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6. SINIF

DİL             
BECERİLERİ 

MEVCUT 
KAZANIM 

SAYISI 

KRİTİK KAZANIM    
SAYISI 

KRİTİK OLMAYAN 
KAZANIM SAYISI 

DİNLEME/İZLEME 12 6 6 

KONUŞMA 7 3 4 

OKUMA 35 21 14 

YAZMA 14 7 7 

TOPLAM 68 37 31 

KAZANIM VE AÇIKLAMALAR 

T.6.1. DİNLEME/İZLEME

T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü
anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır.

b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.

T.6.2. KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve 
prova yapmaları sağlanır. 

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek 
konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. 

T.6.3. OKUMA

Akıcı Okuma

T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi    
yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. 
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Söz Varlığı 

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 

İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur. 

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

Anlama 

T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir. 

T.6.3.16. Okuduklarını özetler. 

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. 

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. 

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 

T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar. 

a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. 

b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 

c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır. 

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 

a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir. 

b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. 

T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 

T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın 
işlevi vurgulanır. 

T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. 

İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır. 

T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 
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T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 

a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması 
sağlanır. 

b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı 
vurgulanır. 

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 

T.6.4. YAZMA 

T.6.4.1. Şiir yazar. 

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 

a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde 
yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır. 

b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir. 

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm 
ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. 

b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları 
için teşvik edilir. 

T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır. 

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. 

a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak 
anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. 

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 




