim sırasında başkalarının
tercih ve isteklerini dile getirir.

Sayılar, miktar, fiyatla ilgili ifa-
deleri iletişim esnasında kulla-
nır.

Basit düzeyde telefon görüşme-
si canlandırır.

Kısa ve basit sunu yapar.

Bilgi vermek amacıyla
konuşur.

Konuşmalarında karşılaş-
tırmalar yapar.

Konuşmalarında betim-
lemeler yapar.

Konuşmasını görsel su-
nuyla destekler.

Geçmiş, şimdiki, gelecek
zamanla ilgili olayları oluş
sırasına göre anlatır.

Konuşmalarında sebep-
sonuç ilişkileri kurar.

Okuduğu basit bir met-
nin/diyaloğun ana fikrini
tahmin eder.

Okudukları ile ilgili çıka-
rımlar yapar.

Grafik ve tablo ile verilen
somut bilgilerden anlam
çıkarır.

Yazılı günlük yaşam yö-
nergelerini takip eder.

Okuduklarına uygun baş-
lık belirler.

Okuduğu basit yol tarifle-
rini anlar.

Okuduğu metinler-
de/diyaloglarda bilmediği
sözcüklerin anlamlarını
bulur.

Yazılarında noktalama işa-
retlerini doğru ve yerinde
kullanır.

Yazılarında sebep-sonuç
ilişkisi kurar.

Yazılarında karşılaştırma-
lar yapar.

Anlamlı ve bağlama uygun
cümleler yazar.

Basit cümlelerle günlük
tutar.

Yazılarında sayısal bilgilere
yer verir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.2
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Düzeye uygun ve önceki öğrenmelere
dayalı metinlerden örnekler verilebi-
lir.
Bu düzey kazanımda öğrencinin, veri-
len somut bilginin dışındaki bazı basit
bilgileri çıkarımlar yoluyla anlamlan-
dırması beklenmektedir. Basit imalar
kullanılabilir. Örneğin;

ifadesinden
bilgisini çıkarmak vb.

vb. daha önceden bilinen yönler
kullanılmalıdır.
Öğrencilerin bilmediği kelimeleri ne-
rede bulması gerektiği üzerinde du-
rulmalı, varsa ders kitabının sözlü-
ğünden veya diğer Arapça alfabetik
sözlüklerden kelime bulma alıştırma-
ları yaptırılmalıdır. Bu aşamada öğ-
renciden köke dayalı sözlüklerden ke-
lime bulması .

gibi
sosyal rolleri ifade eden sözcükleri
kullanması beklenmelidir.
80-90 arası sayılar kullanılmalıdır.

1.

vb.

Bir şeyin miktarı,
adedi, bir şeyin
kilosu, kaç lira ol-
duğu gibi ifadele-
rin kullanılması
sağlanmalıdır. 80-
90 arası sayılar
üzerinde durul-
malıdır.
Öğrencilerin ara-
dığı kişiyi telefo-
na isteme, yanlış
arama için özür
dileme ve ön bil-
gilerini kullanma-
sı beklenmekte-
dir.

İlgi duyduğu bilgi içerikli bir
konuda önceden hazırlanmış
ve prova edilmiş bir sunuyu
sınıf önünde sunması bek-
lenmektedir.
Öğrencilerin geçmiş bir olay-
la bugünkü bir olay, farklı iki
nesne, mekân ya da kişi gibi
konularda ön bilgilerini kul-
lanarak karşılaştırmalar
yapmaları sağlanmalıdır.

vb.

Ev, okul, iş, aile, rutin işler,
mekânlar, eşyalar ve olaylar
hakkında çoğunlukla söz
öbeklerinden ve kısa cümle-
lerden oluşan basit, betimle-
yici ifadeler kullanması bek-
lenmektedir.
Konuşmalarda

vb. ardışıklık bildiren bağ-
laçlara/sözcüklere yer veril-
mesi beklenir.

vb.

Düzeye uygun ve önceki öğrenmelere
dayalı metinlerden örnekler verilebi-
lir.
Bu düzey kazanımda öğrencinin, veri-
len somut bilginin dışındaki bazı basit
bilgileri çıkarımlar yoluyla anlamlan-
dırması beklenmektedir. Basit imalar
kullanılabilir. Örneğin;

ifadesinden

bilgisini çıkarmak vb.

Basit bilgi ve yönerge içerikli levhalar,
basit oran ve sayı içerikli grafik ve tab-
lolar, tarife çizelgeleri, sınıflandırma
tabloları vb.
Alışveriş merkezi, postane, hastane vb.
sosyal alanlarda departmanları belir-
ten levhalar, kullanma talimatları,
krokiler vb. kullanılabilir.

vb.
Öğrencilerin bilmediği kelimeleri nerede
bulması gerektiği üzerinde durulmalı, var-
sa ders kitabının sözlüğünden veya diğer
Arapça alfabetik sözlüklerden kelime bul-
ma alıştırmaları yaptırılmalıdır. Bu aşa-
mada öğrenciden köke dayalı sözlükler-
den kelime bulması

Bu düzey kazanımda öğrenci-
lerin yazdıkları ifadelerde
vurgulamak istedikleri du-
rumu (soru, şaşkınlık vb.)
noktalama işaretleri ile ak-
tarmaları beklenmektedir.

vb.

Öğrencilerin geçmiş bir olay-
la bugünkü bir olay, farklı iki
nesne, mekân ya da kişi gibi
konularda ön bilgilerini kul-
lanarak karşılaştırmalar
yapmaları sağlanmalıdır.

vb.

Öğrencilerin, kurdukları cüm-
lelerin anlamlı olup olmadı-
ğına, eğer güdümlü yazma ça-
lışması yapılmışsa, bağlama
uygun olup olmadığına ba-
kılmalıdır.
Yaş, miktar, saat vb. bilgilerin
yanı sıra 80-90 arası sayıların
harfle ve rakamla yazılışı
üzerinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.2
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Dinlediği basit bir met-
nin/ diyaloğun ana fik-
rini belirler.

Dinlediği, günlük hayatta
sık kullanılan somut,
bildik konularla ilgili kı-
sa, basit metinleri anlar.

Dinlendiklerine ilişkin
karşılaştırmalar yapar.

Dinlediği kısa ve basit
hikâyelerin kurgusunu
belirler.

Dinlediklerinde duygu
belirten ifadeleri saptar.

İşittiği sayısal bilgileri
anlar.

Bir diyaloğun başlangı-
cında, sürdürülmesinde
ve sonlandırılmasında et-
kin rol alır.

Basit düzeyde açık ve an-
laşılır olarak gerçekleşti-
rilen konuşmaya katılır.

Telefon görüşmesi esna-
sında çok basit ifadelerle
nerede bulunduğunu ya
da nereye gideceğini tarif
eder.
Bilgi sahibi olduğu konu-
larla ilgili açık ve anlaşılır
konuşmalarda değişen
içeriğe uygun olarak ko-
nuşmayı sürdürür.

Üstlendiği role uygun ifa-
deler kullanır.

Basit ve somut yönerge-
ler verir.

Bildiği durumlarda ra-
kamlar içeren bilgileri
sözlü olarak ifade eder

Özgür zaman etkinlikleri
hakkında konuşur.

Dinlediği/okuduğu basit
içerikli kısa bir hikâye-
yi/olayı aktarır.

Konuşurken cümleleri
birbirine bağlamada ön
bilgilerinden ve yeni öğ-
rendiği bağlaçlardan ya-
rarlanır.

Okuduğu basit bir metnin/
diyaloğun ana fikrini belirler.

Okuduklarına ilişkin karşılaş-
tırmalar yapar.

Akıcı okur.

Okuduğu kısa ve basit hikâye-
lerin kurgusunu belirler.

Okuduklarında duygu belirten
ifadeleri belirler.

Rakamla belirtilen sayısal ifa-
deleri okur.

Gerçek ya da hayali biyografi
yazar.

Konuya ve duruma uygun ola-
rak kalıp ifadeleri kullanır.

Basit ve somut yönergeler ya-
zar.

Basit bilgi içerikli işitsel ya da
yazılı bir metni tablo ve grafik-
lerle ifade eder.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**) A2.2.3
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Seviyeye uygun hikâyeler kullanı-
labilir veya işitsel bir araçtan yarar-
lanılabilir. Bu düzey kazanımda kul-
lanılacak hikâyelerde olay akışı, ka-
zanımın önceki düzeylerine göre
daha karışık olabilir, ancak kullanı-
lan ifadeler yine tanıdık olmalı,
cümleler kısa tutulmalıdır.
Daha önce öğrenilen karşılaştırma
ifadeleri, dinlenen met-
nin/diyaloğun çeşitli işitsel özellik-
leri (daha sesli, daha sessiz, daha
hızlı, kadın sesi, erkek sesi, üzgün,
mutlu vb.) ile ilgili olabilir.
Öğrenciler; dinledikleri öykü-
de/diyalogda verilen kurguyla ilgili
olarak "ne, nerede, ne zaman, niçin,
kim (5N1K) sorularını cevaplamaya
yönlendirilmelidir. Bu düzey kaza-
nımda öğrenci, daha önce öğrenmiş
olduğu soru biçimlerinin yanı sıra
sebep-sonuç ilişkisi kurma beceri-
sini de işe koşmalıdır.

yapısına işitsel materyalde
yer verilmeli ve öğrencilerin dikkati
çekilmelidir.
Önbilgilerinin yanı sıra 90-100 ara-
sı sayılara dikkat çekilmelidir.

Tanıdık ifadelerin kullanıldığı
günlük yaşam diyaloglarıyla ça-
lışılmalıdır.
Öğrenciye konuşma sırasında,
ihtiyaç duyduğunda yardım edi-
lebilir. Konuşma konularının
özellikle öğrencilerin ilgi alanla-
rına göre belirlenmesine dikkat
edilmelidir.
Basit düzeyde başlatılan bir
diyaloğun yine basit düzeyde
devamının sağlanması gerek-
mektedir. Bu akış içerisinde öğ-
retmen, anahtar sözcükler vere-
rek ya da anahtar sorular sora-
rak akış içerisinde konuyu de-
ğiştirebilir.
Çeşitli sosyal rollere ait ifade
biçimlerini basit düzeyde kul-
lanması beklenmektedir. Bu ka-
zanım için canlandırma ve rol
oynama etkinlikleri yapılabilir.

Bir noktadan diğerine git-
me, sipariş verme vb.
Öğrencilerin sayı, miktar,
para, saat, tarih, telefon
numarası, fiyat, ölçü vb.
rakamsal ifadeleri kullan-
maları beklenmektedir.
90-100 arası sayılar üze-
rinde durulmalıdır.
Bu düzey kazanımda öğ-
renci, gerekirse anahtar
sözcükler verilerek destek-
lenmelidir. Ayrıca sıklık
bildiren

vb. ifadeler üzerinde sık-
ça durulmalıdır
Bu düzey kazanımda tanı-
dık ifadelerin yer aldığı,
basit bir kurgusu olan
hikâyeler kullanılmalıdır.

Seviyeye uygun hikâyeler kullanılabi-
lir veya işitsel bir araçtan yararlanı-
labilir. Bu düzey kazanımda kullanı-
lacak hikâyelerde olay akışı, kazanı-
mın önceki düzeylerine göre daha ka-
rışık olabilir, ancak kullanılan ifade-
ler yine tanıdık olmalı, cümleler kısa
tutulmalıdır.
Okuduğu iki farklı hikâyede-
ki/diyalogdaki kahramanların özel-
likleri, yer, zaman, uzunluk, kısalık
vb. somut özellikleri karşılaştırması
beklenmektedir.
Öğrencinin, daha önce sıklıkla oku-
duğu ve bildiği konularda yazılmış kı-
sa metin ve diyalogları akıcı biçimde
okuması beklenmektedir
İlgili kazanımın dinleme becerisi sü-
tunundaki açıklama dikkate alınmalı-
dır.

yapısına yazılı materyalde yer
verilmeli ve öğrencilerin dikkati çe-
kilmelidir.
Bu düzey kazanımda 90-100 arası
sayılar öğrenciye harfle yazılışı ol-
maksızın sunulmalıdır.

Bu kazanım ile ilgili
olarak öğrencinin birbi-
rine anlamca sıkı sıkıya
bağlı cümleler yazması

Yazılarında selamlaşma,
vedalaşma, özür, kabul,
ret vb. sosyal kalıp ifade-
lerin yanı sıra

vb. ifadeleri kullan-
maları sağlanmalıdır. Bu
kazanım için de sıkı bir
bağlam bütünlüğü

Bir noktadan diğerine
gitme, sipariş verme vb.
Bir restoranda yenen
yemeklerin fiyat çizelge-
si, Toplu taşım araçları
ile ilgili tarifeler vb.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.3
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1. Yavaş ve net bir şekilde
okunan/dinlenen kısa ve
basit şiirlerin konusunu
tahmin eder.

2. Dinlediği olayın devamı-
nı ve sonucunu tahmin
eder.

3. Dinlediklerinde/ izledik-
lerinde hedef dilin kül-
türüne ait bilgileri ayırt
eder.

4. İşittiği sayısal verileri
görsel destek olmaksızın
anlar.

Basit ve bildiği konularda
iletişimde bulunur.

Sözcük ve sözcük grupla-
rını yerinde ve anlamına
uygun kullanır.

İletişim esnasında duygu
ve düşüncelerini basit ve
yalın ifadelerle belirtir.

Bir randevu ya da görüş-
me düzenler.

Günlük işler, uğraşları ve
alışkanlıkları hakkında
konuşur.

Geçmişte yaptıkları ve
gelecekte yapacaklarını
bir plan dâhilinde sunar.

Anlatılar esnasında kurgu
ögelerini kullanır.

Cümleler dizisi şeklinde
konuşur.

Dinlediği/ okuduğu kur-
gulanmış bir metni kendi
ifadeleriyle özetler.

Okuduğu hikâyenin ögelerini
belirler.

Okuduğu olayın devamını ve
sonucunu tahmin eder.

Okuduğu kısa ve basit bir şii-
rin konusunu tahmin eder.

Gündelik ve sosyal konularla
ilgili yazılmış metinleri an-
lamlandırır.

Okuduklarında rakamsal ola-
rak belirtilen sayısal bilgileri
okur.

Günlük işler, uğraşları ve alış-
kanlıkları hakkında yazar.

Basit duyuru, reklam, davetiye,
slogan yazar.

Dinlediği basit sözcük ve cüm-
leleri yazıya aktarır.

Yazılarında kurgu öğelerini
kullanır.

Yazdıklarının doğruluğunu ve
uygunluğunu gözden geçirir.

Bir olay ya da durumla ilgili
duygu ve düşüncelerini basit ve
yalın ifadelerle yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.4
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Düzeye uygun yalın
ve basit ifadelerin
kullanıldığı, yoğun
sanatsal öğelerin
bulunmadığı şiirler-
den örnekler seçile-
bilir.
Hedef kültürün öne
çıkan ve bilinmesi
gereken bazı temel
özelliklerine (giyim,
yeme-içme, sosyal
alışkanlıklar vb.)
dikkat çekilmelidir.
100’ün katları olan
sayılar (100-900)
üzerinde durulma-
lıdır.

Öğrencilerin kısıtlı
söz varlıklarını kul-
lanarak iletişime
geçmeleri sağlanma-
lıdır. Bu kazanımda
öğrencilerin gönül-
lülüğü ve istekliliği
gözlemlenmelidir.

yapısı kulla-
nılarak, basit düzey-
de duyguların ifade-
si sağlanmalıdır.
Öğrencilerin telefon-
la ya da yüz yüze bir
randevu alma ya da
verme, röportaj için
gün ve saat ayarla-
ma, seyahat için yer
ayırtma vb. hakkın-
da karşılıklı konuş-
malarda yer almaları
beklenmektedir.

vb. sıklık
bildiren ifadelerin yanı sıra,

vb. temel zaman di-
limlerini ve saatleri de kullanması
sağlanmalıdır.

Öğrencilerin çocukluk dönemlerine
ve ilerideki hedeflerine (okul ve
meslek seçimi vb.) ilişkin konuşma-
ları sağlanmalıdır.
Öğrenciler konuşma esnasında belli
bir bağlam oluşturmalıdır. Bunun
için ise önceden hazırlanıp yapa-
cakları kısa ve basit konuşmalarda
yeri, zamanı, mekânı, kişileri, ne-
den ve sonuçları (5N1K) belirleme-
ye yönlendirilmelidir. Yine de bu
düzey kazanımda akıcı bir bağlam
ve olay akışı

4,5. Konuşma ve sunumlar esnasında
öğrencinin tüm cümleleri belli bir
bağlam içerisinde kullanması

. Öğrenci çoğunlukla
bağımsız olan ve bağdaşık olmayan
cümleler kullanabilir.

Düzeye uygun yalın ve
basit ifadelerin kullanıl-
dığı, yoğun sanatsal öğe-
lerin bulunmadığı şiirler
seçilmelidir.
Gazete, dergi vb. yayın
organlarında geçen çok
tanıdık ve güncel bazı
olayları görsellerden ha-
reketle anlamlandırması
beklenmektedir. Bu dü-
zey kazanımda ilgili ko-
nunun yerli basında da
işlenmiş olmasına ve öğ-
rencinin ilgisini çeken
bir konu olmasına dikkat
edilmelidir.
100’ün katları olan sayı-
lar (100-900) üzerinde
durulmalıdır.

vb.
sıklık bildiren ifadelerin yanı sı-
ra, vb. temel zaman
dilimlerini ve saatleri de kul-
lanması sağlanmalıdır.
Herhangi bilgi içerikli bir yazılı
materyali (afiş, davetiye, ilan,
duyuru vb.) örnek alarak, veri-
len mesajı değiştirmesi ve yeni
bir ürün oluşturması beklen-
mektedir.
Öğrencinin, öz değerlendirme
yetisini artırmak amacıyla
kendi yazdığı bir ürünü (diya-
log, hikâye, reklam, afiş, şiir
vb.) noktalama, imla vb. teknik
yönlerden değerlendirmesi is-
tenmelidir. İfadelerin doğrulu-
ğunu değerlendirme

yapısı kullanılarak, basit
düzeyde duyguların ifadesi sağ-
lanmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.2.4
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1. Açık ve anlaşılır bir şe-
kilde yapılan konuşmala-
rı genel hatlarıyla anlar.

2. Dinlediklerinde gelecek-
le ilgili planları belirler.

3. Dinlediklerinde nezaket
kurallarını ayırt eder.

4. Dinlediklerinde farklı
sosyal rolleri belirler.

5. Dinledikleri-
ni/izlediklerini anlam-
landırmada görsellerden
yararlanır.

6. Dinlediklerinde anlama-
dıkları ile ilgili açıklama
isteğini belirtir.

7. Tanıdık durumlardaki
basit nesnel bilgilerle sa-
yısal verileri anlar.

1. Bilgi almak
amacıyla soru-
lar sorar.

2. Bilgi vermek
amacıyla konu-
şur.

3. Basit düzeyde
açık ve anlaşılır
olarak gerçek-
leştirilen ko-
nuşmaya katılır.

4. Diyalog esna-
sında karşısın-
dakinden açık-
lama ister.

1. Bilgi vermek amacıyla
duyuru yapar.

2. Gündelik yaşamdaki
durumlara uygun ifade
ve kalıpları kullanır.

3. Konuşurken cümleleri
birbirine bağlamada
ön bilgilerinden yarar-
lanır.

4. Konuşmalarında se-
bep-sonuç ilişkisi ku-
rar.

1. Bilgi edinmek için
okur.

2. Okuduklarının içeri-
ğindeki nezaket ku-
rallarını ayırt eder.

3. Okuduklarında farklı
sosyal rolleri belir-
ler.

4. Okuduklarına gele-
cekle ilgili planları
ayırt eder.

5. Okuduklarını anlam-
landırmada görsel-
lerden yararlanır.

6. Ön bilgilerini kulla-
narak okuduğunu
anlar.

7. Sesli okumada vurgu
ve tonlamalara dik-
kat eder.

1. Yazılarında yazım kurallarını uy-
gular.

2. Öğrendiği basit ve sınırlı dilbilgisi
ve cümle kalıplarını doğru kulla-
nır.

3. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak
için sözcükleri yerinde ve anlam-
larına uygun kullanır.

4. Mantıksal bütünlük içinde ya-
zar.

5. Duyduğu ve okuduğu basit cümle-
leri yazılı olarak aktarır.

6. Dinlediği/okuduğu kurgulanmış
bir metni kendi ifadeleriyle özet-
ler.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**) A2.3.1
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1. İlgilendiği ya da bilgi sahibi
olduğu konularda hedef dilin
konuşmacıları arasında ger-
çekleştirilen konuşmalara
yer verilmelidir.

2. Uzak gelecek bildiren
yapısına dikkat çekilmelidir.
Resmi ve resmi olmayan hi-
tap biçimleri, farklı sosyal or-
tamlara özgü konuşma kural-
ları vb.
Bu düzey kazanımda görsel
desteği azaltılmış olarak de-
vam etmelidir.
Örneğin, konuştuğu kişiden
sözlerini tekrarlamasını rica
eder:
Fiyat, tarih, saat vb. sayısal
ifadelerin geçtiği diyaloglar
ve metinlerin yanı sıra 0-100
arası sayılar kullanılmalıdır.

1, 2.Çeşitli sosyal or-
tamlarda ya da
kurumlarda
(market, okul,
müşteri hizmetle-
ri vb.) ihtiyacı
olan bilgi alışveri-
şini kısıtlı olarak
sağlaması bek-
lenmektedir.

3. Başlamış bir ko-
nuşmanın akışı
içerisinde ko-
nuşmaya katıl-
mak konusunda
kendine güvenli
ve gönüllü olması
beklenmektedir.

4. Örneğin, konuş-
tuğu kişiden söz-
lerini tekrarlama-
sını rica eder:

1. Öğrencilerin daha önceki
düzeylerde tanıdıkları du-
yuru, ilan, afiş vb. mater-
yallerde geçmiş konular-
dan esinlenerek sınıf içeri-
sinde basit duyurular
yapmaları beklenmekte-
dir.

2.

vb. kalıpları
kullanması beklenmekte-
dir.

3. bağ-
laçları üzerinde durulma-
lıdır.

4. Konuşmalarda
vb. ardışıklık bildiren

bağlaçlara/sözcüklere yer
verilmesi beklenir.

1. Bilgi içerikli bir yazılı mater-
yalden (ilan, afiş, reklam, bilgi
notu, vb.) ihtiyacı olan bilgiyi
çıkarması istenebileceği gibi,
kısa ve basit bir hikâyeden
bilgi çıkarımı yapması da is-
tenebilir.

3. Resmi ve resmi olmayan hi-
tap biçimleri, farklı sosyal or-
tamlara özgü konuşma kural-
ları vb.

4. Uzak gelecek bildiren
yapısına dikkat çekilmelidir.

5. Bu düzey kazanımda görsel
desteği azaltılmış olarak de-
vam etmelidir.

6. Bu düzey kazanımda öğrenci-
lerin önceki öğrenmelerini
tekrar ve hatırlama niteliğin-
de okuma öncesi etkinliklere
yer verilmelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğrencilerin
Arap harflerinin yazım kurallarına
ve noktalama işaretlerinin isteni-
len anlamı ifade edecek biçimde
kullanılmasına dikkat ederek yaz-
maları beklenmektedir.

2, 3. Kullanılan ifade ve kalıpların
aktarılmak istenen mesaja uygun
kullanılması beklenmektedir.

5. Daha önce öğrendiği ve
ifadelerinin yanı sıra
ifadelerini kullandığı kısa ve basit
cümlelerden oluşan ve belli bir
olaylar dizisi içeren kısa bir metin
yazmaları beklenmektedir (bir gü-
nünü anlatma, hikâye yazma, haya-
li bir tatilin planını anlatma vb.).

6. Öğrencinin tüm cümleleri belli bir
bağlam içerisinde kullanması

. Öğrenci çoğunlukla
bağımsız olan ve bağdaşık olmayan
cümleler kullanabilir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.1
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1. Dinlediği basit, açık
ve anlaşılır gündelik
konuşmaları anlar.

2. Dinlediklerinde/ iz-
lediklerinde değişen
konuları belirler.

3. Tanıdık durumlar-
daki basit nesnel bil-
gilerle sayısal verile-
ri anlar.

4. Dinlediklerini anlam-
landırmada önbilgi-
lerini kullanır.

5. Dinlediklerinde kişi-
sel görüşlerin bildi-
rildiği ifadeleri sap-
tar.

1. Sosyal bağlantılar
kurar.

2. Günlük ilişkilerin ge-
rektirdiği farklı du-
rumlara uygun konu-
şur

3. Basit düzeyde açık ve
anlaşılır olarak ger-
çekleştirilen konuş-
maya katılır.

4. Kısa, açık ve anlaşılır
telefon görüşmesi
yapar.

5. Diyaloglarında gün-
delik nezaket ve hi-
tap biçimlerini kulla-
nır.

1. Kısa ve basit sunu yapar.

2. Sunularında içeriğe uy-
gun görseller kullanır.

3. Konuşmalarında vurgu,
tonlama ve telaffuza dik-
kat eder.

4. Konu dışına çıkmadan
konuşur.

5. Basit düzeyde bir şiiri
izleyici önünde seslendi-
rir.

1. Okuduklarında ge-
çen bilmediği söz-
cüklerin anlamlarını
bulur.

2. Okuduklarını günlük
hayattan örneklerle
ilişkilendirir.

3. Kısa ve basit kişisel
mektupları anlar.

4. Gazete ve dergi okur.
5. Süreli yayınları

okumaya istek du-
yar.

6. Okuduklarında kişi-
sel görüşlerin belir-
tildiği ifadeleri belir-
ler.

1. Olay örgüsü içeren basit
bir metin yazar.

2. Yazılarında gelecekle ilgi-
li planlarından bahseder.

3. Kısa kişisel mektuplar
yazar.

4. Yazılarında nezaket ifa-
delerini kullanır.

5. Öz geçmişini yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.2
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1. Bilinen, tanıdık
ifadeleri çoğunluk-
ta olduğu, anadil
konuşucuları tara-
fından yapılan kısa
ve basit metinler/
diyaloglar kulla-
nılmalıdır.

2. Konuşmanın akışı
içerisinde değişen
konuları takip et-
meleri sağlanmalı-
dır.

3. Fiyat, tarih, saat
vb. sayısal ifadele-
rin geçtiği diyalog-
lar ve metinler
kullanılmalıdır.

6. yapısına
dikkat çekilmeli-
dir.

1. Yeni biriyle tanışma,
kişileri tanıştırma, bir
diyaloğu başlatma ya da
süren diyaloğa katılma
vb. sosyal bağlantılar
kurması beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda
gerçek iletişim ortamla-
rının hazırlanması önem-
lidir.

4. Öğrencilerin aradığı kişi-
yi telefona isteme, yanlış
arama için özür dileme
ve ön bilgilerini kullan-
ması beklenmektedir.

5. Resmî ve resmî olmayan
durumlara özgü nezaket,
saygı, samimiyet vb. sos-
yal biçimleri iletişime
yansıtması beklenmek-
tedir. Bu tür kazanımla-
rın elde edilmesi için ya-
pılandırılmış iletişim or-
tamları kullanmaya özen
gösterilmelidir.

1. İlgilendiği bir konuyu öğretmenle
birlikte belirleyerek önceden prova
edilmiş kısa bir sunuyu sınıf arkadaş-
larına sunması beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda öğretmenin öğren-
ciye sürekli rehberlik etmesi önemli-
dir. Sunum sırasında duraksamalar,
baştan başlamalar ve yardım isteği
beklenmektedir.

2. Resim, gerçek nesne, afiş, gazete, tab-
lo, grafik vb. ifadeyi kolaylaştırıcı ve
güçlendirici materyalin gerektiğinde
öğretmen rehberliğinde sağlanması
ve sunularda kullanılması beklen-
mektedir.

3. Vurgu ve tonlamanın anlamda yol
açtığı değişiklikler hatırlatılmalıdır.

4. Konuşmanın akışı içerisinde mantık-
sal bir bütünlük sağlaması beklen-
mektedir.

5. İçerik ve dil olarak düzeye uygun,
genelde tanıdık sözcüklerin kullanıl-
dığı basit şiirler ya da maniler kulla-
nılmalıdır.

1. Öğrencilerin bilmediği
kelimeleri nerede bulma-
sı gerektiği üzerinde du-
rulmalı, varsa ders kita-
bının sözlüğünden veya
diğer Arapça alfabetik
sözlüklerden kelime bul-
ma alıştırmaları yaptırıl-
malıdır. Bu aşamada öğ-
renciden köke dayalı söz-
lüklerden kelime bulması
beklenmemelidir.

4. Bu düzey kazanımda kul-
lanılacak gazete ve dergi-
lerin görsel açıdan zengin
olması, öğrencinin kendi-
ne güven duyarak ve gö-
nüllü olarak okumasını
sağlamak açısından
önemlidir.

6. yapısına dikkat
çekilmelidir.

1. 5N1K sorularının cevapla-
rını içeren kısa bir öykü
yazması beklenmektedir.
Kurgu öğelerinin kullanımı
sağlanmalıdır.

2. Uzak gelecek bildiren
yapısını yazılarında kul-
lanması beklenmektedir.

4. Yazdığı mektuplarda ve
diğer yazılarda resmî ve
resmî olmayan durumlara
özgü nezaket, saygı, sami-
miyet vb. sosyal biçimleri
yazılarına yansıtması bek-
lenmektedir. Bu tür kaza-
nımların elde edilmesi için
durumsal drama etkinlik-
leri kullanılabilir.

5. Öğrenciden otobiyografisi-
ni kısa bir paragraf hâlinde
yazması istenebilir.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.2
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birlikte belirleyerek önceden prova
edilmiş kısa bir sunuyyyu sınıf arkadaş-
larına sunması bekleenenenmektedir. Bu
düzey kazanımda ööğöğöğööğööğrreer tmenin öğren-
ciye sürekli rehhhhbebbb rrlrrllikk eeeetmtmtmesesesiii önönönnemeee li-
dir. Sunum ssssssıırırrıııııı asassınddadddd ddddddururuurururur kakkakaakaksasasasasasasammammammmmm lar,
baştan başşşşlalaaall mmmamamalllal r vvvevevve yyyardııdıdıdım isteeeeeeeeeeğiğğğğğğğ
beklenmektkkk eedeeeeedddiririrr.

2. Resim, gerrrçeççeeekkk k k nnnen snnnnnnee,eeee, aaaafiş, gazetetetetetetetetette,e,e,ee,e,,,e,,,ee,,e ttttaaaaaaaaabbb-bbbbb
lo, grafik vvvb.bb. iiiiifafaadddedd yyiyii kkoolaylaştttttıııırrrıııı ıcıccıcıııııııııııı veveveveveeeeeee
güçlendiriccci mmmmmmmatatteryyayyaliinn gerektkttttiğiğğiğiğiğiğiğğğğğğiiiininiiiii dedededeed
öğretmen rrreehehhhhhbbeeeerliğğğğğğğinddded  sağlaaaaanmnmmmmnmnmasasassasaasasıııııı
ve sunularrrddadaaaaa kkkuuuullannnnınınnnılmlmmması bekllleeeeeeen-n-n-
mektedir.

3.3.3.... Vurgu ve tttonooonnnnnnnllalalal mmmam nın anlalalal dmdmdmm a yol
açaçaçaçaçaa tığı değişşşşikikikikliliililililiililiiklkklkk ererrr hhhhatattatırırırırlalaalaatıtıtıtıt llmalıdır.

4. KoKoKKKoKK nunununununuuşmşş anın aaaakıkıkıkışışışışıı iiçeçeçeriiririsinde mantık-
sal lll bibibibbibb r r rrr bübübbübbbbb tünlük sağlaması beklen-
mekttededededddeddiririririrrri .....

5. İçerik ve ddidididil lllll ololololo ararararaarara aaakaa dddddddüzüüzüüüüü eyeyeyeyeyye e e eeee uyuyuyuyuyuyyyguguguguguguggg n,nnn
genelde tanıdık sözcükükükküüklellll rin kullanıl-
dığı basit şiirler ya da maniler kulla-
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1. Dinlendiklerinde ya-
pılan betimlemeleri
karşılaştırır.

2. Dinlediklerini anlam-
landırmada bağlam-
dan yararlanır.

3. Dinlediklerinde ge-
çen bilmediği söz-
cüklerin anlamlarını
bulur.

4. Dinlediklerine ilişkin
bilgileri belirler.

5. Dinlediklerinde he-
def dilin kültürüne
ait bilgileri belirler.

1. Sayılar, miktar, fiyat-
la ilgili ifadeleri ileti-
şim esnasında kulla-
nır.

2. İletişim esnasında
konuyla ilgili görüş-
lerini açıklar.

3. Diyaloglarında gele-
cekteki planlarını
paylaşır.

4. Üstlendiği role uygun
ifadeler kullanır.

1. Duyduğu ve okuduğu
basit cümleleri aktarır.

2. Cümleler dizisi şeklinde
konuşur.

3. Konu dışına çıkmadan
konuşur.

4. Geleceğe ilişkin planla-
rını bir plan dâhilinde
sunar.

1. Okuduklarını anlam-
landırmada bağlam-
dan yararlanır.

2. Okuduklarında yapı-
lan betimlemeleri
karşılaştırır.

3. Dinlediklerinde he-
def dilin kültürüne
ait bilgileri belirler.

4. Metnin anahtar söz-
cüklerini çıkarır.

5. Okuduklarındaki bir
etkinliğin ya da işin
aşamalarını uygular.

1. Gelen dönütler doğrultu-
sunda yazısını yeniden dü-
zenler.

2. Bir konu ile ilgili kişisel gö-
rüşlerini yazar.

3. Kısa ve basit biyografiler
yazar.

4. Çevresindeki/ailesindeki
kişilerle ilgili kısa ve basit
şiirler yazar.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.3
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3. Kooonununuun dışıışı ınına a çıçıkkkmkm dadadadaanana
kkokooookokkkk nunuuşuuuurrr..

4. GGeGGGeelleececeğğeğeğğğğe iiilililişkşkşkşkkkininininii  planlllllllla-aa-a-a-a--a-a---aa
rrırrııınını bbbbbbbbiiiirr pppppplalllalalan dâhilindndddnddndndddndndndeeeeeeeeeeeee
ssusuuuunanaaanar.

landırm
dan yar

2. Okuduk
lan beti
karşılaş

3. Dinledi
def dilin
ait bilgi

4. Metnin
cüklerin

5. OkOkOOkOkOOkOO uuduuu uk
etetetetetetetkikikkikkk nliğ
aşaşaşaşaşaşaşamaaaaa al

arı



1. Dinlenen metinde/diyalogda
yapılan çeşitli betimlemele-
rin karşılaştırılmasında uy-
gun dil yapılarının kullanıl-
ması beklenmektedir.

3. Öğrencilerin bilmediği keli-
meleri nerede bulması ge-
rektiği üzerinde durulmalı,
varsa ders kitabının sözlü-
ğünden veya diğer Arapça al-
fabetik sözlüklerden kelime
bulma alıştırmaları yaptırıl-
malıdır. Bu aşamada öğren-
ciden köke dayalı sözlükler-
den kelime bulması beklen-
memelidir.

4. Dinlediği metne ilişkin veri-
len bilgiler içerisinde metne
uygun olanları belirlemesi
beklenmektedir. Bu düzey
kazanımda yazılı bilgiler ve-
rilmeli ve sayısal ifadeler de
kullanılmalıdır (metinde an-
latılan zaman dilimini, tarihi,
fiyatı, kişilerin yaşlarını vb.
belirleme).

1. Öğrencilerin daha ön-
ce öğrendikleri sayısal
bilgileri diyalog esna-
sında işe koşmaları
beklenmektedir.

2. Öğrencilerin
yapısını iletişim sıra-
sında kullanmaları
beklenmektedir.

3. Uzak gelecek bildiren
yapısını iletişim

sırasında kullanması
beklenmektedir.

4. Çeşitli sosyal rollere
ait ifade biçimlerini
basit düzeyde kullan-
ması beklenmektedir.
Bu kazanım için can-
landırma ve rol oyna-
ma etkinlikleri yapıla-
bilir.

1. Öğrencilerin, kısa, basit ve net
ifadeleri kendi söz varlıklarıy-
la gerektiğinde beden dilini
kullanarak aktarmaları bek-
lenmektedir.

2. Konuşma ve sunumlar esna-
sında öğrencinin tüm cümlele-
ri belli bir bağlam içerisinde
kullanması beklenmemelidir.
Öğrenci çoğunlukla bağımsız,
bağdaşık olmayan cümleler
kullanabilir.

3. Öğrencilerin bağımsız ve yapı-
sal olarak bütünlük içerisinde
olmayan cümleler kullanması-
nın yanı sıra, konu açısından
bir bütün oluşturan ifadeler
kullanmaları beklenmektedir.

4. Öğrencilerin, uzak ve yakın
gelecekteki planlarını ön ha-
zırlıklı sunumlar şeklinde
sunmaları beklenmektedir.

2. Dinlenen metin-
de/diyalogda yapılan
çeşitli betimlemelerin
karşılaştırılmasında uy-
gun dil yapılarının kul-
lanılması beklenmekte-
dir.

3. Okuduğu metnin ana
konusunu ortaya koyan
anahtar sözcük ve ifade-
leri belirlemesi beklen-
mektedir.

5. Bir etkinliğin ya da ka-
demeli/ sıralı olarak
tamamlanabilen bir işin
aşamalarının yazılı ol-
duğu düzeye uygun ma-
teryaller (basit yemek
tarifi, kullanım kılavuzu
vb.) kullanılmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğ-
retmen değerlendirmesi yo-
luyla öğrencilerin kendi dil-
sel düzeylerini ve dil varlık-
larını fark etmelerini sağ-
lamak amaçlanmaktadır.

2. Öğrencilerin yapısını
yazılarında kullanmaları
beklenmektedir.

3. Öğrencilerin tanıdıkları ya
da hayal etikleri bir kişinin
biyografisini kısa bir parag-
raf halinde yazmaları bek-
lenmektedir. Bu düzey ka-
zanımda ifadede yapısal
olarak bütünlük aranmasa
da anlam açısından bütün-
lük hedeflenmektedir.

4. Hece ölçüsü, uyak vb. özel-
likler

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.3
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ifadeleri kendi söz varlıklarıy-
la gerektiğinde beden dilini
kullanarak akttttaraararmaları bek-
lenmektedir...

2. Konuşmma a aa ve sssunnunnumumumlalalarrr esesessnnnnaa-aa
sında öğöğöğğööööööööğrereenccccciiinininnnnn ttttttüümümümümümüm cccccccümümümümümüüümü lele-
ri belelelelliiii bbbbirirrri  bağağağğağağlalalamm içiçiççereeee isindedededededddedd
kullanaana mmmmamaamm sısıs bbbbeeekklel nmnmnmmmmmemeliddddddddddddirirrrirririrrrirrri ..
Öğreeeenncccccii çoçooooğuuuuuunlnlnlnlnlnlukukuu la bağımımmmmmımmmmmmsısısıssssssssssızzz,z,,,zz,
bağddddaaşşşşıkıkk oooolmmmmayyaan cümlllleleellellleleleleelerrrrrrrrrrrrr
kullanaana aaaaabba ilillir.

3. Öğreeenncccccilileerrin bbbab ğğğığ msız vvvvve eee yayayayayaayyappppppppıı-ı-ıııı
sal oloollaararrrra akakka  bütüttttütttüününnllüll k içerissssininiiii dededede
olmaaaayyaaaaaaay nn cccüc mllllleeleleeleeele eererer kkkkulululullaalalanmnmnmnması-
nın yayayy nnnınnnnnınınn ssıırırı a, konuuu açaçaçaçısı ından
bir bübüübütütüütüüüütüüüün nnn nnnn ololloluşuşuşuştutututurararar n n n n ififififadeler
kullanmamamamalalalllalarırrırr bbbekkekeklllenmektedir.

4.4.44.. ÖğÖğÖğÖğÖğÖÖÖğÖğrencilerin, uzak ve yakın
gegegegeeeeleleleleleleeececececececeektkkkkk eki planlarını ööönnnnnn hhhhha------
zırllıl klklklkllklı susususuusuuunununnunun mlmlmlmlmlmlllaaraaraa şşşşşekekekekekkkekkkliliiliindndndndndddddeeeeee
sunmaları bbekklllelenmektedir.
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1. Dinlediklerinde ge-
çen sayısal ifadeleri
anlar.

2. Dinledikleri ile ilgili
çıkarımda bulunur.

3. Dinlediklerinde ge-
çen olayları kendi
ifadeleriyle aktarır.

4. Dinlediklerinden an-
lamlı bilgiler çıkarır.

1. Bilgi sahibi olduğu ko-
nularla ilgili açık ve an-
laşılır konuşmalarda
değişen içeriğe uygun
olarak konuşmayı sür-
dürür.

2. Öneriler sunar.

3. Sunulan önerilere ce-
vap verir.

4. Sayılar, miktar, fiyatla
ilgili ifadeleri iletişim
esnasında kullanır.

1. Konuşmalarında yaşantısın-
dan ve günlük hayattan ör-
nekler verir.

2. Konuşmalarında karşılaş-
tırmalar yapar.

3. Bir etkinliğin ya da bir işin
aşamalarını anlatan yöner-
geler verir.

4. Kısa hikâyeler anlatır.

5. Kendine güvenerek konu-
şur.

1. Okuduklarındaki
olayın devamını ve
sonucunu tahmin
eder.

2. Not alarak okur.
3. İzlediği düzeyine uy-

gun bir filmdeki alt-
yazıları takip eder.

4. Okuduklarında ge-
çen olayları kendi
ifadeleriyle aktarır.

1. Yazılarında yaşantısın-
dan ve günlük hayattan
örnekler verir.

2. Yazılarında karşılaştır-
malar yapar.

3. Yazdıklarının uygunlu-
ğunu gözden geçirir.

4. Basit yazılı bir metnin
anahtar sözcük ve cümle-
lerini seçerek yeni bir
metin oluşturur.

5. Dinledikle-
ri/okuduklarındaki ola-
yın devamını ve sonucu-
nu yazar.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.4
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1. Bu düzey kazanımda öğrencinin,
verilen somut bilginin dışındaki ba-
zı basit bilgileri çıkarımlar yoluyla
anlamlandırması beklenmektedir.
Basit imalar kullanılabilir. Örneğin;

ifadesinden

bilgisini çıkarmak vb.
bunun yanı sıra sayısal çıkarımlar
da kullanılabilir.

2. Bu düzey kazanımda öğrenci, din-
ledikleri ile ilgili istediği biçimde
ifadede bulunabilir. Sözlü ifadede
çoğunlukla yapısal olarak bağımsız
cümleler kullanabilir. Ancak içerik
akışı açısından bağdaşıklık aran-
maktadır. Bunun dışında konuyla
ilgili canlandırma, resim yapma,
beden dili (mim) ile aktarma, yaz-
ma vb. ifade biçimlerinden herhan-
gi biri öğrenci tarafından seçilebilir.

3. Görsellerden, anahtar sözcükler-
den, bağlamdan ve ön bilgilerden
yararlanarak dinlediğini anlamlan-
dırması beklenmektedir.

2, 3. Öğrencinin duy-
gu ve düşünce-
lerini belirterek
konuyla ilgili
yeni görüşler
sunması ve bun-
lara cevap ver-
mesi beklen-
mektedir.

2. Daha önce öğrenilen karşılaştırma
ifadeleri, dinlenen metnin/diyaloğun
çeşitli işitsel özellikleri (daha sesli,
daha sessiz, daha hızlı, kadın sesi,
erkek sesi, üzgün, mutlu vb.) ile ilgili
olabilir.

3. Bir etkinliğin ya da kademeli/sıralı
olarak tamamlanabilen bir işin aşa-
malarının yazılı olduğu düzeye uy-
gun materyaller (basit yemek tarifi,
kullanım kılavuzu vb.) kullanılmalı-
dır.

4. Sınırlı söz varlığının kullanıldığı, ya-
pısal olarak kopuk ancak bağlam
olarak bağdaşık 3-4 cümlelik, basit
ve kendi oluşturduğu bir hikâyeyi
anlatması beklenmektedir. Gerekirse
bunun için ön hazırlık yapılabilir.

5. Öğrencilerin konuşmaktan çekinme-
yecekleri güdüleyici bir öğrenme or-
tamı sağlanmalıdır. Sözcük seçimin-
de ve akıcı konuşmada zorlanabilir,
ancak ifadeyi tamamlaması beklen-
mektedir.

2. Bulmayı amaçladığı bir
bilgiyi, okuduğu konu ile
ilgili sonradan hatırlaması
gereken önemli noktaları
vb. not alması beklenmek-
tedir.

3. Seviyeye uygun, çok basit
yazılmış ve oldukça yavaş
akan altyazılar kullanılma-
lıdır.

4. Bu düzey kazanımda öğrenci,
okudukları ile ilgili istediği
biçimde ifadede bulunabilir.
Sözlü ifadede çoğunlukla ya-
pısal olarak bağımsız cümle-
ler kullanabilir. Ancak içerik
akışı açısından bağdaşıklık
aranmaktadır. Bunun dışında
konuyla ilgili canlandırma,
resim yapma, beden dili
(mim) ile aktarma, yazma vb.
ifade biçimlerinden herhangi
biri öğrenci tarafından seçi-
lebilir.

2. Yazılarında şu bağ-
laçları kullanması
sağlanabilir:

3. Kendi yazdığı bir
hikâyeyi/ diyalo-
ğu/metni yazım
kuralları, dil ve an-
lam açısından de-
ğerlendirmesi sağ-
lanmalıdır.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları
(**)A2.3.4
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daha sessiz, dahahha hızlı, kadın sesi,
erkek sesi, üzzzzzzzzzzggügüg nn, mutlu vb.) ile ilgili
olabilir.

3. Bir etkiiiinnlnlnliiiği innnnn yya a ddadad kkk daddaademmemmmeli/sıralı
olarakkkkkkkk tttamammmammmmmmlalannan bibillen bbib r işin aşa-
malaaaarııııınnnının n n yayayayaayazızızılılılı ooooldldldlduğuuuu u düzezezezezezezezeezzeeeye uy-
gun mammaaaaattetetet rrryryryryyryalllallalalallellelelerrrr (bbb(b(b(b(b(b( asit yemmmmmmmmmmmmmme eeekekkkkkkkkkkkkkkk tarifi,
kullanaana ııımmm kkkılaavavvuzuzzzu vb.) kkkkkkkkkkkkuululululu lalllallaaalallalllll nnnınnnnnınnnınn lmlmlmlmlmlmlll alı-
dır.

4. Sınırlrrlı ssssöözzzz vaaarrrlığğğının kullaaaaaanınınınnnnıldldlldlddlddığı, ya-
pısall oololllararaaak kkokkkkokok puuup k ancaaakkkk kk kk bbabaağlğlğlğlğlğlaaama
olarakaakakk bbbağağğğdaaşşışışışışşış kk k 33333-4 cümlmllmleleleleliiiik, basit
ve keeneennnnnnddddidi oooluşturururururdududduddd ğuğuğuğuğ bbbbbbiiriririr hikâyeyi
anlatmtmtmtmmmmaasasassaaasıı bebbb klenmeeeekttktkktedir. Gerekirssseeee
bununnnn iççiççiçiçinininninnininiin öönnn ahahah zızızızı lrlrlr ık yapılabilir..

5.5.5.5.5.5 ÖğÖÖÖÖ rencilerin konuşmaktan çekinnnnnnnmmmmmmmme-e-e--e-eee-
yeyeyeyeyeyeyyyececececcececceeklklkleri güdüleyici bir öğrğrğğ enenenennnmememememmmemm  or-
taaamımımımımımımı sssssssağağağağağlalalalalaaaanmnmnmnnmmalallalıdııı ırırırırır... SöSöSöSöSöS zczczczczcükükükükkkükk sesesss çimin-
de ve akkkkkıcıcıcıccıııı kokooonunununnununununuşmşmşmşmşmmmmadadadadddaaaaaaaa zzzorlanabilir,
ancak ifadeyi tamamlaması beklen-
mektedir.
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vap ver-
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dir.



Normal hızdaki açık ve
anlaşılır konuşmaların
konusunu belirler.

Dinlediği açık ve anla-
şılır telefon görüşme-
sini anlar.

Dinlediklerinde anla-
madıklarıyla ilgili açık-
lama isteğini belirtir.

Dinlediği metnin başlı-
ğından içeriği tahmin
eder.

Dinlediklerinde sebep-
sonuç ilişkileri kurar.

Dinlediklerinde geçen
sayısal verileri anlar.

1. İzlediği düzeyine uygun bir
filmdeki altyazıları takip
eder.

2. Okuduklarının konusunu be-
lirler.

3. Grafik ve tablo ile verilenleri
yorumlar.

4. Uluslararası ortak ifade-
ler/sözcükler ve sıklıkla tek-
rar eden ifadeleri/sözcükleri
içeren kısa ve basit metinleri
anlar.

5. Okuduklarında geçen sayısal
verileri anlar.

Yazım kurallarını uygular.

Noktalama işaretlerini
uygun biçimde kullanır.

Yazılarında karşılaştırma-
lar yapar.

Yazılarında sayısal bilgiler
verir.

1. Sözcüklerin sesletimi-
ni anlaşılır derecede
yapar.

2. Karşılıklı bir konuş-
mayı takip eder.

3. Vurgu ve tonlamaya
dikkat ederek konu-
şur.

4. Bildiği ve ilgi duyduğu
bir konuda yapılan bir
sohbete katılır.

5. İletişim esnasında
sayısal içerikli bilgi
alışverişinde bulunur.

1. Konuşmalarında karşılaştır-
malar yapar.

2. Dinlediklerinin/okuduklarının
konusunu belirtir.

3. Bildiği ve ilgi duyduğu bir
konuda önceden hazırlanmış
kısa bir sunum yapar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.1

eder.

2. Okudukların
lirler.

3. Grafiff k ve tab
yorumlar.

4. Uluslararası
ler/sözcükle
rar eden ifad
içeren kısa v
anlar...
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verileleleleeeleleeririirirriri anla

1. Konuşmalarında karşılaştıtimi
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r
malar yapar.

2. Dinlediklerinin////okokokokuduklarının
konusunu belirrrrrtittitttt rr.r

3. Bildiği ve iiilglglgglgii duuuuuuydydd ğğuğuğğuu bibibibirrr
konuda öööööööönnncncnn eeeedeeneennn hhhhaaza ırlllanmışşş
kısa birrrr ssssuuununnumumumummm yyyyapapaparararar..



1. Öğrencilerin ilgisini
çeken ve bildiği konu-
lardaki açık ve anlaşılır
konuşmalar.

2. Aranan kişiyi telefona
isteme, yanlış arama
için özür dileme vb.
basit kısa konuşmalar.

3. Düzeye uygun ve ta-
nıdık ifadelerin sıkça
yer aldığı metinler
kullanılmalıdır.

5.

vb. bağlaçlara
dikkat çekilmelidir.

6. Fiyat, tarih, saat vb.
sayısal ifadelerin geç-
tiği diyaloglar ve me-
tinlerin yanı sıra 0-
100 arası sayılar kul-
lanılmalıdır.

2. Bildiği ve ilgi duyduğu konu-
larda karşılıklı gerçekleştiri-
len sohbetler sırasında kar-
şıdakinin söylediklerini takip
etmesi beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda öğrenci ba-
zen sözcük seçiminde veya
doğru ifadeyi bulmada zorla-
nabilir.

3. Vurgu ve tonlamadan kay-
naklanan iletişim hatalarına
dikkat çekilmelidir.

4. Bu düzey kazanımda öğrenci-
lerin süregiden bir diyaloga
katılmalarını sağlamanın ya-
nı sıra, katılım sürecindeki
tutumları izlenmelidir.

5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal
ifadelerin geçtiği diyaloglar
ve metinlerin yanı sıra 0-100
arası sayılar kullanılmalıdır.

1. Daha önce öğrenilen karşılaş-
tırma ifadeleri, dinlenen
metnin/diyaloğun çeşitli işit-
sel özellikleri (daha sesli, da-
ha sessiz, daha hızlı, kadın
sesi, erkek sesi, üzgün, mutlu
vb.) ile ilgili olabilir.

2. İzlediği bir filmin ya da oku-
duğu bir kitabın/hikâyenin
konusunu genel hatlarıyla
paylaşması beklenmektedir.

3. Bu düzey kazanımda hazırlık
sürecinde öğretmen rehber-
liği önem kazanmaktadır.
Yapılan sunumun tek bir ko-
nuyu kapsamasına dikkat
edilmelidir.

1. Seviyeye uygun, basit yazılmış ve
yavaş akan altyazılar kullanılmalı-
dır.

2. Düzeye uygun metinlerde başlık-
tan, az sayıda kullanılan görsel
yardımcılardan yararlanması bek-
lenmektedir.

3. Hedef dilde hazırlanmış grafiklerde
ya da tablolarda şekillerle ya da sa-
yılarla verilen bilgileri anlamlan-
dırması beklenmektedir. Bu düzey
kazanım için grafik ve tablolardan
hareketle tamamlanacak alıştırma-
lar ve etkinlikler kullanılabilir.

4. vb. tanıdık
sözcük ve isimlerin yanı sıra ulus-
lararası kısaltmalara da yer veril-
melidir.

5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal ifadele-
rin geçtiği diyaloglar ve metinlerin
yanı sıra 0-100 arası sayılar kulla-
nılmalıdır.

3. Daha önce öğrenilen
karşılaştırma ifadeleri,
dinlenen met-
nin/diyaloğun çeşitli
işitsel özellikleri (daha
sesli, daha sessiz, daha
hızlı, kadın sesi, erkek
sesi, üzgün, mutlu vb.)
ile ilgili olabilir.

4. Fiyat, tarih, saat vb.
sayısal ifadelerin geçti-
ği diyaloglar ve metin-
lerin yanı sıra 0-100
arası sayılar kullanıl-
malıdır.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.1

duğu konu-
çekleştiri-
ında kar-
lerini takip
tedir. Bu
öğrenci ba-
nde veya

mada zorla-

dan kay-
hataaaaaalalalalllaarırrrrrr na
r.
da ööööğrğrğrğrğrğğ enennnenenci-

r diyaaaaloloololooogagagaggag
manın yyyyya-aaa
ecindekkkii
lidir.
b. sayısal
diyaloglar

sıra 0-100
nılmalıdır.

1. Daha önce öğrenilen karşılaş-
tırma ifadeleri,,, dddinlenen
metnin/diyallalalllalalloooğo uun çeşitli işit-
sel özelliklk errrriii (ddaha sesli, dddda-
ha sessisisis z,z,z, daahhhhhaa hıhıhhı lzlzlı,ı, kkkkk dadadadınınnınn
sesi,, eerrrrrrkekek kk seeeeesisi, üüüz ügün, mutlu
vb.) iiileeeeee iilglgggl iliiilii olololo abababililililiriririrr....

2. İzlediddd ğğiğğğğiiiğ bbbiririirirrrir fffffililliliilililmiimimiminnnnnnn yyyyay  da okokkkkkkkkkkkkkkku-uuu-u-u-u-uuu
duğuuuu bbbbbbiriri kkkitaababınınnn/hikâyeyeeeeeeyeeeey nininininin nnnnnnnnnnnnnnn
konuuuussusuuuus nunuuunu geenennnellell hatlarııııylylylylylylylylyylylyylylaaaaaaaaaaaaaaaa
paylllaşaaşşşşmmmamaaam sı bbbbekklllenmekteeeeedidididiidiir.r.rr

3. Bu ddddüüüzzzzzeyeyy kazzzzzzzzananııımda hhhhazazazzzzırırlılıllıkkkkkk
süreeecciiiinnndnddndn eeee öğğğğrerrerrrr tmtmmmmtmen rehhbebebebberr-r
liği öööönneneeeeennenen mm kazanmnmnmnmnmmakakkaktatataatadıddıdıddırr.
Yapııııllalalann nnnnnnn sususuununn mun teteeek kk kk bir ko-
nuyu kkkkapapppappppppa sasasssssamamam sısınanananan dddikkat
ede ilmelididididir.

1. Seviyeye uyg
yavaş akan a
dır.

2. Düzeye uygu
tan, az sayıd
yardımcılard
lenmektedir

3. Hedef dilde h
ya da tablola
yılarla verile
dırmasasassssı ıı ıı bebbbb kl
kazanınınınınım m mmmmmm için
harekekkkk tltltltltltt e tam
lar vevevevevevevev eeeeeeeetkinli

4.
sösösöösösöss zzzzczzzz ük ve isi
lalalalalararası kısa
melidir.

5. Fiyat, tarih, s
rin geçtiği di
yanı sıra 0-1

l l d



Dinlediği konular arasındaki
ilişkiyi belirler.

Sesli kısa mesaj ve/veya
kayıtlı duyurulardaki önemli
ögeleri belirler.

Yavaş ve açık konuşma akışı
esnasında radyo/TV prog-
ramlarının ana konusunu
tahmin eder.

Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde deği-
şen olayları belirler.

Dinlediklerindeki sayısal
bilgileri anlar.

Konuşmalarında karşı-
laştırmalar yapar.

Açık, anlaşılır ve akıcı
şekilde telefon ko-
nuşması yapar.

Nezaket kurallarına
uygun konuşur.

Bir diyaloğu başlatır.

Bir diyaloğu sürdürür.

Olayları oluş sırasına
göre anlatır.

Konuşmalarında sebep
sonuç ilişkileri kurar.

Konuşmalarında sayısal
verileri/ifadeleri kullanır.

Mantık bütünlüğü içinde
konuşur.

1. Okuduklarında sebep-sonuç
ilişkileri kurar.

2. Bireysel ilgi alanlarında yazıl-
mış bir metni anlar.

3. Serbest okuma yapar.

4. Gerekli bilgiyi bulmak amacıy-
la göz gezdirerek okur.

5. Okuduklarında değişen olayları
saptar.

1. Yazılarında karşılaştırmalar
yapar.

2. Yazılarında sebep-sonuç
ilişkileri kurar.

3. Yazılarında sayısal verileri/
ifadeleri kullanır.

4. Yazılarında nezaket ifadele-
rini kullanır.

5. Mantık bütünlüğü içinde
yazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.2

yapar.

r ve akıcı
on ko-
ar.

allarına
ur.

başlatır.

sürdürür.

göre anlatır.

Konuşmalarındadada sebep
sonuç ilişkileeeeeeerrrrrrrriii kkurar.

Konuşmalalalalarıınıınndaadaa sayyyyısal
verileriririiriiirirrrr ///ii/ fffadeeeeeeleeriririiri kkkkkkulluluulllaalalalaanınınınınıınııır.rr.rr

Mantnttntıkkkkkkk bbütütütütünnünü lülülüğüğüüğü iiiiçiçiçiçiç nde
konuuuuşuuuuuuuurrr.rr.

ilişkileri kurar.

2. Bireysel ilgi alan
mış bir metni an

3. Serbest okuma

4. Gerekli bilgiyi b
la göz gezdirere

5555.5. Okuduklarında 
sssass ptar.



Konuya ve düze-
ye uygun radyo
programlarında
seçilerek kayde-
dilmiş yayınlarla
ile ilgili olarak
yapılacak etkin-
liklerde az sayıda
görsel desteğe
yer verilebilir.

0-100 arası sayı-
lar ile saatlerin
çeyrek, 20 dakika
ve yarım periyod-
ları üzerinde du-
rulmalıdır.

1.

vb. basit karşı-
laştırmalar.

2. Aranan kişiyi telefona
isteme, yanlış arama
için özür dileme vb.
basit kısa konuşma-
lar.

3. vb.

1. Günlük hayatta karşılaşılan
gerçek bir olayın kullanıl-
ması, somut anlatım açısın-
dan önemlidir. Hayali olay-
ların kurgulanması ve anla-
tılması, öğrencide dikkat bö-
lünmesine yol açabilir.

2. vb.
bağlaçları kullanması bek-
lenmektedir.

3. 0-100 arası sayılar ile saat-
lerin çeyrek, 20 dakika ve
yarım periyodları üzerinde
durulmalıdır.

4. Bildiği ve ilgilendiği konu-
larda yalın bir biçimde, du-
raksamalarla ve yapısal ola-
rak kopuk ifadeler kullanı-
labilmekle birlikte, akış çiz-
gisi içerisinde bağlantılı bir
anlatım beklenmektedir.

1. vb.
bağlaçlara dikkat çekilmelidir.

2. Öğrencilerin tercihine göre ilgi
alanına giren ya da konusundan
hoşlanılan basit hikâyeler ya da
güncel metinler kullanılmalıdır.

3. Dersin belli bir bölümünde ya
da serbest zaman etkinliği ola-
rak öğrencilerin ilgi duydukları
bir hikâyeden 10-15 satır ser-
best okuma yapmaları sağlan-
malıdır.

4. İlanlarda uygun olanları belir-
leme, güncel veya ilgi alanına gi-
ren konulardaki orta uzunlukta-
ki metinlerde istediği bilgileri
araştırma.

5. Anlaşılır biçimde kurgulanmış
kısa bir hikâyenin içinde geçen
çeşitli olayları fark etmesi bek-
lenmektedir.

vb. basit karşılaştırmalar.

vb.
bağlaçları yazısında kullan-
ması beklenmektedir.

0-100 arası sayılar ile saatle-
rin çeyrek, 20 dakika ve ya-
rım periyodları üzerinde du-
rulmalıdır.

vb.

Bildiği ve ilgilendiği konu-
larda yalın bir biçimde, du-
raksamalarla ve yapısal ola-
rak kopuk ifadeler kullanıla-
bilmekle birlikte, akış çizgisi
içerisinde bağlantılı bir anla-
tım beklenmektedir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.2

bağlaçlara dikkat

2. Öğrencilerin tercih
alanına giren ya d
hoşlanılan basit hi
güncel metinler ku

3.3.3... Dersin belli bir bö
dadddddddd  serbest zaman 
rrararararararaarr k öğrencilerin il
bibibibibbbbibbibbbirrr rrrr hikâyeden 10-
bbebbebebeebeeeb st okuma yapm
mammammmmamalıdır.

4.4.444.4. İİİlanlarda uyyyyygggggguuun ol
leme, günnnccccccceeeeeelllllll veya
ren konuuuuuuuuullllllllaaaaaaaarrrrrrrrdaki o
ki mettetttiiiiiiiinnnnnnnnllllleeeeeeerde iste
araşşşşşştıtıtıtıtıtt rrrrrrrmmmmmmma.

5.555

gerçek bir olayın kullanıl
ması, somut anlatım açısın-
dan önemlidir. Hayalalaliii olay-
ların kurgulanmasıısısııssısss vvee anla-
tılması, öğrenciide dddikkkat bö-
lünmesine yoyoyooyyy llll aaaça aababbba ililirir..

2. vbvvvv .
bağlaçlarıııı kkkkuuululuullalalaaaanmmnmnmnmnnmmnmasasasasasııııı bebeebebebebebbb kk-k
lenmektedddir.rrrr.

3. 0-100 arasaassıı ssssasayyyyılar rr iileee saat-
lerin çeyrrrekeekkk,,,, 22000 daakaaa ikkka ve
yarım perrrriiyiyyyyoooododdlllaarı üüüüüzezeeerinde
durulmalıdııdırıırrrrı .

4.444444 Bildiği ve iiiilglggggglgl ililili enennndid ği konu-u
lalalalllalarda yalınnn biiibibb rrrrrrr r bbibibbb çiiiçi dddmdmdm e,,e,e, dddddu-
raaaaksksksksksksksamaaaaa alarla vvveeee yapısal ola-
rak kkkkkk kokokokokokoopupupuppupupupupuk kk ifadeler kullanı-
labilmekekekekkkekekklelelelelelele bbbbbbbbbiririririrlililililiiiktktktktk e,, akış şşş çiçiçiçiçiç z-zzz
gisi içerisindndnddde bababbababağlğlllğlğlanananananaanana tıtılılılılılılıl bbbbbbbiririririrr
anlatım beklenmektedir.

rşı-

fona
ama
vb.

ma-

vb.

AnAnAnAnAAnnA lalalalalaaaşılır biçimde k
kkkkık sa bir hikâyenin
çeşitli olayları fark
lenmektedir.





1. Dinlediklerinde geçen basit
sayısal işlemleri belirler.

2. Yavaş ve açık konuşma
akışı esnasında radyo/TV
programlarının ana konu-
sunu belirler.

3. Hedef dil konuşucuları
arasında geçen konuşma-
larda öngörülen somut bil-
giyi belirler.

4. Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde deği-
şen olayları belirler.

5. Dinlediklerinde Arapça
konuşulan ülkelerin kültür
değerleri ile ilgili bilgiyi be-
lirler.

1. Bildiği konularda
rahat/akıcı konuşur.

2. Bir diyaloğu uygun
biçimde sonlandırır.

3. Bireysel ilgi alanla-
rında yazılmış bir
metnin içeriğini ak-
tarır.

4. İletişim sırasında
konuşmayı mantık
bütünlüğü içinde
sürdürür.

Deneyim ve anılarını
anlatır.

Bir reklam sunar.

Kendi kültürü ile hedef
kültürü belli özellikler
açısından karşılaştırır.

Basit düzeyde hikâye
anlatır.

Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde
değişen olayları dile
getirir.

Kısa hikâyeleri sesli okur.

Gazete ve dergi okur.

Okuduklarındaki karşılaştır-
maları yorumlar.

Şiir okumaktan zevk alır.

Basit sayısal işlemleri okuma-
da matematik terimlerini kul-
lanır.

Okuduklarında değişen olay-
ları dile getirir.

Okuduklarında Arapça konu-
şulan ülkelerin kültür değer-
leri ile ilgili bilgiyi belirler.

Deneyim ve anılarını yazılı
olarak ifade eder.

Basit düzeyde şiir yazar.

Kısa metinler yazmaktan
zevk alır.

Basit düzeyde hikâyeler
yazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.1.3

ularda
konuşur.

u uygun
nlandırır.

alanla-
mış bir
iğini ak-

sında
mantnntnntnntıkıkıkıkıkk
çindededededeee

Deneyim ve anılarını
anlatır.

Bir reklam ssuununuuuu aar.

Kendi küüüültürrrrü ü illlle hedef
kültürrrrrrrrüü üüü bbbebb lliii özözelelelle lilil klklleerererer
açısssınınnnnıı dddadadannnn kaaaaaaaarrşrşrrşılılılaştıırırrr r.

Basssisit dddüdüdüd zezezezzeeydyddyddydyydy eee e hihihihikâkâkââkâkâkâkk ye
anlaaaatııırrr.r..

Dinnnlleddddddiğiğiiii birr rrr aannnlatı-
da///iizllleeedediiiği bbibb r fffilmde
değğğiişeeeeen n ooolayyyyyyyyllalarııır  dile
getiiirirrirrrrr..

Kısa hikâyeleri s

Gazete ve dergi o

Okuduklarındak
maları yorumlar

Şiir okumaktan z

Basit sayısal işle
daddddd  matematik te
lalaaaaallal nır.

OOOkuduklaarırırırırındnddnnn a d
lalalaları dile gegegeeegeeeetititiitirrrrirr r.

Okuduklaaaaaarırırrırır ndnnnnnnn a A
şulan üllkkkkkkkkeeeeelllllllerin k
leri ileeeee iiiilllllllggggggggiiiillli bilgiy



Basit dört işlem ifade-
leri geçen (

) işit-
sel içerik sağlanmalı-
dır.
Radyo programları ile
ilgili olarak yapılacak
etkinliklerde az sayı-
da görsel desteğe yer
verilebilir.
Normal akışta, açık ve
net bir konuşma sıra-
sında istenen somut
bilgiyi saptaması bek-
lenmektedir. olum-
suzluk edatına yer
verilen konuşmalar
kullanılmalıdır.

Önceki düzeylere oranla, sıkça
karşılaştığı ve fikir sahibi oldu-
ğu konularda daha rahat ve öz-
güvenli konuşması beklenmek-
tedir.
Nezaket kurallarına uygun ko-
nuşma, vedalaşma vb. sosyal
iletişim durumlarına dikkat
edilmelidir.
Okuduğu bir metnin/hikâyenin
içeriğini genel hatlarıyla ve ha-
tırladığı kadarıyla muhatabına
anlatması beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda duraksama-
lar ve tekrarlarla yardım isteği
olasıdır.
Bildik ve ilgilendiği konularda,
duraksamalarla birlikte yapısal
olarak bağlantısız ancak akış
olarak tutarlı cümleler bek-
lenmektedir.

Anlatılarında kendi hayatından
verdiği örneklerle konuyla ilgili
deneyim ve anılarını paylaşması
beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda ortak ilgi
duyulan konu ve kişiler öğret-
menle birlikte belirlenerek, öğ-
rencilerin birer konuyu seçmesi
ve konu ile ilgili yapılacak rekla-
mın önceden hazırlanması ge-
rekmektedir.
Bu düzey kazanımda önemli olan
hedef kültürü ile kendi kültürünü
karşılaştırabilecek düzeyde fark
etmesidir. Bu nedenle bu kaza-
nım için anadil kullanımı konu-
sunda esnek davranılmalıdır.
Belli bir olay örgüsü ve akışı
olan, daha önceden bilinen bir
hikâyeyi anlatması beklenmek-
tedir.
Akış içerisinde değişen çeşitli
olayların hangileri olduğunu sı-
ralaması beklenmektedir.

Konusundan hoşlandığı,
kendi seçtiği kısa bir
hikâyeyi sınıf önünde
okumak için gönüllü ol-
ması beklenmektedir.
Tanıdık ve güncel konu-
lar, ilanlar ve reklamlar
gibi gazetelerin renkli bö-
lümleri kullanılabilir.
olumsuzluk edatına dik-
kat çekilmelidir. Bu ka-
zanımda öğrencilerin sü-
rece aktif katılımda gös-
terdikleri gönüllülük göz-
lenmelidir.
Mani ya da tekerleme gibi
basit uyakları bulunan şi-
irleri gönüllü olarak
okuması beklenmektedir.
Basit dört işlem ifadeleri
içeren (

) yazılı/basılı içerik
sağlanmalıdır.

Yazılarında kendi
hayatından verdiği
örneklerle konuyla
ilgili deneyim ve
anılarını paylaşma-
sı beklenmektedir.
Ölçüsüz, basit kafi-
yeli kısa şiirler
yazması beklen-
mektedir.
Hikâye öğelerini
uygun biçimde kul-
lanması beklen-
mektedir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.1.3
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Dinlediklerinde duygu-
larla ilgili yapılan betim-
lemeleri ayırt eder.

Açık bir dille seslendi-
rilmiş somut ve soyut
içeriğe dayanan metin-
lerden anlam çıkarır.

Hedef dilde kısa hikâye-
ler dinler.

Dinlediklerinde anlam-
landıramadığı sözcükle-
rin anlamını tahmin
eder.

Dinlediklerinde
vurgulanan bilgileri be-
lirler.

Bilgi sahibi olduğu bir
konuda açık ve anlaşı-
lır olarak yapılan kar-
şılıklı tartışmaya katı-
lır.

Kendine güvenerek
konuşur.

Günlük diyaloglara
katılır.

Başkasından aldığı bir
bilgiyi sözlü olarak
paylaşır.

Önceki öğrenmelerine
ilişkin yapıları sözlü
iletişimde kullanır.

Hedef dil konuşucuları ara-
sında geçen konuşmalarda
öngörülen somut bilgiyi ak-
tarır.

Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde deği-
şen olayları betimler.

Arapça konuşulan ülkelerin
kültür değerleri hakkında
konuşur.

Okuduğu bir metni sözlü ola-
rak özetler.

Basit matematik işlemleri
içeren sayısal bilgiler sunar.

Serbest okuma yapar.

Okuduklarında duygularla il-
gili yapılan betimlemeleri
ayırt eder.

Okuduklarında değişen olay-
ları betimler.

Metin içerisinde anlamlandı-
ramadığı sözcüklerin anlamını
tahmin eder.

Metinde sıralanmış halde ve-
rilen bilgileri yorumlar.

Okuduklarında vurgulanan
bilgileri belirler.

Bireysel ilgi alanları ile ilgili
kısa bir metin yazar.

Yazdığı konu ile ilgili dene-
yimlerinden bahseder.

Başkasından aldığı bir bilgiyi
yazılı olarak paylaşır.

Yazısına uygun başlık belir-
ler.

Gelen dönütler doğrultusun-
da yazısını yeniden düzenler.

Kendi kültürü ile hedef kül-
türü belli özellikler açısından
yazılı olarak karşılaştırır.

Basit matematik işlemleri
içeren sayısal bilgileri sem-
bollerle yazar.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.4
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vb. duygu ifadeleri.

Bu düzey kazanımda soyut ya
da somut net ve gerçek bilgi-
ler içeren işitsel materyal
kullanılmalıdır. Öğrencilerin
her sözcüğü anlamaları

, genel kapsamın
anlaşılması sağlanmalıdır.
Öğrencilerin, canlı okuyucu
(öğretmen, sınıf arkadaşı vb.)
tarafından seslendirilen hi-
kayeleri dinlemeye istekli
olmaları beklenmektedir.
Görsel desteği hariç daha
önce öğrendiği tüm becerileri
(başlıktan hareket etme, bağ-
lamdan çıkarma, alfabetik
sözlükte araştırma vb.) işe
koşması beklenmektedir.

edatına dikkat çekilmelidir.

Bilgi sahibi olduğu konular se-
çilmelidir. Örneğin birbirine
benzer ya da zıt özellikteki konu-
larda sunum yapmış öğrencilerin
diyaloğa girmeleri sağlanabilir,
küçük grup tartışmaları düzen-
lenebilir. vb.
yapıları kullanılabilir.
Bazen sözcük seçiminde veya
doğru ifadeyi bulmada zorlana-
bilir, duraksamalar yaşayabilir.
Ancak ifadesini tamamlaması
beklenmektedir. Bu kazanımda
öğrencinin diyaloğa kendi iste-
ğiyle katılması esas alınmalıdır.
Bir konu ya da ilgi duyulan bir
kişi hakkındaki gerçek ve gerçek
dışı bilgiler. Bu kazanım için ba-
sit düzeyde "dedikodu halkası"
tekniği kullanılabilir.
Kısa, hatırlanabilir net bilgiler
olmalıdır. Gerçek ya da hayali
bilgiler kullanılabilir. Önce kü-
çük gruplar halinde, ardından
büyük grupla "kulaktan kulağa"
oyunu oynanabilir.

Normal akışta, açık ve net
bir konuşma sırasında
saptanan somut bilginin
aktarılması beklenmekte-
dir.
Basit, söz öbeği ve kısa
cümleler düzeyinde be-
timlemeler.
Bu düzey kazanımda he-
def kültüre dair algı ve
bilgi durumu gözden geçi-
rilmektedir. Bu nedenle
seçtiği kültürel bir konu
hakkında kısa bir paragraf
hazırlayıp sunması bek-
lenmektedir.
Konu dışına çıkmaması ve
akışa uygun konuşması
beklenmektedir. Tüm
metnin ayrıntılı özeti

, genel hatlar
gözetilmelidir.
Basit dört işlem ifadeleri
geçen (

) bilgileri sözlü olarak
anlatması beklenmekte-
dir.

Dersin belli bir bölümünde
ya da serbest zaman etkin-
liği olarak öğrencilerin ilgi
duydukları bir hikaye-
den15-20 satır serbest
okuma yapmaları sağlan-
malıdır.

vb. duygu ifadeleri.
Görsel desteği hariç daha
önce öğrendiği tüm beceri-
leri (başlıktan hareket et-
me, bağlamdan çıkarma, al-
fabetik sözlükte araştırma
vb.) işe koşması beklen-
mektedir.
Metin içerisinde sıralanmış
bilgilerin öğrenci tarafın-
dan dile getirilerek ne ile
ilgili olduklarını, ne işe ya-
radıklarını vb. ifade etmesi
beklenmektedir.

edatına dikkat
çekilmelidir.

Kendi seçimi olan herhangi bir konu-
daki yazısında kendi geçmişinden
deneyimlere yer vermesi sağlanma-
lıdır.
Önemli bir bilgiyi SMS ile gönderme,
e-posta yazma vb. etkinlikler yapıla-
bilir.
Yazılan yazıların öğretmen tarafın-
dan gözden geçirildikten sonra tek-
rar öğrenciye verilmesi ve yeniden
düzenlenmesi sağlanmalıdır.
Bu düzey kazanımda önemli olan
hedef kültürü ile kendi kültürünü
karşılaştırabilecek düzeyde fark et-
mesidir. Bu nedenle öğrencilerden
uzun ve doğru cümle yapıları bek-
lenmemeli, öğrencilerin kendi seçtik-
leri bir yöntemle (paragraf, tablo, hi-
kaye vb.) karşılaştırma yapmaları
sağlanmalıdır.
Harflerle ve sayılarla ifade edilen
sayısal bilgileri sembollerle ifade et-
mesi beklenmektedir. Örneğin:

ifadesini 4+5=9
olarak yazma, bunun aksi vb.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.4
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Normal hızdaki açık
ve anlaşılır konuş-
maların konusunu
belirler.

Dinlediği açık ve
anlaşılır telefon gö-
rüşmesini anlar.

Dinlediklerinde an-
lamadıklarıyla ilgili
açıklama isteğini
belirtir.

Dinlediği metnin
başlığından içeriği
tahmin eder.

Dinlediklerinde se-
bep-sonuç ilişkileri
kurar.

Dinlediklerinde ge-
çen sayısal verileri
anlar.

1. İzlediği düzeyine uy-
gun bir filmdeki alt-
yazıları takip eder.

2. Okuduklarının ko-
nusunu belirler.

3. Grafik ve tablo ile
verilenleri yorumlar.

4. Uluslararası ortak
ifadeler/sözcükler
ve sıklıkla tekrar
eden ifadele-
ri/sözcükleri içeren
kısa ve basit metin-
leri anlar.

5. Okuduklarında ge-
çen sayısal verileri
anlar.

Yazım kuralları-
nı uygular.

Noktalama işa-
retlerini uygun
biçimde kulla-
nır.

Yazılarında kar-
şılaştırmalar
yapar.

Yazılarında sa-
yısal bilgiler ve-
rir.

1. Sözcüklerin sesle-
timini anlaşılır de-
recede yapar.

2. Karşılıklı bir ko-
nuşmayı takip eder.

3. Vurgu ve tonlama-
ya dikkat ederek
konuşur.

4. Bildiği ve ilgi duy-
duğu bir konuda
yapılan bir sohbete
katılır.

5. İletişim esnasında
sayısal içerikli bilgi
alışverişinde bulu-
nur.

1. Konuşmalarında karşılaştırma-
lar yapar.

2. Dinlediklerinin/okuduklarının
konusunu belirtir.

3. Bildiği ve ilgi duyduğu bir ko-
nuda önceden hazırlanmış kısa
bir sunum yapar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.1
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1. Öğrencilerin ilgisini
çeken ve bildiği konu-
lardaki açık ve anlaşı-
lır konuşmalar.

2. Aranan kişiyi telefona
isteme, yanlış arama
için özür dileme vb.
basit kısa konuşmalar.

3. Düzeye uygun ve ta-
nıdık ifadelerin sıkça
yer aldığı metinler
kullanılmalıdır.

5.

vb. bağlaçlara
dikkat çekilmelidir.

6. Fiyat, tarih, saat vb.
sayısal ifadelerin geç-
tiği diyaloglar ve me-
tinlerin yanı sıra 0-
100 arası sayılar kul-
lanılmalıdır.

2. Bildiği ve ilgi duyduğu konu-
larda karşılıklı gerçekleştiri-
len sohbetler sırasında karşı-
dakinin söylediklerini takip
etmesi beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda öğrenci ba-
zen sözcük seçiminde veya
doğru ifadeyi bulmada zorla-
nabilir.

3. Vurgu ve tonlamadan kaynak-
lanan iletişim hatalarına dik-
kat çekilmelidir.

4. Bu düzey kazanımda öğrenci-
lerin süregiden bir diyaloga
katılmalarını sağlamanın yanı
sıra, katılım sürecindeki tu-
tumları izlenmelidir.

5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal
ifadelerin geçtiği diyaloglar
ve metinlerin yanı sıra 0-100
arası sayılar kullanılmalıdır.

1. Daha önce öğrenilen karşı-
laştırma ifadeleri, dinlenen
metnin/diyaloğun çeşitli
işitsel özellikleri (daha sesli,
daha sessiz, daha hızlı, ka-
dın sesi, erkek sesi, üzgün,
mutlu vb.) ile ilgili olabilir.

2. İzlediği bir filmin ya da
okuduğu bir kita-
bın/hikayenin konusunu
genel hatlarıyla paylaşması
beklenmektedir.

3. Bu düzey kazanımda hazır-
lık sürecinde öğretmen reh-
berliği önem kazanmakta-
dır. Yapılan sunumun tek
bir konuyu kapsamasına
dikkat edilmelidir.

1. Seviyeye uygun, basit yazılmış ve
yavaş akan altyazılar kullanılma-
lıdır.

2. Düzeye uygun metinlerde başlık-
tan, az sayıda kullanılan görsel
yardımcılardan yararlanması bek-
lenmektedir.

3. Hedef dilde hazırlanmış grafikler-
de ya da tablolarda şekillerle ya
da sayılarla verilen bilgileri an-
lamlandırması beklenmektedir.
Bu düzey kazanım için grafik ve
tablolardan hareketle tamamlana-
cak alıştırmalar ve etkinlikler kul-
lanılabilir.

4. vb. tanıdık
sözcük ve isimlerin yanı sıra ulus-
lararası kısaltmalara da yer ve-
rilmelidir.

5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal ifade-
lerin geçtiği diyaloglar ve metinle-
rin yanı sıra 0-100 arası sayılar
kullanılmalıdır.

3. Daha önce öğrenilen kar-
şılaştırma ifadeleri, dinle-
nen metnin/diyaloğun çe-
şitli işitsel özellikleri (da-
ha sesli, daha sessiz, daha
hızlı, kadın sesi, erkek se-
si, üzgün, mutlu vb.) ile il-
gili olabilir.

4. Fiyat, tarih, saat vb. sayı-
sal ifadelerin geçtiği diya-
loglar ve metinlerin yanı
sıra 0-100 arası sayılar
kullanılmalıdır.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.1
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cak k alaaa ışışışııştırm
lanınınnınınınılaaalalalalalabibbbb lir.

4.
sösösösösöööözcük ve i
llararası kıs
rilmelidir.

5. Fiyat, tarih,
lerin geçtiğ
rin yanı sır
k ll l l

ğ ş
laştırma ifadeleri, dinlenen
metnin/diyaloğoo un çeşitli
işitsel özelliiiiilliiikkklkleeri (daha sesli,
daha sesssizzzz,, ddaaha hızlı, ka-aaa
dın seeeessisisi,, erkkekkkek k k sesee isisi,, üzüzzü gügügüügünnn,
mutllluuuuu u vbvbbb.) iiiilllee iiillllllg lililii lllol bbbabbilir.

2. İzleeeeddiddiiiğiğii bbbbirirrrr fffilililmimiiminnn n yyyayy  da
okuduuudddduuuğuuğğuu uuuuu bibibiibbiibirrrrr kikikikikitttttta-aaa-aaaa
bın/nnn/hhihhhhihikaaak yeennniinnn konusuuuuuuuunununnnunununuuuuu
genennen llll hahaaaatlarrrrıyıylaaaa paylaşmşmşmşmşmşmmmşşmmşmşmmmşmşmasaaasaasasaasasaaasaaasasıııııııııı
beklkkk eeneeeene mmmmekktkttediir.

3. Buuu ddüzüüüüzeeyy kkkkkkazaaaazannna ımda hhhhazzaaaaa ıır-r-r
lık süssüüüürreer ccccic ndddddddeeeeee öğööğğöğğrerrr tmennn rrrreeeehh-
berlrrr iiğğğğğğğiiğği i önnem kkkkkazaaaaa annnanmammamamamakkktk a-
dırr.r.. YYYYYYYaapapappaaaapılılllanaa  sunummmmunuuu  tek
bir kokokokonununuunuuuuuun yuyuyuyyyuyu kkapapaappsasasasammmam sına
dikkat ediddd lmelidir.

y ğ
erçekleştiri-
asında karşı-
erini takip
ktedir. Bu

a öğrenci ba-
inde veya
mada zorla-

adan kaynak-
talarına dik-

mda ööööööğğğrğğrğğğ enci-
ir diiiyayayayayyy llllogooooo a
lamannnnınınnınııın yyyanı
cindekkkkkkiiii i tttttu-uuu
dir.

vb. sayısal
diyaloglar

nı sıra 0-100
anılmalıdır.



Dinlediği konular ara-
sındaki ilişkiyi belir-
ler.

Sesli kısa mesaj
ve/veya kayıtlı duyu-
rulardaki önemli öge-
leri belirler.

Yavaş ve açık konuş-
ma akışı esnasında
radyo/TV programla-
rının ana konusunu
tahmin eder.

Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde
değişen olayları belir-
ler.

Dinlediklerindeki sa-
yısal bilgileri anlar.

Konuşmalarında karşı-
laştırmalar yapar.

Açık, anlaşılır ve akıcı
şekilde telefon ko-
nuşması yapar.

Nezaket kurallarına
uygun konuşur.

Bir diyaloğu başlatır.

Bir diyaloğu sürdürür.

Olayları oluş sırasına
göre anlatır.

Konuşmalarında sebep
sonuç ilişkileri kurar.

Konuşmalarında sayısal
verileri/ifadeleri kulla-
nır.

Mantık bütünlüğü içinde
konuşur.

1. Okuduklarında sebep-sonuç
ilişkileri kurar.

2. Bireysel ilgi alanlarında yazıl-
mış bir metni anlar.

3. Serbest okuma yapar.

4. Gerekli bilgiyi bulmak amacıyla
göz gezdirerek okur.

5. Okuduklarında değişen olayları
saptar.

1. Yazılarında karşılaştırma-
lar yapar.

2. Yazılarında sebep-sonuç
ilişkileri kurar.

3. Yazılarında sayısal verile-
ri/ ifadeleri kullanır.

4. Yazılarında nezaket ifade-
lerini kullanır.

5. Mantık bütünlüğü içinde
yazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.2

ilişkileri kurar.

2. Bireysel ilgi alan
mış bir metni an

3.333 Serbest okuma y

4. Gerekli bilgiyi bu
göz gezdirerek o

555.5.5.55555 OkOOOOOO uduklarında d
sssassas ptar.

göre anlatır.

Konuşmalarındaaa sebep
sonuç ilişkilerrrrrrrriiii kkuurar.

Konuşmalalllaraaa ınnnnndadaa sayyyısal
verileriiiiiii///i///// fafaadeeeellleeriririi kkkkkkulluululullllla-a-aaaa
nır.

Manttttııkkkk bbbbütütütttttününününüünnünlülüllülüllüğüğüğüğüüüğü iiiiiiiiçççiçç nde
konuuuşuşşuuurrr.r.r

par.

ve akıcı
ko-
.

arına
r.

aşlatır.

ürdürür.



Konuya ve düzeye
uygun radyo prog-
ramlarında seçilerek
kaydedilmiş yayınlar-
la ile ilgili olarak yapı-
lacak etkinliklerde az
sayıda görsel desteğe
yer verilebilir.

0-100 arası sayılar ile
saatlerin çeyrek, 20
dakika ve yarım peri-
yodları üzerinde du-
rulmalıdır.

1.

vb. basit
karşılaştırmalar.

2. Aranan kişiyi tele-
fona isteme, yanlış
arama için özür di-
leme vb. basit kısa
konuşmalar.

3.

vb.

1. Günlük hayatta karşılaşılan
gerçek bir olayın kullanıl-
ması, somut anlatım açısın-
dan önemlidir. Hayali olay-
ların kurgulanması ve anla-
tılması, öğrencide dikkat bö-
lünmesine yol açabilir.

2. vb.
bağlaçları kullanması bek-
lenmektedir.

3. 0-100 arası sayılar ile saat-
lerin çeyrek, 20 dakika ve
yarım periyodları üzerinde
durulmalıdır.

4. Bildiği ve ilgilendiği konu-
larda yalın bir biçimde, du-
raksamalarla ve yapısal ola-
rak kopuk ifadeler kullanı-
labilmekle birlikte, akış çiz-
gisi içerisinde bağlantılı bir
anlatım beklenmektedir.

1. vb.
bağlaçlara dikkat çekilmelidir.

2. Öğrencilerin tercihine göre ilgi
alanına giren ya da konusundan
hoşlanılan basit hikâyeler ya da
güncel metinler kullanılmalıdır.

3. Dersin belli bir bölümünde ya
da serbest zaman etkinliği ola-
rak öğrencilerin ilgi duydukları
bir hikâyeden 10-15 satır ser-
best okuma yapmaları sağlan-
malıdır.

4. İlanlarda uygun olanları belir-
leme, güncel veya ilgi alanına
giren konulardaki orta uzunluk-
taki metinlerde istediği bilgileri
araştırma.

5. Anlaşılır biçimde kurgulanmış
kısa bir hikâyenin içinde geçen
çeşitli olayları fark etmesi bek-
lenmektedir.

vb. basit karşılaş-
tırmalar.

vb. bağlaçları yazısında
kullanması beklenmekte-
dir.

0-100 arası sayılar ile saat-
lerin çeyrek, 20 dakika ve
yarım periyodları üzerinde
durulmalıdır.

vb.

Bildiği ve ilgilendiği konu-
larda yalın bir biçimde, du-
raksamalarla ve yapısal
olarak kopuk ifadeler kul-
lanılabilmekle birlikte, akış
çizgisi içerisinde bağlantılı
bir anlatım beklenmekte-
dir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.2

1.
bağlaçlara dikka

2. Öğrencilerin terc
alanına giren ya d
hoşlanılan basit h
güncel metinler k

3333333..33333 DeDDDDDDDDD rsin belli bir bö
daddaddadaddadddd  serbest zaman
rrrararararaarararak öğrencilerin i
bibbbbbb r hikâyedededededeen nnnnn 10
bebebebbeb st okumamammmammaa yyyyyyapm
malıdır.

4. İlanlardaaaaaaaa uuuuuuyyygun o
leme, gggggününününnnncel veya
girennnnn kkkkkkkkooonooooo ulardak
taaaatakikikikiikkii mmmmmetetete inlerde is
aaaarrrrraaaaaaaştırma.

5.55 Anlaşılır biçimde
kısa bir hikâyenin
çeşitli olayları far

1. Günlük hayatta karşılaşılan
gerçek bir olayın kullanıl-
ması, somut anlatım m m m açaaça ısın-
dan önemlidir. Hayyyyyyyyalaallaa i olay-
ların kurgulanmammm sııı vve anananllla-aa
tılması, öğrenennnnnnneneenciiddde ddddddikkkkakakakakakat tttt bbbbbööö-ö-ö-ööö
lünmesine e ee yyoyooooll l aaaçabbbbbbiilliiliririr.

2. vb.
bağlaçları kkkuuluulllalaanmnnmn aaası bbek-
lenmektediddirrr..r.

3.333333 0-100 arassssıı sassssayıyıılarrrr rr iililee sas at-
lerin çeyrekeeek,,,, 20202  dakkkkkkkkikikiki aaaa a a ve
yarım periiiyoyyooooooyoddld aara ı üzzerererererini deddedede
durulmalıddddırrrrrrrı .

4. BiBiBiBBiBBB ldddddiğiği ve ilggggililililenennneendidididdidiiğiğiğiği kkkkkoonononu-
lardrdrddrr aaaaa yayayayayayayyalın bir biçimde, du-
raksamamamammmmmmalallalalalalllarararararararlaalaa ve yapısal ola-
rak kopuuuuk kkkkk ifififififffadadadadadeleleleleelee eeeeree kkkkkkulululululullaaaaannnnnı-ı-ı-ı-ı-ı---
labilmekle birliiiiiktktkktk e, aaaaakıkıkıkkkkıışşşşş çiççç z-
gisi içerisinde bağlantılı bir
anlatım beklenmektedir

e-
ş
i-
a



1. Dinlediklerinde geçen ba-
sit sayısal işlemleri belir-
ler.

2. Yavaş ve açık konuşma
akışı esnasında radyo/TV
programlarının ana konu-
sunu belirler.

3. Hedef dil konuşucuları
arasında geçen konuşma-
larda öngörülen somut
bilgiyi belirler.

4. Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde de-
ğişen olayları belirler.

5. Dinlediklerinde Arapça
konuşulan ülkelerin kültür
değerleri ile ilgili bilgiyi
belirler.

1. Bildiği konularda
rahat/akıcı konuşur.

2. Bir diyaloğu uygun
biçimde sonlandırır.

3. Bireysel ilgi alanla-
rında yazılmış bir
metnin içeriğini ak-
tarır.

4. İletişim sırasında
konuşmayı mantık
bütünlüğü içinde
sürdürür.

Deneyim ve anılarını
anlatır.

Bir reklam sunar.

Kendi kültürü ile he-
def kültürü belli özel-
likler açısından karşı-
laştırır.

Basit düzeyde hikâye
anlatır.

Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde
değişen olayları dile
getirir.

Kısa hikâyeleri sesli okur.

Gazete ve dergi okur.

Okuduklarındaki karşılaştır-
maları yorumlar.

Şiir okur.

Basit sayısal işlemleri oku-
mada matematik terimlerini
kullanır.

Okuduklarında değişen olay-
ları dile getirir.

Okuduklarında Arapça konu-
şulan ülkelerin kültür değer-
leri ile ilgili bilgiyi belirler.

Deneyim ve anılarını yazılı
olarak ifade eder.

Basit düzeyde şiir yazar.

Kısa metinler yazmaktan
zevk alır.

Basit düzeyde hikâyeler
yazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.1.3

konuşur.

u uygun
nlandırır.

i alanla-
mış bir
riğini ak-

asında
mantık

içinnndedededededd

anlatır.

Bir reklam sunnnar.

Kendi kültüürürrüürüüüürü üü iile he-
def külttttürüüü üüü bbebelllll i özel-
liklerrrrrr aaaçıçıısınndnndn anannn kkkkararrşşşşşşşşıı-ı-ı
laşttşttırrrrrııırırrr.

Bassis tttt düdüdüddüzezezezezeeyydyddydydyy eeee hiihihihihiikâkâkâkâkâkk ye
anlallaattıttııır.rr.

Dinlnnn eedeeedde iğğğğği biiirr rr annnlatı-
da/i/// zzlzzlleeddddiği bbbir filmde
değiğğğ şşeşşeeen n olaayayyayaayyylalarrrı dile
getittiirriirr.r

Gazete ve dergi 

Okuduklarındak
maları yorumla

Şiir okur.

Basit sayısal işle
mada matemati
kullanır.

OOOkOOOO uduklarında 
ları dile gegegeeetittitititirirr r.

OkO uduklalaaaaaarırırırıırrındnnnn a A
şulan ülkkkkkkeeeeeellllllleeeerin k
leri ile iiiiiilllllllgggggggiiiiiiilllllli bilg



Basit dört işlem ifade-
leri geçen (

) işitsel
içerik sağlanmalıdır.
Radyo programları ile
ilgili olarak yapılacak
etkinliklerde az sayıda
görsel desteğe yer ve-
rilebilir.
Normal akışta, açık ve
net bir konuşma sıra-
sında istenen somut
bilgiyi saptaması bek-
lenmektedir.

Önceki düzeylere oranla,
sıkça karşılaştığı ve fikir sa-
hibi olduğu konularda daha
rahat ve özgüvenli konuş-
ması beklenmektedir.
Nezaket kurallarına uygun
konuşma, vedalaşma vb.
sosyal iletişim durumlarına
dikkat edilmelidir.
Okuduğu bir met-
nin/hikâyenin içeriğini ge-
nel hatlarıyla ve hatırladığı
kadarıyla muhatabına an-
latması beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda duraksa-
malar ve tekrarlarla yardım
isteği olasıdır.
Bildik ve ilgilendiği konu-
larda, duraksamalarla bir-
likte yapısal olarak bağlan-
tısız ancak akış olarak tutar-
lı cümleler beklenmektedir.

Anlatılarında kendi hayatından
verdiği örneklerle konuyla ilgili
deneyim ve anılarını paylaşması
beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda ortak ilgi
duyulan konu ve kişiler öğret-
menle birlikte belirlenerek, öğ-
rencilerin birer konuyu seçmesi
ve konu ile ilgili yapılacak rekla-
mın önceden hazırlanması ge-
rekmektedir.
Bu düzey kazanımda önemli olan
hedef kültürü ile kendi kültürünü
karşılaştırabilecek düzeyde fark
etmesidir. Bu nedenle bu kazanım
için anadil kullanımı konusunda
esnek davranılmalıdır.
Belli bir olay örgüsü ve akışı olan,
daha önceden bilinen bir hikâyeyi
anlatması beklenmektedir.
Akış içerisinde değişen çeşitli
olayların hangileri olduğunu sıra-
laması beklenmektedir.

Konusundan hoşlandığı,
kendi seçtiği kısa bir
hikâyeyi sınıf önünde
okumak için gönüllü ol-
ması beklenmektedir.
Tanıdık ve güncel konu-
lar, ilanlar ve reklamlar
gibi gazetelerin renkli bö-
lümleri kullanılabilir. Bu
kazanımda öğrencilerin
sürece aktif katılımda
gösterdikleri gönüllülük
gözlenmelidir.
Mani ya da tekerleme gi-
bi basit uyakları bulunan
şiirleri gönüllü olarak
okuması beklenmektedir.
Basit dört işlem ifadeleri
içeren (

) yazılı/basılı içerik
sağlanmalıdır.

Yazılarında kendi
hayatından verdi-
ği örneklerle ko-
nuyla ilgili dene-
yim ve anılarını
paylaşması bek-
lenmektedir.
Ölçüsüz, basit ka-
fiyeli kısa şiirler
yazması beklen-
mektedir.
Hikâye öğelerini
uygun biçimde
kullanması bek-
lenmektedir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.1.3
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Anlatılarında kendi hayatından
verdiği örneklerle konuyla ilgili
deneyim veeee aaaanılarını paylaşması
beklenmeeeeeeekktktktkkkkkk edir.
Bu düzzüzzey kkkazzazzanımda ooortrtrtrtak ilgi
duyuyuyuuyuuyuyyyy lalaalan kkokkook nunuuu vvvvee kikikikikişişşişişişiş leleleleell rr öğret-
memmm nlnnnnnlnlee birlrlrlrllrlllikikiktetete bellllirleneeeeeererrrr k, öğ-
reeeenncnnccccilili ereriininnn bbbbiiirererer kkkkkonuyu uuu uuuu ssesesesesessseeseçmesi
veveee kkkkkkkononnnuuu u ililillilllee ee ee ililililili giiiiigigg lllllill  yapılaacacacaaaccaaccakakakakakakakakakakkakakak rrrrrrrrekla-
mmmmınnnnn öönnncnn eddddene  hazırlaaaaaaaannnmnmmmn asassassasasasaa ııı ıı ı ı gggggggge-
reeeekkmkmmmmmkmekekkteeedddidid r..
BuBBuu ddddddüüzzzzey kkkazzzanımda öööööönenenennnneeemlmmmmmm i olan
hehheeddeddeeef f kkkülttttttüüürrüü üüü ü ile kendndddddiiiii küküküküüllllttürünü
kakkaarrşrrşşşşılılaaaştıraaaaaaabibibbbb leleleeecececeekk k düdüdüüzezezezeyde fark
ettttmmemmeeemmmemm sisidddid r. Buu nenenenededededennnlllel  bu kazanım
içççinininin aaaaaaaaaaanannan didididill kuullllllanannannımımımımı konusunda
esneneneek k k k dadadadddaddaavrvrvraaaanınınınılmllmlmalıdır.
Belli bir olay örgüsü ve akıışışışşışışş ololololoolanaanaa ,
dadadadadadaahahahah  önceden bilinen bbbbirirrr hhhhhikikikikkikikikâyâyâââââ eyi
anananananlalalalalall tmtmtmtmtmmmmmaasasasa ı ı bebebebebeebeklkllllenenenennenmemememememmm kkkkkktetetetettedidididididd r.
Akış içeerir sisss ndndnddndnddnde eeee dededded ğğiğğ şen çeşitli
olayların hangileri olduğunu sıra-
laması beklenmektedir

oranla,
ve fikir sa-
arda daha
i konuş-

edir.
na uygun
ma vb.
rumlarına
r.

riğini gge-
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bına a aaa aaaaan-nnnnn
kteddddiririrriririri ... BuBBBBBBBB
durakskskkskskkssa-aaaaa

rla yardııdıdııımmmmm

ği konu-
larla bir-
k bağlan-
arak tutar-

nmektedir.
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içe
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Dinlediklerinde duygular-
la ilgili yapılan betimleme-
leri ayırt eder.

Açık bir dille seslendiril-
miş somut ve soyut içeriğe
dayanan metinlerden an-
lam çıkarır.

Hedef dilde kısa hikâyeler
dinler.

Dinlediklerinde anlam-
landıramadığı sözcüklerin
anlamını tahmin eder.

Bilgi sahibi olduğu
bir konuda açık ve
anlaşılır olarak yapı-
lan karşılıklı tartış-
maya katılır.

Kendine güvenerek
konuşur.

Günlük diyaloglara
katılır.

Başkasından aldığı
bir bilgiyi sözlü ola-
rak paylaşır.

Önceki öğrenmeleri-
ne ilişkin yapıları
sözlü iletişimde kul-
lanır.

Hedef dil konuşucuları ara-
sında geçen konuşmalarda
öngörülen somut bilgiyi ak-
tarır.

Dinlediği bir anlatı-
da/izlediği bir filmde deği-
şen olayları betimler.

Arapça konuşulan ülkelerin
kültür değerleri hakkında
konuşur.

Okuduğu bir metni sözlü ola-
rak özetler.

Basit matematik işlemleri
içeren sayısal bilgiler sunar.

Serbest okuma yapar.

Okuduklarında duygularla
ilgili yapılan betimlemeleri
ayırt eder.

Okuduklarında değişen
olayları betimler.

Metin içerisinde anlamlan-
dıramadığı sözcüklerin an-
lamını tahmin eder.

Metinde sıralanmış halde
verilen bilgileri yorumlar.

Bireysel ilgi alanları ile ilgili
kısa bir metin yazar.

Yazdığı konu ile ilgili dene-
yimlerinden bahseder.

Başkasından aldığı bir bilgi-
yi yazılı olarak paylaşır.

Yazısına uygun başlık belir-
ler.

Gelen dönütler doğrultu-
sunda yazısını yeniden dü-
zenler.

Kendi kültürü ile hedef kül-
türü belli özellikler açısın-
dan yazılı olarak karşılaştı-
rır.

Basit matematik işlemleri
içeren sayısal bilgileri sem-
bollerle yazar.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.4

a açık ve
larak yapı-
klı tartış-
ır.

üvenerek

yaloglara

an aldığı
sözlü oloo a-
ır.

renmemmm leleleleerri-
yapılararararrrrıııı
şimde kkkkkkkkuuuuul-l

sında geçen konuşmalarda
öngörülen somut bilgiyi ak-
tarır.

Dinlediği birr rrrrr aanna latı-
da/izleddddiğiii i bbibbb r r fififfilmlmlmdedede dddeğeğeğeği-iii
şen olllllllllaayayaaaaa lllaarı bbbetettttimimimimimmimmlleeleleler.rrrr.r.r.

Arapapapapççaçççaaa kkkkononoonnuuuuşşşşuuulllanananan üüüüülkelerrrr ninininnininininni
kültüttüt r rrrr r ddddeeeeeeğeğeğğeğğeğerrrrrrlllleeeerrrriiiii hahhhahahhhh kkındadaaadaadaadaadadaa
konnnnuuşşşşuuur.

Okuduudu uuuuuğğu uuuu birr rr mmeetni sözlllllllllllüüüüüüüüüüüü olololloolooo a-a----
rakk k öözzzzzzetetlleer.

Basssiit mmmmmaam tttet mmmamamaaamaatititik kk kk k işlemlerrerriiii
içerrrreneennnnnnnenn ssayyyısallll bbbbbbiliii giiilelelelerr r ssusususunar.

Okudukların
ilgili yapılan
ayırt eder.

Okudukların
olayları beti

Metin içeris
dıramadığı s
lamını tahm

Metinde sıra
verilenenenenen bbbbbilgi



vb. duygu ifadele-
ri.

Bu düzey kazanımda soyut
ya da somut net ve gerçek
bilgiler içeren işitsel mater-
yal kullanılmalıdır. Öğrenci-
lerin her sözcüğü anlamaları

, genel kapsa-
mın anlaşılması sağlanmalı-
dır.

Öğrencilerin, canlı okuyucu
(öğretmen, sınıf arkadaşı
vb.) tarafından seslendirilen
hikayeleri dinlemeye istekli
olmaları beklenmektedir.

4. Görsel desteği hariç daha
önce öğrendiği tüm becerile-
ri (başlıktan hareket etme,
bağlamdan çıkarma, alfabe-
tik sözlükte araştırma vb.)
işe koşması beklenmektedir.

Bilgi sahibi olduğu konular seçilme-
lidir. Örneğin birbirine benzer ya da
zıt özellikteki konularda sunum
yapmış öğrencilerin diyaloğa girme-
leri sağlanabilir, küçük grup tartış-
maları düzenlenebilir.

vb. yapıları kullanılabilir.

Bazen sözcük seçiminde veya doğru
ifadeyi bulmada zorlanabilir, du-
raksamalar yaşayabilir. Ancak ifa-
desini tamamlaması beklenmekte-
dir. Bu kazanımda öğrencinin diya-
loğa kendi isteğiyle katılması esas
alınmalıdır.

Bir konu ya da ilgi duyulan bir kişi
hakkındaki gerçek ve gerçek dışı
bilgiler. Bu kazanım için basit dü-
zeyde "dedikodu halkası" tekniği
kullanılabilir.

Kısa, hatırlanabilir net bilgiler olma-
lıdır. Gerçek ya da hayali bilgiler
kullanılabilir. Önce küçük gruplar
halinde, ardından büyük grupla "ku-
laktan kulağa" oyunu oynanabilir.

Normal akışta, açık ve net
bir konuşma sırasında sap-
tanan somut bilginin akta-
rılması beklenmektedir.

Basit, söz öbeği ve kısa
cümleler düzeyinde betim-
lemeler.

Bu düzey kazanımda hedef
kültüre dair algı ve bilgi du-
rumu gözden geçirilmekte-
dir. Bu nedenle seçtiği kül-
türel bir konu hakkında kısa
bir paragraf hazırlayıp
sunması beklenmektedir.

Konu dışına çıkmaması ve
akışa uygun konuşması bek-
lenmektedir. Tüm metnin
ayrıntılı özeti

, genel hatlar gözetilme-
lidir.

Basit dört işlem ifadeleri
geçen (

) bilgileri sözlü olarak
anlatması beklenmektedir.

Dersin belli bir bölümünde
ya da serbest zaman etkin-
liği olarak öğrencilerin ilgi
duydukları bir hikaye-
den15-20 satır serbest
okuma yapmaları sağlan-
malıdır.

vb. duygu ifadeleri.

Görsel desteği hariç daha
önce öğrendiği tüm beceri-
leri (başlıktan hareket et-
me, bağlamdan çıkarma, al-
fabetik sözlükte araştırma
vb.) işe koşması beklen-
mektedir.

Metin içerisinde sıralanmış
bilgilerin öğrenci tarafın-
dan dile getirilerek ne ile
ilgili olduklarını, ne işe ya-
radıklarını vb. ifade etmesi
beklenmektedir.

Kendi seçimi olan herhangi bir ko-
nudaki yazısında kendi geçmişin-
den deneyimlere yer vermesi sağ-
lanmalıdır.

Önemli bir bilgiyi SMS ile gönder-
me, e-posta yazma vb. etkinlikler
yapılabilir.

Yazılan yazıların öğretmen tarafın-
dan gözden geçirildikten sonra tek-
rar öğrenciye verilmesi ve yeniden
düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Bu düzey kazanımda önemli olan
hedef kültürü ile kendi kültürünü
karşılaştırabilecek düzeyde fark
etmesidir. Bu nedenle öğrenciler-
den uzun ve doğru cümle yapıları
beklenmemeli, öğrencilerin kendi
seçtikleri bir yöntemle (paragraf,
tablo, hikaye vb.) karşılaştırma
yapmaları sağlanmalıdır.

Harflerle ve sayılarla ifade edilen
sayısal bilgileri sembollerle ifade
etmesi beklenmektedir. Örneğin:

ifadesini 4+5=9
olarak yazma, bunun aksi vb.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.4

Dersin belli bir
ya da serbest 
liği olarak öğr
duydukları bi
den15-20 satı
okuma yapma
malıdır.

vb. d

Görsel dddddesesesesesestett ği 
öncee öööööööööğrğrğrğrğrğğ eneeeee diğ
leri (babababbbab şlşlşşşş ıktan
me, babababababababağğlğlğlğğğlğ amda
fabebebebebeeebeb tititititiik kkkk sözlük
vbbbbb.))))))) iiiişe koşma
mememememememeekktk edir.

MMMMMetin içerisind
bilgilerin öğre
dan dile getir
ilgili olduklar
radıklarını vb
beklenmekted

Normal akışta, açık ve net
bir konuşma sırasında sap-
tanan somut t t t bibbb lginin akta-
rılması beeklklklklkkkkkk eennmektedir.

Basit,t,t, ssöz öööbebeeğiğiğiği vvveee kıkıkısasasa
cümmmlmmmmmm eleler ddddddüüzzeyeyeyeyyyininini dededde bbbbbbetetetettttiiiiimm-m
leleleemmmmmmmeeeleleer.

BuBBuuu dddddüzüzüzeyeyeyyy kkkazazanannımımmımmımımda heddddddeefffeeeeeefeeeef
kükkük llttttürürü eeeee daaaaaairirirrii aaaalglll ı ve bilgigigigigigigiii ddddddddu-u-uuuuu-uuuuu
rurrrumummmmmuu gggggözddedd n ggeçirilmeeeekkkeeeee tte-e-e----eee
ddddirrrr..r BBuuu neddedddennllle seçtiği kükükküküküüküküküküüküküüllll-l-l-ll-l--l---
tüttürrerreeeell bbbir kkokoonuu hakkında kıkıkıkıkkkısassaasaasass
bibbb rrrr ppaparrragrrrrrraaafaf hhhaaazırlayıppp
sssuunmnnnnmnmaaaasa ı beeebeebeeklklklk eeeeennnnmektedirrrr....

KoKKKoooooonnnunnn ddddışına çıııkmkmkmkkmamamamamaaası ve
akakakakışşşşşşşşşa aaaa a uyuyyuyguguggun konuuuşmşmşmşması bek-
leeenmnmnmnmekekeekekekkekeektetedidid r..r TTümümümüm metnin
ayrıntntnttılılılılı özeti

, genel hatlar gözetilme-
lililliliiil dididididiidd r.rrrr
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yali bilgiler
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İzlediği/dinlediği
bir olay hakkındaki
betimlemeleri anlar.

İzlediği basit ve açık
anlatımlı bir filmin
genel akışından an-
lam çıkarır.

Hedef dil konuşucu-
ları arasında süre-
giden kesintisiz bir
konuşmanın ana
noktalarını takip
eder.

Sınıf içerisinde ya-
pılan bir sunumu
takip eder.

Dinlediği bir metni
sözlü olarak özetler.

Dinlediklerindeki
sayısal ifadeleri an-
lar.

1. Diyalog esnasında
düzelt-
me/açıklama is-
teğinde bulunur.

2. Diyalog esnasında
düzeltme/ açık-
lama isteklerine
yanıt verir.

3. İletişim esnasında
akışın koptuğunu
fark eder.

4. Bir konuşma-
da/tartışmada söz
hakkı ister.

5. Tartışmaya katı-
lır.

1. Mevcut kuralları
başkalarına açıklar.

2. Kısa sunu yapar.

3. Konuşmasında,
önemsediği bilgileri
vurgular.

4. Günlük yaşamda kar-
şılaştığı ilginç bir du-
rumu sınıf önünde
anlatır.

5. Konuşmalarında sa-
yısal ifadeleri kulla-
nır.

Okuduklarında geçen çeşitli
duygu ifadelerini/türlerini
belirler.

Kaynaklardan yararlanarak
sunum hazırlar.

Okuduklarında geçen sayısal
ifadeleri/verileri anlar.

Okuduklarında geçen olay ve
durum betimlemelerini be-
lirler.

Kişisel mektuplarda yer alan
dilekleri ayırt eder.

Gündelik ihtiyaçlar için kul-
lanılan basit aletlerin kul-
lanma talimatındaki yazılı
yönergeleri uygular.

Okuduklarındaki sayısal ifa-
deleri anlar.

Sunum dosyası hazır-
lar.

Önceki öğrenmelerine
ilişkin yapıları yazıla-
rında kullanır.

Yazısını değerlendirir.

Okuduğu bir metni
yazılı olarak özetler.

Ayrıntılı yol tariflerini
izler.

Sayısal içerikli sözlü
anlatımları rakamla
ifade eder.

Sayısal içerikli anla-
tımları harflerle ifade
eder.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları
(**) B1.1.5

duygu ifadeler
belirler.

Kaynaklardan
sunum hazırla

Okuduklarınd
ifadeleri/veril

Okuduklarınd
durum betiml
lirler.

Kişisel mememememeektkk up
dileklerererrrrri i iiii ayayayayaya ırt 

Gündeleelelllelellikikikkikikk ihtiy
lanılaaannn nnn bbbbbasit a
lanmmmmma aaaaaa talimat
yöyöyöyöyönenenenenenenergr eleri uy

OOOOkO uduklarınd
deleri anlar.

başkalarına açıklar.

2. Kısa sunu yapar.

3. Konuşmasınnınınnıınıı ddaa,
önemsediğğğğiii bbilgileri
vurguuullllaaaarr.

4. Güüüünllllnn üüükükük yyyyaşşşşşaaamamaamda kkkkaaaaar-
şılalaaaşştşşttttığığğı ı ıı iilillgigigigiginçnç bbbirirrrr ddddu-
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annnlalatıttttıırr..
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nııırrr.
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ulunur.

nasında
/ açık-
lerine

r.

nasında
tuğunu

ma-
madaaaaaa sössösösöööz
r.

a katı-



İşitsel materyalde yapı-
lan betimlemeler, somut
veya soyut olabilir.
Görsellerin filmin akışını
genel olarak ortaya koy-
duğu, düzeye uygun ta-
nıdık içerikli filmler kul-
lanılmalıdır. Altyazı

Sunular, yayınlar vb. ya-
vaş ve anlaşılır akıştaki
konuşmalar.
Öğretmenin ders konu-
suyla ilgili yaptığı ya da
sınıf arkadaşının ilgi du-
yulan bir konu hakkında
yaptığı sunumlar.
Tanıdık ifadelerin ço-
ğunlukta olduğu yavaş
ve anlaşılır hızdaki
hikâyeler kullanılmalı-
dır. Diyalog

Saatlerle ilgili 10 kala, 5
geçe gibi ifadelere dik-
kat çekilmelidir. Ma’dud
konusu ele

1,2.  Yanlış anladığı/ anlaşıldığı ya
da anlayamadığı/ anlaşıla-
madığı durumlarda ifadeyi
tekrar etme, farklı bir şekil-
de söyleme ya da açıklama
ihtiyacını dile getirmesi ve
buna tepki vermesi beklen-
mektedir. Örneğin:

Anlaşılamadığını ya da yan-
lış anlaşıldığını muhatabın
uyarısıyla ya da uyarı al-
maksızın fark etmesi bek-
lenmektedir.
Süregiden bir konuşmada
söz almak üzere uygun bir
cümle ya da ifade ile araya
girmesi beklenmektedir.
Bildik bir konuda süregiden
bir tartışma içerisinde fikri-
ni paylaşması beklenmekte-
dir. Bu düzey kazanımda öğ-
rencinin tartışmanın bir
parçası olması

cümlesini söyleyip tar-
tışmadan çıkması olasıdır.

1. Herkesin bildiği genel kurallar (tra-
fik, sağlık vb.), okulda uyulması gere-
ken kurallar (teneffüs kuralları, ders
kuralları vb.) ya da öğrencilerin ha-
yali bir mekân ile ilgili kendi oluştu-
racakları kuralları açıklamaları bek-
lenmektedir.

2. Yakın çevresi (ailesi, okul arkadaşla-
rı, vb.) yaşadığı yer gibi kendisini ilgi-
lendiren ve bildiği konularda sunu
yapması istenebilir. Sunu için şunlara
dikkat edilmelidir:
- Öğrencilere önceden hazırlık yapma
süresi verilmeli
- Sözlü sununun kelimesi kelimesine
anlatılması
Duraksamalar ve yardım isteği bek-
lenmektedir. Bu düzey kazanımın ar-
dından ders başlarında öğrencilerden
gelecek paylaşımlara yer vermek uy-
gun olabilir.
Saatlerle ilgili 10 kala, 5 geçe gibi ifa-
delerin kullanımı sağlanmalıdır.
Ma’dud konusu ele

Okuduğu metnin türünü belirle-
mek açısından bir hazırlık niteli-
ğinde, metinde somut olarak geçen
duygu değişimlerini belirlemesi
beklenmektedir.
Öğretmen rehberliği gerekmekte-
dir. Bu kazanımda öğrencinin farklı
kaynakları okuması esastır. Hazır-
lanan sunum, sınıf önünde sunul-
mayabilir, dosya olarak alınabilir.
Yazma becerisi bu kazanımda

Somut ve gerçek betimlemeler kul-
lanılmalıdır.
Kişiler arası özel dilek paylaşımla-
rına (Örn.

vb.) dikkat çekilme-
lidir.
Öğrenci için tanıdık sözcük ve ifa-
delerin çoğunlukta olduğu, unuttu-
ğunda dönüp bakabileceği yazılı ta-
limatlar kullanılmalıdır. Basit ma-
ket yapımı, ankesörlü telefon kul-
lanımı vb.)
Saatlerle ilgili 10 kala, 5 geçe gibi
ifadelere dikkat çekilmelidir.
Ma’dud konusu ele .

Kendi sunumunu dosyala-
ması beklenmektedir. Söz-
lükten ve farklı kaynaklar-
dan yararlanabilir.
Öğrencilerin daha önce öğ-
rendikleri dil yapılarını ha-
tırlamaları sağlanmalıdır.
Kendi yazdığı bir hikâye-
yi/diyaloğu/metni yazım
kuralları, dil ve anlam açı-
sından değerlendirmesi
sağlanmalıdır.
Sınırlı dil varlığıyla, orijinal
metne dönmeden özetle-
meleri sağlanmalıdır.
Öğrencilerin, yazılı olarak
verilen yol tariflerini ilgili
materyal üzerinde göster-
meleri beklenmektedir.

6, 7. Tam saatler, çeyrek, yarım
ve 20 dakikalık periyodla-
rın yanı sıra 10 kala, 5 geçe
gibi ifadeleri harflerden ra-
kamlara aktararak yazması
ve aksi sağlanmalıdır.
Ma’dud konusu ele

.

(*)  B1-Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.1.5

ğ
mek açısınd
ğinde, metin
duygu değiş
beklenmekt
Öğretmen re
dir. Bu kaza
kaynakları o
lanan sunum
mayabilir, d
Yazma bece

Somut ve ge
lanıııılmlmlmlmlmlmlmml alaaaalıdır.
Kişiiileleleleleleler r rrrr arası
rınananaaaanaa ((((((ÖrÖÖÖÖÖ n.
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ÖÖÖÖğÖÖÖÖ renci için
ddddedd lerin çoğu
ğunda dönü
limatlar kull
ket yapımı, a
lanımı vb.)
Saatlerle ilg

ğ g (
fik, sağlık vb.), okulda uyulması gere-
ken kurallar (teneffüs kuralları, ders
kuralları vb.) ya da ööööğrğğğ encilerin ha-
yali bir mekân ile iiiiiiiiillglglgll ilii kendi oluştu-
racakları kuraaallll arııı açaçıkklamaları bbeeeek-kk
lenmektediirr.r.r

2. Yakın çevrrrrreeeeeeesssi i ((((aileeeeesssii,, oookkkk lul arkkkadaşşşla-
rı, vb.) yyyyaaaaşşaaaaadıdıığığığığı yyereree gggiibibiii kkkkenenenendisini ililililililililililii gggggggggi-
lendirennn vveeee bbbbilililddiiiğğğğğğğiii kkononuuuuuullllllaaaaaarda sunnnnnnnnnnnuuuuuuuu
yapmasııı isssttteteenneebee iliiliirrrrrr. SSSSuuuunu için şşşşşşşuuuuuuuuuunnnnnnnnllllllllllllaaaarrrrrrrraaaaaa
dikkat eeedddilllmmmmmeellill dirrr::
- Öğrenccciiileeeeerrrree ööönceeeddeded nnn hazırlıkkkk yyyyyyyyyapapapapapapapapapapa mmmmmmaaaaaaaaaaa
süresi veeeeriillli mmeeeli
- Sözlü ssuuunnunnuuuunnuuuun kkekkeeekk liimmmem si kelimmmmmesseeeee iinenenen
anlatılmmmaaassssııı
Duraksamamammmmaaaaalla aar ve yaardrdrddrdrdımımı iiiistststs eğeğeğeğeğğiiii bbbbek-
lenmekteteteedididiiididiir.r.rr.r BBBu uuu düzey kak zaaanınnn mın ar-
dından ddderererers ssss babbbabbbb şllşllş ararararınınıındadadada öööğrğrğrğrğ encilerden
gegegegeggeg lecek paylylylylaşaşaşaşımımmmmlalalaraara yyyyer vermek uy-
gugugugugugg n nnn nn olabilir.
SaSaSSaSaatatatatttatta lellelelelllerlrlrlrlrrlrlr e ee eeee illllgiggg li 10 kala, 5 geçe gig biiii ifffaa-aaffff
deleririnnnnnnn kukkukukukukuulllllllananananannnnımımımıımııımı sasasass ğlğlğlğlğlğ annnnnmamamamamamaaalıllılılıdıdıdıdıdır.r.rrrr
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Dinlediklerinde
/izlediklerinde toplum
içerisinde belirli durum
ve mekânlara özgü ko-
nuşma kalıplarını belir-
ler.

İşittiği ayrıntılı yönerge-
leri takip eder.

Ayrıntılı tarifleri kroki
üzerinde gösterir.

Dinlediklerinde hedef
kültür ögelerini belirler.

Dinlediklerinde yer alan
dilek ifadelerini belirler.

Dinlediklerinde geçen
sayısal verileri anlar.

Bilgi alışverişinde bulunur.

Konuşma sırasında veya
sonrasında anlamadıkları
ile ilgili açıklama isteğini be-
lirtir.

Çeşitli duyguları sözlü ola-
rak ifade eder.

Kopan iletişim akışını yeni-
den başlatır.

Devam eden bir konuşmaya
ön hazırlık yapmaksızın ka-
tılır.

Konuşmalarını destekle-
yecek örnekler verir.

Kısa konuşmalar yapar.

İzlediği/dinlediği bir
olayla ilgili yapılan be-
timlemeleri aktarır.

İzlediği bir fil-
min/okuduğu bir hikâye-
nin kendisinde bıraktığı
duyguyu tek tek sözcük-
lerle ifade eder.

1. Okurken önemli gör-
düğü yerleri belirgin-
leştirir.

2. Okuduklarını arkadaş-
larıyla paylaşır.

3. Kişisel mektuplarda
yer alan dilekleri belir-
ler.

4. Okuduklarında toplum
içerisinde belirli du-
rum ve mekânlara öz-
gü konuşma kalıpları-
nı belirler.

5. Okuduklarında geçen
sayısal verileri anlar.

Not alır.

Kısa metinler yazar.

Yazısında destekleye-
cek örnekler verir.

İşbirliği yaparak yazar.

Çeşitli duyguları yazılı
olarak ifade eder.
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vb.
Birkaç yönergenin peş peşe
sıralandığı yavaş hızdaki
basit içerikli binişik yöner-
geler kullanılmalıdır. Örne-
ğin; yemek tarifleri, karışım
hazırlama.
Öğrencilerin, basitten daha
karmaşık yol tariflerini din-
leyerek hazırlanmış krokiler
üzerinde göstermeleri bek-
lenmektedir.
(Örn.

vb.)
dikkat çekilmelidir.
Yüzde bildiren ifadelere yer
verilmelidir.

(%50), (%30) vb.

Bazı sözcük veya ifadelerin
başka bir şekilde yeniden söy-
lenmesini isteme (özellikle kar-
şıdaki hedef dilin anadili ko-
nuşmacısı ise), günlük konuş-
malarda sözcük ve ifade tekrarı
isteği ile konuşmayı takip ede-
bilmesi beklenmektedir.
Şaşırma, hayret, sürpriz, mutlu-
luk, mutsuzluk, hüzün, merak,
ilgi, ilgisizlik gibi

vb. ifadelerin kulla-
nılması sağlanmalıdır.
Karşısındaki kişiden uyarı al-
maksızın anlaşılamadığını ya da
yanlış anlaşıldığını fark ettiğin-
de iletişimi farklı bir biçimde
(işaretler, beden dili, jestler,
farklı sözcükler vb. ile) tekrar
başlatması beklenmektedir.
Tanıdık, sıkça karşılaşılan, daha
önce fikrini beyan ettiği kişisel
ve gündelik konular hakkında
yapılan konuşmalar.

1. Geçmiş yaşamdan, dene-
yimlerden, sınıfta konuşu-
lan ve tartışılan öğrenme-
lerden örnekler vermesi
beklenmektedir. Öğret-
men desteği olasıdır.

2. Bu düzey kazanımda öğ-
rencilerin konuşma biçi-
mi, doğruluğu, akıcılığı vb.
teknik özelliklerden çok
öğrencilerin istekliliği ve
gönüllülüğü gözlenmeli-
dir.

3. Önceki düzeyde ilgili işitsel
kazanımda ya da benzeri
etkinliklerde fark edilen
betimlemeleri sözlü ola-
rak aktarması beklenmek-
tedir.

4. Önceki düzeyden tanıdığı
belli başlı bazı duyguları
kullanarak kendini ifade
etmesi beklenmektedir.
Beden dili ile gösterilen
duyguları dile getirmede
sınıf ya da öğretmen des-
teği olasıdır.

1. Altını çizme, renklen-
dirme, yıldız koyma
vb.

2. Okuduğu bir olayı ya
da hikâyeyi arkadaşı-
na çoğunlukla hedef
dili kullanarak anlat-
ması sağlanmalıdır.

3. (Örn.

vb.) dikkat çe-
kilmelidir.

4. “Teslim ol! Başınız sağ
olsun. Şikâyetiniz ne-
dir? Size nasıl yardım-
cı olabilirim? Geçmiş
olsun. Çok yaşa!” vb.

5. Yüzde bildiren ifade-
lere yer verilmelidir.

(%50),

(%30) vb.

Bir hikâyenin (işitsel/yazılı) temel
noktalarını, anahtar sözcüklerini
ya da akış sırasını not alması bek-
lenmektedir.

2. Bu düzey kazanımda öğrencilerin
yazdıklarının doğruluğu, bağlam
bütünlüğü vb. teknik özelliklerden
çok öğrencilerin istekliliği ve gö-
nüllülüğü gözlenmelidir.
Daha önce hakkında tartışılmış,
açıklama ya da sunum yapılmış bir
konu hakkında yazması ve önceki
öğrenmelerinden edindiği bilgiler-
le desteklemesi (örneklendirmesi)
beklenmektedir.
Bir konu hakkında küçük gruplar
halinde iş bölümü yaparak metin
oluşturma çalışmaları yapılmalı-
dır. Bunun için ayrıca büyük grup-
la örneğin "kim nerede" oyunu
oynanabilir.
Şaşırma, hayret, sürpriz, mutluluk,
mutsuzluk, hüzün, merak, ilgi, ilgi-
sizlik gibi vb.
ifadelerin kullanılması sağlanma-
lıdır.
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1. Dinlediklerinde
/izlediklerinde toplum
içerisinde belirli durum
ve mekânlara özgü ko-
nuşma kalıplarını belir-
ler.

2. Ayrıntılı tariflerin
krokisini çıkarır.

3. Bir metinde eksik bı-
rakılan noktaları dinle-
yerek tamamlar.

4. Dinlediklerin-
de/izlediklerinde deği-
şen duyguları açıklar.

1. Duygularını basit
düzeyde betimler.

2. Çeşitli duygulara
sözlü tepki verir.

3. İletişim esnasında
karşısındakine konu
ile ilgili görüşlerini
sorar.

4. İletişim esnasında
karşısındakine konu
ile ilgili görüşlerini
açıklar.

1. İzlediği, dinlediği ya da oku-
duğu bir olayı sözlü olarak be-
timler.

2. Kroki üzerindeki bir noktayı
tarif eder.

3. Bir hikâye ile ilgili aldığı not-
ları paylaşır.

4. Anlatımlarında sayısal ifadele-
ri ve verileri kullanır.

1. Kişisel mektuplarda yer alan di-
lekleri anlar.

2. Okuduklarında toplum içerisin-
de belirli durum ve mekânlara
özgü konuşma kalıplarını belir-
ler.

3. Okuma öncesi, sırası ve sonra-
sında metinle ilgili soruları ce-
vaplandırır.

4. Serbest okuma yapar.

1. Duygularını basit düzey-
de yazılı olarak betimler.

2. Tanıdığı ve bilgi sahibi
olduğu konularda hazır-
lık yapmaksızın yazar.

3. Kısa yazılı metinlerin an-
lamını değiştirmeden ye-
niden ifade eder.

4. Bilgi almak ve/veya ver-
mek amacıyla yazar.

5. Yazılarında sayısal ifade-
leri ve verileri kullanır.
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2. Okuduklarınd
de belirli duru
özgü konuşma
ler.

3. Okuma önces
sında metinle
vaplandırır.
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1.
! Vb.

2. Öğrencilerin basitten daha
karmaşık yol tariflerini dinle-
yerek kroki halinde göster-
meleri beklenmektedir.

3. Öğrencinin genel akıştan çı-
karabileceği bazı noktaların
eksik bırakıldığı bir metinle
çalışmaları gerekmektedir.
Eksik bırakılan yerler, öğren-
cinin tahmin edebileceği bilgi-
leri içermelidir. Bu düzey ka-
zanımda dil kuralları üzerin-
de çalışılabilir.

4. Bir film sahnesinde ya da gör-
sel destekli sesli bir mater-
yalde değişen duyguların ne-
ler olduğunu sıralaması bek-
lenmektedir.

1. Şaşkınlık, üzüntü,
ilgi, merak, aldır-
mazlık, endişe vb.
duygulara doğru
tepkiler vermesi
beklenmektedir.
Bu düzey kaza-
nımda öğrenci,
söz varlığının ye-
tersiz kaldığını
hissettiğinde be-
den dili işe koşa-
bilir.

3. yapısı-
nın kullanılması
sağlanmalıdır.

1. Daha önce benzeri görül-
müş ve üzerinde konuşul-
muş tanıdık ve somut olay-
lar kullanılmalıdır.

2. Basitten daha karmaşık
krokilerin kullanılması ve
ikili grup çalışmalarının
yapılması gerekmektedir.

4. Yüzde bildiren ifadelerin
kullanımı sağlanmalıdır.

(%50),

(%30) vb.

2.

! Vb.
4. Dersin belli bir bölü-

münde ya da serbest
zaman etkinliği olarak
öğrencilerin ilgi duy-
dukları bir hikâyeden
20-25 satır serbest
okuma yapmaları sağ-
lanmalıdır.

2. Öğrencinin sıkça karşılaştığı,
daha önce fikrini beyan ettiği
konularda yapılacak bir diya-
loğun ya da grup tartışması-
nın ardından konu ile ilgili
kısa bir paragraf yazması
beklenmektedir.

3. Orijinal metindeki akışı takip
ederek, orijinal metne tekrar
dönmeden kendi söz varlığını
ve anlatım gücünü kullanma-
sı beklenmektedir. Alfabetik
sözlük yardımı olasıdır.

4. Kendisi için önemli gördüğü
noktaları anlatmak ve ihtiyaç
duyduğu bilgileri sormak ya
da iletmek amaçlı yazılar
yazması beklenmektedir. Kı-
sa notlar, SMS, e-posta vb.

5. Yüzde bildiren ifadelerin kul-
lanımı sağlanmalıdır.

(%50), (%30)
vb.
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1. İzlediği bir filmdeki olay-
lara tepki verir.

2. Dinlediği şiirin temel
duygusunu tahmin eder.

3. İzlediği bir sunumla ilgili
sorular sorar.

4. Dinlediği basit şarkılar
içerisindeki tanıdığı ifa-
deleri belirler.

5. Dinlediklerinde geçen
sayısal verileri anlar.

1. Toplum içerisinde belirli
durum ve mekânlara öz-
gü konuşma kalıplarını
iletişim esnasında kulla-
nır.

2. Diyalog esnasında konu-
şanın sözlerini doğrular.

3. Devam eden bir konuş-
maya hazırlık yapmaksı-
zın katılır.

4. Kendisine verilen bilgiyi
denetler.

1. Geleceğe ilişkin bir planı
hakkındaki amaçlarını
paylaşır.

2. Davranışlarının sebebini
açıklar.

3. Hakkında notlar aldığı bir
hikâyeyi anlatır.

4. Yaptığı bir sunumla ilgili
sorulan sorulara cevap
verir.

1. Okuduğu bir hikâyedeki ko-
nuya tepki verir.

2. Kişisel bir mektup içerisinde-
ki özel anlatımları anlar.

3. Okuduklarındaki problemi
belirler.

4. Sesli okuma yaptığı bir me-
tinle ilgili sorulara yanıt ve-
rir.

5. Okuduğu şiirin ana duygusu-
nu tahmin eder.

6. Okuduklarında yer alan sayı-
sal ifadeleri anlar.

1. İzlediği, dinlediği ya da
okuduğu bir olayı yazılı
olarak betimler.

2. Yazdığı bir kişisel mektup-
ta dileklere yer verir.

3. Toplum içerisinde belirli
durum ve mekânlara özgü
konuşma kalıplarına yazı-
larında yer verir.

4. İlgilendiği bir konuda gö-
rüşlerini yazar.

5. Okudukları ya da dinledik-
leri ile ilgili not alır.
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1. Örneğin konuya ve düzeye
uygun bir film izlenirken
öğrencilerden Türkçe ko-
nuşmamaları rica edilerek
beden diliyle tepkilerini
(beğeni, beğenmeme, zor-
luk, kolaylık, anlamama, öf-
kelenme, sevinme vb.) gös-
termeleri istenebilir.

2. Sevinç, özlem, korku, umut
vb. duyguları düzeye uygun
bir şiirin genelinde görmesi
beklenmektedir. Doğru
tahmin yapılması şart

3. Bu sorular, genelde öğren-
ciler tarafından, bazen fikir
verici unsur olarak öğret-
men tarafından yöneltilebi-
lir.

5. Yüzdeler, oran, kesirler,
virgüllü ifadeler, devreden
sayılar vb. sayısal ifadeleri
anlamlandırması beklen-
mektedir.

1.

! vb. ifadelerin gerçek
iletişim ortamlarına uygun
bir biçimde kullanılması
sağlanmalıdır. Bu kazanım-
da rol oynama ve doğaçla-
ma teknikleri kullanılabilir.

2. Muhatabın söyledikleri
hakkında onay almak için
son sözleri tekrar etmesi
sağlanmalıdır.

3. Okul çevresi, aile, seyahat
vb. ile ilgili basit konuşma-
lar.

4. Bildiği konuda kendisine
sunulan bir bilginin doğru-
luğunu ya da yanlışlığını
açıklaması beklenmektedir.

ifadeleri-
nin kullanılması sağlanma-
lıdır.

Sınıf içerisinde ger-
çekleşen olaylar ve
durumlarla ilgili
neden göstermesi-
nin yanı sıra payla-
şımının yanı sıra

vb. bağlaçla-
rı anlatımda kul-
lanması beklenmek-
tedir. Bu düzey ka-
zanımda öğrencile-
rin basit düzeyde
duygularını ifade
etmeleri önemlidir.
Öğrencilerin yalnızca
kendi aldığı notlardan
yararlanarak okuduk-
ları/dinledikleri bir
hikâyeyi anlatmaları
beklenmektedir. Atla-
nan olay akışı, durak-
samalar ve tekrarlar
olasıdır.

Örneğin öğrencilerden Türkçe ko-
nuşmamaları rica edilerek beden
diliyle tepkilerini (beğeni, beğen-
meme, zorluk, kolaylık, anlamama,
öfkelenme, sevinme vb.) göster-
meleri istenebilir.
Duygu, düşünce, dilekler vb.
Satıcı-müşteri, anne-çocuk, öğ-
retmen-öğrenci vb. taraflar ara-
sında yaşanan konuşmalardaki
temel çatışmayı belirlemesi bek-
lenmektedir.
Bu sorular, genelde öğrenciler ta-
rafından, bazen fikir verici unsur
olarak öğretmen tarafından yönel-
tilebilir.
Sevinç, özlem, korku, umut vb.
duyguları düzeye uygun bir şiirin
genelinde görmesi beklenmekte-
dir.
Yüzdeler, oran, kesirler, virgüllü
ifadeler, devreden sayılar vb. sayı-
sal ifadeleri anlamlandırması bek-
lenmektedir.

1. Daha önce benzeri görülmüş ve
üzerinde konuşulmuş tanıdık ve
somut olaylar kullanılmalıdır.
Bu düzey kazanımda öğrencinin
sözcük yardımı istemesi ve bil-
diği bağlaçları kullanmasına
rağmen kopuk cümleler olası-
dır. Ancak çizgisel bir sıralama
beklenmektedir.

3. Teslim ol! Başınız sağ olsun.
Şikâyetiniz nedir? Size nasıl
yardımcı olabilirim? Geçmiş ol-
sun. Çok yaşa! vb. ifadeleri yaz-
dığı kısa hikayelerde ya da diya-
loglarda kullanması sağlanma-
lıdır.

4. İzlenen bir film, okunan bir olay
ya da haber vb. ile ilgili görüşle-
rin yazılması istenebilir.

5. Bildik konular hakkında, basit
ve anlaşılır bir dille yapılan
ders, seminer, konferans vb.
sunularının önemli noktalarını
daha sonra üzerinde konuşmak
üzere liste halinde not alma.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.1.8

nuşmamaları rica ed
diliyle tepkilerini (b
meme, zorluk, kolay
öfkelenme, sevinme
meleri istenebilir.
Duygu, düşünce, dil
Satıcı-müşteri, anne
retmen-öğrenci vb. 
ssıssısısısıssııssıııs nda yaşanan konu
tteteteteteetetetttteeemmemmmmmm l çatışmayı beli
lleleeleleeeleelellelennnnnmnnnn ektedir.
BuBuBBBBBB  sorular, gegegegeeneneneeelde 
rarararaarafıfıfıfından, baaaazezezzzzezzez nnnnn fikir
oolarak öğretttttmmmmmmmeneeee  tar
tilebilir.
Sevinç, özzlelelelellllem,mmmmm  korku
duygulararrrrı düddddddd zeye uy
geneliliindndndnddddndeeeeeeee görmesi b
dir.
YüYüYüYüYüYüYüzdzdzdzdzdzdddeele er, oran, kesi
iiifiiiiii adeler, devreden s
sal ifadeleri anlamla
lenmektedir.

çekleşen olaylar ve
durumlarla ilgili
neden gösterrmemmm si-
nin yanı sırrrrrraa aa aaaaaaa paapp yla-
şımının yayy nnınnıı sırra

vvvvb. babbbbbağlğlğlğ açaçççlla-a-a-a-
rı aaannlnnllln aatataatımımımımmmmmdaadaadadaada kkkkkuuuuul-l-l-l-l
lannmnnmmmmmaasası bekklkkkk ennenmek-
tedddirr.rr. BBBuuuu u düüüzzzezeyy yy ka-
zaaanınnımmmmmdmdm aaa öğğğrrreennccile-
rin nnn bbabbaaaassiittt düüüüzzzez ydyddyde
duuuuyygggggguulu aaarınııııı iiiffadaddde
ettmemmeeeeeelleeririi öneeeemmlmlmmmmm idididddiririr....
Öğğğğrreeeeeeeeer nnncnncilllilerin yallalllnınınınızczcczcaaaa
kendnndnddii iiiii aalalla ddıdıdıd ğığığığı notlalardrddrdanaaa
yaraaaarlrlrrlanannnnnarararaararakkak oookukukukudddud k-
ları/dinlell dikleri bir
hihihihhhihhikâkâyeyyy yi anlatmaları
bebebebebebebeb klklklklklklllenenenenene mememememmmektk edir. AtAtAtttlllla-aaa
nan olooloo ayayayyyaay aaakıkıııkıkışışşışışışışışı, dududuuudurararararar k-k-k-k-kkkkk
samalar ve tekrarlar
olasıdır.

in gerçek
rına uygun
anılması
u kazanım-
e doğaçla-

ullanılabilir.
edikleri
lmak için

ar etmesi

e, seeeyayayayayayyy hahhhhhhh t
konnnuşuşuşuşuşmmmmmma-

endisiiinenenenenen
nin doğrrrrruuu-u-u-

nlışlığını
enmektedir.

ifadeleri-
sağlanma-



İlgilendiği konulardaki
açık ve anlaşılır şekilde
gerçekleştirilen konuşma-
ların genelinde anlatılan-
ları belirler.

İzlediği bir filmdeki olay-
ların akış sırasını değişti-
rir.

Dinlediklerindeki proble-
mi belirler.

Dinlediği şiirin ana duygu-
sunu belirler.

Özel günlerde ve durum-
larda iyi dileklerde bulu-
nur.

Konuşmaya başkalarının
katılımını sağlar.

Verdiği bilginin denet-
lenmesini ister.

Tartışma konusu önerir.

İzlediği bir filmdeki olay-
larla ilgili tepkisini paylaşır.

Bir olayı/durumu sözlü
olarak betimler.

Konuşmalarını gözden ge-
çirir.

Bir anlatı/sunu/ders hak-
kında aldığı notları payla-
şır.

İzlediği bir sunumla ilgili
yorum yapar.

Konuşmalarında sayısal
verileri kullanır.

Okuduklarından çıka-
rım yapar.

Okuduğu bir şarkı
sözünün melodisini
hatırlar.

Okuduğu bir hikâye-
deki olayların akış sı-
rasını değiştirir.

Okuduğu şiirin ana
duygusunu belirler.

Duygularla ilgili veri-
len işitsel yönergeleri
anlar.

1. Basit ve kopuk cümleler-
le verilen bir metinden
yapısal olarak bağlantılı
bir metin oluşturur.

2. Geleceğe ilişkin bir planı
hakkında yazar.

3. Okuduğu bir hikâyedeki
olaylarla ilgili tepkilerini
nedenleriyle yazar.

4. Kişisel mektup alışverişi
yapar.

5. Yazılarında sayısal veri-
leri/ ifadeleri kullanır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.1

eklerde bulu

başkalarının
ağlar.

inin denet-
ster.

onusu önerir.

larla ilgili tepkisini paylaşır.

Bir olayı/durumu sözlü
olarak bbeetetetimler.

Konuşmmmmmmalaarını gözdenee  ge-
çiçiçirriririrrrr.

BBiBBBBiiB rr r aaaanlaaaaaaatıtıtı///sunnnnu/uuuu dersssssssss hak-
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şşışşır.rr

İİzİİzzzzİ leledddid ğğğiii bbirrrr sunummmmmmmmmmmmlalalalaaaaalaalaaaaala iiiiiiiiiiiiiilglglgllllglglglglglglglggillliiliiiilililliiiiiii
yyoyyyyoy ruruum  yyyaapppar.

KKoKKKKonnnnuşmmmmmmmmalalaaarında sayayayyaayyıssssalalalal
vvevvvvvev ririileri kkkkkkkkuuuullllllllanaanannırırırır...

rım ya

Okudu
sözün
hatırla

Okudu
deki o
rasını

Okudu
duygu

DuDuDuDuDuD ygu
leleleeeell nn işi
anaaa lar.



Bu düzey kazanım
sonucunda mantık-
sız/ absürd olay
akışları ortaya çıka-
bilir.
Satıcı-müşteri, anne-
çocuk, öğretmen-
öğrenci vb. taraflar
arasında yaşanan
konuşmalardaki te-
mel çatışmayı belir-
lemesi beklenmek-
tedir.
Sevinç, özlem, korku,
umut vb. duyguları
düzeye uygun bir şi-
irin genelinde gör-
mesi beklenmekte-
dir.

1. Bayram, kutlama,
yeni yıl, hastalık vb.
durumlarda.

2. Öğrenciler, diğerle-
rine fikrini sorarak
ve onları davet ede-
rek konuşmadaki ki-
şilerin sayısını ar-
tırmaya yönlendi-
rilmelidir.

ve ifade-
lerinin kullanımın-
dan yararlanılmalı-
dır.

3. Öğrencilerin

ve ifadele-
rini kullanmaları
sağlanmalıdır.

4. Daha önce üzerinde
durulmuş bir konu
hakkında aldığı not-
lardan yararlanarak
üzerinde tartışılma-
sını istediği bir ko-
nuyu açıklar.

1. Beğeni, beğenmeme, zorluk, kolaylık, anla-
mama, öfkelenme, sevinme vb. duygu ve dü-
şünce içerikli tepkilerin sınırlı söz varlığı çer-
çevesinde paylaşımının yanı sıra

vb. bağlaçları kullanması
beklenmektedir.

2. Gerçek veya hayali olayları/durumları algıla-
dığı biçimde tanımlaması beklenmektedir. Bu
düzey kazanımda kısa ifadeler, basit söz
öbekleri, duraksamalar ve yardım isteği ola-
sıdır.

3. Kendi sözlü performansının (sunum, diyalog,
hikâye anlatma vb.) kaydedildiği bir materya-
li dinleyerek kendi doğrularını ve yanlışlarını
gözden geçirmesi sağlanmalıdır.

5. Öğrencilerin beğenilerini, anlamadıkları nok-
talarla ilgili açıklama isteklerini vb. dile ge-
tirmeleri beklenmektedir. Bu düzey kaza-
nımda öğrenciler olumlu yorumlar yapmaya
yönlendirilmelidir.

6. Başarı durumunu anlatma, geleceğe ilişkin
bir planın gerçekleşme durumunu belirtme
vb. durumlarda yüzde bildiren ifadeleri kul-
lanmasının yanı sıra, oran, kesirler, virgüllü
ifadeler, devreden sayılar vb. sayısal ifadelere
konuşmalarında yer vermesi beklenir.

1. Y
apılacak çıkarımlar, basit
satır arası bilgiler olmalı-
dır. Örneğin kış mevsi-
minde geçen bir hikâyede
kahramanın hastalanma
nedeninin soğuk olduğu-
nu çıkarmak gibi.

2. B
u düzey kazanımda öğ-
rencilerin daha önceden
aşina oldukları müzik
parçalarının metinleri
verilmelidir. Öğrenciden
şarkıyı bireysel olarak
seslendirmesi

öğrenci tercihine
göre büyük grupla ses-
lendirilebilir.

3. B
u düzey kazanım sonu-
cunda mantıksız/ absürd
olay akışları ortaya çıka-
bilir.

4. S
evinç, özlem, korku, umut
vb. duyguları düzeye uy-
gun bir şiirin genelinde

1. Bu düzey kazanımda öğrencinin ön-
bilgilerini kullanarak cümleleri birbi-
rine bağlaması, yapısal ve mantıksal
bir bütünlük içeren bir metin oluş-
turması beklenmektedir. Verilen me-
tin, daha önceden okunmuş ya da işi-
tilmiş, basit bağlaçlar içeren bir metin
olmalıdır.

3. Beğeni, beğenmeme, zorluk, kolaylık,
anlamama, öfkelenme, sevinme vb.
duygu ve düşünce içerikli tepkileri ve
nedenlerini sınırlı söz varlığı ve dil ya-
pıları çerçevesinde paylaşımının yanı
sıra vb.
bağlaçları kullanması beklenmektedir.

4. Öğrenciler kendi seçtikleri arkadaşla-
rıyla ikili gruplar halinde eşleştirilerek
mektup alışverişi yapmaları sağlanma-
lıdır.

5. Başarı durumunu anlatma, geleceğe
ilişkin bir planın gerçekleşme duru-
munu belirtme vb. durumlarda yüzde
bildiren ifadeleri kullanmasının yanı
sıra, oran, kesirler, virgüllü ifadeler,
devreden sayılar vb. sayısal ifadelere
yazılarında yer vermesi beklenir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.1

satır arası bilgi
dır. Örneğin kış
minde geçen bi
kahramanın ha
nedeninin soğu
nu çıkarmak gi

2.
u düzey kazanı
rencilerin daha
aşina oldukları
parçalarının m
verilmelelelllididididddiriiii . Öğ
şarkıyı ıı bibibibibbbbb rererereeeyse
seslendididididiirmrmrmrrrmmesi

öğöğöğğğğöğğğğrerererrereenci te
göreee bbbbbbbbüyüyüyüyüyüyük gru
lendddddirirrrriiliiii ebilir.

3.
uuuuuuu düdüdüdüdüdüüd zey kazanı
cccuc nda mantıks
olay akışları or
bilir.

4.

yg
şünce içerikli tepkilerin sınırlı söz varlığı çer-
çevesinde paylaşımının yanı sıra

vb. bağlaçlarııı kkkkkkkkkuluu llanması
beklenmektedir.
Gerçek veya hayali olaylylyllyllylyyyy aarra ııı/duuuuuuruumlmlmlmlmlm araaarrarı ıı lalalalalalalgıgıgıgıgııgııgıllllllllaaaa-
dığı biçimde tanımlamamaaaaamm sısısı bbbbeklelelleelelenmnmnmekteeeeedir. Buuuuuuu
düzey kazanımda kısasasasa iiiifffafaaddedellleer,rrr, bbbbasiititit sssssööözö
öbekleri, duraksamallaarrrrr vve e yyaayyyay rdddrdrdrdımımım iiiiii tsteği ola-a-----
sıdır.
Kendi sözlü performaaannsnssssnsınınnıınnıı  (ssusuuuunuunuum, diyalalalllllllllogogoogoggogggogogogoggogogg,,,,,,,
hikââââââyeyeyeeyeyey  anlatma vb.) kakkk ydyyyydy ededdilddidiiğiği bbbir materyyyyya-a-a-a--
li dinininininnleleleleleeeyeyy rek kendi doooğğrğrrrrululaaaarınnnnnıı ı vev  yanlışlaaaarrrırırırrrınınıı
gözddddeneeenen gggggeçirmesi sağğğğllaaaannnmnmnmaaalıddddırırıırırr.
Öğrencncncncnnnccilililililillilerin beğenileeeeriiniinnnnni ii, aaanlammmmmmmadadadadadıkkkkklalalalarırırırı nnnnnnooookkk-k
talarla a a aaa ilililililii gggig li açıklamaaa isssi tttteteettt kllkleeree ini vbb. dididdilllele gge-
tirmelerrrrrrrri iiiii bebebeb klenmekttttededededirirririririririrr... BuuuBu ddddüzüzüüzeyeyeyey kkkkkazaazaa a-
nımda öğğğğğğğrerererereerenccccciliiii er olumllmlmluuuu yooyoooyoyorururrurumlmlmlmlarrarar yapmaya
yönlendirilmmmmmelelelllidididididdidiriii .
Başarı durumununununnnuuu u u uu ananananaananlalalalalaatmttt a, geleceğe ilişkin
bir planın gerçeklleşeşeşeşeşşşmememmememeeme ddddddurururururrrrrumuumuumununununnunuuuuu bebebebebelilililililiirtrtrtrtrtr mememememee
vb. durumlarda yüzde bbbiili dididididddirerrr n nn n iififififififififadadaaadadadadelelelelelelee ererrerriiii kukukukukkukukul-
lanmasının yanı sıra, oran, kesirler, virgüllü
ifadeler, devreden sayılar vb. sayısal ifadelere evinç, özlem, ko



1. Dinlediklerinde geleceğe
ilişkin planları belirler.

2. İlgilendiği ve bilgi sahibi
olduğu konulardaki karma-
şık konuşmalarda
/sunularda/yayınlarda ve-
rilen önemli bilgileri belir-
ler.

3. Açık ve anlaşılır grup ko-
nuşmaları ve tartışmalarını
anlar.

4. Dinlediklerinde geçen sayı-
sal bilgileri anlar.

1. Kendisine verilen bil-
giyi denetler.

2. Diyaloglarında sayısal
bilgilere yer verir.

3. İletişim için ihtiyaç
duyduğu durumu be-
lirtir.

4. İletişimin sürmesi için
ihtiyaç duyulan duru-
ma tepki verir.

1. Bir başkasının bir ola-
ya/duruma gösterdiği tepkiyi
betimler.

2. Bir olayın/durumun nedenle-
rini sözlü olarak açıklar.

3. İzlediği bir diyaloğu aktarır.

1. Okuduklarında geleceğe
ilişkin planları belirler.

2. Uluslararası ortak ifade-
ler/sözcükler ve sıklıkla
tekrar eden ifadele-
ri/sözcükleri içeren kısa
ve basit metinleri anlar.

3. Okuduklarında geçen
sayısal bilgileri anlar.

4. Kısa hikâyeler okur.

1. Bir olayı/durumu yazılı olarak
betimler.

2. İstenen sayısal bilgileri yazılı
olarak verir.

3. İzlediği bir olayı ya da filmi ya-
zarak özetler.

4. Bildiği dil yapılarını kullanır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.2
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1. Öğrencilerin dinlediklerinde, gele-
cek zaman bildiren ve ifadele-
rinin yanı sıra, gelecek zamana yö-
nelik eylemleri belirlemede bağ-
lamdan yararlanmaları beklenmek-
tedir. Örneğin;
vb.

2. Bu düzey kazanımda öğrenciye aynı
konu çerçevesinde birden çok olay
içeren bir akıştan oluşan işitsel ma-
teryal sunulmalı ve birden çok
önemli bilgiyi belirlemesi sağlanma-
lıdır. Örneğin; yakın geçmişte yaşa-
nan ve dünya basınında uzun süre
yer almış bir doğa olayı ve sonuçla-
rıyla ilgili basitleştirilmiş bir metin
(ilgili kişilerle röportaj vb.) sunula-
bilir.

3. Öğrencilerden ikiden fazla ana dil
konuşucusu arasında geçen tartış-
maları takip ederek temel konu
hakkında genel bir fikir edinmeleri
beklenmektedir.

4. Bu düzey kazanımda öğrencinin
daha önceki düzeylerin tümünde
öğrendiği sayılar genel olarak yeni-
den ele alınmalıdır.

1. Öğrencilerin bildiği gün-
delik bir konuda kendisi-
ne sunulan bilginin doğru-
luğunu ya da yanlışlığını
açıklaması beklenmekte-
dir.

ifadelerinin kulla-
nımı sağlanmalıdır. ’nin
farklı kullanımlarına

.
2. Bu düzey kazanımda öğ-

rencinin daha önceki dü-
zeylerin tümünde öğren-
diği sayılar genel olarak
yeniden ele alınmalıdır.

3,4. Yanlış anladığı/ anlaşıldığı
ya da anlayamadığı/ anla-
şılamadığı durumlarda
ifadeyi tekrar etme, farklı
bir şekilde söyleme ya da
açıklama ihtiyacını dile
getirmesi ve buna tepki
vermesi beklenmektedir.
Örneğin:

1. Grupla yapılan bir etkinlik
sırasında (örnek olay vb.) grup
arkadaşlarını gözlemleme ve
beğeni, beğenmeme, zorluk,
kolaylık, anlamama, öfkelenme,
sevinme vb. duygu ve düşünce
içerikli tepkilerin sınırlı söz
varlığı çerçevesinde paylaşımı
beklenmektedir.

2. vb. bağ-
laçları kullanarak ilgi duyduğu
gerçek, hayali, güncel ya da
geçmiş bir olayı belirleyerek
bu olayın nedenlerini kişisel dil
birikimi çerçevesinde açıkla-
maları beklenmektedir.

3. Öğrencilerin konuşan taraflar-
dan biri olarak yer aldığı bir
diyaloğun bitiminde, muhata-
bıyla aralarında geçen konuş-
mayı sınıfa anlatmaları bek-
lenmektedir. Bu aktarım sıra-
sında öğrenciler ifa-
delerini sınırlı olarak (hata
olasılığını göz önünde bulun-
durarak) kullanmaya yönlen-
dirilmelidirler.

1. Öğrencilerin okudukla-
rında, gelecek zaman bil-
diren ve ifadeleri-
nin yanı sıra, gelecek za-
mana yönelik eylemleri
belirlemede bağlamdan
yararlanması beklenmek-
tedir. Örneğin;

vb.
2. gibi

tanıdık sözcük ve isimle-
rin yanı sıra önemli ulus-
lar arası kısaltmaları da
tanıması beklenmektedir.

3. Bu düzey kazanımda
öğrencinin daha önceki
düzeylerin tümünde öğ-
rendiği sayılar genel ola-
rak yeniden ele alınmalı-
dır.

4. Düzeye uygun, bildik
sözcük ve kalıpların sıkça
kullanıldığı ilgi duyulan
konular hakkında yazıl-
mış kısa ve akıcı hikâye-
ler kullanılmalıdır.

1. Öğrencilerin gerçek veya hayali
olayları/durumları algıladığı bi-
çimde tanımlaması beklenmek-
tedir. Bu düzey kazanımda kısa
ifadeler, basit söz öbekleri ve
yardım isteği (öğretmene sor-
ma, alfabetik sözlük kullanma
vb.) olasıdır.

2. Bu düzey kazanımda öğrencinin
daha önceki düzeylerin tümün-
de öğrendiği sayılar genel ola-
rak yeniden ele alınmalıdır. Sayı
bulmacaları, matematik oyunla-
rı vb. kullanılabilir.

3. Tanıdık bir konuyla ilgili yazıl-
mış birden fazla olay içeren kısa
bir metni yazıyla özetlemesi
beklenmektedir.

4. Öğrencilerin daha önce öğren-
dikleri dil yapılarını kullanma-
larına olanak sağlayacak şekilde
güdümlü yazma etkinlikleri ya-
pılabilir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.2
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1. Seçici dinler.

2. İlgilendiği konularda dinle-
diği açık ve anlaşılır bir
metni anlar.

3. Dinlediklerinde geçen ken-
disi için yeni sayısal bilgile-
ri belirler.

4. Dinlediklerinde hemfikir
olduğu noktaları belirler.

1. İletişim sırasında geleceğe
ilişkin planlarından bahse-
der.

2. Kendisine verilen yanlış
bilgiyi düzeltir.

3. Kopan iletişimi yeniden
başlatır.

1. Konuşmalarını gözden geçi-
rir.

2. Bir etkinliğin ya da bir işin
aşamalarını anlatan yöner-
geler verir.

3. Etkin olarak içinde bulun-
duğu bir diyaloğu aktarır.

1. İlgilendiği konularda
açık ve anlaşılır bir
metni anlar.

2. Belli bir konuda bilgi
edinmek için farklı me-
tinleri tarayarak okur.

3. Okuduklarında geçen
kendisi için yeni sayısal
bilgileri belirler.

4. Okuduklarında hemfi-
kir olduğu noktaları
belirler.

1. Geleceğe ilişkin bir planını yazı-
lı olarak açıklar.

2. Bir başkasının bir ola-
ya/duruma gösterdiği tepkiyi
betimler.

3. Bir olayın/durumun nedenleri-
ni yazılı olarak açıklar.

4. Belli bir konuda farklı metin-
lerden edindiği bilgileri not
eder.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
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1. Öğrencilerden belli bir ko-
nuyla ilgili bilgiler içeren
işitsel materyalde, istenen
konu hakkındaki somut (ma-
teryalde geçen) bilgileri sap-
tamaları beklenmektedir.
Kullanılan işitsel materyal ve
belirlenen konu, öğrencilerin
aşina olduğu bilgileri ve yapı-
ları içermeli, yavaş akışta
ilerlemelidir.

2. Öğrencinin anlamlandırma
düzeyi, ana hatları anlamlan-
dırmaktan daha ayrıntılı bir
düzeyde olması beklenmek-
tedir. Belirgin bazı çıkarımlar
yapması, ana mesajı belirle-
mesi vb. hedeflenmektedir.
Bunun için işitsel materyalle
ilgili kısa soru-cevap etkin-
likleri yapılabilir.

3. 1000, 2000 ve 3000 sayıları
ve ara sayılar üzerinde du-
rulmalıdır.

4. Öğrencilere
sorusu yöneltilerek fikirleri
sorulmalıdır.

1. Öğrencilerden iletişim sırasında
dersten sonra, yarın vb. yakın gele-
cekteki planlarından; yaz tatilinde,
önümüzdeki yıl vb. uzak gelecekteki
planlarından bahsetmeleri beklen-
mektedir. Öğrenciler ve ifade-
lerini kullanmakla birlikte, gelecek
zamana yönelik planlarını bildirme-
de bağlamdan yararlanmaya yön-
lendirilmelidirler. Örneğin;

vb.
2. Öğrencilerden bildikleri gündelik

bir konuda kendilerine sunulan bil-
ginin doğruluğunu ya da yanlışlığı
ile ilgili ifadele-
rini kullanmanın yanı sıra, doğru
bilgiyi sunması sağlanmalıdır (

vb.). ’nin farklı
kullanımlarına .

3. Öğrencilerden karşılarındaki kişi-
den uyarı almaksızın anlaşılamadı-
ğını ya da yanlış anlaşıldığını fark
ettiğinde iletişimi farklı bir biçimde
(işaretler, beden dili, jestler, farklı
sözcükler vb. ile) tekrar başlatmala-
rı beklenmektedir.

1. Öğrencilerin kendi sözlü
performansının (sunum, di-
yalog, hikâye anlatma vb.)
kaydedildiği bir materyali
dinleyerek kendi doğrularını
ve yanlışlarını gözden geçir-
meleri sağlanmalıdır. Bu sü-
reçte öğretmen değerlendir-
mesinde kullanılmak üzere
öğrenciden anadilde notlar
alması istenebilir.

2. Bir etkinliğin ya da kademe-
li/sıralı olarak tamamlanabi-
len bir işin aşamalarının ya-
zılı olduğu düzeye uygun ma-
teryaller (basit yemek tarifi,
kullanım kılavuzu vb.) kulla-
nılmalıdır.

3. Tanık olunan bir karşılıklı
konuşmanın sınıfa aktarıl-
ması sağlanmalıdır. Bu akta-
rım sırasında öğrenciler

ve ifadelerini
sınırlı olarak (hata olasılığını
göz önünde bulundurarak)
kullanmaya yönlendirilmeli-
dirler.

1. Öğrencinin anlamlan-
dırma düzeyi, ana hatları
anlamlandırmaktan daha
ayrıntılı bir düzeyde ol-
ması beklenmektedir. Be-
lirgin bazı çıkarımlar
yapması, ana mesajı be-
lirlemesi vb. hedeflen-
mektedir. Bunun için
işitsel materyalle ilgili kı-
sa soru-cevap etkinlikleri
yapılabilir.

2. Bu düzey kazanımda
öğrenciye aynı konuda
farklı bilgiler içeren iki
farklı metin verilerek is-
tenen konu hakkında
somut (metinde geçen)
bilgi toplaması sağlan-
malıdır.

3. 1000, 2000 ve 3000 sayı-
ları ve ara sayılar üzerin-
de durulmalıdır.

4. Öğrencilere
sorusu yöneltilerek

fikirleri sorulmalıdır.

1. Öğrenciler ve ifadelerini kullan-
makla birlikte, gelecek zamana yönelik
planlarını bildirmede bağlamdan yarar-
lanmaya yönlendirilmelidirler. Örneğin;

vb.
2. Grupla yapılan bir etkinlik sırasında

(örnek olay vb.) öğrencilerin grup arka-
daşlarını gözlemleme ve beğeni, beğen-
meme, zorluk, kolaylık, anlamama, öfke-
lenme, sevinme vb. duygu ve düşünce
içerikli tepkilerin sınırlı söz varlığı çer-
çevesinde paylaşımı beklenmektedir.

3. Öğrencilerden
vb. bağlaçları kullanarak ilgi duydukları
gerçek, hayali, güncel ya da geçmiş bir
olayı belirleyerek bu olayın nedenlerini
kişisel dil birikimi çerçevesinde açıkla-
maları beklenmektedir.

4. Öğrencilerden okudukları farklı metin-
lerden bir konu hakkında çıkardıkları
bilgileri kendilerine özgü biçimde not
etmeleri sağlanmalıdır. Bu düzey kaza-
nımda öğrencilerden, istenen konu hak-
kında sıralı ve birbiriyle bağlamca örtü-
şen cümleler yazmaları .

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.3
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1. Seçici dinler.

2. Dinlediklerinde şikâyet bil-
diren ifadeleri saptar.

3. Dinlediklerindeki karşıt gö-
rüşleri belirler.

4. Dinlediği basit şarkıları an-
lar.

1. İletişim esnasında hatırla-
madığı sözcüğün yerine
başka sözcükler koyar.

2. Tartışma konusu önerir.

3. Bildiği ve ilgi duyduğu bir
konuda yapılan bir sohbete
katılmaya istek duyar.

4. Bildiği ve ilgi duyduğu bir
konuda süregiden sohbete
katılır.

5. İletişimde hitap ve üslup
açısından sosyal konumu
gözetir.

1. Hikâye anlatır.

2. Anlatımlarında sayısal bilgi-
lere yer verir.

3. Bir konuya/fikre katılıp ka-
tılmama durumunu açıklar.

1. Okuduklarında
şikâyet belirten ifa-
deleri belirler.

2. Belli bir konuda bilgi
edinmek için farklı
metinleri tarayarak
okur.

3. Okuduklarındaki
karşıt görüşleri be-
lirler.

4. Not alarak okur.

1. Düzenli olarak kişisel mektup
alışverişinde bulunur.

2. Belli bir konuda farklı metin-
lerden edindiği bilgileri not
eder.

3. Planlı yazma yöntemine uygun
yazar.

4. Verilen bilgileri sayısal olarak
ifade eder.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.4
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1. Belli bir konuyla ilgili
farklı bilgiler içeren iki
farklı işitsel materyalde,
istenen konu hakkındaki
somut (materyalde ge-
çen) bilgileri saptaması
beklenmektedir. Kullanı-
lan işitsel materyal ve be-
lirlenen konu, öğrencile-
rin aşina oldukları bilgile-
ri ve yapıları içermeli, ya-
vaş akışta ilerlemelidir.

2. Muayene sırasında
şikâyet sorma/belirtme,
aldığı hizmetten memnun
kalmama vb.

3. Öğrencilerden tartışmacı
bir metin türünden yarar-
lanılarak hazırlanan işit-
sel materyalde öne sürü-
len karşıt görüşleri belir-
lemeleri beklenmektedir.

... yapısına dikkat
çekilmelidir.

4. Basit içerikli okul şarkıla-
rını anlamlandırması
beklenmektedir.

1. Öğrencinin, aradığı sözcüğü bulama-
dığında, o sözcüğü tanımlayan ya da
çağrıştıran başka ifadeler kullanarak
iletişimi sürdürmesi beklenmektedir.
Örneğin; yerine veya

vb. ifadeler. Bu düzey ka-
zanım için öğrencilerin düzeyine uy-
gun, çok tanıdık ifadelerin yer aldığı
sözcük kartları hazırlanarak tabu
oyunu oynanabilir, öğrencilerden ta-
bu oyunu için sözcük kartları hazır-
lamaları istenebilir.

2. Öğrencilerden daha önce üzerinde
durulmuş bir konu hakkında aldıkları
notlardan yararlanarak üzerinde tar-
tışılmasını istedikleri bir konuyu en az
bir neden göstererek açıklamaları
sağlanmalıdır.

3, 4. Bu düzey kazanımda öğrencilerin
süregiden bir diyaloğa katılmalarını
sağlamanın yanı sıra, katılım sürecin-
deki tutumları izlenmelidir.

5. Öğrencilerden nezaket kuralları, farklı
sosyal konumlarda farklı hitap biçim-
leri vb. kullanmaları beklenmektedir
( vb.).

1. Varsa öğrencinin serbest
çalışma sırasında kendi yaz-
dığı ya da daha önceden din-
lediği/okuduğu bir hikâyeyi
paylaşması beklenmektedir.
Bu düzey kazanımda anla-
tımda atlamalar, duraksama-
lar, anadil girişimi ve yardım
isteği olasıdır. Gönüllü öğ-
renciler seçilmeli, öğrenci is-
tediği noktada anlatımı bıra-
kabilmelidir. Sonrasında hi-
kayeyi tamamlamak isteyen
gönüllü öğrencilerle devam
edilebilir.

2. Öğrencilerden 1000, 2000 ve
3000 sayılarını ve ara sayıları
anlatımlarında kullanmaları
sağlanmalıdır.

3. kalıpla-
rının kullanımı sağlanmalıdır.

1. Muayene sırasında şikâyet
sorma/belirtme, aldığı hiz-
metten memnun kalmama
vb.

2. Bu düzey kazanımda öğren-
ciye aynı konuda farklı bilgi-
ler içeren en az üç (düzeye
göre) farklı kısa metin veri-
lerek istenen konu hakkında
somut (metinde geçen) bilgi
toplaması sağlanmalıdır.

3. Tartışmacı bir metin türün-
de öne sürülen karşıt görüş-
leri belirlemesi beklenmek-
tedir. ... yapısına dikkat
çekilmelidir.

4. Öğrenciler, sonrasında özet-
leyecekleri bir hikâyeyi,
hakkında bazı soruları ce-
vaplayacakları bir metni,
sözlü aktarımını yapacakları
bir olayı vb. okurken kendi-
leri için gerekli notları alma-
ya yönlendirilmelidirler.

1. Öğrenciler, sınıf içerisinde öğretmen tara-
fından eşleştirilerek her hafta birer mektup
alışverişi yapmaya yönlendirilmelidir. Şart-
lar uygun olduğu sürece diğer ülkelerde
yabancı dil olarak Arapça öğrenen öğrenci-
lerle eşleştirilerek "pen-pals/mektup arka-
daşlığı" sistemi kurulmalıdır.

2. Okudukları farklı metinlerden bir konu
hakkında çıkardıkları bilgileri kendilerine
özgü biçimde not etmeleri sağlanmalıdır.
Bu düzey kazanımda öğrencilerden, istenen
konu hakkında sıralı ve birbiriyle bağlamca
örtüşen cümleler yazmaları

.
3. Planlı yazma yönteminde yazma süre-

si birkaç güne yayılabilir. Amacı, ko-
nusu, ana fikri açıkça anlaşılan örnek-
ler sınıfa getirilip örnekler verilerek
çözümleme yapılabilir. Bu düzey ka-
zanımda öğrencinin tüm planlı yazma
sürecini doğru uygulaması

, taslak oluşturabilir.
4. Öğrencilerden grafik, tablo, metin vb.

materyalde verilen sayısal bilgileri ra-
kamsal olarak 1000, 2000 ve 3000 sa-
yılarıyla ve ara sayılarla ifade etmeleri
beklenmektedir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.4

metten memnun k
vb.

2. Bu düzey kazanım
ciye aynı konuda f
ler içeren en az üç
göre) farklı kısa m
lerek istenen konu
somut (metinde ge
toplaması sağlanm

3.333.3.33333.3 Tartışmacı bir met
ddeddddd  öne sürülen kar
llell ri belirlemesi be
tedir. ......... yyay pı
çekilmelididiidididir.r.rr.rrr

44.44 Öğrencilerererererr,,,, sssssoonoo ras
leyecekllererererrreriiii i bibbbbb r hik
hakkındadadadadadaddada bbbbbbbbbazı soru
vaplayayayayayayayyayacacacacacacaaaakları bir
sözlzlzlzlzlüü üüüüüü akakakakkakakktarımını y
bibibiibirr r r olololololayı vb. okurk
leleleleleeeriirir için gerekli no
ya yönlendirilmeli

dığı ya da daha önceden din-
lediği/okuduğu bir hikâyeyi
paylaşması bekleeeenmnnmn ektedir.
Bu düzey kazannnnnnnnnnnımımımdda anla-
tımda atlamamm laaaarrr, duuraksama-
lar, anaddililill gggggirişşşşşiimmi ii vevee yyararrdıdııd mmm
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edilebebbilllliiirr.
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300000 saayaayyyya ılı aaaarınıııı vvevevev aaaaara sayılarııııı
anlatttıımmlmmlllm ararıınnnda kkkkkkkuulululuuuu llalaanmmmmaaaalalalalaarrırır
sağlananannmmmammmmmamm lııdddıd r.
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1. Dinlediklerinde şikâyet bil-
diren ifadeleri belirler.

2. Dinlediklerinde soyut
kavramlarla ilgili betim-
lemeleri belirler.

3. Dinlediklerinde soyut kav-
ramlarla ilgili betimlemeleri
belirler.

4. Dinlediklerinde geçen yeni
sayıları anlar.

5. Dinlediği şarkılarda geçen
tanıdık ifadeleri anlar.

1. Basit düzeyde röportaj
yapar.

2. Karşılaştığı yeni sayıları
iletişim ortamlarında kul-
lanır.

3. Açık, anlaşılır bir tartışma-
ya katılmaya istek duyar.

4. Açık, anlaşılır bir tartışma-
ya katılır.

1. Grafik ve tablo ile verilen-
leri yorumlar.

2. İki farklı durumu/görüşü
karşılaştırır.

3. Yaşamı ile ilgili paylaşım-
larda bulunur.

1. Okuduklarında şikâyet
bildiren ifadeleri belirler.

2. Tanıdık bir konu hakkın-
da yazılmış bir metnin
sonuç düşüncesini çıka-
rır.

3. Farklı konularda yazılmış
birden çok metni konu-
suna göre sınıflandırır.

4. Okuduklarında geçen
yeni sayıları anlar.

1. Bilgisayar kullanarak kısa
bir Arapça metin yazar.

2. Basit düzeyde röportaj ha-
zırlar.

3. Planlı yazısını denetler.

4. Yazılarında sayısal ifadelere
yer verir.

5. İki farklı durumu/görüşü
yazılı olarak karşılaştırır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.5
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1. Muayene sırasında
şikâyet sor-
ma/belirtme, aldığı
hizmetten memnun
kalmama vb.

2. Bir müzik parçasının
uyandırdığı duygular,
bir dizi/film kahrama-
nının davranışı ve ka-
rakteri vb. konular ele
alınabilir. kullanı-
mına yer verilmelidir.

3. 1000-9000 arası biner-
li sayılar üzerinde du-
rulmalıdır.

4. Basit içerikli okul şar-
kılarının yanı sıra,
standart Arapçanın
kullanıldığı, tanıdık
ifadeler içeren, ağır
akışlı şarkılara yer ve-
rilmelidir.

1. Grup çalışmasıyla hazırlanan
asgari 5 maddelik bir röportajın
hayali bir kişiyle (rol kişisi) ya
da gerçek kişiyle yapılması sağ-
lanmalıdır. Bu kazanımın gerçek-
leşmesi için ön koşul, yazma be-
cerisi altındaki ilgili kazanımın
gerçekleşmiş olmasıdır.

2. 1000-9000 arası binerli sayılarla
kurgulanan sayı oyunları iletişim
ortamlarına dâhil edilebilir. Ör-
neğin, öğrencilere sayısal karşı-
lığı olan sorular sorularak saçma
karşılıklar almaya dayanan
"saçma cevaplar" etkinliği yapı-
labilir. gibi.

3, 4. Öğrencilerden bildik bir konu-
da süregiden bir tartışma içeri-
sinde fikrini paylaşması beklen-
mektedir. Bu düzey kazanımda
öğrencinin tartışmanın tam bir
parçası olması beklenmediği gi-
bi, mümkün olduğunca tartışma
içerisinde kalması sağlanmalıdır.

1. Grafiklerde ya da tablolarda
şekillerle ya da sayılarla verilen
bilgileri hedef dili kullanarak ak-
tarması beklenmektedir. Bu dü-
zey kazanım için grafik ve tablo-
lardaki bilgilerin istendiği soru
cevap etkinlikleri kullanılabilir.

2. Daha önceden hakkında fikir ya
da bilgi sahibi olunan bir konuda
öğrencinin tercih edeceği iki
farklı durumun ya da görüşün
öğrenci tarafından karşılaştırıl-
ması beklenmektedir. ya-
pısının kullanımı sağlanmalıdır.

3. Öğrencilerin günlük yaşamda
karşılaştıkları ya da karşılaşabi-
lecekleri olayları ve durumları
anlatmaları sağlanmalıdır. Bu
düzeyde ders başlangıcının ilk 5
dakikası günlük paylaşımlara ay-
rılabilir.

1. Muayene sırasında şikâyet sor-
ma/belirtme, aldığı hizmetten
memnun kalmama vb.

2. Bu düzey kazanımda öğrencilerin
önceden üzerinde durdukları (su-
num yaptıkları, tartıştıkları vb.) bir
konu seçilmelidir. Metnin türü, tar-
tışmacı ve sonucun açıkça belirtil-
diği bir metin olmalıdır. Dolaylı an-
latımlar ve satır arası bilgiler içeren
metinlerden kaçınılmalıdır.

3. 4 veya daha fazla 15-20 satırlık
metinleri okuyarak aynı konuda ya-
zılmış olanları sınıflaması beklen-
mektedir. Seçici okuma ile ilgili bil-
gilerin hatırlanması sağlanmalıdır.

4. 1000-9000 arası binerli sayılar
üzerinde durulmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğrencinin
ne yazdığından çok, Arapça
klavye kullanarak ortaya bir
ürün çıkarması önemlidir.

2. Güncel, ilgi duyulan bir konuda,
hayali ya da gerçek kişilerle ya-
pılmak üzere asgari 5 maddelik
bir röportajın grup çalışmasıyla
hazırlanması sağlanmalıdır.

3. Öğrenciye planlı yazma aşama-
larının gösterildiği bir form veri-
lerek kendi yazısını buna göre
değerlendirmesi istenebilir.

4. Öğrencilerden grafik, tablo,
metin vb. materyalde verilen sa-
yısal bilgileri rakamsal olarak
1000-9000 arası binerli sayılarla
ifade etmeleri beklenmektedir.

5. Daha önceden hakkında fikir ya
da bilgi sahibi olunan bir konuda
öğrencinin tercih edeceği iki
farklı durumun ya da görüşün
öğrenci tarafından karşılaştırıl-
ması beklenmektedir. ya-
pısının kullanımı sağlanmalıdır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.5
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bilgileri hedef dili kullanarak ak-
tarması beklenmektedir. Bu dü-
zey kazanım için grarararafif k ve tablo-
lardaki bilgilerinnn iiiiiisststeendiği soru
cevap etkinliklerrrii kkullanılabilir.

2. Daha öncedddenenenne  haakaakka kıkı dndndda fififikikik r r yayayaa
da bilgi saahhhhhahahaaha ibibii oluunuuunananannnnnan bbbbbbbiiiiirrr kokkkkokokonnunununn da
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farklı duruu umuuuuumummmununuu yyyyyaa a dada gggggggöröröröröröö üşün
öğrenciii ttaaaarrraraafıfıınndn aaaaaannnnn kakakakarşılaştırıırırııııııllll-ll--lll
ması bekeekklleeeeeenmnmmmmekttetedid rr. yyyyyyyyya-a-
pısının kukkuuulllllaannnnımııı sasağğğlanmalıdıdddd rrr.r.r.rr.

3. Öğrenciliilleerrrrrinin gggünnnnllül k yay şamddddaaaa
karşılaşşşttıt kklkkkklaarrıı yaaa ddddddaa kkkak rşılaşabbbbbi-i-ii-i
leceklerrriii oolooolo ayayylllal rı vvvvvvvee eeee dudududuurururuumlmmlararararıı
anlatmalalaalaararrrraraararı ı saaasağlanmamamaalılıll dıdıdıdırrr. BBBBBu
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dad kikası ggggününnünü lülülülülüllülülük kk papap ylylyyy aşaşaşaşıııımlara ay-
rırırıırır lalalalalall bilir.
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4. 1000-909090909900000000000 ara
üzerinnnnnnnndededeedededede durul



1. Tanıdık bir konu hakkında
dinlediği bir metnin sonuç
düşüncesini çıkarır.

2. Dinlediklerinde soyut kav-
ramlarla ilgili betimleme-
leri belirler.

3. Dinlediklerinde geçen yeni
sayıları anlar.

4. Dinlediklerinde hedef kül-
türe ait unsurları belirler.

1. Karşılaştığı yeni sayıla-
rı iletişim ortamlarında
kullanır.

2. Bir konuşma-
da/tartışmada söz
hakkı ister.

3. Konuşmasını durum ve
ortamı dikkate alarak
düzenler.

4. Açık, anlaşılır ve ama-
cına uygun telefon gö-
rüşmesi yapar.

1. Bir konuda şikâyetini
sözlü olarak belirtir.

2. Duyurular yapar.

3. Düşlerini anlatır.

4. Mantıksal bütünlük için-
de konuşur.

1. Okuduklarında soyut kavramlarla
ilgili betimlemeleri belirler.

2. Okuduklarında geçen yeni sayıları
anlar.

3. Okuduklarında soyut kavramlarla
ilgili betimlemeleri belirler.

4. Okuduklarında hedef kültüre ait
unsurları belirler.

1. Anahtar sözcükleri kullanarak
bir metni yeniden yazar.

2. Basit düzeyde şiir yazar.

3. Karşılaştığı yeni sayıları yazılı
ifadelerinde kullanır.

4. Mantıksal bütünlük içinde ya-
zar.

5. Düşlerini anlatır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.6
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2. Duyurular yapar.
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unuunuununuunuunnuunnnu surları belirler.



1. Bu düzey kazanımda öğrenci-
lerin önceden üzerinde dur-
dukları (sunum yaptıkları, tar-
tıştıkları vb.) bir konu seçilme-
lidir. İşitsel materyalde konu,
tartışmacı bir biçimde ele
alınmalı ve sonuç, açıkça belir-
tilmelidir. Dolaylı anlatımlarda
ve satır arası bilgilerden kaçı-
nılmalıdır.

2. Bir müzik parçasının uyandır-
dığı duygular, bir dizi/film
kahramanının davranışı ve ka-
rakteri vb. konular ele alınabi-
lir.

3. 1000-9000 arası sayılar üze-
rinde durulmalıdır. Tarih, fiyat
vb. yüksek sayı ve meblağların
geçtiği metinler kullanılabilir.

4. Öğrencilerden Arap toplumla-
rının sosyal toplantıları (dü-
ğün, bayram, cenaze kültürü
vb.) ile aynı toplantıların kendi
kültüründeki karşılıkları ara-
sındaki benzerlik ve farklılıkla-
rı belirlemeleri beklenmekte-
dir. ... yapısı üzerinde du-
rulmalıdır.

1. Öğrencilerin, 1000-9000
arası sayıları karşılıklı ko-
nuşmada kullanmalarını
sağlayacak sayı oyunların-
dan yararlanılabilir.

2. Öğrencilerden süregiden
bir konuşmada söz almak
üzere uygun bir cümle ya
da ifade ile araya girmeleri
beklenmektedir.

3. Farklı sosyal ortamların
gerektirdiği konuşma bi-
çimlerine (ses seviyesi, hi-
tap biçimi vb.) uygun dav-
ranması beklenmektedir.
Bu düzey kazanım için ye-
rin, zamanın ve kişilerin öğ-
retmen tarafından belirlen-
diği rol oynama ve doğaç-
lama etkinliklerinden ya-
rarlanılabilir.

4. Kendini tanıtma, aradığı
kişiyi belirtme, amaçlanan
bilgiyi (buluşma yeri ve sa-
ati, sağlık durumu, yol tarifi
vb. gündelik bilgiler) sorma
ve verme gibi temel görüş-
meleri yapması beklenir.

1. Muayene sırasında şikâyet
belirtme, aldığı hizmetten
memnun kalmama vb.

2. Gösterime giren yeni bir film,
açılan yeni bir alışveriş merke-
zi, yaklaşan bir konser, gösteri,
etkinlik, özel gün (milli/dini
bayramlar vb.) ile ilgili arka-
daşlarını bilgilendirmesi bek-
lenmektedir. Bunun için ders
başlangıcında öğrencilere yeni
bir etkinlik olup olmadığı, var-
sa ne olduğu gibi sorular yö-
neltilebilir.

3. kullanımına yer verilmelid-
ir.

4. Bu düzey kazanımda öğrenci-
nin konusuna uygun olarak
konuşma akışını sürdürmesi
beklenmektedir. Nasıl devam
edeceğini düşünme ya da doğ-
ru sözcüğü bulma amacıyla
uzun süreli duraksamalar ola-
sıdır. Öğretmen gerek duydu-
ğunda öğrenciyi yardımcı soru-
larla ya da ipuçlarıyla yönlen-
dirmelidir.

1. Bir müzik parçasının uyan-
dırdığı duygular, bir eleştir-
menin dizi/film kahramanı-
nın davranışı ve karakteri ile
ilgili yorumları vb. konular
ele alınabilir.

2. 1000-9000 arası sayılar üze-
rinde durulmalıdır. Tarih, fi-
yat vb. yüksek sayı ve meb-
lağların geçtiği metinler kul-
lanılabilir.

3. Bir müzik parçasının uyan-
dırdığı duygular, bir eleştir-
menin dizi/film kahramanı-
nın davranışı ve karakteri ile
ilgili yorumları vb. konular
ele alınabilir.

4. Arap toplumlarının sosyal
toplantıları (düğün, bayram,
cenaze kültürü vb.) ile kendi
aynı toplantıların kendi kül-
türündeki karşılıkları arasın-
daki benzerlik ve farklılıkları
belirlemesi beklenmektedir.

yapısı üzerinde durul-
malıdır.

1. Tanıdık ifadelerin kullanıldığı, basit-
ten daha karmaşık bir olay akışı içe-
ren metinler kullanılmalıdır. Anahtar
sözcükler bu düzey kazanımda öğren-
ciye hazır, ancak akış sırası değişti-
rilmiş olarak verilmelidir.

2. Kazanımda belirtilen şiir, sanatsal
özellikler taşıyan gerçek şiirler değil-
dir. Öğrencinin söz varlığını yoklaya-
rak uyaklı ve duygu içerikli ifadeleri
bir araya getirmesi beklenmektedir.

3. 1000-9000 arası sayılar üzerinde
durulmalıdır. Tarih, fiyat vb. yüksek
sayı ve meblağların geçtiği yazıya da-
yalı etkinliklerden yararlanılabilir.
Öğrencinin harfi rakama, rakamı harfe
aktarması ve yazılı üretimde kendi
oluşturduğu sayıları kullanması sağ-
lanmalıdır.

4. Bu düzey kazanımda öğrencinin ko-
nusuna uygun olarak yazısını tamam-
laması beklenmektedir. Güdümlü
yazma etkinlikleri yapılabilir. Uzun
cümleler ve metinler

5. kullanımına yer verilmelidir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
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1. Dinlediklerinde geçen yeni
sayıları anlar.

2. Hedef dilde kısa hikâyeler
dinlemekten zevk alır.

3. Hedef dildeki bir hikâyeyi
anlar.

4. Basit hikâyelerdeki önemli
ayrıntıları belirler.

5. Dinlediklerinde geçen koşul
ifadelerini belirler.

1. Karşılaştığı yeni sayı-
ları iletişim ortamla-
rında kullanır.

2. Açık, anlaşılır ve ama-
cına uygun telefon
görüşmesi yapar.

3. Bir tartışmayı yönetir.

1. Kendi yazdığı bir şiiri
izleyici önünde seslen-
dirir.

2. Soyut kavramları be-
timler.

3. Konuşmalarını gözden
geçirir.

4. Hedef kültüre ait unsur-
larla kendi kültürünü
sözlü olarak karşılaştı-
rır.

1. Okuduğu bir metnin anahtar
sözcüklerini çıkarır.

2. Okuduklarında geçen yeni sayı-
ları anlar.

3. Basit hikâyelerdeki önemli ay-
rıntıları belirler.

4. Okuduklarında probleme ilişkin
çözüm önerilerini belirler.

5. Okuduklarında geçen koşul
ifadelerini belirler.

1. Bir konuda şikâyetini yazılı
olarak belirtir.

2. Seyahat için plan yapar.

3. Soyut konularda düşüncele-
rini yazılı olarak belirtir.

4. Yazılarında sayısal ifadelere
yer verir.

5. Hedef kültüre ait unsurlarla
kendi kültürünü yazılı ola-
rak karşılaştırır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
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1. 10.000-90.000 arası
binerli sayılar üzerinde
durulmalıdır.

2, 3. Öğrencilerden tanıdık
ifade ve kalıpların kul-
lanıldığı, tanıdık unsur-
lar içeren bir kısa
hikâyeyi görsel desteği-
ne ihtiyaç duymadan
anlamlandırmaları bek-
lenmektedir. Öğrencile-
rin kendi istekleriyle
dinlemeleri sağlanmalı
ve gönüllülük durumları
gözlenmelidir.

4. Örneğin, düzeye uygun
olarak basitleştirilmiş
kısa bir polisiye öykü-
deki önemli ipuçlarının
belirlenmesi istenebilir.

5. gibi koşul
ifadeleri üzerinde du-
rulmalıdır.

1. 10.000-90.000 arası binerli sayı-
larla kurgulanan sayı oyunları
iletişim ortamlarına dâhil edile-
bilir. Örneğin, öğrencilere sayısal
karşılığı olan sorular sorularak
saçma karşılıklar almaya daya-
nan "saçma cevaplar" etkinliği
yapılabilir.

2. Randevu alma ve verme, bir
bilgiyi aktarma, duyuru yapma,
ürün teslim tarihini ve yerini be-
lirleme, sipariş verme vb. işlem-
leri telefonla görüşme üslubu
içerisinde yapması beklenmek-
tedir.

3. Öğrencilerden sınıf içerisinde
önceden belirlenmiş bir konu
hakkında yürütülen tartışmada
söz hakkı verme, konuşmaya da-
vet etme, fikir sorma vb. mode-
ratörlük işlemlerini yerine ge-
tirmeleri beklenmektedir.

vb.
yapıların kullanımı sağlanmalı-
dır. Öğretmenin bir örnek sun-
ması gerekebilir.

1. Önceki düzeyde yaptığı gibi basit uyakların
bulunduğu duygu içerikli ifadelerden olu-
şan yazısını paylaşması beklenmektedir.

2. Bir müzik parçasının uyandırdığı duygular,
bir eleştirmenin dizi/film kahramanının
davranışı ve karakteri ile ilgili yorumları vb.
konular ele alınabilir. Bu düzey kazanımda
belirlenen konunun tanıdık ifadelerin kul-
lanımına uygun ve basit olmasına dikkat
edilmelidir.

3. Kendi sözlü performansının (sunum, diya-
log, hikâye anlatma vb.) kaydedildiği bir
materyali dinleyerek kendi doğrularını ve
yanlışlarını gözden geçirmesi sağlanmalı-
dır. Bu kazanımın sınıf önünde yapılması
sınıfta istenmeyen durumlara yol açabilir,
bu nedenle bireysel değerlendirme uygun-
dur. Öğretmen değerlendirmesinde kulla-
nılma üzere öğrenciden kendi performan-
sına ilişkin notlar tutması istenebilir.

4. Arap toplumlarının sosyal toplantıları (dü-
ğün, bayram, cenaze kültürü vb.) ile kendi
aynı toplantıların kendi kültüründeki karşı-
lıkları arasındaki benzerlik ve farklılıkları
sunması beklenmektedir. ... yapısının
kullanımı sağlanmalıdır.

1. Tanıdık ifadelerin
kullanıldığı, basitten
daha karmaşık bir
olay akışı içeren me-
tinler sunulmalıdır.
Anahtar sözcük kav-
ramı açıklanmalıdır.

2. 10.000-90.000 arası
binerli sayılar üze-
rinde durulmalıdır.

3. Örneğin düzeye uy-
gun olarak basitleşti-
rilmiş kısa bir polisi-
ye öyküdeki önemli
ipuçlarının belirlen-
mesi istenebilir.

4. Gelişim düzeyine
uygun bir problemin
konu edildiği bir me-
tinde probleme iliş-
kin dolaylı ve açık
çözüm önerilerini be-
lirlemesi beklenmek-
tedir.

5. gibi koşul
ifadeleri üzerinde
durulmalıdır.

1. Muayene sırasında şikâyet belirtme,
aldığı hizmetten memnun kalmama
vb.

2. Bu düzey kazanımda öğrencinin se-
yahate çıkmadan önce yapılacak işle-
ri/işlemleri listelemesi beklenmek-
tedir. Masdar kullanımı sağlanmalı-
dır. Örneğin;
vb.

3. Dinlediği bir müzik ya da izlediği bir
filmde karşılaştığı bir karakterin
davranışı vb. konuların yanı sıra geli-
şim düzeyine uygun soyut konular
ele alınabilir. Bu düzey kazanımda
belirlenen konunun tanıdık ifadele-
rin kullanımına uygun ve basit olma-
sına dikkat edilmelidir.

4. Grafik, tablo, metin vb. materyalde
verilen sayısal bilgileri rakamsal ola-
rak 10.000-90.000 arası binerli sayı-
larla ifade etmesi beklenmektedir.

5. Arap toplumlarının sosyal toplantıla-
rı (düğün, bayram, cenaze kültürü
vb.) ile kendi aynı toplantıların kendi
kültüründeki karşılıkları arasındaki
benzerlik ve farklılıkları sunması
beklenmektedir. ... yapısının
kullanımı sağlanmalıdır
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konular ele alınabiliiliri . BBu düzey kazzzanımda
belirlenen kononononuuunu uunuunnu ttanannanıdıdıdıkıkk iiifafaadedededeleleleerin kul-
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3. Kendi söööözzlüü üüüüü pepeep rfrfororrrmam nsınınnnnnııııın (sunuuuuuuuuum,m,mmm,mmm,m,m,mm,m  diya-
log, hikâyââyâyee aaanannlalaaattmtmtmmmaaaaa bbvbvb )))).) kkaydediiiiiildlddldlddlddllddllddiğiiğğğiiiiiiiiğiii ii iii bbbbbibbbbb r
materyaaallii ddidddiinnlleeeye errreeekk kkkkendi doğğğğğğğğğğrurururulalllllaallallll rırıııııııınnınıııınnnıın  ve
yanlışlarırrıınnıııı ggözözzzdenn nnn geg ççiçç rmesi sassasaaasasaaaaağlğlğlğlğğğğlğlğllğlğğlğlğlğ aananaanananananaaanaaananmammamamamamamamam lı-
dır. Bu kakkaazzaaaaaanın mmmmın sssının ff önünde yyyyyapapapapapappılıllılllmammmmm sı
sınıfta issstttenmnnnnmeeeyennnnn durrrrumlaraa yyyyyyololollo aaaaaçaçaçaçaabibibibbib lilll r,
bu nedennnnleeeee bbbirreeyseeeeeeeellll dedeeeğeğğğ rlendirmmmmmme uuuyu gun-
dur. Öğreeetmmemmmmmem n n değeeeeeerlrlrrlrlr eenenndididirmrmrmrmesessese inininindddde kulla-
nılma üzzzzereeerrreeee eee ee ööğğrrrer ncidenennnn kkkkeenenendiddiddi performan-
sına ilişkikikikinnnn nonnnnonnnotltltlarararr tutmasısıı iiiststststenebilir.

4.4.4.44.4.444 Arap topluuuumllmlmmlarararararraraarınınıı ınnın sssososssyayayayallll toplantıları (dü-
ğüğüğüğüğüüğ n,n,n,nnn  bayram, cceeene aze kültürü vb.) ile kennndididididdi
ayayayayayayaynınınınını tttttttttoopoopopo lantıların kendi kültüründekiiiii kakakakakakkaarşrşrşrşrşı-
lıklararrrrııı ı araraararararrasasasasasassınıınınınndaki benzerlik ve fafafaffffarkrkrkkkklılılıllıllııll klkllaaaarı
sunması bebbebb klkkkkleneneenenenne memeemmemektktktktktktkk eedeee iririririrr.... ... yay pısının
kullanımı sağlanmalıdır.
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1. Dinlediklerinde geçen sayı-
sal bilgileri anlar.

2. Dinlediği hedef dildeki bir
kısa hikâyeyi canlandırır.

3. Dinlediklerinde genel ko-
nuyla ilgisi olmayan bilgiyi
belirler.

4. Ayrıntılı işitsel yönergeleri
uygular.

1. Seyahat planı ile ilgili
işlemleri canlandırır.

2. Sayısal bilgilerine
iletişim ortamlarında
yer verir.

3. Kendine güvenerek
konuşur.

4. Ayrıntılı yönergeler
verir.

5. Bir işin yapılması için
gerekli koşulları anla-
tır.

1. Soyut konularda düşüncele-
rini sözlü olarak belirtir.

2. Sunumlarında kişisel görüş
ve önerilerini belirtir.

3. Kendi görüş ve önerilerini
destekleyen örnekler verir.

4. Bir olayla ilgili tepkilerini
nedenleriyle paylaşır.

1. Okuduklarında geçen sayısal
bilgileri anlar.

2. Okuduklarında genel konuyla
ilgisi olmayan bilgiyi belirler.

3. Okuduklarında belirtilen prob-
leme ilişkin çözüm önerileri
sunar.

4. Ayrıntılı yazılı yönergeleri uy-
gular.

1. Şikâyet mektubu yazar.

2. Anahtar sözcükleri kullanarak
bir metni yeniden yazar.

3. Basit raporlar yazar.

4. Yazılarında sayı içerikli ifade-
ler kullanır.

5. Gelen dönütler doğrultusunda
yazısını düzeltir.

6. Bir işin yapılması için gereken
koşulları yazılı olarak bildirir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları
(**)B1.2.8

g
ndırır.

ine
arında

nerek

geler

ası iiiiiiçiçiçiçççiinnnnnn
rı annnnnnnnllllla-aaaaaaa

y ş
rini sözlü olarak belirtir.

2. Sunumlarında kişişşişisiisisel görüş
ve önerilerini bbbbbbbeleeleleee irri tir.

3. Kendi görüüüüşşş ve ööönene iiririr lllee iiriri iinini
destekleyyeyyyyey nn örnnennnekllkklllklereer vvereriiriiirir.

4. Bir olayyyylaaaaaaa iiilglglggiliiilii i ttettte kkkpkp iilililererererere ini
nedenllllereerrriiiyyyleleeee payayayyaaayylalllalalaşır.

bilgileri anlar.

2. Okuduklarında
ilgisi olmayan b

3. Okuduklarında
leme ilişkin çöz
sunar.

4.4.4.44.4.444.44.44 Ayrıntılı yazılı 
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1. Öğrencilerin; oran, kesir, yüzde
vb. sayısal ifadelerle önceki
düzeylerde öğrendikleri sayı-
ların yanı sıra ve kav-
ramlarını anlamlandırmaları
beklenmektedir.

2. Bu düzey kazanımda dinlediği-
ni anlama düzeyini belirlemek
amacıyla gönüllü öğrenciler
seçilerek eş zamanlı canlan-
dırma etkinliği ( hikaye oku-
nurken aynı anda hikâyede ge-
çen eylemleri canlandırma)
yapılmalıdır. İlk canlandırmayı
öğretmenin yapması öğrenci
motivasyonunu olumlu yönde
etkileyebilir.

3. Bilgi içerikli bir metinde temel
konu ile ilgili olmayan, açık ve
net olarak seçilebilen somut
bir bilgi yer almalıdır. Gerekir-
se yönlendirici sorularla öğ-
renci desteklenebilir.

4. Bir noktadan diğerine varmak
için izlenecek yol, bir işi ger-
çekleştirmek için verilen zin-
cirleme yönergeler (yemek
yapma, elektronik alet kullan-
ma adımları vb.) kullanılmalı-
dır.

1. Öğrencilerin kendi hazırladıkları
seyahat planı listesinde belirtilen-
leri yapmaları beklenmektedir.
Bunun için canlandırma, rol oy-
nama ve grup etkinlikleri ile tele-
fonda bilgi alma, rezervasyon, ha-
reket saatini öğrenme, nerede
ineceğini sorma, nereden binece-
ğini öğrenme vb. işlemler üzerin-
de durulmalıdır.

2. Daha önceki düzeylerde açıklanan
etkinlik ve oyunlarla ön bilgilerini
tazelemenin yanı sıra öğrencilerin

ve kavramlarını iletişimde
kullanmaları beklenmektedir. Ör-
neğin; vb.

3. Bazen sözcük seçiminde veya
doğru ifadeyi bulmada zorlanabi-
lir, duraksamalar yaşayabilir. An-
cak ifadesini tamamlaması bek-
lenmektedir.

4. Bir noktadan diğerine varmak için
izlenecek yol, bir işi gerçekleştir-
mek için verilen zincirleme yö-
nergeler (yemek yapma, elektro-
nik alet kullanma adımları vb.)
vermesi beklenmektedir.

5. gibi koşul ifadeleri
üzerinde durulmalıdır.

1. Dinlediği bir müzik ya da
izlediği bir filmde karşılaştı-
ğı bir karakterin davranışı
vb. konuların yanı sıra geli-
şim düzeyine uygun soyut
konular ele alınabilir. Bu dü-
zey kazanımda belirlenen
konunun tanıdık ifadelerin
kullanımına uygun ve basit
olmasına dikkat edilmelidir.

2. Daha önce üzerinde tartışıl-
mış bir konu ile ilgili önce-
den hazırlanmış ve prova
edilmiş sunumlarda somut
nesnel verilerin yanı sıra
kendi görüşlerine de yer
vermesi beklenmektedir.

4. Şaşkınlık, üzüntü, ilgi, me-
rak, aldırmazlık, endişe, be-
ğeni, beğenmeme, zorluk,
kolaylık, anlamama, öfke-
lenme, sevinme vb. soyut ve
gerçekleştirilen eylemler gi-
bi somut tepkileri paylaş-
manın yanı sıra daha önce
öğrendiği neden ve amaç
bildiren bağlaçları kullan-
ması beklenmektedir.

1. Öğrencilerin; oran,
kesir, yüzde vb. sa-
yısal ifadelerle ön-
ceki düzeylerde öğ-
rendikleri sayıların
yanı sıra ve
kavramlarını anlam-
landırmaları bek-
lenmektedir.

2. Bilgi içerikli bir me-
tinde temel konu ile
ilgili olmayan, açık
ve net olarak seçile-
bilen somut bir bilgi
yer almalıdır. Gere-
kirse yönlendirici
sorularla öğrenci
desteklenebilir.

4. Bir noktadan diğe-
rine varmak için iz-
lenecek yol, bir işi
gerçekleştirmek için
verilen zincirleme
yönergeler (yemek
yapma, elektronik
alet kullanma adım-
ları vb.) kullanılma-
lıdır.

1. Alınan herhangi bir hizmetle (mal satın alma,
eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, hastane
hizmeti, seyahat işlemleri vb.) ilgili gerçekle-
şen ya da hayali bir memnuniyetsizliği yazılı
olarak belirtmesi sağlanmalıdır. Daha önceki
düzeylerde edindiği mektup yazma ile ilgili
öğrenmelerini bu düzey kazanıma yansıtması
beklenmektedir. İlgili kişiye hitap vb. yeni
konularda yardım talebi olasıdır.

2. Tanıdık ifadelerin kullanıldığı, basitten daha
karmaşık bir olay akışı içeren metinler kulla-
nılmalıdır. Anahtar sözcükler bu düzey kaza-
nımda öğrenci tarafından çıkarılmalıdır.

3. Güncel olayları ve nedenlerini içeren kısa ve
basit anlatımlı bilgi içerikli raporlar yazması
beklenmelidir. Bu düzey kazanımda önemli
olan, öğrencinin uygun olay akışını ve dil bir-
liğini (zaman, çekim vb.) gözetmesidir.

4. Öğrencilerin tablo, grafik, afiş, bilgi içerikli
metin vb. materyalden hareketle oran, kesir,
yüzde vb. sayısal ifadelerle önceki düzeylerde
öğrendikleri sayıların yanı sıra ve
kavramlarını yazılı üretimde kullanmaları
beklenmektedir.

5. Yazılan yazıların öğretmen tarafından gözden
geçirildikten sonra tekrar öğrenciye verilmesi
ve yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

6. gibi koşul ifadeleri üzerinde du-
rulmalıdır.
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1. Arapçayı diğer dillerden ayırt eder.
2. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza

dikkat eder.
3. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan

görsellerden yararlanır.
4. Metni takip ederek dinler.
5. Katılımlı dinler.
6. Seçici dinler.
7. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır

konuşmaları görsel üzerinde takip
ederek dinler.

8. Günlük hayattaki basit ifadelerden
oluşan diyaloğun veya metnin konusunu
tahmin eder.

9. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
10. Duyduğu basit, açık ve anlaşılır

yönergeleri takip eder.
11. Dinlediği basit sözcük ve ifadelerle ilgili

görselleri bulur.
12. Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgili

açıklama isteğini belirtir.
13. Duyduğu/dinlediği sözcükleri birbirine

bağlayan temel bağlaçları anlar.

Konuşmalarında beden dilini
kullanır.
Kısa ve basit cümleleri temel
bağlaçlarla bağlar.
Basit ve anlaşılır sorulara cevap
verir.
Sözcükleri anlaşılır şekilde
telaffuz eder.
Bir görselin temel somut
niteliklerini basit ve kısa
ifadelerle tanımlar.
Konuşmalarında söz varlığını
kullanır.
Günlük ilişkilerin gerektirdiği
basit konuşma yapılarını
kullanır.
Konuşmalarında vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
Konuşma sırasında
anlamadıkları ile ilgili açıklama
isteğini belirtir.
Basit, açık, yavaş ve anlaşılır
konuşmalara tepki verir.

Arapçanın seslerini ortografik
şekilleriyle tanır.
Arapçanın harekeleme sistemini
tanır.
Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
Okuduğu sözcükleri anlaşılır
biçimde telaffuz eder.
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan
basit sözcükleri ve söz öbeklerini
belirler.
Görsellerle desteklenmiş kısa ve
basit betimlemelerden anlamlar
çıkarır.
Noktalama işaretlerini dikkate
alarak okur.
Seçici okur.
Kısa metinlerde verilen temel
bilgileri anlar.
Yavaşça ve açık seçik yöneltilen
basit soruları ve yönergeleri takip
eder.
Kısa ve basit kişilerarası
yazışmalardan iletişimsel anlamlar
çıkarır.

Arapçanın seslerini ortografik
şekilleriyle yazar.
Tanıdığı ifadeleri gördüğü
şekliyle yazar.
Yazılarında noktalama
işaretlerini anlam karmaşasına
yol açmayacak şekilde kullanır.
Günlük ihtiyaçlarını karşılamak
için sahip olduğu sözcük
bilgisini yerinde ve anlamına
uygun olarak kullanır.
Sözcük ve sözcük gruplarını
basit bağlaçlarla bağlar.
Çok kısa ve basit iletişimsel
notlar yazar.
Temel kişisel bilgileri yazar.
Arapçanın seslerini işiterek
yazıya aktarır.
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Dinlediklerini/izlediklerini
anlamlandırmada görsellerden
yararlanır.
Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgili
açıklama isteğini belirtir.
Güncel konularla ilgili olarak dinlediği
kısa ve basit pasajlarda istenen bilgiyi
saptar.
Dinlediklerinde geçen bilmediği
sözcüklerin anlamlarını sözlükten
bulur.
Duyduğu/dinlediği sözcükleri veya
cümleleri birbirine bağlayan temel
bağlaçları anlar.
Dinlediği şiirin ana fikrini belirler.
Dinlediklerinde geçen farklı sosyal
rolleri belirler.
Dinlediklerinde hedef dilin kültürüne
ait bilgileri belirler.
Tanıdık durumlardaki basit nesnel
bilgilerle sayısal verileri anlar.
Dinlediklerinde gelecekle ilgili
planları belirler.
Dinlediklerinde nezaket kurallarını
ayırt eder.
Dinlediklerini özetler.

Sosyal bağlantılar kurar.
Temel düzeyde duygu ve
düşüncelerini ifade eder.
Konuşmalarında beden dilini
kullanır.
Geleceğe ilişkin planlarını paylaşır.
Geçmiş yaşamı ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunur.
Cümleler dizisi şeklinde konuşur.
Cümlelerini basit bağlaçlarla
bağlar.
Kendine güvenerek konuşur.
Konuşmalarında sebep-sonuç
ilişkisi kurar.
Üstlendiği role uygun ifadeler
kullanır.
Sayılar, miktar, fiyatla ilgili ifadeleri
iletişim esnasında kullanır.
Basit düzeyde açık ve anlaşılır
diyaloglarla kendisini ifade eder.
Basit düzeyde bir şiiri izleyici
önünde seslendirir.
Bir etkinliğin ya da bir işin
aşamalarını anlatan yönergeler
verir.
Konu dışına çıkmadan konuşur.
Diyaloglarında gündelik nezaket ve
hitap biçimlerini kullanır.
Konuşmalarında karşılaştırmalar
yapar.

Okuduğu metindeki sözcükleri iletişimi
sürdürecek şekilde telaffuz eder.
Sesli okumada vurgu ve tonlamaya
dikkat eder.
Okuduğu sözcüklerin telaffuzuna
dikkat eder.
Not alarak okur.
Serbest okuma yapar.
Okuduğu metnin anahtar sözcüklerini
çıkarır.
Kısa ve basit kişisel mektupları anlar.
Yazılı yönergeleri uygular.
Okuduklarını anlamlandırmada ön
bilgilerini kullanır.
Okuduklarında geçen bilmediği
sözcüklerin anlamlarını bulur.
Okuduklarında geçen bilmediği
sözcükleri anlamlandırmada
bağlamdan yararlanır.
Okuduğu şiirin ana düşüncesini
belirler.
Düzeyine uygun izlediği bir filmde alt
yazıları takip eder.
Okuduklarında hedef dilin kültürüne
ait bilgileri belirler.
Okuduklarında gelecekle ilgili planları
belirler.
Okuduklarının içeriğindeki nezaket
kurallarını belirler.

Dinlediği basit sözcük ve cümleleri
yazıya aktarır.
Yazılarında yazım ve noktalama
kurallarını uygular.
Yazılarında bağlaçları kullanır.
Yazılarında basit dil yapılarını kullanır.
Mantıksal bütünlük içinde yazar.
Olay örgüsü içeren kısa bir metin yazar.
Yazılarında nezaket ifadelerini kullanır.
Yazılarında karşılaştırmalar yapar.
Yazılarında tercihlerini belirtir.
Yazılarında gelecekle ilgili planlarından
bahseder.
Geçmiş etkinlikleri betimler.
Düşüncelerini yazılı olarak paylaşır.
Kısa, kişisel mektuplar yazar.
Kısa ve basit biyografiler yazar.
Basit düzeyde şiir yazar.
Yazdıklarının uygunluğunu gözden
geçirir.
Yapabildiklerini yazılı olarak ifade eder.
Basit bir metni, anahtar sözcüklerden
yararlanarak yeniden yazar.
Dinlediklerindeki/okuduklarındaki
olayın devamını ve sonucunu yazar.

d at ede
Okuduğu sözcüklerin telaffuzu
dikkat eder.
Not alarak okur.
Serbest okkuma yapar.
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bebbebelirler.
Düzeyine uygggggununununnun iiiiiiizlzlzllzlzlzlededededdedediği bir film
yazıları takakaka ipipipipp eeeeeeededdedededddd r.
OkOkOkOkOkkudududududuuuu ukukukkkukukklalallal rırırırırrrındnnnn a hedef dilin kült
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1. Dinlediklerini özetler.
2. Dinlediği/izlediği olayları

betimler.
3. Dinlediklerinde belirli

durum ve mekânlara özgü
konuşma kalıplarını belirler.

4. Ayrıntılı sözlü yönergeleri
takip eder.

5. Konuşmalarını gözden
geçirir.

6. Dinlediklerinde tanımadığı
sözcükleri anlamlandırmada
bağlamdan yararlanır.

7. Dinlediklerini
anlamlandırmada
görsellerden ve bağlamdan
yararlanır.

8. Dinledikleri ile ilgili sorular
sorar.

9. Dinledikleri ile ilgili
çıkarımlarda bulunur.

10. İlgilendiği konularda
dinlediği açık ve anlaşılır
metinlerden anlamlar
çıkarır.

11. Dinlediklerini özetler.

1. Sözcüklerin sesletimini anlaşılır derecede
yapar.

2. Kendine güvenerek konuşur.
3. Kendi kültürü ile hedef kültürü belli özellikler

açısından karşılaştırır.
4. Görüşlerini belirtir.
5. Düşlerini anlatır.
6. Beklentilerini sözlü olarak betimler.
7. Tepkilerini sözlü olarak paylaşır.
8. Bir Arap ülkesine seyahat sırasında

karşılaşılan olağan durumlarla başa çıkar.
9. Mantık bütünlüğü içinde konuşur.
10. Bildiği dil yapılarını kullanır.
11. Olayları sözlü olarak betimler.
12. Davranışlarının sebebini açıklar.
13. İletişim esnasında aradığı sözcüğün yerine

başka sözcükler koyar.
14. Kopan iletişimi yeniden başlatır.
15. Kendisine verilen bilgiyi denetler.
16. Bir konuşmada/tartışmada söz hakkı ister.
17. Çeşitli duyguları sözlü olarak ifade eder.
18. Diyalog esnasında konuşanın sözlerini

doğrular.
19. Bir konudaki şikâyetini sözlü olarak paylaşır.
20. Basit düzeyde röportaj yapar.

1. Okuduklarını özetler.
2. Okuduğu olayları betimler.
3. Ayrıntılı yazılı yönergeleri

takip eder.
4. Kişisel bir mektup

içerisindeki özel
anlatımlardan anlamlar
çıkarır.

5. Belli bir konuda bilgi
edinmek için farklı metinleri
tarayarak okur.

6. Bir metnin sonuç düşüncesini
çıkarır.

7. Metin içerisinde tanımadığı
sözcükleri anlamlandırmada
bağlamdan yararlanır.

8. Not alarak okur.
9. Metinle ilgili soruları

cevaplandırır.
10. Gazete ve dergi okur.

1. Beklentilerini betimler.
2. Tepkilerini yazılı olarak

paylaşır.
3. Mantık bütünlüğü içinde yazar.
4. Bildiği dil yapılarını kullanır.
5. Olayları yazılı olarak betimler.
6. İlgilendiği konular hakkındaki

görüşlerini yazar.
7. Bir olayın nedenlerini yazılı

olarak açıklar.
8. Düzenli olarak kişisel mektup

alışverişinde bulunur.
9. Belli bir konuda farklı

metinlerden edindiği bilgileri
not eder.

10. Görüşlerini yazar.
11. Seyahat planı hazırlar.
12. Bir konudaki şikâyetini yazılı

olarak belirtir.
13. Başkasından aldığı bilgiyi

aktarır.
14. Anahtar sözcükleri kullanarak

bir metni yeniden yazar.
15. Kendi kültürü ile hedef kültürü

belli özellikler açısından
karşılaştırır.

B1 düzeyi kazanımlarda öğrencilerin aşina oldukları konu ve ifadelerle ilgili dilbilgisel ve sözcüksel yanlışlarının az olması ve birtakım ana dil etkileri
beklenmekle birlikte, yabancı oldukları konularda ve aşina olmadıkları dil bilgisi ve sözcüklerle ilgili önemli hatalar yapmaları olasıdır.
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4. Kişisel bir mektup

içerisindeki özel
anlatımlardan anlam
çıkarır.

555.5. Belli bir konuda bilg
edinmek için farklı m
tattttt rayarak okur.

6. BBBBiBBBiBiBBBBBBir metnin sonuç dü
çıçııııçıçıııkkkakakkkak rır.

777.7. MeMeMMMeMeMeMeeMeMeeetttitt n içerisinde tan
sösösösööööööözzzzcz ükleri anlamlan
bababbaaabbbabaağlğlğlğlamdan yayayayayayayyy rararraaarlan

8.8888 NoNoNoNoN t alarak oookukukukukukukurr.r
999.9. Metinle ilgiililililililili ssssssorooooo ula

cevaplandırırırırırıırırırıırırı .
10. Gazete vveeeee dededededdddd rgi oku



Ortaöğretim yabancı dil Arapça Dersi Öğretim Programı’nda kullanılması hedefle-
nen yapılar, gerçek iletişim ortamları oluşturularak verilmelidir. Söz konusu
yapılar amaç değil programın içerdiği kazanımları gerçekleştirmek için birer araçtır. Bu
nedenle öğrenme-öğretme süreci asla “gramer öğretimine” dönüştürülmemelidir.

Aşağıda dil yapıları düzeylere göre dağıtılmıştır. Ancak dağılım sıralaması bağlayıcı
. İletişim ortamlarında yapılar kullanılırken tema ve içerikle uyumuna, gerçek

iletişimsel ortamlarla uygunluğuna ve basitten zora doğru öğretilmesine dikkat edilme-
lidir.

Ses bilgisi Ünsüzler, uzun ünlüler , kısa ünlüler (fetha,
damme, kesra), ilk okuma için yardımcı işaretler
(şedde, sukûnvb). Ayrıca sesletime yönelik yapısal
etkinlikler; ilk okuma-yazma çalışmaları.

Belirlilik-belirsizlik (Biçim ve anlam bakımından belirlilik önekine yö-
nelik etkinlikler)

Erillik-dişillik

Tonlama Yapısal bir işlev olarak tonlamanın iletişimsel amaç-
lar için kullanılması (Soru edatını kullanmadan ton-
lama yoluyla soru sormak vb.)

İşaret zamirleri

Soru edatları

Evet-hayır soruları

Kişi zamirleri (munfasıl zamir-
ler)
İyelik zamirleri (muttasıl za-
mirler)
İlgeçler (harf-i cerler)

Zaman zarfları

Yer zarfları ve yer bildiren ifa-
deler

Miktar zarfları

Ünnssssüüüüüzleeeeeerr,, uuuuzzzzzuuuunnnn üüüünnnnllllüüüüler , kısa
ddddaaaammmmmmmmeeeeee,,, kkkesraaaa), ilkkkkkk okuma için yar
(((şşşşeeeedddddddeee,,, ssuukkkkûûûûûûnnnnnvb). AAAAAAAAAAAAAAAyyyyyyyyyyyyyrıca sesletime 
eeettttkkkkiinnnnnlllikkkkkklllllleeerrrr; ilk okuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmaaaa-----yyyyyyyyyyyazma çalışmal

zlik ((BBBBiçimmmmm vvvve anlaaaammmmmmmmmmmmmmm  bbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkıııııııımından belirl
nnneeeellikkkk ettttkkkkinnnlikler)))

YYYYaaaaaaaaaappıssssal bbiiiiirrrrr iişşşşllllleeeevvvvv oooolarak tonlammmmmmmmaaaaaanın il
llllaaaarrrrrrrrrr iiiiiççiiinnnn kulllllaaaannnnnııııllllması (Soru eeeeeddddddaaaaaaaatını ku
laammmmaaaaa yyyyyoolllluuuyyyylllla soru sormakkkk vvvvvvvvbbbbbbbb.))

ları



Varlık-yokluk bildirme …
Sıfatlar Basit, somut ve yer yer soyut sıfatları
İsim cümlesi Öznenin zamir, ad veya tamlama içerdiği cümleler:

İsim tamlaması Basit isim tamlamaları
Sayılar 1-20arasısayılar
Emir kipi (Sınıf içi ve sınıf dışı iletişimsel yönergeler)
Bağlaçlar

Şimdiki zaman veya geniş za-
man (mudari fiil)
Düzenli ve düzensiz çoğullar Kişinin kendisi ve yakın çevresiyle ilgili bildik somut

sözcükler
İletişimsel ifadeler

(Ayrıca özür, teşekkür,
kabul, ret ifadeleri)

Ses bilgisi Vurgu-tonlama
Cümle bilgisi Fiil ve isim cümlelerinde kelime dizilişi, ögeler ara-

sında temel düzeyde yapısal ilişkilerin bağlamsal ve
iletişimsel ortamlarda kullanılması

Kişi zamirleri (munfasıl zamir-
ler)
İyelik zamirleri (muttasıl za-
mirler)
Sayılar 1-20 arası sayılar (sıra, miktar, zaman, sayı)
Yer-yön zarfları

Emir kipi Sosyal yaşama ilişkin basit yönergeler
Zaman zarfları

Mudari fiil

Gelecek zaman çekimleri
Mâdi fiil çekimleri

l)
nsiz çoğullar Kişinin kendisi ve yakın çevresiyle ilg

sözcüklerrrr
ler

(AAAAAAyyyyrrııcaaaa öözzzüüüüüürrr,, tttttteeeeeşşşşşşşeeeeeekkkkkkür,
kab

VVVuuuuuuurrgggggu-toooooonnnnnnnlllaaaammmmmaaaa
FFFFiiiiiiiiiiilll vveeee isim cüüüümmmmmlelerinde kelimmmmmmmmmeeeeeeee diziliş
ssssıııınnnnnddddddddddddaaaaa ttteemmmeellll dddddüüüüzeyde yapıssaaaaaalllllll iiilllliiiiişkilerin
iletiiiişşşiiimsel ortamlarda kuuuuuullllllllllllllaaaaaannnnnnnılması

munfasıl zammmmmmmiiirrrrrrrr------

(muttasıl za-

l ( k



Fiil cümlesi Fiil cümlesinde sözcük sıralaması; mâdi ve mudâri
yapıdaki fiillerle kurulmuş ve iletişimsel bağlamları
iyi yapılandırılmış cümleler

Sıfat tamlaması Somut ve soyut sıfatların kullanılması, sıfat tamlama-
sında cinsiyet uyumu

Bağlaçlar

Düzenli ve düzensiz çoğullar Öğrencinin kendisi ve yakın çevresiyle ilgili somut
sözcükler

İsm-i tafdil “Ali, Ahmet’ten daha uzundur.” gibi karşılaştırma ve
üstünlük derecelerini ifade eden yapılar.

İletişimsel örüntüler

Ses bilgisi Vurgu-tonlama
Yer-yön zarfları Yönler:

Yol tarifleri:

Zaman zarfları

Sıfat tamlaması Gerçek ya da hayali betimlemeler
Soyut kavramlarla ilgili betimlemeler

İsim tamlaması Gerçek ya da hayali betimlemeler
Karşılaştırma Yapıları gibi karşılaştırma yapıları
Mudari fiil
Gelecek zaman

Emir kipi Sosyal yaşama ilişkin basit yönergeler
Yemek yapma, elektronik alet kullanma adım-

ları vb. yönergeler
Mevcut kurallar (trafik, sağlık, okulda uyulması

gereken kurallar vb.)
Mâdi fiil Geçmiş zaman ifade eden fiiller

Aktarma fiilleri:

“Değil” Yapısı

VVVVuurrrrrggggguuuu--tttoooonnnllaammmmmaaaaaaa
Yööööööönnlleeeer:

Yooooooool ttaaarifleriii:::

GGGGGeerrrççek ya da hayalii bbbbbeeeeeeeetttttttiiiiiiimlemele
Soyut kavramlaaaarrllllllllaaaaaa iiiiiilllllgiiili betimlem

GGGGGGGGeeeeeeeerrrrrrçççççeeeeekkkkk yyaaa dddda hhhhhaaaaaaayyyyyyyyyaaallllliiiiiii bbbbbbeeeeeettttttttiiimlemeler
apıları ggggggiiiiiibbbbbbiiiiii kkkkkkaaarşılaştırma yapıları



Mastarlar vb. kullanımlar
Bağlaçlar Sebep- sonuç bildiren bağlaçlar:

Gereklilik

Yeterlilik

Olabilirlik, ihtimal

Sayılar 0-100 arası normal sayılar
0-12 arası sıra sayıları
Basit 4 işlem ifadeleri:

vb.
Yüzdelik, oran, kesirler, virgüllü ifadeler, devreden
sayılar vb. sayısal ifadeler
1000, 2000 ve 3000 sayıları ve ara sayılar
1000 9000 arası sayılar

1000 9000 arası sayılar (Tarih, fiyat vb. yüksek
sayı ve meblağların geçtiği ifadeler)
10.000 90.000 arası sayılar

İletişimsel örüntüler Çeşitli bağlamlardaki iletişimsel örüntüler:

Duygu ifadeleri:

Görüş soran ifadeler:

Görüş bildiren yapılar:

Sözlerin tekrarlanmasını isteyen örüntüler:

Dilek ve temenni ifadeleri:

Çeşitli pekiştirme ifadeleri:

0-12 arası sıra sayıları
Basit 4 işşşşlem ifadeleri:

vb.
YYYüüüüzzzzdeeeeeelliikkk,, ooooorrraaaannnn,,, kkkkeeessssirler, virgüllü ifad
sssssaaayyyyılaaaarrrr vvbbbbbbb. sayısal ifadeler
1110000000000,,,, 222200000000000 vvvvve 30000000000000000000000000 sayıları ve ara s
11110000000000000000 99999000000000000000 arassssssııııııııı sssssssssssaaaayyyyyyyyyyyyıııııııılar

1111100000000 99000000 araaaaaaasssssssssssssııııııııı ssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyııııııııııllllllar (Tarih, fiya
sssaayyyyı vvvveeee mmmeblağğlarrrıııııınnnnnnnnn gggggggggeççtiği ifaaaadddddddeeeeeeelllller)
111100..0000000000000 99990.000 aarrrrrraaaassssı sayılar

tüler ÇÇÇÇÇeeeeşşşşiiiittttlllliiii bbbbbaaaaağlamlardaki iiiiiiilllllleeeettttttttiiiiişimsel

Duygu ifadeleri:



Kabul veya ret ifadeleri:

Muhatabın statüsünü bildiren ifadeler:

Hoşlanma, hoşlanmama, şikâyet etme, memnun
kalma/kalmama vb. duygu ve düşünce içerikli
ifadeler:

Geçmiş zamanı olumsuzlayan
formlar
Cümlede vurgu veya kesinlik
“Keşke” yapısı

Koşul bildirme

veya kesinlik







  

DİNLEME BECERİSİDİDİDİDİDDDDDDDDDDDDDDD NLNNLNLNLLLN EMEMEMEMEMEMEMEEEEEEEE BEBBBBBBBBEEEBB CERİSİ



Ş İSİ

                                                İSİİ İ



İSİİSİİ



 İ P



































İ  BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
e Soruları

l







 

İNLEME BECERİSİ

Ş İSİŞŞ İSİSİSİİİİİİ İİİİİİİİ



İSİ

İSİİİİİİSİSİSİİİİİİİİİİİİ İİİİİİİ



 İ

























Имя числительное: 
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