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S.G.-R 1.Görsel İletişim ve Biçimlendirme
S.G.-R.1.1.
Sanat elemanları; çizgi, renk, biçim/form, doku, mekân/uzam
Tasarım ilkeleri; ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık
S.G.-R.1.2.
Öğrencinin, yakın çevresinde ve doğada gördüğü çizgileri söylemesi, çizgi türlerini bilmesi,
incelediği sanat eserinde çizgilerin anlamlarını fark etmesi, gözlemlerinden yola çıkarak kontur,
hızlı ve kaligrafik çizgiler oluşturması ve çalışmalarında farklı çizgi değerlerini kullanması
üzerinde durulur.
Öğrencinin, biçim/form arasındaki ilişkiyi açıklaması ve çalışmalarında biçim (geometrik,
organik)/form (İç bükey, dış bükey, negatif, pozitif) kullanması istenir.
Rengin nasıl oluştuğu; ana, ara, zıt, sıcak-soğuk, akromatik, açık-koyu, ton, armoni,
tamamlayıcı, kromatik vb. renk özellikleri; ifadeci yönü (sosyolojik, psikolojik vb. etkisini);
ürünlerde anlamı vurgulamak için rengin nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.
Dokunun gerçek, yapay özellikleri; görsel, dokunsal gibi doku türleri; dokunun insanın
duyularını nasıl etkilediği; dokunun yüzey süslemesinde kullanılması vurgulanır ve doku
kullanılarak özgün çalışmaların oluşturulması sağlanır.
Öğrencinin düzeyine göre çalışmalarında çizgi, hava (renk) perspektifini ve negatif-pozitif
(boşluk-doluluk) alanı kullanmaları sağlanır. Örneğin; mekânda derinlik etkisi yaratmak için tek
kaçışlı / iki kaçışlı perspektif ve hava perspektifi kullanması istenir.
S.G.-R.1.3.
Ritim türlerinin bilinmesi; yakın çevresinde ve doğada gördüğü ritim özelliklerinin tanınması;
motif ve birim tekrarının kavranması; sanatçıların eserlerinde ritim kullanarak hareketi nasıl
sağladıklarının fark edilmesi; ritim ilkelerinin kullanılarak özgün çalışmaların oluşturması
üzerinde durulur.
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Öğrencinin denge türlerini (simetrik, asimetrik, merkezi) bilmesi, doğada ve sanat eserlerindeki
denge türlerini tanıması, sanat eserinde denge ilkesinin neden önemli olduğunu anlaması,
sanat eserlerinde kullanılan farklı denge türlerinin anlamlarını fark etmesi, çalışmalarında denge
türlerini kullanması sağlanır.
Oran-orantı ve ölçünün ne olduğunun bilinmesi, çevrede gözlemlenen canlı veya cansız
varlıkların orantılarına göre çizilmesi, ürünlerdeki ifadeyi güçlendirmek için oran-orantının
gerçekçi veya abartılı olarak nasıl kullanıldığını fark etmesi üzerine yoğunlaşılır.
Vurgunun, birliğin (ahenk-uyum), çeşitliliğin ne olduğunun bilinmesi, yakın çevrede ve doğada
fark edilmesi, bu ilkeler kullanılarak özgün çalışmalar üretilmesi sağlanır.
S.G.-R.1.4.
Farklı tekniklerin yanı sıra özgün baskı teknikleri üzerinde de durulur. Uygulamalar okulun
şartlarına uygun olarak, güvenlik önlemlerine dikkat edilerek planlanmalıdır.
S.G.-R.1.5.
S.G.-R.1.6.
Disiplinler arası iş birliği kapsamında Türkçe, fen bilimleri, yabancı dil dersi vb. ile ilişkilendirilebilir.
S.G.-R.1.7.
Yazılı ve sözlü ifade, drama vb. yöntemlerin kullanılması üzerinde durulur.
S.G.-R.1.8.
S.G.-R.1.9.
Gözleme dayalı çizimlerde farklı bakış açılarının gösterilmesi üzerinde durulabilir. Çizimler; kuş
bakışı, solucan bakışı, karşıdan bakış, balıkgözü gibi farklı bakış açılarıyla oluşturulabilir.
S.G.-R.1.10.
Toplumsal, sosyal, ekonomik olaylar; doğal afetler, bilimsel gelişmeler, insan hakları, savaş, şiddet,
çevre sorunları, teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik vb. konulardan yararlanılabilir. Bu
bağlamda, ilgili değerlerle ilişki kurulabilir.
S.G.-R.1.11.
S.G.-R.1.12.
Görsel kültür (televizyon, film, müzik klipleri, peyzaj tasarımları, web sayfa tasarımları, sosyal
medya, moda, vitrin tasarımları vb.) üzerinde tartışılması sağlanır.
S.G.-R.1.13.
Bu kazanım grup çalışması olarak planlanabilir. Teknolojik imkânların bulunmadığı koşullarda
fotoğraflardan, kitaplardan, dergilerden vb. materyallerden faydalanılabilir.
S.G.-R.1.14.
S.G.-R.1.15.
Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve resim
çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci yansıtan sunum dosyası oluşturulması
sağlanır.
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S.G.-R.2. Kültürel Miras
S.G.-R.2.1. Sanat Tarihi
S.G.-R.2.1.1.
Öğrencinin düzeyine uygun olarak belirlenen Dünya ve Türk Resim Sanatına ait bilgiler
kazanımlara göre seçilen konuların sanat tarihi boyutuna bağlı olarak verilir.
S.G.-R.2.1.2.
Sanat tarihi boyutunda ele alınan eserin ilk aşamada ne zaman, nerede ve kim tarafından
yapıldığı, ikinci aşamada eserin üslubunun ve eserin kendisine ait özelliklerinin belirlendiği ve
diğer eserlerle karşılaştırıldığı, üçüncü aşamada sanatçının yaşadığı çevresinden nasıl
etkilendiği (özellikle sanatçının içinde yaşadığı yer ve zaman açısından), son aşamada ise
sanat eserinin sanat tarihi içerisindeki önemi hakkındaki sorular üzerinde durulur.
S.G.-R.2.1.3.
Türk kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. farklı kültürlere ait sanat eserleri
incelenir.
S.G.-R.2.1.4.
S.G.-R.2.1.5.
Ressamların kültürel, sosyal, ekonomik, eğitsel vb. açılardan topluma yaptığı katkılar tartışılır.
S.G.-R.2.1.6.
Bu konuda yapılan araştırmaların sınıfta sunulması sağlanır. Grup çalışması yapılabilir. Bu
bağlamda kazanımla ilgili değerlere vurgu yapılır.

S.G.-R.2.2. Müze Eğitimi
S.G.-R.2.2.1.
Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa katkıları üzerinde durulur.
S.G.-R.2.2.2.
S.G.-R.2.2.3.
Müze, ören yeri, tarihi anıtlar, yazma eserler kütüphanesi, sanat galerisi, sanatçı atölyesi vb.
yerlere planlı ve programlı ziyaretler yapılabilir. Bu imkânların bulunmadığı yerlerde
tıpkıbasımlardan, kitaplardan, kataloglardan, belgesellerden vb. materyallerden yararlanılabilir.
S.G.-R.2.2.4.
Tarihi yapılar ile müzelerdeki eserlerin öncelikle bir milletin, sonra ise tüm insanlığın ortak malı
olduğu üzerinde durulur. Sanatın ‘evrensel bir dil’ olma özelliğinin buradan geldiği açıklanır. Bu
konu açıklanırken ilgili değerler ele alınır.
S.G.-R.2.2.5.
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S.G.-R.2.2.6.
S.G.-R.2.2.7.
Teknoloji ve tasarım dersinde yer alan “tasarım süreci ve tanıtım” öğrenme alanıyla
ilişkilendirilebilir. Bu kazanımda grup çalışması yapılabilir.

S.G.-R.3. Sanat (Eser/Ürün) Eleştirisi ve Estetik
S.G.-R.3.1.
Sanat eserini inceleme dört basamakta (betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargı) ele
alınabilir. Sanat eserini inceleme, neyin nasıl anlatıldığının, yani sanatçının neyi anlatmak
istediğinin ve nasıl anlattığının olabildiğince detaylı açıklanmasıdır. İncelemenin sonunda bu
eser başarılı mı, iyi bir eser mi, neden iyi bir eser olduğuna dair bir sonuca varılması gerekir.
S.G.-R.3.2.
Bağlamsal bilginin sanatçının içinde bulunduğu çevre ve şartlar, o dönemde eserin işlevi,
sanatçıyı etkileyen dinsel, düşünsel ve kültürel özellikleri içeren bilgi olduğuna dikkat
edilmelidir. Öznel bilginin bir sanat eserini gözlemleyerek ve inceleyerek elde edilen bilgi
olduğu vurgulanır. Bu konuda öğrencileri yönlendirmek amacıyla çalışma yaprağı hazırlanabilir.
S.G.-R.3.3.
Öğrencilerin düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak açıklamalarının yanı sıra resmin sanat
eleştirisi yöntemine göre incelenmesi sırasında diğer disiplinlerle ilişkilendirme yapılarak
öğrencilerin hareket, dans vb. bağlantı kurması, eser hakkında şiir, kısa bir paragraf ve şarkı
sözü yazması sağlanabilir.
S.G.-R.3.4.
S.G.-R.3.5.
Bu kazanım için seçilen eser hakkında sanat eleştirisi yapıldıktan sonra bu eser hakkında
eleştirmen tarafından yazılmış ve anlatım dili basit olan bir eleştiri yazısı okunabilir. Öğrencilerin
kendi incelemeleri ile eleştirmenin yazısı arasında ilişki kurmaları sağlanır.
S.G.-R.3.6.
S.G.-R.3.7.
Sanat eserindeki farklı anlamlar taşıyan simgeler üzerinde durulur (Arslan ve ejderin gücü,
zeytin dalının barış, hayat ağacının ölümsüzlüğü, nar’ın bolluk ve bereketi, çift başlı kartalın güç
ve kudreti, sekiz köşeli yıldızın merhameti, sabretmeyi, doğruluğu, sadakati, cömertliği,
şükretmeyi vb. temsil etmesi gibi).
S.G.-R.3.8.
Popüler kültürün halkın benimsediği ve çoğunluğunun kabul ettiği, eğlendirici yönü olan ama
kimi zaman estetik içerikten uzak, kitle iletişim için vazgeçilemeyen bir özelliğe sahip olduğu
ve bu anlayışın eserler üzerindeki yansımaları üzerinde durulur.
Bu kazanım bağlamında ilgili değerlere vurgu yapılır.
S.G.-R.3.9.
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S.G.-R.3.10.
Bu kazanımda estetik kuramlarının (dışavurumculuk, biçimcilik, yansıtmacılık, işlevsellik) ne
olduğu üzerinde durulur.
S.G.-R.3.11.
Farklı dönemlerde yapılmış olan sanat eserleri ve zanaat ürünlerinin özellikleri, benzerlik ve
farklılıkları üzerinde durulur.
S.G.-R.3.12.
S.G.-R.3.13.
S.G.-R.3.14.
S.G.-R.3.15.
Farklı sanat kuramlarına (yansıtmacı, ifadeci, biçimci gibi) göre oluşturulmuş sanat eseri
örnekleri öğrencilere seçtirilir. Öğrencilerin seçtikleri o eseri niçin tercih ettiklerini açıklamaları
sağlanır. Bu kazanımla ilgili değerlere değinilebilir.
S.G.-R.3.16.
Bir sanat eserinin duyusal, ekonomik, tarihsel, sosyo-kültürel, işlevsel vb. açılardan
değerlendirilmesinde estetik yargıların farklı olabileceği üzerinde durulur.
S.G.-R.3.17.
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GRAFİK TASARIM MODÜLÜ
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İkinci Düzey

Üçüncü
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Dördüncü
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S.G.-G.1.Görsel İletişim ve Biçimlendirme
S.G.-G.1.1.
S.G.-G.1.2.
Tasarım, grafik tasarım, amblem, logo, kurumsal kimlik tasarımı ve ürünleri (afiş, billboard,
broşür vb.), piktogram, sembol, tipografi, grid, marj, espas, punto, font, görsel veya sözel
hiyerarşi, sanat eleman ve tasarım ilkeleri, illüstrasyon, karakter tasarımı, maskot tasarımı, web
arayüz tasarımı, banner, mail altı tasarım, bilgilendirme tasarımı, dingbat vb. kelimeler örnek
gösterilerek açıklanır.
S.G.-G.1.3.
Grafik tasarım ürününün tasarlanması, basılacak işe göre baskı tekniği seçimi ve baskı öncesi
hazırlık çalışmaları; ofset baskı (düz), tifdruk (çukur) baskı, flekso (lastik) baskı, tipo (yüksek)
baskı, serigrafi (elek-delikli) baskı ve dijital (elektronik ortam) baskı teknikleri, tram çeşitleri ile
montaj bilgisi üzerinde durulur.
S.G.-G.1.4.
Ofset baskı (düz), tifdruk (çukur) baskı, flekso (lastik) baskı, tipo (yüksek) baskı, serigrafi (elekdelikli) baskı ve dijital baskı teknikleri uygulanabilir.
S.G.-G.1.5.
Çocuklar için tasarlanan bir kitap ile yetişkinler için hazırlanan kitaplar arasındaki fark üzerinde
durulabilir. Özellikle kitaplarda kullanılan fontların, görsellerin ve kitabın hacminin nasıl değiştiği
açıklanır.
S.G.-G.1.6.
Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, taslak yapma, detaylandırma ve
grafik tasarım ürününü oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması
sağlanır.
S.G.-G.1.7.
S.G.-G.1.8.
Öğrencinin, yakın çevresinde ve doğada gördüğü çizgileri söylemesi, çizgi türlerini bilmesi,
incelediği grafik tasarım çalışmasındaki çizgilerin anlamlarını fark etmesi, gözlemlerinden yola
çıkarak kontur, hızlı ve kaligrafik çizgiler oluşturması ve çalışmalarında farklı çizgi değerlerini
kullanması üzerinde durulur.
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Öğrenci, biçim/form arasındaki ilişkiyi açıklar ve çalışmalarında biçim (geometrik, organik)/form
(İç bükey, dış bükey, negatif, pozitif) kullanır.
Rengin nasıl oluştuğu; ana, ara, zıt, sıcak-soğuk, akromatik, açık-koyu, ton, armoni,
tamamlayıcı, kromatik vb. renk özellikleri; ifadeci yönü (sosyolojik, psikolojik vb. etkisini);
ürünlerde anlamı vurgulamak için rengin nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.
Dokunun gerçek, yapay özellikleri; görsel, dokunsal gibi doku türleri; dokunun insanın
duyularını nasıl etkilediği; dokunun yüzey süslemesinde kullanılması vurgulanır ve doku
kullanılarak özgün çalışmaların oluşturulması sağlanır.
Öğrencinin düzeyine göre çalışmalarında çizgi, hava (renk) perspektifini ve negatif-pozitif
(boşluk-doluluk) alanı kullanmaları sağlanır. Örneğin; mekânda derinlik etkisi yaratmak için tek
kaçışlı / iki kaçışlı perspektif ve hava perspektifi kullanılır.
S.G.-G.1.9.
Ritim türlerinin bilinmesi; yakın çevresinde ve doğada gördüğü ritim özelliklerinin tanınması;
motif ve birim tekrarının kavranması; tasarımcının çalışmalarında ritim kullanarak hareketi nasıl
sağladıklarının fark edilmesi; ritim ilkelerinin kullanılarak özgün tasarımların oluşturması
üzerinde durulur.
Öğrencinin denge türlerini (simetrik, asimetrik, merkezi) bilmesi, doğada ve tasarımlardaki
denge türlerini tanıması, denge ilkesinin neden önemli olduğunu anlaması, tasarımda kullanılan
farklı denge türlerinin anlamlarını fark etmesi, çalışmalarında denge türlerinin kullanılması
sağlanır.
Oran-orantı ve ölçünün ne olduğunun bilinmesi, çevrede gözlemlenen canlı veya cansız
varlıkların orantılarına göre çizilmesi, ürünlerdeki ifadeyi güçlendirmek için oran-orantının
gerçekçi veya abartılı olarak nasıl kullanıldığını fark etmesi üzerine yoğunlaşılır.
Vurgunun, birliğin (ahenk-uyum), çeşitliliğin ne olduğunun bilinmesi, yakın çevrede ve doğada
fark edilmesi, bu ilkeler kullanılarak özgün çalışmalar üretilmesi sağlanır.
S.G.-G.1.10.
Bir üniversitenin, herhangi bir olimpiyat oyunlarının, hayali bir firmanın kurumsal kimlik tasarımı
hazırlanabilir. Kurumsal kimlik tasarımlarının iletişime dayalı işlevleri üzerinde durulur ve
örnekler üzerinde incelemeler yapılır. Hayali bir kurumun (üniversite), firmanın ve
organizasyonun kurumsal kimlik tasarım ürünleri hazırlanır.
S.G.-G.1.11.
Toplumsal, sosyal, ekonomik, afet, sürdürülebilirlik, bilimsel gelişmeler, insan hakları, teknolojik
gelişmeler vb. konuların işlendiği afiş çalışmaları oluşturulur. Bu bağlamda, ilgili değerlerle ilişki
kurulabilir.
S.G.-G.1.12
Ambalaj tasarımı üzerinde durulur. Ambalajın koruma ve taşınma özelliği dışında özellikle
yüzeyindeki etiketleri, bilgilendirme ve tanıtma amaçlı yapılan yüzey görseli örnekleri incelenir
ve çalışma yapılır.
S.G.-G.1.13
Teknolojik cihazlardan video, bilgisayar, fotoğraf makinesi, çizim tableti vb. yararlanarak web
ara yüz tasarımı oluşturma üzerinde durulur. Çoklu ortam tasarımlarının ne olduğuna değinilir,
şimdiki ve gelecekteki önemi üzerinde durulur.
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S.G.-G.1.14
Kitap kapağı ve sayfa tasarımında ebru, tezhip vb. farklı geleneksel el sanatı örneklerinden bir
veya birkaçı bir arada kullanılır.
S.G.-G.1.15.
İllüstrasyonun ne olduğu hakkında bilgi verilir, örnekler incelenir ve öğrencilerin hikâye, fıkra
veya kendi oluşturduğu öykünün illüstrasyonunu yapmaları sağlanır. Disiplinler arası iş birliği
kapsamında Türkçe, fen bilimleri, yabancı dil dersi vb. ile ilişkilendirilebilir.
S.G.-G.1.16.
Kuru boya, suluboya, pastel boya, fırça vb. ile video, bilgisayar, fotoğraf makinesi, çizim tableti
vb. çağdaş malzemeler tercih edilebilir.
S.G.-G.1.17.
Günümüz kitle iletişim araçlarında kullanılan kinetik tipografi örnekleri incelenir. Türk büyükleri
ve atasözleri başta olmak üzere düşünür veya filozofların sözleri hareketli ve sesli olarak
düzenlenir. Bu bağlamda, ilgili değerlerle ilişki kurulabilir.
S.G.-G.1.18.
S.G.-G.1.19.
Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, taslak yapma, detaylandırma ve
grafik tasarım çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci yansıtan sunum dosyası
hazırlanır.

S.G.-G.2. Kültürel Miras
S.G.-G.2.1 Sanat Tarihi
S.G.-G.2.1.1.
Türk grafik tasarım tarihi, Orta Asya Türk tasarım tarihinden başlayarak günümüze kadar geçen
süreçte tasarım yaklaşımları seçilen konuya bağlı olarak verilir. Bu bağlamda, ilgili değerlerle
ilişki kurulabilir.
S.G.-G.2.1.2.
Türk kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. farklı kültürlere ait grafik tasarım
çalışmaları incelenir.
S.G.-G.2.1.3.
S.G.-G.2.1.4.
S.G.-G.2.1.5.
İllüstratörün eserlerini oluşturmak için fırça, boya, kâğıt veya bilgisayar ile çizim tableti vb.
malzemeleri kullandığı örneğindeki gibi tasarım alanındaki meslekler ve kullanılan malzemeler
üzerinde durulur.
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S.G.-G.2.2. Müze Eğitimi
S.G.-G.2.2.1.
Müze, müze türleri, işlevleri ve müzelerin grafik tasarım bağlamındaki kültürel mirasa katkıları
üzerinde durulur. Grafik tasarım çalışmalarını içeren müzeler eğitsel boyutu dikkate alınarak bir
program dâhilinde ziyaret edilebilir. Grafik tasarım çalışmalarını içeren müzelerin tasarım
müzesinin bulunmadığı yerlerde internetten, tıpkıbasımlardan, belgesellerden
vb.
materyallerden yararlanılır.
Teknolojik cihazlardan video, bilgisayar, fotoğraf makinesi, çizim tableti vb. yararlanarak web ara
yüz tasarımı oluşturma üzerinde durulur.

S.G.-G.3. Sanat (Eser/Ürün) Eleştirisi ve Estetik
S.G.-G.3.1.
İçinde bulunduğu çevre ve şartlara göre çalışmaları eser/ürün eleştirisi yöntemine göre (afiş
vb.) analiz etmesi sağlanır. Tasarımcının neyi anlatmak istediği ve nasıl anlattığı noktasına
dikkat çekilir.
S.G.-G.3.2.
Bir afiş tasarımı üzerinde durulabilir.
S.G.-G.3.3.
S.G.-G.3.4.
Farklı üsluplarda yapılmış grafik tasarım örnekleri öğrencilere seçtirilir.
Öğrencilerin seçtikleri grafik tasarım örneğini niçin tercih ettiklerini açıklamaları sağlanır.
S.G.-G.3.5.
Geçmişten günümüze grafik tasarım çalışmalarının farklı zaman dilimlerindeki işlevleri üzerinde
durulur.
S.G.-G.3.6.

25

SERAMİK MODÜLÜ
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S.G.-S 1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme
S.G.-S 1.1.
Seramik kavramı, türleri, ilgili terimleri ve önemi üzerinde durulur.
S.G.-S.1.2.
S.G.-S.1.3.
S.G.-S.1.4.
Kazıma, plaka, ajur (oyma), rölyef ve çimdikleme, dolama (sucuk ve sarma) yöntemi
kullanılabilir.
S.G.-S.1.5.
Endüstriyel, bahçe, sanatsal seramik vb. üzerinde durulur.
S.G.-S.1.6.
Öğrencinin, yakın çevresinde ve doğada gördüğü çizgileri söylemesi, çizgi türlerini bilmesi,
incelediği seramik çalışmasındaki çizgilerin anlamlarını fark etmesi ve çalışmalarında farklı çizgi
değerlerini kullanması üzerinde durulur.
Biçim/form arasındaki ilişkiyi açıklaması, çalışmalarında biçim (geometrik, organik) form (İç
bükey, dış bükey, negatif, pozitif) kullanmaları sağlanır.
Rengin nasıl oluştuğu; ana, ara, zıt, sıcak-soğuk, akromatik, açık-koyu, ton, armoni,
tamamlayıcı, kromatik vb. renk özellikleri; rengin ifadeci yönü (sosyolojik, psikolojik vb. etkisi)
vurgulanır.
Başlangıç ve gelişim düzeylerine göre çalışmalarında mekân olgusunun göz önüne alınması
gerektiği üzerinde durulur.
Dokunun gerçek, yapay özellikleri; görsel, dokunsal gibi doku türlerinin tanınması; dokunun
insanın duyularını nasıl etkilediği; dokunun yüzey süslemesinde kullanılması; dokuyu kullanarak
özgün çalışmalar oluşturulması sağlanır.
S.G.-S.1.7.
Ritim türlerinin bilinmesi; yakın çevresinde ve doğada gördüğü ritim özelliklerinin tanınması;
motif ve birim tekrarının kavranması; sanatçıların eserlerinde ritmi kullanarak hareketi nasıl
sağladığını fark etmesi; ritim ilkelerinin kullanılarak özgün çalışmaların oluşturulması üzerinde
durulur.
Öğrencinin denge türlerini (simetrik, asimetrik, merkezi) bilmesi, doğada ve sanat eserlerindeki
denge türlerini tanıması, seramik çalışmasında denge ilkesinin neden önemli olduğunu
anlaması, farklı denge türlerinin anlamlarını ayırt etmesi, çalışmalarında denge türlerini
kullanması sağlanır.

27

Oran-orantı ve ölçünün ne olduğunun bilinmesi, çevrede gözlemlenen canlı veya cansız
varlıkların orantılarına göre çizilmesi, seramik sanatçısının ürünlerindeki ifadeyi güçlendirmek
için oran-orantıyı gerçekçi veya abartılı olarak nasıl kullandığını fark etmesi üzerine yoğunlaşılır.
Vurgunun ne olduğunun bilinmesi, yakın çevrede ve doğada görülen vurgu ilkesinin fark
edilmesi, vurgunun kullanılarak özgün çalışmalar üretilmesi, seramik sanatçısının duygularını
ve düşüncelerini çalışmalarına yansıtırken vurgu ilkesini nasıl kullandığını anlaması sağlanır.
Birliğin (ahenk, uyum) ne olduğunun bilinmesi, yakın çevrede ve doğada görülen birlik ilkesinin
fark edilmesi, birliğin kullanılarak özgün çalışmalar üretilmesi, seramik sanatçısının duygularını
ve düşüncelerini çalışmalarına yansıtırken birlik ilkesini nasıl kullandığı üzerinde durulur.
Çeşitliliğin bir veya daha fazla sanat elemanının uyumlu birlikteliği olduğunun bilinmesi, yakın
çevrede ve doğada görülen çeşitlilik ilkesinin fark edilmesi, çeşitliliğin kullanılarak özgün
çalışmalar üretilmesi, seramik sanatçısının duygularını ve düşüncelerini çalışmalarına
yansıtırken çeşitlilik ilkesini nasıl kullandığını anlaması sağlanır.
S.G.-S.1.8.
Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve
seramik ürününü oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır.
S.G.-S.1.9.
Ekonomi, sürdürülebilirlik, doğal afet, çevre duyarlılığı, bilimsel gelişmeler, teknolojik vb.
konulardan yararlanılabilir. Bu bağlamda, ilgili değerlerle ilişki kurulabilir.
S.G.-S.1.10.
S.G.-S.1.11.
S.G.-S.1.12.
S.G.-S.1.13.
Tema, sevgi gibi soyut kavramları içerirken, konu doğa sevgisi gibi daha somut kavramları
kapsayabilir. Bu bağlamda, ilgili değerlerle ilişki kurulabilir.
S.G.-S.1.14.
S.G.-S.1.15.
Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve
seramik çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci yansıtan sunum dosyası hazırlanır.

S.G.-S.2. Kültürel Miras
S.G.-S.2.1.
S.G.-S.2.1.1.
Öğrencinin düzeyine uygun olarak belirlenen Dünya ve Türk Seramik Sanatına ait bilgiler,
kazanımlara göre seçilen konuların sanat tarihi boyutuna bağlı olarak verilir.
S.G.-S.2.1.2.
Türk kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. kültürlere ait sanatçı ve eserlerinden
örnekler incelenir.
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S.G.-S.2.1.3.
Bu konuda yapılan araştırmaların grup çalışması olarak sınıfta sunulması sağlanır. Bu
bağlamda, ilgili değerlerle ilişki kurulabilir.
S.G.-S.2.1.4.

S.G.-S.2.2. Müze Eğitimi
S.G.-S.2.2.1.
Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa katkıları üzerinde durulur.
S.G.-S.2.2.2.
S.G.-S.2.2.3.
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere planlı ve programlı ziyaretler yapılır.
Bu imkânların bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden, vb. materyallerden
yararlanılır.
S.G.-S.2.2.4.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi incelenebilir. Bu sınıf düzeyinde sosyal bilgiler ders konuları ile
ilişkilendirme yapılır.

S.G.-S.3. Sanat (Eser/Ürün) Eleştirisi ve Estetik
S.G.-S.3.1.
S.G.-S.3.2.
Bağlamsal bilginin sanatçının içinde bulunduğu çevre ve şartlar, o dönemde eserin işlevi,
sanatçıyı etkileyen dinsel, düşünsel ve kültürel özellikleri içeren bilgi olduğuna dikkat
edilmelidir. Öznel bilginin bir sanat eserini gözlemleyerek ve inceleyerek elde edilen bilgi
olduğu vurgulanır. Bu konuda öğrencileri yönlendirmek amacıyla çalışma yaprağı hazırlanabilir.
S.G.-S.3.3.
S.G.-S.3.4.
S.G.-S.3.5.
S.G.-S.3.6.
S.G.-S.3.7.
S.G.-S.3.8.
Bir sanat eserinin öğrenci seviyesine göre duyuşsal, ekonomik, dini, politik, tarihi ve bunun gibi
unsurlar açısından değerlendirilmesinin gerekçeleri üzerinde durulur.
S.G.-S.3.9.
Öğrencilerden seramik çalışmalarında neyi yansıtmak istediklerini söylemeleri ve sınıf
arkadaşlarının çalışmalarında neyi yansıttıkları hakkında fikir yürütmeleri sağlanır.
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Üçüncü Düzey

Dördüncü Düzey

S.G.-E.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme
S.G.-E.1.1.
Ebru kavramı ve önemi üzerinde durulur.
S.G.-E.1.2.
Boya ve kitrenin hazırlanması, öd-su oranının ayarlanması vb. konular üzerinde de durulur.
S.G.-E.1.3.
S.G.-E.1.4.
Farklı çizgi değerlerini kullanması üzerinde durulur.
Öğrencinin, yakın çevresinde ve doğada gördüğü çizgileri söylemesi, çizgi türlerini bilmesi,
incelediği ebru çalışmasında çizgilerin anlamlarını fark etmesi ve çalışmalarındafarklı çizgi
değerlerini kullanması üzerinde durulur. Öğrencinin çalışmalarında biçimi (geometrik, organik)
kullanması sağlanır.
Rengin nasıl oluştuğu; ana, ara, zıt, sıcak-soğuk, akromatik, açık-koyu, ton, armoni, tamamlayıcı,
kromatik vb. renk özellikleri; ifadeci yönü (sosyolojik, psikolojik vb. etkisini); ürünlerde anlamı
vurgulamak için rengin nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.
Dokunun gerçek, yapay özellikleri; görsel, dokunsal gibi doku türleri; dokunun insanın
duyularını nasıl etkilediği; dokunun yüzey süslemesinde kullanılması vurgulanır ve doku etkisini
kullanarak özgün çalışmaların oluşturulması sağlanır.
Öğrencinin düzeyine göre çalışmalarında çizgi, hava (renk) perspektifini ve negatif-pozitif
(boşluk-doluluk) alanı kullanmaları sağlanır.
S.G.-E.1.5.
Ritim türlerinin bilinmesi; yakın çevresinde ve doğada gördüğü ritim özelliklerinin tanınması;
motif ve birim tekrarının kavranması; ebru sanatçısının eserlerinde ritim kullanarak hareketi nasıl
sağladığının fark edilmesi; ritim ilkelerinin kullanılarak özgün çalışmaların oluşturması üzerinde
durulur.
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Öğrencinin denge türlerini (simetrik, asimetrik, merkezi) bilmesi, doğada ve ebru
çalışmalarındaki denge türlerini tanıması, denge ilkesinin neden önemli olduğunu anlaması,
kullanılan farklı denge türlerinin anlamlarını fark etmesi, çalışmalarında denge türlerini kullanması
sağlanır.
Oran-orantı ve ölçünün ne olduğunun bilinmesi, çevrede gözlemlenen canlı veya cansız
varlıkların orantılarına göre çizilmesi, ürünlerdeki ifadeyi güçlendirmek için oran-orantının
gerçekçi veya abartılı olarak nasıl kullanıldığını fark etmesi üzerine yoğunlaşılır.
Vurgunun, birliğin (ahenk-uyum), çeşitliliğin ne olduğunun bilinmesi, yakın çevrede ve doğada
fark edilmesi, bu ilkeler kullanılarak özgün çalışmalar üretilmesi sağlanır.
S.G.-E.1.6.
Battal ebrudan başlanarak (gel-git, şal, taraklı, bülbülyuvası, hatip vb.)klasik ebru çeşitleri
üzerinde durulur, uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir ve uygulanır.
S.G.-E.1.7.
Papatya, menekşe, karanfil, lale vb. ebru çeşitleri üzerinde durulur ve uygulanır.
S.G.-E.1.8.
Öğrencinin çevresini gözlemleyerek doğadan farklı çiçek türlerini, insan ve hayvan figürlerini
vb. ebru çalışmasına aktarması beklenir.
S.G.-E.1.9.
Kâğıt dışında kumaş, ahşap, seramik vb. malzemeler üzerine ebru uygulanır.
S.G.-E.1.10.
Ebru-minyatür, ebru-tezhip vb. farklı geleneksel kitap sanatları alanları bir arada uygulanır.
S.G.-E.1.11.

S.G.-E.2. Kültürel Miras
S.G.-E.2.1. Sanat Tarihi
S.G.-E.2.1.1.
Ebrunun kitap sanatları içerisindeki yeri ve kültürün bir parçası olduğu üzerinde durulabilir.
S.G.-E.2.1.2.
Ebru sanatçısının kültürel, sosyal, ekonomik, eğitsel, evrensel vb. açılardan topluma yaptığı
katkılar tartışılır. Bu bağlamda, ilgili değerlerle ilişki kurulabilir.
S.G.-E.2.1.3.
Geçmişte ve günümüzde yapılan ebrular uygulama alanları; konu, tür, renk ve kompozisyon
açısından değerlendirilir.
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S.G.-E.2.2. Müze Eğitimi
S.G.-E.2.2.1.
Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa katkıları üzerinde durulur. Müze, sanat galerisi,
sanatçı atölyeleri, kütüphaneler gibi yerlerin ebru sanatındaki önemini kavraması sağlanır.
S.G.-E.2.2.2.
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, kütüphane vb. yerlere planlı ve programlı ziyaretler yapılır.
Bu imkânların bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden vb. materyallerden
yararlanılır.
S.G.-E.2.2.3.

S.G.-E.3. Sanat (Eser/Ürün) Eleştirisi ve Estetik
S.G.-E.3.1.
Öğrencinin düzeyine göre seçilen farklı ebru örnekleri tür, renk, çizgi ve biçim/şekil açısından
incelenebilir.
S.G.-E.3.2.
Ebru çalışmasını inceleme dört basamakta (betimleme, çözümleme, yorumlama, yargı) ele
alınır.
S.G.-E.3.3.
Farklı ebru örnekleri öğrencilere seçtirilir. Öğrencilerin beğendikleri ebru örneğini niçin tercih
ettiklerini açıklamaları istenir.
S.G.-E.3.4.
S.G.-E.3.5.
S.G.-E.3.6.
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TEZHİP MODÜLÜ
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S.G.-T.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme
S.G.-T.1.1.
Tezhip sanatının ortaya çıkışı, özellikleri, teknikleri, araç-gereçleri, uygulama alanları ve seçilen
konular üzerinde durulur.
S.G.-T.1.2.
Geleneksel Türk süsleme motifleri (bitkisel, hayvansal, yazılı, geometrik vb.) üzerine örnekler
gösterilir ve sınıflandırma yapılması sağlanır.
S.G.-T.1.3.
Tezhibin, el yazmalarındaki (zahriye, serlevha, ünvan sayfası, hatime sayfası, durak, güller) ve
hat sanatındaki (hilye, levha, kıta, murakka) sınıflandırılması üzerinde durulur. Serbest düzende
oluşturulan kompozisyonlar incelenebilir.
S.G.-T.1.4.
Bitkisel motiflerin içerisinde yer alan yaprak ve çeşitleri, sap çıkmaları, hatai, penç, goncagül,
sazyolu, yarı üsluplaştırılmış çiçekler vb. motifler incelenir ve çizimi yapılır. Çizimler kurşun
kalem ve fırça ile oluşturulur.
S.G.-T.1.5.
Hayvansal çıkışlı motiflerden rûmi ve çeşitleri, münhani ve çintemani motifleri inceletilerek çizimi
yaptırılır.
S.G.-T.1.6.
Hayvan motifleri kapsamında efsanevi hayvan motifleri ve tabiat kaynaklı hayvan motifleri
inceletilerek çizimi yaptırılır.
S.G.-T.1.7.
Bulut motifi ve çeşitleri tanıtılır. Minyatür, çini vb. diğer geleneksel el sanatlarındaki kullanımına
örnekler verilerek çizimi yaptırılır.
S.G.-T.1.8.
Geçme/ zencerekler ve kullanım yerleri örnekler üzerinden inceletilerek çizimi yaptırılır.
S.G.-T.1.9.
Tığ motifi örnekler üzerinde incelenerek kullanım alanları üzerinde durulur, çizimi yaptırılır.
S.G.-T.1.10.
Geometrik motifler incelenerek kullanım alanları üzerinde durulur, çizimi yaptırılır.
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S.G.-T.1.11.
Helezoni, ulama, “S” hatlı, şemse içinde “S” hatlı ters simetri, daire içinde “S” hatlı ters simetri,
belirli bir noktadan (yaprak kümesi, bulut, kaya parçası vb.) çıkılarak yapılan, sürgit, farklı
başlama noktaları ile oluşturulan, daire içinde 1/4, 1/6, 1/8 ve 1/12 yerleşim düzeninde
kompozisyon çalışması yaptırılır. Şemse içinde yapılan kompozisyonlarda öncelikle şemse
çizimine ilişkin bilgiler üzerinde durulur.
S.G.-T.1.12.
Banyo ve sürme usulü kâğıt boyama tekniği üzerinde durulur. Bu işlemin yapılma sürecinde
çay, kahve, soğan kabuğu, ceviz kabuğu, kına vb. doğal malzemelerin kullanılması sağlanır.
S.G.-T.1.13.
Aharın tezhip sanatındaki kullanımı ve önemi belirtilir. Nişasta ve yumurta ile kâğıt aharlama
tekniği uygulatılır.
S.G.-T.1.14.
Tezhip sanatında kullanılan altının özelliği, altın varakların ezilmesi, uygulanması ve
parlatılması hakkında bilgi verilir. Altının kullanım yerleri açıklanır.
S.G.-T.1.15.
Klasik tezhip, halkâr, zerefşan, şükufe ve münhaninin boyama usulleri ve özellikleri, kullanım
yerleri açıklanır. Öğrenci tarafından hazırlanan ya da mevcut desen kopya edilerek,
paspartuya ya da önceden boyanmış kâğıda aktarılır. Belirlenen tekniğe uygun olarak (halkâr,
şükûfe, münhani vb.) boyanır.
S.G.-T.1.16.
Tezhip çalışması sırasıyla desenin hazırlanması, desenin kâğıda ya da paspartuya aktarılması
(eğer kâğıt renklendirilecekse kâğıdın boyanması), altın kullanılacak yerlerin boyanması,
parlatılması, çalışmada yer alan diğer motiflerin renklendirilmesi, tahrir çekilmesi ve zeminin
doldurulması işlemlerini içerir.
S.G.-T.1.17.
S.G.-T.1.18.
Tezhip-minyatür, tezhip- ebru gibi farklı geleneksel kitap sanatları alanları bir arada kullanılır.
S.G.-T.1.19.
S.G.-T.1.20.
S.G.-T.2. Kültürel Miras
S.G.-T.2.1. Sanat Tarihi
S.G.-T.2.1.1.
S.G.-T.2.1.2.
S.G.-T.2.1.3.
S.G.-T.2.1.4.
Geçmişte ve günümüzde yapılmış tezhip eserler tür, renk ve kompozisyon açısından
değerlendirilir.
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S.G.-T.2.2. Müze Eğitimi
S.G.-T.2.2.1.
Müze, sanat galerisi, kütüphane, sanatçı atölyeleri ve bunun gibi yerlerin tezhip sanatındaki
önemine vurgu yapılır.
S.G.-T.2.2.2.
S.G.-T.2.2.3.
Müzelerin bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden vb. materyallerden
yararlanılır.

S.G.-T.3. Sanat (Eser/Ürün) Eleştirisi ve Estetik
S.G.-T.3.1.
Öğrencilerin başlangıç ve gelişim düzeylerine göre seçilen geçmiş ve günümüzde yapılmış iki
tezhip eseri, renk, çizgi, biçim/şekil, seçilen konu ve kompozisyon açısından incelenir.
S.G.-T.3.2.
S.G.-T.3.3.
Tezhip sanatçılarının (müzehhip/müzehhibe) niçin tezhip yaptıkları tartışılır.
S.G.-T.3.4.
Farklı üsluplara göre yapılmış eser örnekleri öğrencilere seçtirilir. Öğrencilerin seçtikleri o eseri
niçin tercih ettiklerini açıklamaları sağlanır.
S.G.-T.3.5.
S.G.-T.3.6.
S.G.-T.3.7.
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İkinci Düzey
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Üçüncü Düzey

Dördüncü Düzey

S.G.-M.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

S.G.-M.1.1
Minyatür sanatının ortaya çıkışı, özellikleri, teknikleri, araç-gereçleri, geçmiş ve günümüz
uygulama alanları ve seçilen konular üzerinde durulur. Bu bağlamda, ilgili değerlerle ilişki
kurulabilir.
S.G.-M.1.2.
Banyo ve sürme usulü kâğıt boyama tekniği üzerinde durulur. Bu işlemin yapılma sürecinde
çay, kahve, soğan kabuğu, ceviz kabuğu, kına vb. doğal malzemeler kullanılır.

S.G.-M.1.3.
Aharın minyatür sanatındaki kullanımı ve önemi belirtilir. Nişasta ve yumurta ile kâğıt aharlama
tekniği uygulanır.

S.G.-M.1.4.
Minyatür sanatında kullanılan altının özelliği, altın varakların ezilmesi, uygulanması ve
parlatılması hakkında bilgi verilir. Altının kullanım yerleri açıklanır. Zerefşan yapımı ve
uygulandığı yerler hakkında bilgi verilir

S.G.-M.1.5.
Ağaç çeşitleri, çiçek, deniz, nehir, bulut, yeryüzü düzenlemesi vb. çizimleri hakkında bilgi
verilir. Karakalemle tarama ve noktalama çalışma örnekleri üzerinde durulur; çizimleri yapılır.
Nüanslı fırça uygulamaları yapılır. Doğada yer alan unsurlara örnekler verilerek farklı boyama
şekilleri tarama, noktalama vb. kullanım yerlerine ve renk özelliklerine göre uygulanır.

S.G.-M.1.6.
Hayvan figürlerinin anatomik yapısı dikkate alınarak çizimler yapılır. Bu çalışmada drama
yönteminden faydalanılabilir. Minyatürde kullanılan hayvan figürlerine ilişkin örnekler verilirken,
görsel ve yazılı materyallerden faydalanılır. Nüanslı fırça uygulamaları yapılır. Renklendirme
aşamasında noktalama-tarama çalışmasının önemi vurgulanarak özellikleri, kullanılan renkler
açıklanır.

S.G.-M.1.7.
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S.G.-M.1.8.
Minyatüre özgü insan figürü farklı duruş ve hareketlerle çizilir. Bu çalışmada yaratıcı drama
yönteminden faydalanılabilir. İnsan figürü çizimi genel olduğu gibi baş, saç, sakal, yüz, el, ayak
vb. çizimi detaylandırılarak anlatılır. Nüanslı fırça uygulamaları yapılır. Renklendirme
aşamasında noktalama-tarama çalışmasının önemi vurgulanarak özellikleri, kullanılan renkler
açıklanır.

S.G.-M.1.9.
Bu konu işlenirken tıpkıbasımlardan, kitaplardan,
belgesellerden vb. materyallerden
yararlanılır, geçmiş ve günümüz sanatçılarının eserlerinden örnekler verilir.

S.G.-M.1.10.
S.G.-M.1.11.
Kaynak seçiminde temalar, konu alanları, fikirler, şiirler, hikâyelerden vb. faydalanılması
sağlanmalıdır. Bu kazanım uygulanırken seçilen kaynakların değerlerle ve farklı ders alanlarıyla
(müzik, sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilimleri vb.) ilişkilendirilmesine dikkat edilmelidir.

S.G.-M.1.12.
Yazılı ve sözlü ifade, drama vb. yöntemlerin kullanılması üzerinde durulmalıdır.

S.G.-M.1.13.
Doğal afetler, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik, küresel ısınma, şiddet, toplumsal olaylar,
bilimsel gelişmeler, popüler kültür vb. konulardan yararlanılabilir. Bu bağlamda, ilgili değerlerle
ilişki kurulabilir.
S.G.-M.1.14.
Ebru-minyatür, minyatür-tezhip vb. farklı geleneksel kitap sanatları alanları bir arada kullanılır.

S.G.-M.1.15.
S.G.-M.1.16.

S.G.-M.2. Kültürel Miras
S.G.-M.2.1. Sanat Tarihi
S.G.-M.2.1.1.
S.G.-M.2.1.2.
S.G.-M.2.1.3.
Minyatürlerin geçmişte yaşanmış önemli tarihi olayları, mekânları, toplumsal ve kültürel yapıyı
günümüze nasıl yansıttığını öğrencilerin fark etmesi sağlanır. Örnek minyatürlerin
belirlenmesinde çeşitli kitap, dergi, internet, tıpkıbasım, belgesel vb. materyallerden
yararlanılır.

S.G.-M.2.1.4.
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S.G.-M.2.1.5.
Sanat tarihi boyutunda ele alınan minyatürün ilk aşamada ne zaman, nerede ve kim tarafından
yapıldığı, ikinci aşamada bu minyatürün üslubunun ve minyatürün kendisine ait özelliklerinin
belirlendiği ve diğer minyatürlerle karşılaştırıldığı, üçüncü aşamada nakkaşın yaşadığı
çevresinden nasıl etkilendiği (özellikle nakkaşın içinde yaşadığı yer ve zaman açısından), son
aşamada ise minyatürün sanat tarihi içerisindeki önemi hakkındaki sorular üzerinde durulur.

S.G.-M.2.1.6.

S.G.-M.2.2. Müze Eğitimi

S.G.-M.2.2.1.
Müze, sanat galerisi, kütüphane, sanatçı atölyeleri ve bunun gibi yerlerin minyatür sanatındaki
önemine vurgu yapılır. Bu yerlere planlı ve programlı ziyaretler gerçekleştirilir. Bu imkânların
bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden vb. materyallerden yararlanılır.

S.G.-M.2.2.2.
S.G.-M.3. Sanat (Eser/Ürün) Eleştirisi ve Estetik
S.G.-M.3.1.
Geçmiş ve günümüz minyatürlerine örnekler gösterilir. Öğrencilerden örneklerde seçilen
konuların neler olduğu hakkında fikirlerini söylemeleri istenir.

S.G.-M.3.2.
Minyatür sanatçılarının (nakkaşların) niçin minyatür yaptıkları tartışılır.

S.G.-M.3.3.
Seçilen eserler teknik, konu, renk ve kompozisyon düzeni açısından incelenir, benzerlik ve
farklılıklar belirlenir.

S.G.-M.3.4.
Farklı üsluplara göre yapılmış minyatür örnekleri öğrencilere seçtirilir. Öğrencilerin seçtikleri o
minyatürü niçin tercih ettiklerini açıklamaları sağlanır.

S.G.-M.3.5.
Geçmiş ve günümüz minyatürlerinden örnekler gösterilir. Sanat eserini inceleme, dört
basamakta (tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı) ele alınabilir. Minyatürü inceleme,
neyin nasıl anlatıldığının, yani sanatçının neyi anlatmak istediğinin ve nasıl anlattığının
olabildiğince detaylı açıklanmasıdır. İncelemenin sonunda bu eserin sanat eseri olup olmadığı,
eser başarılı mı, iyi bir eser mi ve neden iyi bir eser olduğuna dair bir sonuca varılması gerekir.

S.G.-M.3.6.
S.G.-M.3.7.
S.G.-M.3.8.
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