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KONU KAZANIM 

-Hikâye 

-Fiilde zaman ve kip 

Metin türlerinin ortaya çıkması ve çeşitlenmesinde etkili olan unsurları belirler. 

Metnin üslup özelliklerini belirler.  

Metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirir.  

Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler.  

-Hikâye Çeşitleri ve 

Özellikleri 

-Ek-fiil,  yapılarına göre 

fiiller 

Öyküleyici metinlerde olay örgüsünü belirler. 

Öyküleyici metinlerde şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.  

Öyküleyici metinlerde zaman ve mekânın özelliklerini belirler.  

Öyküleyici metinlerde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.  

Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 

Öyküleyici metinlerdeki anlatım teknikleri ve ögelerinin işlevlerini belirler.  

-Dede Korkut Hikâyeleri 

ve Özellikleri 

-Fiilde çatı 

Metnin türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimini kavrar.  

Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel ve mitolojik unsurları belirler. 

Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler.  

-Tanzimat dönemi 

hikâye ile Milli Edebiyat 

Dönemi hikâye örnekleri  

-Zarf, Zarf-Fiil 

 

Metnin tema ve konusunu belirler.  

Metni başka metinlerle karşılaştırır. 

Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirler. 

Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler.  

-Şiir 

-Edat, Bağlaç, Ünlem 

-Geçiş dönemi metinleri 

-Âşık tarzı halk edebiyatı 

nazım biçimi ve türleri   

-Dini tasavvufi halk 

edebiyatı nazım biçimi ve 

türleri   

- Anonim halk edebiyatı 

nazım biçimi ve türleri   

-Divan edebiyatı nazım 

biçimi ve türleri   

Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler ve bunların şiire katkısını değerlendirir 

Edebî türlerin Türk ve dünya edebiyatındaki önemli eserlerini tanır. 

Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.  

Şiirin şekil özelliklerinin içerikle ilişkisini belirler.  

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatların işlevlerini belirler. 

Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler.  

Metin türlerinin ortaya çıkması ve çeşitlenmesinde etkili olan unsurları belirler.  

 

Açıklama: Tabloda yer alan kazanımlar, 21 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan 10. Sınıf  

                   Türk Dili ve Edebiyat dersi ortak sınavında sorusu çıkabilecek öğrenme alanlarını  

                   kapsamaktadır. 
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