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5. SINIF
DİL             

BECERİLERİ 

MEVCUT 
KAZANIM 

SAYISI 

KRİTİK KAZANIM    
SAYISI 

KRİTİK OLMAYAN 
KAZANIM SAYISI 

DİNLEME/İZLEME 12 7 5 

KONUŞMA 7 4 3 

OKUMA 34 18 16 

YAZMA 16 10 6 

TOPLAM 69 39 30 

KAZANIM VE AÇIKLAMALAR 

T.5.1. DİNLEME/İZLEME

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

a) Çizgi film vb. izletilerek örtülü anlamlar hakkında çıkarımda bulunulması sağlanır.

b) Öğrencilerin dinlediklerindeki/izlediklerindeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.

T.5.2. KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve sunum 
öncesinde prova yapmaları sağlanır. 

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır. 

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır. 

T.5.3. OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, grup hâlinde, soru sorarak, söz korosu, ezberleyerek ve hızlı 
okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. 
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Söz Varlığı 

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder. 

T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 

Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır. 

Anlama 

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. 

Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez. 

T.5.3.13. Okuduklarını özetler. 

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T.5.3.15. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 

T.5.3.17. Metni yorumlar. 

a) Yazarın bakış açısını fark etmeleri, olayları ele alış şeklini yorumlamaları ve öğrencilerin 
metinle ilgili kendi bakış açılarını ifade etmeleri sağlanır. 

b) Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması 
sağlanır. 

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. 

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 

T.5.3.20. Metnin konusunu belirler. 

T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 

a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır. 

b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur. 

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir. 

İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır. 

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır. 

T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 

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

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten 
ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur. 

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 
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T.5.4. YAZMA 

T.5.4.1. Şiir yazar. 

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 

a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden 
oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır. 

b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya ve günlük hayattan örnekler vermeye 
teşvik edilir. 

c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanmaları sağlanır. 

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyimlerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye 
unsurlarını belirlemeleri sağlanır. 

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

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 

Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa 
çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın 
kullanılan işlevleri üzerinde durulur. 

T.5.4.8. Sayıları doğru yazar. 

Kesirli sayıların, sıra ve üleştirme sayılarının, dört veya daha çok basamaklı sayıların 
yazımları üzerinde durulur. 

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. 

Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 

Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses 
olayları üzerinde durulur. 

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin 
Türkçelerini kullanır. 

T.5.4.14. Kısa metinler yazar. 

Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir. 

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

 

 

 




