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ÖZET
ÖZBAL, Bayram. Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların
İncelenmesi: A1-A2 Düzeyi, Doktora Tezi, Ankara, 2019.
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2
Düzeyi” başlıklı bu tez çalışmasında ders ve çalışma kitaplarının önemli bir kısmını
oluşturan alıştırmalar incelenmiştir. Öğretim programlarında belirlenen kazanımlara
uygun hazırlanan öğrenme içeriği, ders kitaplarında alıştırmalar yoluyla öğrencilere
kazandırılmaya çalışılır. Aslında alıştırmalar ders kitaplarının içeriği ve hangi dil
becerilerine ağırlık verildiği ile ilgili olup ders kitabında öğretilmek istenenleri
yansıtmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak yabancı dil öğretiminde alıştırmalar
bağlamında alan yazın taraması yapılmış ve çalışmanın kuramsal çerçevesi
oluşturulmuştur. Veri kaynağını oluşturan “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim
Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” adlı
öğretim setlerinin temel seviyedeki (A1-A2) ders ve çalışma kitaplarından doküman
analizi yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin içerik analizi; ünite tasarımlarında
alıştırmalar, alıştırma yönergeleri, alıştırma maddeleri, alıştırma tasarımları, çalışma
biçimleri, alıştırma sayıları, alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı ve beceri
alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri tümevarım yoluyla incelenmiş; elde edilen
veriler, tablolar ve grafikler ile sayısal olarak ifade edilmiş ve kuramsal bilgilerin ışığında
yorumlanarak değerlendirilmiştir.
Araştırma sonuçları incelenen ders kitaplarında; alıştırma yönergelerinin yazılması,
alıştırma tasarımları, maddeleri, alıştırmaların dil becerilerine göre dağılımları ve
kullanılan alıştırma türleri vs. açılarından sorunlar olduğunu göstermiştir. Yabancı dil
olarak Türkçe öğrenme sürecindeki önemi ve katkısı dikkate alınarak alıştırmaların ders
kitaplarının tasarım sürecine dâhil edilmesi öğrenme-öğretme sürecinin etkinliği
artıracaktır.
Anahtar Sözcükler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Alıştırma, Yönerge,
Alıştırma Türleri, Dil Becerileri Alıştırmaları
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ABSTRACT
ÖZBAL, Bayram. Investigation of Exercises in Turkish as a Foreign Language
Textbooks, Level A1-A2, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2019.
In this thesis titled as “Investigation of Exercises in Turkish as a Foreign Language
Textbooks: Level A1-A2”, exercises constituting a significant part of textbooks and
workbooks are investigated. The learning content prepared in accordance with the
achievements determined in the curricula is tried to be given to the students through the
exercises in the textbooks. In fact, the exercises are related to the content of the textbooks
and the language skills which are emphasized, and they reflect what to be taught in the
textbook. For this purpose, primarily literature review was conducted in the context of
the exercises in the field of foreign language teaching and the theoretical framework of
the study was formed. Data were gathered through document analysis from the basic level
(A1-A2) of the teaching sets of “Istanbul Turkish for Foreigners”, “Yedi İklim Turkish”,
“Gazi Turkish for Foreigners”, “Yeni Hitit Turkish for Foreigners” textbooks and
workbooks that constitute the data resource. Content analysis of collected data; exercises
in the unit designs, exercise instructions, exercise articles, exercise designs, studying
styles, number of exercises, distribution of exercises according to skill areas and types of
exercises used according to skill areas investigated through induction, data obtained was
shown in numerical terms by using tables and graphs and they were evaluated in the light
of theoretical information.
In the textbooks of which research results investigated demonstrated that there are
problems in terms of writing of exercise instructions, exercise designs, articles,
distribution of exercises according to the language skills and types of exercises used.
Considering the importance and contribution of Turkish as a foreign language in the
process of learning, incorporating exercises into the design process of textbooks will
increase the effectiveness of the learning-teaching process.
Key words
Teaching Turkish as a Foreign Language, Textbook, Workbook, Exercise, Instruction,
Types of Exercise, Language Skills Exercises
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GİRİŞ
Eğitim programlarında belirlenen hedeflere ulaşmak için öğrenme-öğretme sürecinde
kullanılan ders, çalışma kitapları ve bu kitaplara yönelik hazırlanan yardımcı materyaller
temel öğretim malzemeleridir. Yabancı dil ders kitapları; amaca uygun olarak seçilmiş
veya yazılmış metin, dil bilgisi, alıştırmalar gibi yazılı, resim, fotoğraf gibi öğretimi
destekleyen görsel malzemelerin belirli bir düzene göre kurgulanarak hazırlanması ile
oluşturulur. Ders kitaplarında hedeflere uygun olarak belirlenen içerik, öğrencilere farklı
yöntem ve teknikler kullanılarak aktarılır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan hemen
hemen her ders kitabında, bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğretilenlerinöğrenilenlerin başka bir bağlamda tekrar edilerek pekiştirilmesi amacıyla geliştirilen
alıştırmalara yer verilir. Alıştırmalar, öğretim sürecinin her aşamasında kullanılır.
Örneğin; ders başlangıcında konuya geçmeden önce hazırlayıcı, ön bilgileri harekete
geçirme ve belirleme aracı olarak veya ders sırasında konunun anlaşılmasına yardımcı
olarak ve dersin sonunda öğretileni/öğrenileni sınama ve ölçme değerlendirme aracı
olarak kullanılır.
Neuner’e (2000, s. 177) göre yabancı dil öğretim programlarında öğrenme hedefleri,
metotları (teknikler, alıştırma türleri) ve öğrenme kontrolleri arasında içsel bir ilişki vardır
(bk. Şekil 1). Yabancı dil öğretim programlarına uygun olarak geliştirilen ders
kitaplarında öğrenme hedeflerine ulaşmak üzere öğrenme içeriği diğer bir ifadeyle
konular belirlenir. Bu içeriğin öğrencilere kazandırılması için en uygun yöntem seçilir ve
seçilen yönteme uygun teknikler ve alıştırma türleri belirlenir. Öğrenme-öğretme süreci
olarak isimlendirilen bu aşamada alıştırmalar öğrenme hedeflerine ulaşmak için bir araç
olarak kullanılır. Öğretim programında belirtilen kazanımlara erişi düzeyi ders
kitaplarında ünite sonlarında yer alan ünite değerlendirme alıştırmalarıyla ölçülür. Bu
bölümde bulunan alıştırmalar ise biçimlendirmeye yönelik değerlendirme amacıyla
kullanılır. Öğrenme-öğretme sürecinde belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılacak
alıştırmaların ne amaçla, dersin hangi aşamasında ve nasıl yapılacağını planlamak dersin
verimli ve akıcı şekilde yapılmasına katkı sağlar.
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Şekil 1: Öğretim Programlarında Alıştırmaların İşlevi
Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenme içeriğinin öğrencilere aktarılmasında farklı ders
modelleri kullanılır (bk. Anderson, 2016; Bauer ve Schäfer, 2010, s. 1081; Harmer, 2007,
ss. 66–67; Woodward, 2001, s. 123). Bu modellerden en yaygın olarak kullanılan bir
tanesi de sunum, alıştırma ve üretme aşamalarından oluşan 3-P (Presentation-PracticeProduction) modelidir. Harmer (2007, s. 66) öğrenme-öğretme sürecinde önemli bir yere
sahip olan bu modelin 1960 yılından bu yana kullanılmakta olduğuna ancak iletişimsel
yaklaşımla birlikte 1990’lı yıllarda çok eleştirildiğine dikkat çekmektedir. Benzer şekilde
Anderson (2016, s. 14) yabancı dil öğretiminde uzun süredir kullanılan bu modelin tüm
eleştirilere rağmen en popüler ve en uzun ömürlü ders işleme modeli olduğunu
vurgulamaktadır. Manta’ya (2013, s. 45) göre ise bu model mekanik, kavramsal, örtük ve
kesinlik temelli öğrenmeyi teşvik etmesinin yanı sıra şekil ve öğretmen odaklı olmasına
rağmen iletişimsel yaklaşımla birlikte bu özelliklerini geride bırakarak değişime
uğramıştır. Richards (2006, s. 8) ise 3-P modelinin yabancı dil öğretiminde uzun yıllardır
kullanıldığını ve günümüzde de değiştirilmiş şeklinin kullanılmaya devam ettiğini
belirterek modelde yer alan aşamaları şu şekilde açıklamaktadır.
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•

Sunum aşamasında yeni dil bilgisi yapısı konuşma veya kısa metin yoluyla
aktarılır. Öğretmen, yeni yapıyı açıklar ve öğrencilerin aktarılanları anlama
düzeylerini kontrol eder.

•

Alıştırma aşamasında öğrenciler, yeni yapıları öğretmen tarafından sağlanan
kontrollü bağlamlarda alıştırmalar yoluyla uygular.

•

Üretme aşamasında öğrenciler, yeni yapıları farklı bağlamlarda yeni kazanımlarda
akıcılığını geliştirmek için kendi bilgilerinden de yararlanarak kullanır.

Johnson (2008, s. 248) ise bu döngüyü Byrne’nin (1986) görüşlerine dayanarak şu şekilde
açıklamaktadır: Sunum, alıştırma ve üretme döngüsünün içinde farklı aşamalar
bulunmaktadır. Bu aşamalar; anlamadan yapmaya, algılamadan üretime, kontrollüden
bağımsıza, öğretmen görevleri açısından ise bilgiyi aktaran kişiden öğrenmeye rehberlik
eden kişiye şeklinde dizilir. Sunum aşamasında öğrencinin görevi öğretilen konuyu
kavramaktır. İkinci ve üçüncü aşama ise uygulamaya yöneliktir. Birinci aşamada
algılamadan ikinci ve üçüncü aşamada üretime diğer bir ifadeyle birinci aşamadaki
dinleme ve okumadan ikinci ve üçüncü aşamada konuşmaya ve yazmaya geçilir. Birinci
aşamada öğrenme süreci öğretmen kontrolündeyken ikinci ve üçüncü aşamada öğretmen
kontrolü azalır. Sunum aşamasında öğretmen, öğrencilere bilgi aktaran kişiyken alıştırma
aşamasında öğrencilere aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi için uygun alıştırmalar sunan
kişidir. Uygulama aşamasında ise öğretmen alıştırmaların uygulanmasını kolaylaştıran,
öğrenciler arası iletişimi ve iş birliğini teşvik eden ve destekleyen bir rehberdir.
Yabancı dil öğretiminde derslerin büyük bir bölümü alıştırma ve üretim aşamasından
oluşmaktadır ve bu aşamalar yabancı dil öğreniminde en önemli aşamalar olarak
görülmektedir. Wellenreuther (2004) öğrenme alanında yapılan araştırma sonuçlarından
yola çıkarak alıştırma ve tekrar yapmanın şüphesiz derslerin önemli bir parçası olduğunu
ve bu aşamaları deneyimlemeyen öğrencilerin etkili öğrenmeyeceğini belirtmektedir (akt.
Brünnig, 2010, s. 16). Benzer şekilde Heymann (2012, s. 2) alıştırma yapmaksızın etkili
öğrenmenin düşünülemeyeceği görüşünü savunmaktadır. Kieweg’e (2006, s. 2) göre ise
eğitim bilimcilerin tahminleri doğrultusunda yabancı dil öğretiminde derslerin %30’u
öğrenme içeriğinin sunumuna, %70’i de alıştırma yapmaya ayrılmalıdır. Ancak öğrenme
içeriğinin çokluğu ve ders saatlerinin azlığı gibi değişkenler buna izin vermemektedir. Bu
olumsuzluklara rağmen alıştırmalar, öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve
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alıştırmaların etkisini artırmak için her zaman planlama yapılmalıdır. Ur (1996, s. 20)
alıştırma aşamasını diğer bir ifadeyle uygulama aşamasını dil becerilerinin ve dil
bilgisinin bütün yanlarıyla pekiştirildiği ve bunlara hâkim olunduğu aşama olarak
tanımlamaktadır. Muhtemelen bu aşama, öğrenmenin en önemli aşamasıdır. Bu nedenle
öğrencilere etkili öğrenme fırsatları sağlamak amacıyla uygulamaya ve üretime yönelik
alıştırmalar sunulmalıdır.
Öğrenme-öğretme sürecinde yapılan tüm alıştırmaların temel amacı, öğrencilerin
öğrendikleri yabancı dildeki öğrenme düzeylerini en üst düzeye çıkarmaktır. Öğretimden
istenilen verimliliği elde etmek sadece öğretim içeriğinin öğrencilere aktarımı yoluyla
gerçekleşmez. Yabancı dil olarak Türkçenin etkili öğretimini sağlamak için öğrencilere,
öğrenme içeriklerini uygun alıştırmalar sunularak uygulama fırsatı verilmelidir.
Uygulama sonucunda ise edinilen kazanımları kullanabilecekleri üretime yönelik
alıştırmalar sunulmalıdır. Bu nedenle gerek alıştırma gerek üretim aşamasında nitelikli
alıştırmalar kullanmak öğrenme-öğretme sürecinin verimliliğine katkı sağlar. Bu
verimliliği sağlamanın yolu da çok fazla alıştırma yapmaktan değil, öğrencinin bilgi ve
beceri

edineceği/geliştireceği

amaca

yönelik

nitelikli

alıştırma

kullanmaktan

geçmektedir. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak olan
alıştırmaların:
•

Dersin kazanımlarıyla ilişkili olmasına,

•

Yabancı dilde bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik olmasına,

•

Öğrencilerin dil seviyesine uygun olmasına,

•

Öğrenmeyi teşvik edici, ilgi çekici olmasına,

•

Öğrenci katılımını sağlayacak nitelikte ve daha çok öğrenci merkezli olmasına,

•

Kendi içerisinde aşamalılık ilkesine uygun olmasına, bilgi ve beceriyi
tamamlayan ve pekiştiren alıştırmalara yer verilmesine,

•

Uygulamaya ve üretime yönelik olmasına,

•

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne almasına,

•

Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere uygun olmasına,

•

Sınıf ortamında farklı çalışma gruplarının oluşturulmasına olanak sağlamasına
dikkat edilmelidir.
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Problem Durumu
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okutulan temel seviyedeki (A1-A2) ders ve
çalışma kitaplarında yer alan alıştırmaların öğrenme-öğretme sürecindeki yeterliği hangi
düzeydedir?

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin yeni gelişmekte olmasına karşın alanda
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır ve günümüzde de
yapılmaktadır (Durmuş, 2013; Karababa, 2009; Yıldız ve Tepeli, 2014). Bu çalışmalarda
ele alınan sorunların başında ortak öğretim programının eksikliği, öğretmen yeterlikleri,
ölçme ve değerlendirme, yöntem ve malzeme vb. konular ön plana çıkmaktadır.
Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sayısında görülen artışa paralel olarak
Türkçe öğrenenlere yönelik hazırlanan ders kitaplarının sayısında da artış görülmektedir.
Ders kitapları öğretim programlarında belirlenen hedeflere ulaşmak için öğrenmeöğretme sürecinde başvurulan temel kaynaklarından biridir ve öğrencilerin ders
kitaplarıyla buluşturulması gereklidir. Ders kitaplarının ve burada söz konusu olan
yabancı dil ders kitaplarının niteliğini artırmak ancak öğrenciyle buluşturulup, okutulup
dönüt alınabildiği ve alınan dönütler doğrultusunda değişiklikler yapıldığında mümkün
olabilir. Sınıf içinde kitabı kullanan öğretmen ve öğrencilerden alınan görüşler oldukça
önemlidir fakat tek tek dönüt almak her zaman sağlıklı sonuçlar elde etmek için yeterli
olamaz. Kitabı okuyan öğrencilere, onların öğrenme koşullarına; öğretmenin
niteliklerine, öğrenme ortamına vb. birçok parametreye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir. Bilimsel çalışma yoluyla ders kitaplarının incelenmesi bütün bu
değişkenliklerin de dikkate alınmasını sağlar. Söz konusu ders kitaplarının incelenmesi
ile ilgili -sayıca sınırlı olsa da- çalışmalar mevcuttur ancak kitaplarda yer alan ve
öğrencinin öğrendiklerini uygulama aşamasında etkili alıştırmalarla ilgili olarak az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Hâlbuki öğretim programından istenilen verimin alınabilmesi,
alıştırmaların diğer bir ifadeyle öğrenme-öğretme etkinliklerinin programda belirtilen
öğrenme hedeflerine uygun olarak seçilmesi ve öğrencilere uygulama ve üretme olanağını
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tanımasına bağlıdır. Bu tez ile öğretim bağlamında ve ders kitabı içerisinde oldukça
önemli olan alıştırmalar konusu ele alınacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
okutulan kitaplardaki alıştırmalar, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hangi dil bilgi
ve becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır ya da ihtiyaca cevap vermektedir? Ders
kitaplarının incelenmesiyle bu ve benzeri soruların yanıtının aranacağı bu çalışmada,
öncelikle yabancı dil öğretimi alanında alıştırmalar konusunda yapılan ulusal ve
uluslararası

çalışmalar

taranacak,

değerlendirilerek

tezin

kuramsal

çerçevesi

oluşturulacaktır. Günümüzde okutulan ve güncel nitelikteki dört yabancı dil olarak
Türkçe ders ve çalışma kitaplarının alıştırmalar açısından incelenmesi ve mevcut
alıştırmaların ortaya çıkarılması amacıyla aşağıdaki ana başlıklar altında yer alan
araştırma sorularına yanıt aranacaktır.
1. Ünite Tasarımlarında Alıştırmalar
•

Ders ve çalışma kitaplarının ünite tasarımlarında benzerlikler ve
farklılıklar nelerdir?

•

Ünite/tema öncesi hazırlık alıştırmalarına yer verilmiş midir?

•

Alıştırmalar, ünitelerde nasıl konumlandırılmıştır?

•

Alıştırmalar, harfle veya rakamla mı kodlanmıştır?

•

Alıştırmalara yönelik yönlendirici sembol kullanımına yer verilmiş midir?

•

Alıştırmalar, ünitelerde sistemli bir şekilde kullanılmış mıdır?

•

Ünite sonlarında ölçme ve değerlendirmeye yönelik alıştırmalarına yer
verilmiş midir?

2. Alıştırma Yönergeleri
•

Yönerge yazımında (uzun veya kısa cümle) bir standart sağlanmış mıdır?

•

Yönergeler açık ve anlaşılır olarak ifade edilmiş midir?

•

Yönergelerde Türkçeden başka dil kullanılmış mıdır?

•

Yönergeler hangi kiple ifade edilmiştir?

•

Yönergeleri destekleyici ek açıklamalara (olay veya hikâye) yer verilmiş
midir?

•

Yönergelerde tematik başlık kullanımına yer verilmiş midir? Yer
verildiyse belirli bir standart sağlanmış mıdır?
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•

Yönerge sonrasında örnek kullanılmış mıdır? Kullanılmışsa belirli bir
standart sağlanmış mıdır?

•

Alıştırmalara uygun yönerge yazılmış mıdır?

3. Alıştırma Maddeleri
•

Alıştırmaları (soru, cümle, resim vb.) oluşturan maddelerin sayısal durumu
nasıldır?

4. Alıştırma Tasarımları
•

Alıştırma yönergelerine uygun tasarım yapılmış mıdır?

5. Çalışma Biçimleri
•

Farklı çalışma biçimlerine yönelik alıştırmalara yer verilmiş midir?

•

Alıştırmalar öğrenci iş birliğini desteklemekte midir?

•

Alıştırmalar, farklı çalışma biçimleri için uygun mudur?

6. Alıştırma Türleri
•

Öğretim setlerinde kullanılan alıştırma türleri nelerdir?

7. Alıştırma Sayıları
•

A1 ve A2 düzeyindeki ders ve çalışma kitaplarında kaçar alıştırmaya yer
verilmiştir?

8. Beceri Alanlarına Göre Alıştırmaların Dağılımı
•

Alıştırmalar, temel ve alt beceriler açısından dengeli dağılım göstermekte
midir?

9. Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri
•

Dinleme becerisine yönelik hangi alıştırma türleri kullanılmıştır?

•

Konuşma becerisine yönelik hangi alıştırma türleri kullanılmıştır?

•

Okuma becerisine yönelik hangi alıştırma türleri kullanılmıştır?

•

Yazma becerisine yönelik hangi alıştırma türleri kullanılmıştır?

•

Dil bilgisi öğretimine yönelik olarak yönelik hangi alıştırma türleri
kullanılmıştır?

•

Kelime öğretimine yönelik hangi alıştırma türleri kullanılmıştır?

•

Beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türlerinde yeterli çeşitlilik
sağlanmış mıdır?
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•

Beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri A1 ve A2 düzeyindeki
ders ve çalışma kitaplarına göre farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede (A1-A2) kullanılan
ders ve çalışma kitapları incelenecektir.

Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından

hazırlanan “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”, Yunus Emre Enstitüsü tarafından
hazırlanan “Yedi İklim Türkçe”, Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan
“Yabancılar İçin Türkçe” ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi tarafından hazırlanan
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders ve çalışma kitaplarında yer alan
alıştırmalarının incelenmesi söz konusudur. Öğretim setlerinde yer alan öğretmen
kitaplarında, ders ve çalışma kitaplarını destekleyici alıştırmalara yer verilmediğinden
kapsam dışı tutulmuştur.

Varsayımlar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarından seçilen veri
kaynaklarının evreni temsil edecek nitelikte olduğu ve bu kitapların ortak amaçlar
doğrultusunda yazıldığı varsayılmıştır.

Tanımlar
Alıştırma: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve beceri
kazandırmak amacıyla yapılan bütün eğitsel faaliyetler, etkinlikler toplamı.
Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi: Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında
basılan ve Avrupa ülkelerindeki dil öğretim programlarının, hedef dillere yönelik öğretim
programlarının, program yönergelerinin, sınav ve ders kitaplarının vb. hazırlanması için
başvuru niteliği taşıyan bir katalog (TELC, 2013, s. 11).
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Avrupa Dil Portfolyosu: Bir öğrencinin yabancı dil öğrenirken elde ettiği başarıları ve
kazanımları kayıt altına alan ve dil gelişimi ile yeterliklerini ortaya koyan döküm
(Demirel, 2016, s. 23).
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1. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde alıştırmaların tanımı, özellikleri, kullanım amaçları ve işlevleri, yabancı dil
öğrenme-öğretme sürecinde kullanılma gerekçeleri, alıştırma sürecinde kullanılan
çalışma biçimleri ve öğretmen/öğrenci görevleri, yabancı dil öğretimi yöntemlerinde ve
yabancı dil becerileri alanlarında kullanılan alıştırma türleri açıklanmıştır.

1.1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ALIŞTIRMALAR
Öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları, yabancı dil
öğrenme-öğretme sürecinde temel başvuru kaynaklarıdır. Ders ve çalışma kitaplarında
öğretim programlarında belirlenen hedeflere uygun hazırlanan öğrenme içeriği diğer bir
ifadeyle

konular,

üniteler

hâlinde

düzenlenerek

sunulur.

Ünitelerde

öğrenci

davranışlarına dönük olarak belirlenen hedef davranışlar öğrencilere alıştırmalar yoluyla
kazandırılmaya çalışılır. Bu yönüyle öğrenme-öğretme süreci Kılıç ve Seven’e (2008, s.
29) göre öğretim programlarının en can alıcı yeridir çünkü öğrenme-öğretme sürecinde
alıştırmaların yapılmasıyla hedef davranışların kazanılması mümkün olmaktadır.
Yabancı dil öğretiminde öğrencilere bilgi ve beceri kazandırma amacıyla yapılan
alıştırmalar tarihsel süreçte farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Klippel’e (2013, s. 45)
göre 1960 ve 1970’li yıllarda yabancı dil öğretimi alanında yapılan çalışmalarda,
yayınlarda ve ders kitaplarında “alıştırma” kavramı kullanımı sıklıkla tercih edilmiştir.
Alıştırma kavramının kullanımında özellikle o yıllarda yabancı dil öğretiminde kullanılan
işitsel-dilsel yöntem ve bu yöntemde sıklıkla başvurulan tekrar alıştırmaları (pattern drill)
etkili olmuştur. 1980’li yıllarda iletişimsel yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte alıştırma
kavramının yerini “etkinlik” veya “iletişimsel etkinlikler” kavramları almaya başlamıştır.
Yabancı dil öğretiminde son on yıldır da daha önceleri alıştırma olarak kabul edilen
faaliyetlerin büyük bir bölümü görev kavramıyla açıklanmaktadır.
İletişimsel yaklaşımla birlikte alıştırma kavramının kullanımının azalmasında davranışçı
öğrenme yaklaşımının yabancı dil öğretiminde yansıması olan işitsel-dilsel ve görseldilsel yöntemlerle bağdaştırılması etkili olmuştur. Çünkü bu yöntemlerde kullanılan
tekrar alıştırmaları, Genç’in (2012, s. 66) belirttiği gibi duy-konuş ve gör-konuş
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yöntemleriyle verilen dil derslerinde öğretilmesi istenen belirli kalıpların öğrencilerin
kendiliğinden söyleyebilecek duruma gelinceye kadar tekrarlanarak belletilmesi,
ezberlenmesi ve öğretilmesini kapsar. Davranışçı yaklaşımda alıştırmalar, uyarıcı-tepki
bağlamında değerlendirilir. Bu yaklaşımda alıştırmalar, birer uyarıcı olarak görülür ve
sürekli yapılan tekrarlar, taklitler, ezberler ve pekiştirmeler etki kanunu gereği tepkiye
neden olur ve sonuç olarak öğrenciler gözlemlenebilir bir davranışı yerine getirir (Börner,
2002, s. 234; Güneş, 2017, s. 107).
Alıştırma kavramının sadece işitsel-dilsel ve görsel-dilsel yöntemlerde kullanılan tekrar
alıştırmalarıyla özdeşleştirilmesi kötü bir üne sahip olmasına neden olmuştur (Legutke ve
Vogt, 2013, s. 4). Çünkü bu dönemde kullanılan bu alıştırmalar Pfeifer (1979) ve Borner’a
(2002) göre; anlamsız, otomatik tekrar, tekdüze, sıkıcı ve sıradan olarak görülmektedir
(akt. Targońska, 2013, s. 81). Bu gibi nedenlerden dolayı görev odaklı yabancı dil
öğretimiyle birlikte alıştırma kavramının yerini görev kavramı alır. Görev odaklı yabancı
dil öğretiminde alıştırmaların kullanımı göz ardı edilmez. Ellis’e (2003, s. 3) göre
görevler, öncelikli olarak anlam odaklı; alıştırmalar ise şekil odaklı dil kullanımını
gerektiren etkinliklerdir. Ancak görevlerin tamamının amacının alıştırmalarla aynı
olduğu kabul edilmelidir. Her ikisinin amacı da dil öğrenmektir, fark sadece bu amacı
gerçekleştirmek için kullanılan araçtadır. Neuner (1994a, s. 10) ise alıştırma ve görev
kavramlarının yabancı dil öğretiminde birbirine karşıt olmayan aksine birbirini
tamamlayan kavramlar olduğuna işaret ederek alıştırmaların bir görevi yerine getirmek
için gerekli olan dilsel gerekliliklerin öğrenilmesine hizmet eden araçlar olduğunu ifade
etmektedir. Jenfu’ya (1994, s. 17) göre ise alıştırma ve görev arasındaki ilişki açık
değildir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan etkinliklerin hangisinin alıştırma ve
hangisinin görev olduğunun tespiti her zaman kolay değildir. Targońska’da (2013, s. 82)
alıştırma kavramının dar anlamda sadece alıştırmaların yerine geniş anlamda ise görevle
eş anlamlı olarak kullanıldığına dikkat çekerek iki kavramın birbiri yerine kullanıldığı
ifade etmektedir
Yukarıda kısaca değinilen tarihsel süreçte alıştırma kavramının kullanımıyla ilgili olarak
verilen bilgiler ışığında alıştırmaların yabancı dil öğretiminde sürekli var olduğu ve
kullanıldığı görülmektedir. Alıştırmaların sadece tekrar alıştırmalarından ibaret olduğunu
varsayan iletişimsel ve görev odaklı yaklaşımla birlikte etkinlik ve görev kavramları
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ortaya atılırken bile alıştırmaların önemi göz ardı edilmemiştir. Meyer’in (2013, s. 104)
belirttiği gibi alıştırmalar, sadece öğrenilen konuların sadece tekrar edilmesine ve
pekiştirilmesine hizmet etmez aynı zamanda bu konuların yeni durumlara aktarılmasına
ve dilin etkili kullanılmasına olanak sağlar. Bu nedenle alıştırmalar, öğrenmede kalıcılığı
sağlar ve öğrencilerin kazanımları yerine getirme düzeylerini de artırır. Brinkmann’a
(2014) göre ise son yıllarda eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalarda alıştırma
kavramının kullanımına doğru bir geri dönüş vardır.
Bu duruma yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından bakıldığında alıştırma ve
etkinliklik kavramlarının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde öğrencilere bilgi ve beceri kazandırma amacıyla yapılan faaliyetler bazı
çalışmalarda “etkinlik” (Ak, 2011; Yalçın, 2018; Yavuz, 2016), bazı çalışmalarda
“alıştırma” (Altun ve Özcan, 2016; Polat, 2018; Zengin, 1995), bazı çalışmalarda
“aktivite” (Koç, 2015) bazı çalışmalarda ise “soru” (Duru, 2014; Göçer, 2007) olarak
isimlendirilmektedir.
Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan alıştırma,
etkinlik veya görev olarak isimlerinden tüm bu faaliyetlerin temel amacı Şekil 2’de
görüldüğü gibi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında belirlenen
kazanımların öğrencilere kazandırılmasıdır.

Şekil 2: Alıştırma, Etkinlik ve Görev İlişkisi (Börner, 2009’dan akt. Edelhoff, 2013,
s. 9)
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Bu çalışmada öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan
faaliyetlerin, kavram karmaşası yaşamamak adına alıştırma olarak kabul edilmesi uygun
görülmüştür. Çünkü alıştırma olmadan ne etkinlik ne de görev yerine getirilemeyecektir.
Diğer bir ifadeyle alıştırmalar hem etkinlik hem de görev için temel oluşturmaktadır.

1.1.1. Tanımı
Yabancı dil öğrenimin ve öğretiminin merkezinde bulunan alıştırmalar, Dorner’a (2010,
s. 345) göre öğrenme içeriğinin ele alınmasında bilgi, becerilerin öğrenilmesine ve
kullanılmasına hizmet eden bir çalışma biçimidir. Alıştırmalar, aynı veya benzer içeriği
öğrenme ve üretken olarak kullanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan öğrenme işi (Storch,
1998, s. 198), aktif ve hedef odaklı bir faaliyet (Kieweg, 2006, s. 2), bilginin tekrar
yoluyla öğrenilmesi ve alışkanlık hâline getirilmesi (Gözütok, 2017, s. 231) olarak
tanımlanmaktadır. Bär (2016, s. 10) ise alıştırmaları öğrencilere dilsel, iletişimsel veya
bir amaca yönelik görevi çözmeye yardım eden etkinler bütünü olarak tanımlamaktadır.
Eğitim Terimleri Sözlüğü’nde alıştırmalar iki farklı şekilde tanımlanmıştır.
•

Üzerinde çalışılmış bir konunun daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen karşılığının
verilmesi veya uygulamaya konulması istenilen ödev.

•

Öğrencilerin, öğrendiklerini yeni durumlara uygulamalarına olanak sağlayacak biçimde
düzenlenen çalışmalara ve yinelemelere verilen ad (Oğuzhan,

1974, s. 15).

Diğer bir Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü’nde ise alıştırmaların tanımı şu şekilde
yapılmıştır (Öncül, 2000, s. 36).
•

Herhangi bir konuda, otomatik olarak doğru ve hızlı başarı sağlama amacı güden, bir
öğretim tekniği.

•

Öğrenmede, ilkeleri uygulama ve beceri sağlama için yapılan çalışma, bu amaçla saptanan
ödev veya sorun.

•

Öğrenmeyi pekiştirme veya alışkanlık haline getirmek amacı ile bir eylemi veya etkinliği
yineleme, uygulama, çalıştırma.

Bakırcıoğlu (2016, s. 47) tarafından hazırlanan Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji
Sözlüğü’nde ise alıştırma kavramının iki farklı şekilde tanımlandığı görülmektedir:
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•

Herhangi bir tepkiyi ya da davranışı daha iyi duruma getirip köklü kılmak için uygulamaya
konulması istenen çalışma; mümarese, egzersiz, pratik.

•

Öğrencilerin, öğrendiklerini yeni durumlara uygulamalarına olanak vermek amacıyla
düzenlenen çalışma ve yinelemeler.

Yukarıda verilen tanımlarda da görüldüğü gibi alıştırmalar, öğrenilen bilgilerin tekrar
edilmesi, pekiştirilmesi, uygulanması ve beceri (alışkanlık) hâline getirilmesi amacıyla
yapılan çalışmalar toplamıdır.
Brinkmann’a (2014, s. 114) göre alıştırma, uygulama yaparak özel bir öğrenme şeklidir.
Daha doğru bir ifadeyle alıştırma yapmak becerilerin geliştirilmesine yönelik yapılan bir
uygulamadır. Uygulama yoluyla beceriler öğretilir ve mükemmelleştirilir. Beile (2009, s.
76) ise alıştırma yapmayı, temel amacı öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek için
yapılan etkin bir süreç olarak tanımlamaktadır. Reisener (1989, s. 76) alıştırma ve
uygulama kavramlarının birbiriyle karıştırıldığına dikkat çekmektedir. Alıştırma
kavramıyla ders kitaplarında yer alan etkinlikler veya görevler kastedilirken alıştırma
yapmak kavramıyla ise uygulama süreciyle ilişkilendirilir. DeKeyser (2007, s. 8), yabancı
dilde uygulama yapmanın bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla bilinçli ve sistemli
olarak geliştirilmiş özel etkinlikler olduğunu ifade etmektedir. Piepho (2000, s. 259),
uygulamayı yabancı dilde edinilen becerilere hâkim oluncaya kadar farklı şekillerde
yapılan bilinçli kavratma ve öğretme işi olarak tanımlamaktadır. Gözütok (2017, s. 231),
ise uygulama ve alıştırma etkinliğini yaşamayan öğrencinin, öğrendiği bilgileri kısa
sürede unutacağına dikkat çekerek uygulama yapmadan kalıcı ve üst düzey öğrenmenin
gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını ifade etmektedir. Ellis (2006, s. 96), bu konuda
yapılan çalışmalara dikkat çekerek hedef konu hakkında uygulama olmaksızın sadece
bilgi aktarımına dayalı öğretimin etkili olmadığını belirtmektedir.
Yukarıda değinilen tanımlardan yola çıkılarak alıştırmaları şu şekilde tanımlamak
mümkündür: Yabancı dil öğrenme-öğretme sürecinde belirlenen kazanımlara ulaşmak
üzere gerek ders içinde gerekse ders dışında farklı amaçlar için (ön hazırlık, tekrar,
pekiştirme, uygulama vb.) kullanılan, farklı çalışma biçimlerinde uygulanabilen
(bireysel, eşli çalışma, grup çalışması vb.) ve dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla
yapılan çalışmalar toplamıdır.
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1.1.2. Özellikleri
Alıştırmaların yabancı dil öğretimi için vazgeçilmez olmasının temel nedeni birçok
özelliği içinde barındırmasıdır. Bu özellikler; yapısal ve genel özellikler olarak iki ana
başlık altında sınıflandırılabilir. Bertocchini ve Costanzo’ya (2014) göre alıştırmaları
tamamlayan yönerge, içerik ve işlem olmak üzere üç yapısal özellik bulunmaktadır (akt.
Güneş, 2017, s. 107). Yönerge, her alıştırmanın başında verilen açıklama içeren cümledir.
Açıklamalar yoluyla alıştırmada yapılacak iş ve işlemler açık ve net bir şekilde
öğrencilere aktarılır. İçerik, alıştırmanın amacına uygun şekilde düzenlendiği aşamadır.
Alıştırmanın içeriği; metin, soru, resim, kelime, tablo vb. birçok ögeden oluşabilir.
Örneğin, kelime-resim eşleştirme alıştırmasında içerik resimler ve kelimelerden oluşur.
İşlem, alıştırma yönergesine uygun olarak içerik üzerinde eşleştirme, tamamlama,
işaretleme vb. iş ve işlemlerin yapıldığı uygulama aşamasıdır.
Borgwardt (1993, s. 51)alıştırmaların aşağıda açıklanan görev, uygulama ve sonuç
kontrolü olarak adlandırdığı üç temel yapısal özelliğini şu şekilde açıklamaktadır.
•

Görev: Alıştırma konusu, hedefi, akışı hakkında girdi.

•

Uygulama: Tekrar etme, pekiştirme, kıyaslama, sınıflandırma, transfer etme.

•

Sonuç kontrolü: Alıştırma sonucunun alıştırmanın amacıyla karşılaştırılması.

Hellmich ve Gröschl’de (1978, ss. 262–263) alıştırmaların üç temel yapısal özelliğine
işaret eder: Hedef belirleme, uygulama ve sonuç kontrolü. Hedef belirleme; iletişimsel
bir görevin ifade edilmesi, konu, görev ve sonuç arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve
uygulama süreci hakkındaki girdilerden oluşmaktadır. Uygulama aşaması öğretmenlerin
yönetiminde veya öğrencilerin kendi başına yaptıkları bir konuşma kalıbı, örnek veya
yardımcı bir malzeme olmaksızın problem çözme gibi belirli dilsel ve zihinsel işlemlerin
eğitimini kapsar. Sonuç kontrolü ise alıştırma çözümlerini veya verilen görevlerin
uygulanmasına dair bilgilerin değerlendirilmesini içermektedir.
Bir başka araştırmacı Hüllen’e (1976, s. 98) göre ise alıştırmaların dört yapısal özelliği
bulunmaktadır: Tekrar, tümdengelimsel, taklit edici ve bilişsel. Bu özellikler, dilde
akıcılık kazanma, tekrar etme, verilen örneklere göre taklit etmenin yanı sıra dilsel
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yapıları ve kuralları anlamaya; pekiştirmeden kullanmaya kadar birçok önemli aşamayı
içinde barındırır (akt. Klippel, 2013, s. 44).
Alıştırmaların yukarıda değinilen yapısal özelliklerinin yanı sıra genel özelliklerine de
değinmekte fayda vardır. Storch (1998, s. 199) alıştırmaların genel özelliklerini şu
şekilde sıralamaktadır: Alıştırma, kontrollü bir ders etkinliğidir. Alıştırmanın sınırları
belirli bir konusu vardır. Benzer şekilde alıştırma içinde sürekli olarak aynı kalan bir
ağırlık noktası vardır. Alıştırma birçok aşamada yapılır. Alıştırmanın her aşaması aynı
veya benzer şekilde yapılır ve bu da tekrar etkisi ortaya çıkarır. Alıştırmaların
uygulanmasında öğrenme açısından bazı kurallar olduğu gibi alıştırmanın amacına
ulaşması için de öğrencilerin uymak zorunda olduğu bazı kurallar söz konusudur.
Huneke ve Steinig’e (2002, ss. 190–191) göre yeni dil bilgi ve becerileri iletişimsel
ortamlarda kullanılmak üzere alıştırmalar yoluyla mükemmelleştirilir ve beceri hâline
getirilir. Başarılı alıştırma sürecinin üç temel bileşeni vardır: Tekrar, çeşitlilik ve
motivasyon. Doğru tekrarlar her alıştırma sürecinin temelini oluşturur ancak sık sık aynı
tarzda tekrar tek başına önemli bir etkiye sahip değildir çünkü aynı tür alıştırmalar
öğrencileri gerçek durumlara hazırlamaz ve öğrencilerde bıkkınlık duygusu oluşturur.
Alıştırma türlerinin tek düze olması öğrencilerin derse olan dikkatini dağıtır ve
motivasyonu düşürür. Bu yüzden ikinci özellik çeşitliliktir. Çeşitli alıştırma türlerinin
kullanılması öğrenci motivasyonunu yükseltir ve motivasyon da bu yüzden üçüncü
önemli özellik olarak sayılır. Yabancı dil öğretiminde alıştırmalar yoluyla öğrencilerin
motivasyonun artması ve alıştırmalardan istenilen verimi almak için bir dizi özelliğe
sahip olması gerekmektedir. Legutke ve Vogt (2013, ss. 3–4) alıştırmaların geleneksel
alıştırma algısından kurtulması için nasıl olması gerektiğini “anlamlı, özgün, zorlayıcı,
bağlamsal, iletişimsel” olmak üzere beş başlık altında ele almaktadır.
•

Anlamlı: Alıştırmalar, öğrenciler için anlamlı olmalıdır. Öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış alıştırmalar öğrencilerin öğrenmeye karşı
motivasyonunu artırır. Örneğin, yurt veya kütüphane başvuru formu doldurma
alıştırmaları.
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•

Özgün:

Hep

aynı

türde

alıştırmaların

yapılması

öğrenme

sürecini

sıradanlaştırabilir. Bunun için öğrencilerin dikkatini çeken farklı türlerde
alıştırmaların kullanılması öğrenme sürecini daha zevkli hâle getirebilir.
•

Zorlayıcı: Alıştırmalar, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik
olmalıdır. Dilsel yapıların ve kuralların öğretimine yönelik alıştırmalar
öğrencilere zorlayıcı ve heyecan verici gelmeyebilir. Öğrencileri zorlayan
alıştırmalara yer verilmesi öğrencilerde merak uyandırabilir ve öğrencilerin başarı
duygusunu tatmasına yardımcı olabilir.

•

Bağlamsal: Alıştırmalar, ele alınan konularla ilişkilendirilmelidir. Alıştırmaların
hangi kazanıma hizmet ettiğinin öğrenciler tarafından bilinmesi gerekmektedir.

•

İletişimsel: Alıştırmalar, öğrencileri öğrenilen bilgilerin kullanılmasına olanak
sağlayarak gerçek iletişim durumlarına hazırlamalıdır. Bunun için hedef dilde
iletişim kurmaya yönelik alıştırmalara sıklıkla yer verilmelidir.

Ur (1996, ss. 21–23) benzer şekilde alıştırmaların (etkinliklerin) nasıl olması gerektiğini
geçerlilik, ön-öğrenme, yoğunluk, başarı odaklı, farklılık, öğretmen yardımı, ilginçlik
başlıkları altında ele almıştır. Geçerlilik: Alıştırmalar, öncelikli olarak öğrencilerin sahip
olduğu bilgi veya becerileri harekete geçirmelidir. Geliştirilmek istenilen beceriye veya
öğrenilmek-öğretilmek istenen bilgiye uygun alıştırmalar seçilmesine dikkat edilmelidir.
Ön-öğrenme: Alıştırma yapılacak konuda öğrencilerin bazı ön bilgileri öğrenmeleri
gerekebilir. Bu nedenle alıştırma konusu öğrencilerin önceden öğrendikleri konularla
ilgili olmalıdır. Öğrencilerin daha önceden bilgi sahibi olmadığı konularda alıştırma
yapmak öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı motivasyonunu düşüreceği gibi
öğrencilerde başarısızlık duygusunun gelişmesine neden olabilir. Yoğunluk: Alıştırmalar
yoluyla öğrencilere mümkün olduğu kadar tekrar, uygulama ve üretme olanağı
verilmelidir. Başarı odaklı: Uygulamada yapılan hatalar uygun geri bildirimler verilerek
düzeltilmeli ve doğru yapılan uygulamalar pekiştirilmelidir. Öğrencilerin yapabilecekleri
düzeyde alıştırmalar seçilmeli ve öğrencilere başarı duygusunu tattırılarak dil öğrenme
konusunda öz güven kazanmaları sağlanmalıdır. Borich (2014, s. 275) alıştırmaların en
az %60 ile %80’ninin birçok öğrencinin yapabileceği şekilde tasarlanması gerektiğine
dikkat çekmektedir. Farklılık: Alıştırmalar, sınıftaki bütün öğrencilere yönelik olmalıdır.
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Sınıf içindeki farklı seviye gruplarına ve bireysel farklılıklara göre uyarlanabilmelidir.
Öğretmen yardımı: Öğretmen, öğrencilerin alıştırmaları yönergeye uygun şekilde
yapmasında yardımcı olmalıdır. Uygulama esnasında öğrencilere rehberlik etmelidir.
İlginçlik: Hep aynı tarzda alıştırmalar öğrencilerin sıkılmasına neden olacaktır. Bu
nedenle alıştırma türleri sıradanlıktan kurtarılarak çeşitlendirilmelidir.
Graves (2000, ss. 152–155) alıştırmaların sahip olması gereken özellikleri maddeler
hâlinde şöyle sıralamaktadır.
•

Öğrencilerin bildikleri konularla ilişkilendirilmelidir. Alıştırmalar öğrencilerin
bildikleri konulardan bilmedikleri konulara doğru, öğrenci deneyimlerine dayalı
ve ilgi uyandırıcı nitelikte olmalıdır.

•

Öğrencilerin gerçek yaşamdaki ihtiyaçlarına odaklanmalıdır.

•

Öğrencilerde güven duygusu oluşturmalıdır. Öğrencilerin sınıf ortamında
öğrendiklerini gerçek yaşamda kullanılırken hata yapma korkusunu yenmelerine
yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilerin problem çözme, keşfetme ve analiz yapma becerilerini geliştirici
nitelikte olmalıdır.

•

Öğrencilerin dil kullanma becerilerini ve stratejilerini geliştirmeye yönelik
olmalıdır.

•

Öğrencilerin gerçek iletişim ortamlarında ihtiyacı olan becerileri ve özgün dil
kullanımını geliştirmeye yardımcı olmalıdır.

•

Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine yönelik olmalı ve bu becerileri
bütünleştirmelidir.

•

Öğrencilerin bir metnin nasıl oluşturulduğunu anlamasına yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilerin kültürel benzerlikleri ve farklılıkları anlamasına yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilerin toplumsal duyarlılık geliştirmesine yardımcı olmalıdır.

•

Mümkün olduğunca özgün görevler içermelidir. Öğrencilere mümkün olduğunca
gerçek dil kullanımı konusunda deneyim kazandırmalıdır.

•

Öğrencilerin rol yapma becerisini geliştirmeye ve grup çalışmalarında farklı roller
üstlenmesine olanak sağlamalıdır.

•

Farklı türlerde olmalıdır ve farklı amaçlar için kullanılmalıdır.
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•

Özgün metinler içermeli, alıştırma sürecinde benzetim yoluyla gerçek durumlar
ve nesneler yansıtılmalıdır.

•

Çeşitli öğretim araç ve gereçleriyle desteklenmelidir.

Yabancı dil öğretiminde etkili alıştırmalar, öğrenme hedefleri bakımından amacı açık ve
herkes tarafından anlaşılır olmalıdır. Öğrenciler; alıştırmanın amacı, içeriği ve hangi
kazanıma hizmet ettiğini bilmelidir. Öğrenciler, farklı türde alıştırmalar yaparak bir
kazanımı yerine getirecek yeterliliğe ulaşmalıdır. Bu nedenle alıştırmalar, öğrencileri
farklı görevlere hazırlamalıdır. Öğrencilerin bu görevleri yerine getirirken öğrendikleri
dili kullanmalıdır. Diğer bir ifadeyle alıştırmaların odak noktası öğrencilerin öğrendikleri
dili kullanması olmalıdır. Üretme aşamasında kullanılan alıştırmalar öğrencilerin özgün
dil kullanımını desteklemeli ve geliştirmelidir. Bunun için alıştırmalarda, öğrenilen dil
yapılarının kullanılması teşvik edilmelidir. Benzer şekilde bu aşamada kullanılan
alıştırmalar öğrencilerinin dili akıcı kullanmasını geliştirmelidir. Alıştırmalar, ürün ve
başarı odaklı olmalıdır. Diğer bir ifadeyle alıştırma sonuçlarının ulaşılır ve kontrol
edilebilir olması gereklidir. Böylelikle öğrencilerde başarı duygusu geliştirilir.
Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek ve alıştırma sürecinin sıradanlaşmasını önlemek
için eğitsel oyun özelliklerini içermelidir (Funk, Kuhn, Skiba, Spaniel-Weise ve Wicke,
2014, s. 44).
Alıştırmaların yukarıda değinilen özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra, dikkat edilmesi
gereken diğer bir nokta da alıştırmaların kullanım amaçları ve işlevlerini bilmektir.

1.1.3. Kullanım Amaçları ve İşlevleri
Alıştırmalar; yabancı dil öğretiminde farklı amaçlar için ders içinde ve ders dışında
yapılan etkinliklerdir. Alıştırmalar, ön bilgilerin harekete geçirilmesi, bilgi ve becerilerin
kavratılması, uygulanması, tekrar edilmesi, genişletilmesi, derinleştirilmesi, transfer
edilmesi, pekiştirilmesi, kontrol edilmesi ve yeni durumlara aktarılması gibi birçok farklı
amaç için kullanılmaktadır. Ders içinde özellikle yeni öğretilen bilgilerin kullanılması ve
uygulanması amacıyla kullanılır. Ders dışında ise alıştırmalar; öğrencilerin derse hazırlık
yapması, derste öğrendiği konuları pekiştirmesi, tekrar ederek öğrenmeyi kalıcı hâle
getirmesi gibi amaçlarla öğrencilere ödev olarak da verilebilir. Ödev olarak verilen
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alıştırmalar, öğrencilerin öğrenmede sorumluluk alma duygusunun gelişmesine yardımcı
olabilir. Bu durumda ödev olarak verilen alıştırmalar konusunda bir sonraki derste
öğrencilere geri bildirim verilir ancak öğrencilere derste öğretilmeyen veya planlanan
sürede yetiştirilemeyen konularla ilgili alıştırmalar ödev olarak verilmemelidir. Benzer
şekilde ödev olarak verilen alıştırmaların içerisinde öğrencilerin zorlanacağı düşünülen
alıştırmalar için ek açıklama gerekebilir.
Yabancı dil öğretiminde alıştırmalar; dersin giriş, geliştirme ve sonuç bölümlerinde farklı
amaçlar için kullanır. Bu amaçlar, dersin bölümlerine göre Tablo 1’deki gibi özetlenebilir.
Giriş Bölümünde
•
•
•
•

•
•

İlgi uyandırmak,
Dikkat çekmek,
Bir önceki konuyu
tekrar etmek,
Öğrencilerin
hazırbulunuşluk
seviyelerini
tespit
etmek,
Ön koşul öğrenmeleri
sağlamak,
Öğrencilerin bir konu
hakkında düşüncelerini
öğrenmek.

Geliştirme Bölümünde
•

•
•
•

Öğrenme
içeriğinin
aktarılmasına yardımcı
olmak,
Öğretilen
konunun
genişletmek,
Konuyu kavratmak,
Öğrenci
katılımını
sağlamak.

Sonuç Bölümünde
•
•
•
•
•
•

Öğrenci başarılarını
değerlendirmek,
Tekrar etmek,
Pekiştirmek,
Uygulamak,
Özetlemek,
Ödev vermek.

Tablo 1: Alıştırmaların Ders Bölümlerine Göre Kullanım Amaçları
Tablo 1’de görüldüğü gibi alıştırmalar dersin farklı bölümlerinde farklı amaçlar için
kullanılmaktadır. Alıştırmaların bu kullanım amaçlarının hepsi daha iyi bir öğrenmenin
gerçekleşmesi içindir. Alıştırmalar öğrencilere öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı
verir. Diğer bir ifadeyle öğrenciler yaparak, yaşayarak alıştırma sürecinin içinde etkin
olarak yer alır. Alıştırma sürecine etkin katılım öğrenme üzerinde etkilidir. Bu nedenle
alıştırmaları öğrenme açısından değerlendirmekte fayda vardır.

1.2. ALIŞTIRMA-ÖĞRENME İLİŞKİSİ
Günümüzde alıştırmaların ve alıştırma yapmanın yabancı dil öğrenme-öğretme sürecinin
vazgeçilmez parçası ve yabancı dil öğrenmede mecburi olarak uygulanması gereken bir
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ders aşaması olduğu konusunda birçok yazar hem fikirdir (Kieweg, 2014, s. 2; Klippel,
2010, s. 315; Siebold, 2007, s. 64). Butzkamm (2004, s. 217) “Alıştırma, dil öğrenmede
yetenekten daha önemlidir. Alıştırma yapılarak dil becerilerindeki eksikler giderilebilir.”
diyerek alıştırma ve alıştırma yapma sürecinin yabancı dil öğrenimindeki önemine dikkat
çekmektedir. Alıştırmaların yabancı dil öğrenirken bu denli önemli olması alıştırma
sürecinin farklı işlevlere sahip olmasıyla ilgilidir.
Köck (2012, s. 397) alıştırma sürecinin tekrar, kullanma ve derinleştirme gibi birçok
kavramla ilişkili olduğuna dikkat çekmektedir. Şekil 3’te alıştırma sürecinin bileşenlerini
üç ana başlık altında ele almaktadır.

Şekil 3: Alıştırma Sürecinin Bileşenleri (Köck, 2012, s. 37’den uyarlanmıştır.)
Şekil 3’te görüldüğü gibi alıştırma süreci: Tekrar etme, pekiştirme ve ölçme ve
değerlendirme olmak üzere üç aşamada ele alınmıştır. Öğrenme içerikleri, farklı alıştırma
türleri kullanılarak tekrar edilir. Örneğin, öğrenciler resimlerle yöneltilen ne yapıyorsun
sorusuna farklı cevaplar vererek öğrendikleri şimdiki zamanı tekrarlayabilirler. Kavratma
aşamasında ise birinci aşamada yapılan tekrarlar yeni öğrenilen bilgilerin pekiştirilerek
sağlamlaştırılması amacıyla kullanılır. Örneğin, şimdiki zamanla ilgili olarak öğrencilere
nereden geliyorsun veya nereye gidiyorsun gibi sorular sorularak alıştırmalar
genişletilebilir. Uygulama aşamasında ise farklı yöntem ve teknikler yoluyla tekrar
yapılarak öğrencilerin dil becerileri geliştirilir. Buradaki temel amaç ilgili konuda
öğrencilerin başarısını artırmaktır. Örneğin, öğrencilerin farklı alıştırma türleri
kullanılarak adam ne yapıyor, çocuk ne yapıyor gibi sorulara cevap vermeleri
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sağlanabilir. Şimdiki zaman, soru cümlesi ve olumsuz cümle yapma gibi özellikleriyle
uygulanır. Kavrama ve uygulama amacıyla yapılan tekrarlar öğrenilen becerilerde
otomatikleşmek, öğrenilen bilgi ve becerileri kullanmak ve transfer etmek için ön koşul
oluşturur. Bunun için birinci aşamada yapılan alıştırmalar önem taşımaktadır. Beceri
hâline getirme aşamasında alıştırmalar yoluyla öğrenciler konuyu bir davranış hâline
getirir. Öğrenciler konu ile ilgili alıştırmaları problem yaşamadan yapabilir. Örneğin;
şimdiki zamanda verilen cümleleri tamamlama, resim betimleme, boşluk doldurma vb.
alıştırma türlerini zorluk çekmeden yapabilir. Kullanma aşaması uygulamaya yönelik
alıştırma türlerini içerir. Örneğin, şimdiki zamanı kullanarak yardım almaksızın bir metin
oluşturabilir. Transfer aşaması ise öğrencilerin konu ile yaşadığı deneyimleri farklı
durumlarda ve problemlerde kullanabilmesini içerir. Beceri hâline getirme, kullanma ve
transfer aşamaları derinleştirme aşaması için ön koşul oluşturmaktadır. Bu aşamalarda
yapılan alıştırmaların amacı, öğrencilerin öğrenilen bilgi ve becerilerdeki niteliğini
artırmaya yöneliktir. Son aşama ise alıştırma yapılan konularda bilgi ve becerilere hangi
oranda ulaşılabildiğini tespit etmeye yöneliktir. Bu aşamada yapılan alıştırmaların temel
amacı, öğrenci başarısını ve öğrenme çıktılarını kontrol etmektir. Öğrenme kontrolleri
yoluyla öğrencilerin alıştırma yaptıkları konularda öğrenme eksiklikleri veya konuyla
ilgili karşılaştıkları zorluklar tespit edilerek giderilmeye çalışılır.
Yabancı dil öğrenme-öğretme sürecinde alıştırmaların sahip olduğu bu bileşenler
öğrenilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması açısından önemlidir. Bilişsel öğrenme
alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda geliştirilen bilgiyi işleme kuramına göre yeni
bilgi: Duyuşsal, kısa ve uzun süreli bellek olmak üzerek üç aşamalı bir süreçten
geçmektedir. Erişti’ye (2013, ss. 210–212) göre duyusal bellek; bireyin duyu organları
aracılığıyla alınan henüz işlenmemiş, ham bilgilerin çok kısa süreliğine tutulduğu ve
kapasitesinin sınırsız olduğu yerdir. İşleyen bellek (kısa süreli bellek) ise dikkat ve
algılama yoluyla duyusal bellekten gelen bilgilerin tekrar ve kodlama gibi bir dizi bilişsel
işleme tabii tutularak uzun süreli belleğe aktarıldığı yerdir. Ancak bu bellekte herhangi
bir işleme tabii tutulmayan bilgi unutulur ve bellekten silinir. Bu belleğin iki sınırlılığı
bulunmaktadır: Kapasitesinin dar olması ve bilgiyi tutma kapasitesi. Senemoğlu’na
(2018, s. 275) göre bir yetişkinde beş veya dokuz birimlik bilgi, zihinsel tekrar
yapılmadıkça kısa süreli bellekte kalma süresi en fazla 20 saniyedir. Bu süreyi uzatmak,
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bilginin zihinsel veya sesli tekrarlarına bağlıdır aksi takdirde bilgi kısa süreli bellekten
silinir. Alıştırma ve uygulama süreci öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasını
sağlar. Kısa süreli bellekte gerçekleşen bu gibi zihinsel işlemler bilgilerin uzun süreli
belleğe aktarılması açısından önemlidir. Çünkü bilgiyi işleme kuramında en etkin olan
bellek burasıdır. Diğer bir ifadeyle yeni bilgilerin özümsenmesi bu bellekte gerçekleşir.
Kapasitesi sınırsız olan uzun süreli bellek ise bilgilerin sürekli olarak depolandığı yerdir.
Senemoğlu’na (2018, ss. 298–323) göre bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında;
örtük ve açık tekrar, kodlama/anlamlandırma, örgütleme, genişletme/ekleme ve bellek
destekleyici ipuçları gibi süreçler kullanılır. Öğrencilerin alıştırmalar yoluyla yaptığı
tekrarlar, kavram haritalarını doldurma, tablo doldurma, gruplandırma gibi farklı türdeki
alıştırmalar ve alıştırma sürecinde yaşanan süreçler öğrenilen bilgilerin uzun süreli
belleğe aktarılmasında yardımcı olur. Bu öğrenme süreci yabancı dil öğretimi açısından
değerlendirilerek Şekil 4’te ele alınmıştır.

Şekil 4: Bilgiyi İşleme Kuramında Basit Öğrenme Modeli (Storch, 1998, s. 38)
Şekil 4’te görüldüğü gibi öğrenme içeriğinin tekrarı yoluyla yapılan girdiler, işleyen
belleğe aktarılır. İşleyen bellekte öğrenme içeriği alıştırma, tekrarlar ve etkinlikler
yoluyla işlenir. Bu zihinsel işlemler, bilginin kısa süreli bellekte kaybolmasına engel olur
ve bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar. Çünkü duyusal bellekten kısa süreli
belleğe ulaşan bilgiler, herhangi bir işleme tabii tutulmazsa kolaylıkla unutulur. Öğrenme
içeriğinin öğrenilen bilgilerle bağlantılı olması ve bu bilgilere göre yapılandırılması uzun
süreli bellekte bilgilerin depolanmasına yardımcı olur. Uzun süreli bellekte saklanan bilgi
kullanılmak istendiğinde işleyen belleğe geri çağrılır ve birey performansı veya davranışı
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olarak görülür. İşleyen bellekte alıştırma sürecine diğer bir ifadeyle tekrar sürecine tabii
tutulmayan bilgiler unutulur. Dempster’e (1988) göre öğrenmede ve hatırlamada aralıklı
tekrarların, bir defada yapılan tekrarlardan çok daha etkili olduğu gözlenmiştir. Diğer bir
değişle aralıklı tekrar uzun süreli bellekteki bilgileri geri getirmede kolaylık sağlar (akt.
Senemoğlu, 2018, s. 299).
Selçuk’a (2011) göre yapılan araştırmalar, öğrenilenlerin %70’inin 24 saat içinde,
%90’ının 30 gün içinde unutulduğunu göstermekte ve bu unutkanlık çoğunlukla, dersten
sonraki birkaç saatte olmaktadır. Eğer öğrenmenin hemen ardından 10 dakika, 24 saat
sonra 5 dakika, 1 hafta sonra 3 dakika ve 1 ay sonra 3 dakika tekrar yapılırsa
öğrenilenlerin tamamına yakını kalıcı hafızaya yerleşebilmektedir.
Alıştırmalar yoluyla öğrenilen ve uygulanan bilgi ve becerilerin tekrar edilmesi
öğrenilenlerin kalıcılığını artırılır. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada alıştırmaların
düzenli aralıklılarla yapılmasının yanı sıra farklı türlerde yapılması da ayrıca önemlidir.
Bu bağlamda Frey (1989’dan akt. Gudjons, 2006, s. 15) yapısal alıştırmaların etkinliğini
artırmak için bazı kurallara dikkat çekmektedir. Alıştırmalara, öğrenilen konudan sonra
hemen başlamak zihinsel olarak daha etkilidir, bu nedenle öğrenilen konu ile uygulama
arasında fazla zaman bırakılmamalıdır. Konularla ilgili alıştırmalar tek bir güne
yığılmamalıdır; bunun yerine bir günde konu ile ilgili birçok alıştırma yapmaktan ziyade
farklı günlerde birçok alıştırma yapılmalıdır. Alıştırma işlemi “ben konuyu öğrendim.”
diyerek bırakılmamalıdır, bunun yerine konular parçalanarak öğrenme süreci içinde farklı
alıştırma türleri kullanılarak öğrenilen konular pekiştirilerek kalıcılığı sağlanmalıdır.
Alıştırmalar yoluyla öğrencilerin üretime yönelik etkinliklerde bulunması gereklidir.
Alıştırma sonuçları, alıştırma bitiminde kontrol edilmeli ve öğrencilere geri bildirim
verilmelidir.
Alıştırmaların istenilen başarıya ulaşabilmesi için de bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu
ilkeler şu şekilde özetlenebilir (Meyer, 1991, ss. 169–170).
•

Alıştırma konusunun öğrenciler için anlamlı olması alıştırmaların verimliliğini
artırır.

•

Alıştırmaların bağımsız öğrenmeyi desteklemesi alıştırmaların başarısı artırır.
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•

Anlamlı ve yapılandırılmış bağlantılarla oluşturulmuş alıştırmalar bağlantısız
bilgilerden daha kolay öğrenilir ve bu bilgiler insan zihninde daha çok kalıcıdır.

•

Alıştırmaların, daha önceden ele alınan kurallar, üst kavramlar ve mantıksal
bağlantılarla anlamlı bir şekilde oluşturulması başarı oranı artırır.

•

Alıştırmaların düzenli aralıklarla tekrar edilmesi, alıştırmanın türüne bağlı olarak
görsel ve işitsel olarak desteklenmesi, alıştırma bitirildiğinde kontrol edilmesi ve
geri bildirim verilmesi alıştırmaların amacına hizmet etmesini sağlar.

1.3. ALIŞTIRMALARIN DİLSEL TEMELLERİ
Alıştırmaların yabancı dil öğretiminde kullanılması bazı dilsel temellere dayanır. Funk ve
diğerleri (2014, s. 17) yabancı dil öğretiminde alıştırmaların kullanılmasını yabancı dil
öğretimi açısından değerlendirmiş ve beceri odaklı, başarı odaklı, eylem odaklı, görev
odaklı, bağlam odaklı, bireyselleştirmeye dayalı, öğrenen odaklı, geri bildirime dayalı
olarak isimlendirdiği ilkeleri belirlemiştir.
Alıştırmaların beceri odaklı olması, dil becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmasını ifade
eder. Ur’a (1996, s. 20) göre beceri öğretimi: Sözlü anlatım, davranış hâline getirme ve
özerklik olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğretmen, öğrenilecek
olan içeriği öğrencilere açıklar veya gösterir. İkinci aşamada ise öğrencilere alıştırmalar
sunar. Öğrencilerin yetkinlik ve alışkanlık kazanmak için uyguladığı sırada öğretmen,
süreci gözlemler ve öğrenci yanlışları konusunda öğrencilerine geri bildirimde bulunur.
Son aşamada ise öğrenciler kendi başlarına söz konusu beceriyi kazanırlar ve bu beceriyi
kullanmada uzmanlaşarak yaratıcı hâle gelirler. Grotjahn ve Kleppin (2015, s. 19) beceri
odaklı yabancı dil öğretiminde performans beklentilerinin öğrenciler için bilgi ve
yapabilirim tanımlamaları şeklinde açık ve şeffaf olarak oluşturulması gerektiğine dikkat
çekmektedir. Oluşturulan “yapabilirim” tanımlamaları öz değerlendirme formu şeklinde
düzenlenir ve öğrencilerden kendi öğrenme hızlarını değerlendirmeleri beklenir.
Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ünite
girişlerinde üniteyle ilgili beceriler ve ünite sonunda “Kendimi değerlendiriyorum.” adı
altında öz değerlendirme ölçekleri bulunmaktadır (bk. Yedi İklim Türkçe DK, 2015, s.
32). Bu ölçeklerin kaynağı, özerk öğrenmenin vurgulandığı ve kazanımların verildiği ve
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kontrolünün sağlanması gerektiği ifade edilen “Diller için Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi” (AOÖÇ) isimli metindir (TELC, 2013, Bölüm 3).
AOÖÇ’de seviyelere ve dil becerilerine yönelik kazanımlar belirlenmiştir. AOÖÇ
doğrultusunda yazılan ders kitaplarında üniteler bu kazanımlara göre şekillendirilir. Diğer
bir ifadeyle ünite öncesinde öğrencilerin dil becerilerine göre hangi kazanımların
hedeflendiği belirlidir. Bu durum yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan
öğretim setlerinde de görülmektedir. Örneğin, “Yedi İklim Türkçe” setinin öğretmen
kitabında beceri alanlarına göre ünite kazanımlarına yer verilerek öğretmenler hedeften
haberdar edilmiştir (bk. A1 ÖK, 2015). Alıştırmalar, ünite öncesi belirlenen bu
kazanımların gerçekleşmesine hizmet eder. Funk ve diğerleri (2014, s. 14) bu süreci
geriye doğru planlama olarak isimlendirmektedir. Geriye doğru planlama, alıştırmalar
açısından bir örnekle şu şekilde açıklanabilir. Şekil 5’te görüldüğü gibi “Posta kartı
yazabilirim.” şeklinde verilen bir kazanıma uygun olarak öğrenciler bir dizi alıştırma
yapacaklardır. Bu kazanım için öğrenciler konuyla ilgili olarak kelime alıştırması, örnek
posta kartı doldurma veya okuma alıştırması gibi alıştırmalar yaparak bu kazanımı yerine
getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Bu sürecin en sonunda ise
kazanımı yerine getirir hâle gelecek ve bir ürün ortaya koyacaktır.

Şekil 5: Geriye Doğru Planlama (Funk ve diğerleri, 2014, s. 16)
Alıştırmaların başarı odaklı olması öğrencilere başarı duygusunu tattırarak öğrencilerin
motivasyonunun artırmasını ifade eder. Öğrenci seviyesinin üzerinde olan alıştırmalar,
zor geleceği için öğrencilerin derse ilgisini azaltacağı gibi öğrencilerde dile karşı
başarısızlık duygusunu geliştirebilir (bk. Şekil 6). Benzer şekilde öğrenci seviyesinin
altında olan alıştırmalar öğrencilere çok kolay geleceği için öğrencilerin ilgisini
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çekmeyebilir. Bu nedenle ders kitaplarında kullanılan alıştırmaların öğrenci seviyesine
uygun olarak tasarlanması oldukça önemlidir.

Öğrenciler
alıştırmaları zor bulur,
öğrencilerde güven
duygusu azalır,
öğrenciler,
odaklanmaya ve
çabalamaya rağmen
hata yapar.

Öğrenme sorunları
ortaya çıkar,
güvensizlik duygusu
daha da artar,
öğrenciler yardıma
bağımlı hale gelir,
motivasyon düşmeye
devam eder.

Odaklanma ve
çabalama azalır,
öğrencilerde güven
duygusu daha da
azalmaya devam eder,
öğrenciler daha fazla
hata yapar,
beceriksizlik duygusu
ortaya çıkar,
motivasyon düşer.

Şekil 6: Alıştırmalarda Başarısızlık Durumu Döngüsü (Funk ve diğerleri, 2014, s.
35)
Öğrenci seviyesine uygun olarak tasarlanmış alıştırmalarda ise Şekil 6’da görülen döngü
farklı şekilde gerçekleşecektir. Bu durumda öğrenciler daha az hata yapacaklar ve bu da
öğrencilerin motivasyonun artmasına, öğrenme sürecinden keyif almasına ve yapabilirim
hissinin gelişmesine yardımcı olacaktır.
Eylem odaklı alıştırmalar, öğrencileri günlük yaşamda karşılaşabilecekleri farklı dil
kullanım ortamlarına hazırlar. Bu nedenle alıştırmaların temel amacı, sadece öğrencilere
dil bilgisi kurallarını öğretme değil aynı zamanda öğrencileri sosyal yaşamdaki dil
kullanım durumlarına hazırlamaktır. AOÖÇ’de dil öğrenenleri öncelikle sosyal aktörler
olarak tanımlanması eylem odaklı alıştırmaların kullanımını zorunlu kılmaktadır (TELC,
2013, s. 18). Grotjahn ve Kleppin’e (2015, s. 17) göre bu yüzden öğrenciler gerçek
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yaşamda karşılaşabilecekleri veya gelecekte yaşamalarında önemli rol oynayabilecek
görevlerle karşı karşıya bırakılmalıdır. Eylem odaklı görevler, gerçek yaşamın içinden
sorunlarla öğrenilen dilin kullanılarak başa çıkabilmeye odaklanır. Gazete reklamından
bir iş başvurusu için gerekli bilgileri kullanabilme, bir formu doldurabilme, karşısındaki
kişiye boş zaman etkinliklerini sorabilme, doğum günü için yapılan bir davete yazılı veya
sözel olarak olumlu veya olumsuz cevap verebilme eylem odaklı görevler kapsamında
örneklendirilebilir.
Görev odaklı alıştırmaların temel bir amacı vardır. Alıştırmalar, gerekli olan ön
öğrenmeleri sağlayarak öğrencileri belirli görevlere hazırlar. Diğer bir ifadeyle
alıştırmalar bir görev için gerekli olan dilsel girdileri sağlayarak öğrencilerin bir görevi
yerine getirmesine hizmet eder (bk. Şekil 7).

Alıştırma 1

Alıştırma 2

Görev/Alıştırma

Hedef görev

Şekil 7: Alıştırma ve Hedef Görev İlişkisi (Funk ve diğerleri, 2014, s. 14)
Öğrenciler, farklı yaşam alanlarında dil etkinlikleri yoluyla sahip oldukları bilgi ve
bireysel öğrenme stratejilerini kullanarak verilen sınıf içi veya sınıf dışı görevleri yerine
getirir. Yerine getiren görevler ünite öncesinde hedeflenen kazanımların gerçekleşmesini
sağlar.
İletişim odaklı alıştırmalar farklı çalışma biçimleri yoluyla yapılarak öğrencilerin
birbiriyle iletişim kurabilmelerine olanak verir. Sınıf içi iletişim öğretmen-öğrenci,
öğrenciler arasında, gruplar arasında veya grup içinde olmak üzere kullanılan alıştırma
türüne bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleşebilir. Ur (2012, s. 18) yabancı dil
öğretiminde en çok kullanılan sınıf içi iletişim; başlatma-cevap-geri bildirim
aşamalarından oluşur. Öğretmen ilk olarak genellikle soru şeklinde bir bilgi alışverişi
başlatır. Öğrencilerden bir tanesi cevap verir ve öğretmen öğrenciye geri bildirim
(değerlendirme, düzeltme, yorum) vererek diğer soruya geçer. Benzer şekilde etkileşim
öğrenciler tarafından da başlatılabilir. Ur (2012, ss. 18–19) sınıf içi iletişim türlerini
öğretmen merkezli iletişimden öğrenci merkezli iletişime doğru şu şekilde sıralamaktadır.
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•

Öğretmen konuşması: Öğretmen konuşur, öğrenciler not alır. Dikte çalışması vb.
alıştırma türlerini yapar. İletişim sadece öğretmen tarafından başlatılır.

•

Toplu cevap: Öğretmen alıştırmaları okur, öğrenciler toplu şekilde cevap verir.

•

Kapalı uçlu öğretmen soruları: Öğretmen tek bir doğru cevabı olan soruyu bir
öğrenciye sorar ve öğrenciden cevap alır. Öğrencinin verdiği cevabı onaylar veya
düzeltir.

•

Tüm sınıf etkileşimi: Öğrenciler bir konu hakkında sınıfta tartışma yapar,
öğretmen ise süreci gözlemler.

•

Öğrenci iletişimi başlatır öğretmen cevap verir: Diyalog, röportaj, anket vb. sınıf
içi alıştırmalarda öğrenci öğretmene soru sorar; öğretmen de diyaloğun veya
röportajın bir parçası olur.

•

Bireysel çalışma: Öğrenciler, öğretmen tarafından verilen bir alıştırmayı kendi
başlarına yaparlar.

•

İş birliği: Öğrenciler eşli veya küçük gruplar hâlinde öğretmen tarafından verilen
bir alıştırma üzerinde çalışırlar.

•

Grup çalışması: Öğrenciler arasında iletişim gerektiren alıştırma türlerine göre
grupla öğretim tekniklerinden bir tanesini uygulanır.

•

Bireysel öğrenme: Öğrencilerin bağımsız olarak istedikleri alıştırmaları kendi
başlarına yapmasına dayanır.

Bağlam odaklı alıştırmalar, farklı sosyal bağlamlarda kullanılan özgün dil kullanımının
öğrenilmesine katkı sağlar. Gerçek yaşamdan seçilmiş konular öğrencilere bir bağlam
içinde sunulur. Bu konulara özgü geliştirilen alıştırmalar, özgün dil kullanımı yoluyla
öğrencileri gerçek yaşamda karşılaşabileceği durumlara hazırlar. Örneğin, sağlık
konusunun ele alındığı bir temada öğrencilerin bir öğrencinin doktor diğer öğrencinin de
hasta rolü alarak diyalog oluşturması ve canlandırması.
Bireyselleştirmeye dayalı alıştırmalar, öğrencileri kendilerini başkalarının yerine koyma
duygusunu geliştirmeye, alıştırmalar yoluyla duygusal bir bağ kurarak alıştırma sürecini
içselleştirmeye katkı sağlar. Diğer bir ifadeyle alıştırmalar elverdiğince öğrenci
yaşamları, deneyimleri, düşünceleriyle ilişkilendirildiğinde bireyselleştirilmiş olur.
Örneğin; öğrencilerin kendi odasını, ailesini, bir gününü anlatma gibi alıştırmalar yoluyla
öğrenme süreci kişiselleştirilir.
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Öğrenen odaklı alıştırmalar, öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını ifade
etmektedir. Öğrenciler soru sorarak, ön bilgilerini kullanarak, kuralları kendileri bularak,
kendi öğrenmelerini kontrol ederek ve değerlendirerek alıştırma sürecine etkin bir şekilde
katılırlar.
Alıştırmaların geri bildirime dayalı olması hem öğrencilere hem de öğretmenlere
öğrenme-öğretme süreci hakkında geri bildirim sağlarlar.

1.4. ALIŞTIRMALARDA YÖNERGELER
Alıştırmaların nasıl yapılacağı, öğrencilerden beklenen görev veya görevler yönergeler
yoluyla öğrencilere olarak aktarılır. Alıştırma yönergeleri genellikle hemen alıştırma
öncesinde konumlandırılır. Fakat eğer alıştırma bir metin türünden sonra yapılacak ise
metinden önce de yönergeye yer verilebilir. Örneğin; okuyalım, tamamlayım,
dolduralım…
Alıştırmanın amaca hizmet etmesinin ilk adımı, yönergenin öğrenciler tarafından doğru
şekilde anlaşılmasıdır. Yönergenin istenilen şekilde anlaşılmaması durumu, öğrencilerin
zamanını ve enerjisini boşa harcamasına veya yanlış öğrenme çıktıları gibi istenilmeyen
durumlara sebep olabilir. Bu nedenle alıştırma yönergelerinin yazımında göz önünde
bulundurulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Ancak bu kurallara geçmeden önce
yönergelerin içinde barındığı bazı bileşenleri açıklamak yerinde olabilir (Thornbury,
2006, s. 106).
•

Geçiş: Alıştırmalar arası geçişleri içerir. Genellikle birden çok aşama ve görev
içeren alıştırma yönergelerinde görülür. Tamamlayalım, konuşalım şeklinde
verilen alıştırma yönergesinde öğrencilerden önce verilen diyaloğu tamamlaması
daha sonra da diyaloğu eşli olarak seslendirmesi alıştırmalar arası geçişlere örnek
olarak verilebilir.

•

Kısa bir özet: Alıştırmanın yapılış amacını içerir. Örneğin; -lı, -sız ve -lık eklerinin
isim, sıfat ve zarf yapma işlevini tekrar edelim.

•

Organizasyon: Alıştırmanın bireysel, eşli veya grup olarak mı yapılacağı bilgisini
içerir.
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•

İşlem: Öğrencilerin alıştırmada ne tür bir işlem yapacağı bilgisini içerir.
Eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış işaretleme vb.

•

Yöntem: Alıştırmanın türünü ifade eder. Konuşalım, yazalım, dinleyelim vb.

•

Sonuç: Alıştırma tamamlandıktan sonra elde edilecek kazanımı içerir.
Tamamlanmış liste, taslak; tamamlanan diyaloğun uygulanması, alıştırma
sonuçlarının paylaşılması vb.

•

Strateji: Alıştırmanın yapılışını kolaylaştıracak bilgileri içerir. Seçici, kapsamlı
dinleme/okuma vb.

•

Zamanlama: Alıştırmanın yapılış süresi ve yapılış aşamalarını içerir. Dinleyelim
ve tamamlayalım gibi.

Yönergeler, yukarıda belirtilen tüm bileşenlerin hepsine sahip olmayabilir ancak her
yönerge bu özelliklerden bir veya birkaçına sahiptir. Bu bileşenlerin yanı sıra diğer
önemli bir nokta da yönergelerin nasıl olması gerektiği konusudur. Grotjahn ve Kleppin
(2015, s. 70) yönergelerin şu şekilde olması gerektiğine dikkat çekmektedir.
•

Açık olmalıdır. Yönergeler yanlış anlaşılmaya fırsat vermemelidir. Her öğrencinin
yönergeyi aynı şekilde anlaması sağlanmalıdır.

•

Gerekli

tüm

açıklamaları

içermelidir.

Yönergede

öğrencilerin

ihtiyaç

duymayacağı bilgilere yer verilmemelidir.
•

Mümkün olabildiğince kısa ve öz olmalıdır. “Aşağıdaki soruları metne göre
cevaplandıralım.” şeklindeki uzun yönergelerden çok “Okuyalım ve cevaplayım.”
veya “Cevaplayalım.” şeklinde kısaltılarak yazılabilir.

•

Kolay anlaşılmalıdır. Yönergeler öğrencilerinin seviyesine uygun olarak
yazılmalıdır. Temel seviyede Türkçe öğrenen öğrencilerin seviyesinin üzerinde
karmaşık cümle yapıları kullanılarak yönerge yazılmamalıdır. Bunun yerine temel
düzeyde basit cümlelerin kullanılması yönergelerin öğrenciler tarafından daha
kolay anlaşılmasını sağlayabilir.

•

Standartlaştırılmalıdır. Aynı tür alıştırmalar için aynı yönergeleri tercih edilerek
yönergeler arasında bir bütünlük ve standart sağlanabilir.
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Yönergelerin sahip olması gereken özelliklerini bilmenin yanı sıra diğer bir önemli nokta
da yönergelerin öğrencilere nasıl aktarılacağıdır. Yönergeler, öğretilen dil yoluyla
öğrencilere açıklanmalıdır. Yönergelerde ve yönergeleri açıklarken mecbur kalmadıkça
Türkçeden farklı bir dil kullanılmamalıdır. Yönerge aktarımında öğretmenlerin sınıf
kontrolünü sağlamak, yönerge verirken beden dilini kullanmak, öğrencilerle göz teması
kurmak, ses tonunu etkili kullanmak gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Ur (1996, ss.
16–17) etkili yönerge ve açıklama verme konusunda öğretmenlere şu önerilerde
bulunmaktadır.
•

Hazırlayın: Alıştırmanın, öğrencilerin seviyesine göre nasıl açıklanacağına, hangi
yönergelerin kullanılacağına karar verilmelidir. Öğretmen, alıştırmaların
uygulanmasında kullanılacak malzemeleri hazır bulundurmalıdır.

•

Tüm sınıfın dikkatini topladığınızdan emin olun: Alıştırmaları açıklarken tüm
öğrencilerin öğretmeni dinlemesi alıştırmaya başlamadan önce önemlidir. Aksi
takdirde alıştırma yönergesini tam olarak anlamayan veya öğretmenin
söylediklerinin bir kısmını kaçıran öğrenciler alıştırmaları yaparken zorlanacaktır.

•

Yönergeyi birden fazla sunun: Öğrencilerin ilgisi sık sık dağıldığından alıştırma
yönergeleri tekrar edilmeli ve gerekirse kısaca tahtaya yazılmalıdır.

•

Kısa ve öz olun: Alıştırma yönergeleri açık ve net bir şekilde verilmelidir.
Scrivener (2005, s. 90) bu aşamada kısa cümleler kullanılması gerektiğini
vurgular. Her önemli açıklama için bir cümle kullanılmalıdır. Özellikle açık ve
belli olan şeylerin öğrencilere söylenmesinden kaçınılmalıdır. Örneğin, şimdi size
bir kâğıt dağıtıyorum gibi. Öğrencilere yönerge verirken sadece ihtiyacı olan
bilgiler verilmelidir. Alıştırma bitince şunu yapacağız gibi öğrencinin bu aşamada
ihtiyacı olmayacak bilgilerin aktarımından uzak durulmalıdır.

•

Örneklendirin: Karmaşık olan alıştırmalarda öğrencilerin yapması gerekenler
örnekler veya çeşitli görseller kullanarak açıklanmalıdır. Bu gibi alıştırma
türlerinde alıştırmaya geçilmeden bir öğrenciyle veya sınıfla birlikte örnek
yapılmalıdır. Scrivener’e (2005, s. 91) göre yönerge verirken açıklama yapmak
yerine mümkün olduğunca gösterme tekniği kullanılmalıdır.
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•

Geri bildirim alın: Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra öğrencilere açıklamaları
anlayıp anlamadıkları sorulmalıdır. Benzer şekilde öğrencilere alıştırma
yönergesi hakkında soru sormaları için zaman verilebilir. Gerekirse seçilen bir
öğrenciden yönergeyi anladığı şekliyle tekrar etmesi istenebilir.

Benzer şekilde Linse (2005, s. 142) yönergelerin kolay anlaşılabilir olması ve bir örnek
yoluyla açıklanması gerektiğine vurgu yaparak şu soruların yönergeleri hazırlamada birer
ölçüt olabileceğine dikkat çekmektedir.
•

Yönergeler kısa cümlelerle ifade edilmiş midir?

•

Yönergeler öğrencilerin okuma seviyelerine uygun mudur veya seviyelerinin
altında mıdır?

•

Öğrencilerin neyi hangi sırada yapacağı belli midir?

•

Yönerge tüm gerekli bilgileri içermekte midir?

•

Yönergede kullanılan kelimeler öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun mudur?

Yönergeler, öğrencilere alıştırmaların nasıl yapılacağı konusunda yol gösterici bilgileri
içerir. Yol gösterme işlemi en kısa yoldan en az kelime kullanımı yoluyla öğrencileri
hedefe ulaştırmalıdır. Yönergelerin birden çok ifade içerdiği veya karmaşık olduğu
düşünülen durumlarda yönerge cümleleri kısa cümleler hâlinde öğrencilere aktarılabilir.
Bu gibi durumlarda öğrencilerin yönergeyi anlayıp anlamadığı kontrol edilebilir veya
yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için bir öğrenciye yönerge açıklattırılabilir.
Yönergelerle ilgili olarak yukarıda belirtilen tüm bu özelliklerin uygulanmasında
öğretmenlerin ve öğrencilerin bir dizi sorumlulukları bulunmaktadır.

1.5. ALIŞTIRMALARDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖREVLERİ
Öğrenme-öğretme faaliyetlerini planlamak istenilen düzeyde öğrenmenin gerçekleşmesi
için tek başına yeterli olmayabilir. Öğrenme-öğretme sürecinde alıştırmaların başarılı
şekilde uygulanabilmesi ve hedeflenen öğrenme çıktılarının elde edilmesi öğretmene
olduğu kadar öğrenciye de bağlıdır. Hem öğretmenin hem de öğrencilerin alıştırmanın
hedefi (niçin), içeriği (ne), yöntemi (nasıl) ve sonucu (ne kadar) hakkında bilgi sahibi
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olması alıştırmaların başarılı şekilde uygulanması için faydalı olabilir. Bu nedenle
alıştırma sürecini öğretmen ve öğrenci görevleri açısından ele almakta fayda vardır.
Öğretmenler alıştırma sürecinde farklı görevler üstelenir. Bu görevleri yerine getirirken
öncelikli olarak alıştırmaları etkili şekilde uygulayabilmesi için bazı vasıflar taşıması
gereklidir. Bu vasıflar aşağıda verilen niteliklerle açıklanabilir.
•

Ana dilini doğru ve etkili kullanma,

•

Temsil ettiği ülke kültürüne uygun davranışlar sergileme,

•

Gelişen teknolojiden yararlanma,

•

Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate alma,

•

Öğrencileri yaratıcılığa yöneltecek alıştırmalar planlama,

•

Eğitsel oyunlarla alıştırmaları harmanlayabilme,

•

Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme (Erginer, 2014, s. 93).

Bu vasıflara sahip olan öğretmenlerin alıştırmaları başarılı bir şekilde uygulayabilmesi
için alıştırmaların seçiminden uygulanmasına kadar birtakım görevleri bulunmaktadır. Bu
görevlerden birincisi öğrenme-öğretme sürecinde kullanacağı alıştırmaların seçimiyle
ilgilidir. Öğretmenlerin kullanılacak alıştırmaların seçiminde kazanımlara erişimi
kolaylaştırması nedeniyle bazı ölçütlere dikkat etmesi gerekmektedir. Funk (2014, s. 194)
bu bağlamda aşağıda belirtilen yedi ölçütten bahsetmektedir.
1. Görev odaklı: Alıştırma, hangi iletişimsel göreve katkıda bulunacaktır? İçerik
hakkında öğrenciler bilgilendirilmekte midir?
2. Alıştırmanın

hedefi:

Hangi

kazanımlar

elde

edilecek

veya

beceriler

geliştirilecektir?
3. Alıştırmanın konusu: Tam olarak hangi bilgi veya becerilerin geliştirilmesi söz
konusudur?
4. Süreç/Sıralama: Yaptırılacak alıştırmaların kendi içinde sıralaması nasıl
olmalıdır?
5. Alıştırmanın zorluk derecesi/alıştırmaların oranı: Hangi alıştırmalar hangi
sıklıkta yaptırılacak veya tekrar ettirilecektir?
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6. Etkileşim ortamı ve sosyal ortam: Alıştırmalar hangi çalışma biçimleriyle
yapılacaktır? Kaç kişi aynı anda alıştırma sürecine katılacaktır? Kim kiminle
alıştırma yapacaktır?
7. Alıştırma sürecini yönetme ve kontrol etme: Alıştırma sürecini yönlendirecek,
örnekleri verecek ve sonuçları kontrol edecek kişi/kişiler kim olmalıdır?
Yukarıda değinilen ölçütlere dikkat edildiği takdirde alıştırma sürecinin tüm aşamalarıyla
sorunsuz şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir. Benzer şekilde alıştırmaların etkili ve
başarılı olarak uygulanabilmesi için öğretmenlerin aşağıda belirtilen dört temel ilkenin
bilincinde olması da önemlidir (Borgwardt, 1993, s. 51).
•

Hedef bilinci: Alıştırmalar yoluyla hangi kazanım elde edilecek ve bu işlem
alıştırma yoluyla nasıl sağlanacak?

•

İçerik bilgisi: Hangi zihinsel-dilsel işlem hangi yolla yapılacak ve öğrenciler
tarafından hangi alıştırma ipuçları kullanılacak?

•

Yöntem bilinci: Hangi alıştırma basamakları hangi aşamalarda uygulanacak ve
öğrenciler alıştırma basamaklarını doğru şekilde yapamazlarsa ne yapılacak?

•

Sonuç bilgisi: Alıştırmalarla hangi öğrenme zorlukları aşılacak?

Öğretmen ve öğrenci rollerinin yanı sıra alıştırma sürecini etkileyen bir dizi bileşen
bulunmaktadır. Koenig (1994, s. 28) bu bileşenleri Şekil 8’de ele almıştır.

Şekil 8: Öğretmen Rolleri Açısından Alıştırma Sürecini Etkileyen Bileşenler
(Koenig, 1994, s. 28)
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Alıştırma sürecini etkileyenler bu bileşenler ve öğretmen görevleri açısından sorular
yoluyla şu şekilde açıklanabilir (Koenig, 1994, s. 29).
•

Hedef: Alıştırmalar, kazanımlara uygun olarak tasarlanır. Her alıştırma bu
kazanımlara hizmet etmelidir. Bu alıştırmayı niçin uyguluyorum? Bu alıştırma
hangi kazanıma hizmet etmektedir?

•

Malzeme: Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan ders ve çalışma kitabının yanı
sıra öğretmenler tarafından hazırlanacak farklı malzemeler alıştırma sürecini
sıradanlıktan çıkarabilir. Ders ve çalışma kitabından başka malzeme kullanıyor
muyum? Farkı kaynaklardan yararlanıyor muyum?

•

Etkinlikler: Alıştırma sürecinde öğrencilerin alıştırma türüne bağlı yaptıkları
eşleştirme, doldurma, seçme vb. iş ve işlemleri içerir. Öğrencileri süreç içerisinde
daha etkin kılacak birden fazla duyu organını öğrenme sürecine katacak
alıştırmalar sürecin verimliliğini artırabilir. Öğrenciler sınıf ortamında hareket
ediyor mu? Öğrenciler alıştırma sürecine etkin katılıyor mu?

•

Öğretmen rolü: Alıştırma sürecinde öğretmen merkezli bir süreçten öğrenci
merkezli sürecin takip edilmesi alıştırmaların etkinliğini artırabilir. Alıştırma
sürecindeki rollerimi biliyor muyum?

•

Öğrenci rolü: Öğrencilerin alıştırma sürecinde kendisinden beklentilerin farkında
olması, süreç içerisinde istekli olması gibi değişkenler alıştırmaların verimliliğini
olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Öğrenci merkezli alıştırmalar
uyguluyor muyum?

•

Çalışma biçimleri: Alıştırma türüne bağlı olarak farklı çalışma biçimleri
kullanılmalıdır. Alıştırmaların öğretmen merkezli çalışma biçimlerinden çok
öğrenci-öğrenci arasında iletişimi destekleyen çalışma biçimlerinde uygulanması
öğrenci katılımını artırması açısından önemlidir. Grup çalışması, eşli çalışma gibi
çalışma biçimlerinden yararlanıyor muyum?

Scrivener (2005, ss. 44–45) alıştırmaların yabancı dil öğretiminde uygulanmasında
öğretmenlere; ders öncesinde, sınıfta, alıştırmayı kurgulama, uygulama, sonlandırma ve
alıştırma sonrası olmak üzere altı aşamalı bir yol haritası önermektedir.
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•

Ders öncesinde: Öğretmenler derse hazırlık sırasında derste yapılacak alıştırma
ve alıştırma ile ilgili kullanılacak malzemeyi tanımalıdır. Derste yapılacak
alıştırmayı varsa öğretmen kitabından yararlanarak bizzat kendisi uygulamalıdır.
Ders öncesi yapılacak olan bu işlem öğretmene alıştırmanın ne kadar süreceği,
öğrencilerin alıştırmayı yapması için gerekli ön bilgilere sahip olup olmadığı,
öğrencilerin ne tür yardıma ihtiyaç duyabileceği, alıştırmayla ilgili öğrencilerden
gelecek soruların neler olabileceği, öğrencilerin ne tür yanlışlar yapabileceği gibi
konularda fikir verebilir. Aynı şekilde alıştırmanın nasıl açıklanacağı, alıştırma
süresince kendi rolünün ne olacağı, hangi oturma düzenini veya yardımcı
malzemelerin kullanacağı, alıştırma yönergelerini nasıl açıklayacağı, öğrencilerin
nasıl gruplandırılacağı gibi konular öğretmenin hazırlıklı olmasını sağlayacaktır.

•

Sınıfta: Alıştırmalara giriş veya hazırlık aşamasında temel amaç dikkat çekme,
merak uyandırma veya öğrencileri alıştırmaya karşı güdülemedir. Bu amaçla
öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek için öğrencilere alıştırma konusuyla
ilgili sorular sorulabilir, konuyla ilgili resimler gösterilebilir veya resim çizilebilir.
Benzer şekilde konuyla ilgili olarak öğrencilerle birlikte bir kavram haritası
oluşturulabilir.

•

Alıştırmayı kurgulama: Bu aşamada öğretmen, alıştırma yapılmak üzere sınıf
düzenini oluşturur. Öğrenme gruplarını oluşturma, öğrenci eşlerini belirleme gibi
ön hazırlıklar yapılır. Öğretmen tarafından alıştırma yönergeleri açık ve net bir
şekilde öğrencilere aktarılır. Yönerge vermede örnek vermenin veya gösterim
tekniğinin uzun bir açıklamadan daha etkili olabileceği unutulmamalıdır.
Öğrencilerin alıştırma yönergesini anlayıp anlamadığı öğrencilere sorular
yöneltilerek kontrol edilmelidir.

•

Alıştırmayı uygulama: Öğretmen alıştırmaların uygulama sürecinde öğrencilere
rehberlik etmelidir. Öncelikli olarak öğrencilerin alıştırmanın kurgusunu doğru
anlayıp anlamadığı gözlemlenmelidir. Öğrenciler alıştırmaları istenilen şekilde
yapıyorsa çok müdahale etmemeli ve öğrencilerin dikkati dağıtılmamalıdır.
Alıştırmaları yönergelere uygun olarak yapan öğrencileri güdülemeye yönelik
geri bildirim verilmelidir. Öğrencilerin alıştırmaları yaparken zorlandıkları
durumlarda öğrencilerin öncelikle gerekli çabayı göstermelerini bekledikten sonra
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yardımcı olmak yerinde olacaktır. Alıştırmayı yapmakta zorlanan veya yanlış
yapan öğrencilere de yaptığı hataları düzeltmesinde yardımcı nitelikte geri
bildirim verilmelidir. Alıştırma yapmakta isteksiz olan öğrenciler teşvik edilmeli
ve cesaretlendirmelidir. Borich’e (2014, s. 275) göre öğretmen; alıştırma
yaptırırken sınıfta dolaşır, yazılı cevapları kontrol eder, olası cevaplar için ipuçları
verir ve öğrencilere gerekli gerçeklikleri ve kuralları hatırlatır. Alıştırmanın
birçok öğrenci tarafından yapıldığını kontrol ederek kontrolü kısa tutmaya dikkat
eder.
•

Alıştırmayı sonlandırma: Alıştırma sürecine, tüm öğrenciler alıştırmayı
bitirdikten sonra son verilmelidir. Alıştırmalar sonlandırılmadan önce öğrenciler
uyarılmalıdır. Eğer alıştırma öğrenme grupları hâlinde yapılıyorsa tüm grupların
öğretmen tarafından belirtilen sürede alıştırmayı bitirmesi beklenmelidir.

•

Alıştırma sonrası: Bu aşamada öğretmen alıştırma hakkında öğrencilerden geri
bildirim almalıdır. Öğrencilerin alıştırmayı, alıştırma konusunu nasıl buldukları,
nerelerde zorlandıkları, nereleri kolayca yapabildikleri gibi konularda öğretmenin
geri bildirim alması benzer alıştırmaları planlarken ve uygularken öğretmene
yardımcı olacaktır. Alıştırmaların cevaplandırılması öğrencilerle birlikte
yapılmalıdır. Öğretmenlerin cevapları okuması, cevapları öğrencilere dağıtması
veya tahtaya yazması öğrencilerin öğrenme düzeylerini gözden geçirmesini
engelleyebilir.

Öğretmenler, sınıf ortamında alıştırmaların sorunsuz şekilde planlanan zaman diliminde
uygulanmasından sorumludur. Uygulama sürecinde yapılan öğretmen ve öğrenci
etkileşimi öğrenme-öğretme etkinliklerinin verimliliğini artırır. Alıştırma ve uygulama
sürecindeki öğretmen ve öğrenci arasında etkin etkileşimde bulunan sürenin başarıyı
etkilediği (Stallings, 1980) ve rehberlik edilmeyen çalışmaların yüksek düzeyde öğrenci
başarısı oluşturmadığı (Brophy ve Good, 1986) konusunda çalışmalar da bulunmaktadır
(akt. Gözütok, 2017, s. 232). Bu nedenle alıştırma süreci sadece öğrencilerin kendi başına
yaptığı bir iş olarak görülmemelidir.
Alıştırma sürecinden istenilen kazanımların elde edilmesinde öğretmenlerin olduğu kadar
öğrencilerinde bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretmen, alıştırma
sürecini planlayan ve kontrol eden kişidir. Öğrenciler ise alıştırmaların uygulayıcısı
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konumundadır. Borgwardt (1993, s. 51) öğrencilerin de alıştırmaların hedefi, içeriği,
yöntemi ve varacağı sonuçla ilgili bilgilenmesinin başarıyı etkileyeceğini ifade eder.
•

Hedef bilinci: Alıştırma ile varacağı hedefin bilincinde olması, ne kadar ve nasıl
yapması gerektiği,

•

İçerik bilgisi: Alıştırmanın temel amacının ne olduğunu, hangi yardımcı
malzemeleri kullanmanın serbest olduğunu ve alıştırma için ayrılan süreyi,

•

Yöntem bilinci: Alıştırma yaparken hangi basamakları uygulayacağı ve hangi
aşamada, hangi yardımcı malzemeleri kullanacağı,

•

Sonuç bilgisi: İstenilen alıştırma sonucuyla kendi yaptığı alıştırma sonucunun ne
ölçüde uyumlu olduğu.

Alıştırma ve üretme sürecinin merkezinde öğrenciler bulunmaktadır. Bu süreçte
öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin
alıştırmaları yapmaya istekli olması, etkin katılımı, alıştırma türüne bağlı olarak uygun
öğrenme stratejileri kullanma gibi bir dizi sorumlulukları da vardır. Funk ve diğerlerine
(2014, s. 81) göre öğrenciler; yönergeleri net bir şekilde anlayarak ne yapmak zorunda
olduklarını, alıştırmanın ne kadar sürede sonlandırılması gerektiğini, hangi çalışma
biçimiyle alıştırmaları uygulayacaklarını (bireysel/eşli çalışma, grup çalışması vb.), hangi
malzemeleri (ders/çalışma kitabı, sözlük vb.) kullanmaları gerektiğini bilmelidirler.
Alıştırmalar farklı değişkenlere bağlı olarak oluşturulur. Bu değişkenler hem öğretmenler
hem de öğrenciler için küçük bir plan veya rehber niteliğindedir. Öğretmenleri ve
öğrencileri neyi, niçin, nasıl ve ne amaçla yapacağı konusunda düşünmeye sevk ederek
alıştırmaların bilinçli şekilde yapılması için önemli katkılar sağlayabilir. Bu değişkenler
soru kelimeleri yoluyla şu şekilde özetlenebilir.
•

Nasıl? (Alıştırma türleri: Sözel/yazılı olarak, iletişimsel, bilişsel, üretime
yönelik…)

•

Ne? (Alt beceriler: dil bilgisi, kelime bilgisi, sesletim…)

•

Hangi amaçla? (Dört dil becerisi: dinleme, konuşma, okuma, yazma)

•

Ne ile? (Araçlar: öğrenci/çalışma kitabı, öğrenci defteri, resim, dinleme aracı vb.)

•

Ne zaman? (Öğrenme ortamı: sınıf içi, sınıf dışı)

•

Kiminle? (Bireysel, eşli, grup çalışması…) (Reisener, 1989, s. 79).
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1.6. ALIŞTIRMA TÜRLERİ
Yabancı dil öğretiminde dil bilgi ve becerilerinin kazanımına ve gelişimine hizmet eden
birçok alıştırma türü kullanılmaktadır. Bu nedenle alıştırmaların sınıflandırması
konusunda farklı yaklaşımlar mevcuttur. Sercu (2013, s. 244) alıştırmaların dört farklı
bakış açısıyla sınıflandırılabileceğini belirtmektedir. Birinci sınıflandırma, alıştırmaların
şekil özellikleri temelinde yapılan sınıflandırmadır. Çoktan seçmeli, eşleştirme,
sınıflandırma, yer değiştirme, tamamlama, dönüştürme vb. alıştırmalar bu gruba örnek
olarak gösterilebilir. İkinci sınıflandırma ise içerik odaklı yapılan sınıflandırmadır. Bazı
alıştırma türlerinde odak noktası; sesletim, dil bilgisi veya kelime iken bazı alıştırmalarda
odak noktası; öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma veya dinleme becerilerini
geliştirmek veya pekiştirmektir. Üçüncü sınıflandırma öğrencilerin alıştırma sürecindeki
etkinliğine veya rolüne göre yapılmaktadır. Bu sınıflandırma ise algılamaya yönelik1, yarı
üretken, üretken2 alıştırmalar olarak yapılmaktır. Dördüncü sınıflandırma ise dil
üretiminde doğruluk veya akıcılığı hedefleyen alıştırmalardır.
Borgwardt (1993, ss. 54–55) ise alıştırma türlerini ilgili beceri türlerine göre (algısal
alıştırmalar, algılayıcı-yarı üretken alıştırmalar, üretken alıştırmalar, algısal-üretken
alıştırmalar), bir örneğin değiştirilme kapsamı ve derecesine göre (yer değiştirme veya
yerine koyma alıştırmaları, şeklini değiştirme veya dönüştürme alıştırmaları, cümle
kurma veya oluşturma alıştırmaları, cümleyi devam ettirme veya genişletme
alıştırmaları), eylemin zihinsel ve dilsel işlevine göre (kıyaslama alıştırmaları,
bölümlendirme alıştırmaları, sıralama alıştırmaları), dilsel algılama ve anlatım sürecinin
kullanım derecesine ve çeşidine göre (örnek cümleli alıştırmalar veya örnek cümle
verilmeyen alıştırmalar, metinde bulmaya yardımcı anahtar sorular, yapılar ve vurgular

1

Rezeptive terimi algısal, alımlayıcı olarak tercüme edilmektedir. Bu çalışmada algılamaya yönelik

teriminin kullanılması daha uygun bulunmuştur.
2

reproduktive ve produktive terimleri, yeniden üretimsel ve üretimsel olarak tercüme edilmektedir. Bu

çalışmada yarı üretken ve üretken terimlerinin kullanılması daha uygun bulunmuştur.
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gibi yardımcı yönlendiriciler veya onlar olmaksızın yapılan dinleme ve okuma
alıştırmaları) olmak üzere dört bölümde sınıflandırır.
Graves (2000, ss. 188–189) ise alıştırmaları ders işleyiş sıralamasına uygun olarak
sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmanın “Sunum-Alıştırma-Üretme” şeklinde yapılan ders
modeline benzemesine dikkat çekmektedir. Giriş, sunum, uygulama ve pekiştirme
alıştırmaları olarak sınıflandırdığı bu alıştırmaları şu şekilde açıklamaktadır.
•

Giriş alıştırmaları: Bu tür alıştırmalar genellikle bir önceki tekrar etmek veya yeni
konuya hazırlık yapmak için kullanılır.

•

Sunum alıştırmaları: Bu tür alıştırmalar öğretilecek yeni konularla ilgilidir ve ders
kitaplarında bulunan konularla ilgili alıştırmalara hazırlayıcı niteliktedir.

•

Uygulama alıştırmaları: Ders içeriğinin sunumundan sonra yapılırlar. Öğrencilere
öğrendikleri konuları daha gerçekçi ve anlamlı bağlamlarda kullanma olanağı
sağlarlar.

•

Pekiştirme alıştırmaları: Uygulama alıştırmalarından sonra kullanılan bu
alıştırmalar, öğretilen konuların desteklenmesi ve pekiştirilmesine hizmet eder.
Öğrenilen konuların değerlendirilmesi veya gözden geçirilmesi amacıyla da
kullanılabilir.

Bausch, Christ, ve Krumm (2003) alıştırmaları; sesletim, kelime, dil bilgisi, okuduğunu
anlama, yazma, dinlediği anlama, gördüğünü ve dinlediğini anlama, iletişimsel,
etkileşimsel, yaratıcı, kültürlerarası iletişimsel, çeviri alıştırmaları olarak ele almaktadır.
Neuner, Krüger ve Grewer (2000) ise alıştırmaları, iletişimsel yaklaşım çerçevesinde ele
alarak dört basamaktan oluşan kapsamlı bir alıştırma tipolojisi geliştirmiştir.
A Basamağı: Anlama becerisini geliştirme ve gözden geçirme.
1. Anlama becerisini geliştirme.
•

Basitleştirme: Metinde geçen anahtar kelimelerin altını çizme, metnin
kenarına özet çıkarma, anahtar kelimeleri ve birbiriyle ilgili kelimeleri
bulma vb.,

•

Kısaltma: Basit düzeyde benzer bir metin oluşturma,

•

Bölümleme: Metni bölümlere ayırma, paragraflara ayırma, akış
diyagramını metne göre tamamlama,
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•

Görselleştirme: Metni bir görsele veya çizime yerleştirme, metni harita,
taslak, plan vb. yardımıyla basitleştirme.

2. Anlama becerisini gözden geçirme.
•

Sınıflandırma: Cümleleri birleştirme (cümle başını veya sonunu bulma),
resimli öyküyü metinle birleştirme, metni bir araya getirme vb.,

•

Doğru/yanlış alıştırmaları,

•

Çoktan seçmeli alıştırmalar.

B Basamağı: İfade becerisi temelli alıştırmalar (yarı üretken alıştırmalar).
•

Cümle çizelgesi alıştırmaları,

•

Ezberleme alıştırmaları, resim destekli, resim kontrollü alıştırmalar vb.,

•

Resimleri/resimli diyagramları kullanarak ifade etme,

•

Metin tamamlama: yerleştirme, anahtar kelimeleri kullanma,

•

Metni yeniden üretme: Anahtar kelimeleri ve birleştirici kelimeleri kullanma,
anahtar kelimelerle özetleme, boşluk doldurma, akış diyagramı tamamlama,

•

Cümle tamamlama, diyalog tamamlama/düzenleme/değiştirme vb.

C Basamağı: İletişim becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalar (yarı üretken-üretken).
•

Açık diyalog: Verilen ifadeler yoluyla diyaloğu farklı şekilde tamamlama,

•

Yerleştirme çizelgeleri (Cümle sonlarının uygun şekilde tamamlanması),

•

Metnin yapısının anlaşılması için akış şemasını kullanma,

•

Taslağa göre metin tamamlama, yönergelere göre metin oluşturma, benzer metin
oluşturma,

•

Cümle parçalarıyla metin/diyalog oluşturma.

D Basamağı: Serbest ifadenin geliştirilmesi.
•

Konuşma kalıpları tabloları: Anlık/kurgulanmış görüş alma/verme, görüş
alışverişi.

Häusserman ve Piepho (1996) ise görev ve alıştırma kavramlarını bir arada kullanarak
birçok örneği içeren görev-alıştırma tipolojisi geliştirmiştir.
•

Dinleme görev ve alıştırmaları,

•

Ses, tonlama ve aksanlar ile ilgili görev ve alıştırmalar,

43

•

Kelime öğretimi ile ilgili görev ve alıştırmalar,

•

Dil bilgisi öğretimi için görev ve alıştırmalar,

•

Dilsel farklılıklara yönelik görev ve alıştırmalar,

•

Serbest konuşma becerisine yönelik görev ve alıştırmalar,

•

Okuma becerisini geliştirmeye yönelik görev ve alıştırmalar,

•

Yazma becerisini geliştirmeye yönelik görev ve alıştırmalar,

•

Anlama ve dinleme becerisini geliştirmeye yönelik görev ve alıştırmalar,

•

Kültürlerarası öğrenmeyi geliştirmeye yönelik görev ve alıştırmalar,

•

Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmaya, geliştirmeye yönelik görev ve
alıştırmalar,

•

Birden çok dil becerisinin bir arada kullanıldığı görevler,

•

Oyunlar.

Funk ve diğerleri (2014, s. 30) alıştırmaları iletişimsel görevler bağlamında ele alarak
algılama, üretken ve yarı üretken, açık ve kapalı, içerik ve şekil odaklı alıştırmalar
şeklinde sınıflandırmıştır.
Algılamaya dayalı alıştırmalar: Bu tür alıştırmalarda dinleme ve okuma becerisine
yönelik alıştırmalar söz konusudur. Öğrencilerden yeni yapılar veya sözel ifadeler
üretmesi ve kullanması beklenmez. Eşleştirme, sıralama, doğru-yanlış, düzenleme
alıştırmaları bu gruba örnek olarak gösterilebilir.
Üretken/yarı üretken alıştırmalar: Üretken alıştırmalarda öğrencilerden edindikleri
bilgileri transfer ederek özgün bir ürün veya çözüm yolu ortaya koyması beklenir. Yarı
üretken alıştırmalar ise öğrencilerden verilen bir örneğe/dil yapısına göre cümle veya
metin üretmesi veya yeniden kurgulaması istenir. Karataş (2014, s. 32), Neuner, Kast,
Dahlhaus, ve Schatz gibi bilim adamlarının görüşlerine dayanarak oluşturduğunu ifade
ettiği üretken ve yarı üretken alıştırmaları tablo hâline getirmiştir (bk. Tablo 2).
Yarı üretken alıştırmalar

Üretken alıştırmalar

1.

Kavram Haritası

1.

Beyin Fırtınası

2.

Zincirleme Kelime alıştırmaları

2.

Özetleme

3.

Eşleştirme

3.

Açık Uçlu Diyalog

4.

Sıralama

4.

Mektup Yazma
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5.

Çoktan Seçmeli

5.

Not Alma

6.

Boşluk Doldurma

6.

Resim ve Kartlarla Soru Sorma

7.

Doğru-Yanlış

7.

Altı Şapka Etkinlikleri

8.

Anahtar Kelime Alıştırmaları

8.

Münazara

9.

Yapılandırılmış Taslak

9.

Görüş Geliştirme

10. Resim Destekli Alıştırmalar

10. Resimlerden Hikâye Oluşturma

11. Kuralların Görselleştirilmesi

11. Paralel Metin Yazma

12. Kart Etkinlikleri

12. Rol Oynama- Drama

13. Eşli-İkili Etkinlikler
14. Akış Şeması
15. Cümle Oluşturma
16. Diyalog Alıştırmaları
17. Oyunlar
a.

Tahmin Oyunları

b.

Kart Oyunları

c.

Zar Oyunları

Tablo 2: Yarı Üretken ve Üretken Alıştırma Türleri (Karataş, 2014, s. 32)
Açık/yarı açık ve kapalı uçlu alıştırmalar: Açık uçlu alıştırmaların birden çok cevabı veya
çözüm yolu bulunmaktadır. Öğrenciler bu tür alıştırmaları istediği gibi cevaplandırmakta
özgürdür. Bir mektup/ileti/e-posta yazma, bir konu hakkında görüş bildirme, bir konu
hakkında konuşma bu tür alıştırmalara örnek olarak gösterilebilir. Yarı açık alıştırmalarda
ise birden fazla cevap bulunmaktadır. Bu tür alıştırmalar öğrencilere kısmen özgürlük
tanımaktadır. Örneğin; cümle tamamlama, boşluk doldurma, metinde verilen boşlukları
tamamlama alıştırmaları yarı açık uçlu alıştırmalardır. Kapalı uçlu alıştırmalarda ise tek
bir cevap bulunmaktadır. Doğru-yanlış alıştırmaları, evet-hayır alıştırmaları, eşleştirme
alıştırmaları, gruplandırma alıştırmaları çoktan seçmeli alıştırmalar, eşleştirme
alıştırmaları kapalı uçlu alıştırmalara örnek olarak gösterilebilir (Albers ve Bolton, 1995,
ss. 27–32).
İçerik ve yapı odaklı alıştırmalar: İçerik odaklı alıştırmalar sözlü veya yazılı metnin
içeriğine yönelik olarak kullanılırken yapı odaklı alıştırmalar dilsel yapılara odaklanır.
Rauch (2007) ise alıştırmaları; pasif (doğru-yanlış alıştırmaları, çoktan seçmeli
alıştırmalar…), yarı-pasif (eşleştirme, boşluk doldurma, dönüştürme alıştırmaları…) ve
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aktif alıştırmalar (diyalog, rol oynama, yorumlama, tartışma, çeviri alıştırmaları vb.)
olmak üzere üç grupta sınıflandırmaktadır.
Sonuç olarak alıştırmaların sınıflandırması konusunda yapılan çalışmalardan yola
çıkılarak bu bağlamda temel yaklaşımlar şu şekilde özetlenebilir. Alıştırma türüne
(eşleştirme, boşluk doldurma, dönüştürme alıştırmaları…), geliştirilmek istenen dil
becerisine (dinleme, konuşma, okuma, yazma…), öğrencilerin alıştırmadaki etkinliğine
(algılamaya yönelik, yarı üretken, üretken) ve alıştırmaların içeriğine (dil bilgisi, kelime
alıştırmaları …) göre alıştırmaları sınıflandırma eğilimi bulunmaktadır. Yabancı dil ders
kitaplarında yukarıda değinilen dil becerilerine yönelik alıştırmaların yanı sıra bu
becerileri destekleyen kelime hazinesini geliştirmeye yönelik alıştırmalar, dil bilgisi
alıştırmaları,

sesletim/tonlama

alıştırmaları

gibi

birçok

alıştırma

türüne

de

rastlanmaktadır.

1.7. ALIŞTIRMALARIN SIRALANMASI
Alıştırmaların kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de aşamalılık
ilkesine bağlı olarak hangi alıştırmanın dersin hangi aşamasında ve hangi sıralama
içeresinde kullanılacağıdır. Kieweg’e (2006, s. 4) göre alıştırmalar titizlikle
planlanmalıdır. Giriş, hedef, içerik, şekil, zaman ve araç (sözlü, yazılı veya yarı yazılı)
gibi değişkenler birbirleriyle tutarlı bir şekilde seçilmelidir. Funk ve diğerleri (2014, ss.
40–41) alıştırmaların sıralamasında; kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, içerikten
yapıya ilerleyen bir doğrultuda yapılması gerektiğini vurgulayarak aşağıda verilen
ölçütlere dikkat çekmektedir.
•

Kapalı uçlu alıştırmalardan açık uçlu alıştırmalara,

•

Bilinen içerikten veya yapılardan yeni veya bilinmeyen dilsel yapılara,

•

Kolaydan (kontrollü ve örneğe/yardımcı unsurlara sahip alıştırmalardan) zora
(kontrolsüz, az veya örneksiz alıştırmalara),

•

İletişime hazırlayıcı alıştırmalardan (yarı üretken) iletişime yönelik alıştırmalara
(üretken),
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•

İçeriğe yönelik alıştırmalardan (Metnin konusu nedir, öğrenciler için ilginç olan
nedir?) yapı odaklı alıştırmalara (İçerik hakkında karşılıklı konuşmak için hangi
dil bilgisi yapıları/dilsel araçlar gereklidir?).

Borgwardt

(1993,

s.

55)

ise

alıştırmaların

seçiminde,

hazırlanmasında

ve

düzenlenmesinde aşağıda verilen sıralamanın takip edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
•

Yarı üretken alıştırmalardan üretken alıştırmalara,

•

Değişkenlik özelliği barındırmayan alıştırmalardan değişkenlik gösteren
alıştırmalara,

•

Algılamaya yönelik alıştırmalardan üretken alıştırmalara,

•

Kelime oluşturma alıştırmalarından kelime birleştirme alıştırmalarına ve daha
sonra cümle ve metin üretme alıştırmalarına,

•

Yerleştirme, tamamlama alıştırmalarından yapı değiştirme, cümle kurma ve
genişletme alıştırmalarına,

•

Benzer nitelikli alıştırmalardan farklılık gösteren alıştırmalara,

•

Kontrollü alıştırmalardan kontrolsüz alıştırmalara.

Funk ve diğerleri (2014, s. 41) örnek bir derste hangi alıştırma türünün hangi sırada
kullanılması gerektiğini aşamalar hâlinde açıklamaktadır. Bilinmeyen kelimelerin ve yeni
yapıların bulunduğu yeni konularda birinci aşamada yarı üretken olan kapalı uçlu
alıştırmalarla başlanmalıdır. Bu aşamada öğrenciler kendi başlarına cümle üretmek
zorunda değildir. Anlamaya yönelik ön hazırlık için yeni girdiler kavram haritaları,
çağrışım yöntemi, kelime-resim eşleştirme, resimli hikâye eşleştirme gibi alıştırmalar
yoluyla öğrencilere aktarılmalıdır. İkinci aşamada ise öğrencilere konuyla ilgili olarak
açıklamalar yapılarak konu hakkında görüş bildirmeleri istenmelidir. Bu aşamada
kontrollü alıştırmalar ve yarı üretken alıştırmalar kullanılmalıdır. Öğrencilerden bu
aşamada tek başlarına doğru cümleler kullanmaları beklenmez. Aksine kendilerine
verilen dilsel yapılara bağlı kalarak cümleler kurması istenebilir. Bu tür alıştırmalar
yoluyla öğrenciler daha az hata yapar ve belirli bir konu hakkında verilen dilsel yapılar
ve kelimeler yardımıyla konuşur. Bunun için öğrencilere yeni kelimeler ve konuşma
kalıpları tekrar ettirilmelidir. Çok sayıda tekrarın yapılması öğrencilerin geliştirilmek
istenen becerilerde otomatikleşmesini sağlar. Tekrar alıştırmalarının yanı sıra bu aşamada
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doğru/yanlış, işaretleme, okuma, eşleştirme, kim ne söylüyor, yönergelere uygun diyalog
çeşitleri, okuma ve dinleme, yüzeysel anlamayla ilgili olarak: Metnin konusu nedir? gibi
alıştırmalar kullanılmalıdır. Üçüncü aşamada ise öğretmenin öğrenciyi kontrol derecesi
azaltılır. Dil araçları veya içerik hakkında bilgi verme vb. öğretmen yardımları söz konusu
olabilir ancak bu aşamada öğrencilere tam cümle veya dil yapıları/araçları verilmez. Bu
aşamada not alma, anahtar kelime veya görsel yardımıyla anlatma alıştırmaları
yapılabilir. Dördüncü aşama ise ilk üç aşamada yapılan alıştırmaların işe yarayıp
yaramadığını görmek açısından en önemli aşamadır çünkü bu aşamada öğrencilerden bir
görevi yerine getirmesi istenir. Bu nedenle ilk üç aşamada yapılan alıştırmaların göreve
hazırlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir. Bu aşamada öğrencilerden rol üstlenmesi,
serbest konuşma, konuyla ilgi özgün bir ürün ortaya koyma, bir sunum yapma, münazara
yapma, verilen bir şablona uygun yeni metin yazma ve e-postaya cevap yazma vb.
alıştırmalar yapması istenir.
Nunan (1985’den akt. Nunan, 1989, s. 64) benzer bir şekilde öğrencilerden istenilen
bilişsel performansa göre alıştırmaların sıralandırılabileceğini ifade etmektedir. On
aşamadan oluşan bu sıralamada, öğrencilerden beklenen davranışlar kademeli olarak
artar. Anlama becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalardan, kontrollü üretken
alıştırmalara ve en sonunda da gerçek bir etkileşim durumuna geçiş söz konusudur.
A. İşleme (kavrama) Aşaması
1. Bir metni okuyun veya dinleyin–açık cevap yok,
2. Bir metni okuyun veya dinleyin ve sözel olmayan, fiziksel tepki verin
(Örneğin, öğrencilerin anahtar kelimeleri duyduğu zaman el kaldırması),
3. Bir metni okuyun veya dinleyin ve sözel olmayan, fiziksel tepki verin
(Örneğin, öğrencilerin anahtar kelimeleri her duyduğu zaman kutucuklara
veya çizelgelere işaret koyması),
4. Bir metni okuyun veya dinleyin ve sözel bir tepki verin (Anahtar kelimeleri
duyduğu zaman tekrar etmesi veya yazması).
B. Üretme Aşaması
5. Anahtar ifadeleri, diyalog bölümlerini dinleyin ve tekrar edin,
6. Anahtar ifadeleri dinleyin ve yerine koyma ve dönüştürme alıştırmalarını
tamamlayın,
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7. Anahtar ifadeyi dinleyin ve anlamlı bir cevap verin (Örneğin, öğrenci doğru
cevabı verir.),
C. Etkileşim Aşaması
8. Benzetim (Örneğin, öğrenciler kendi aileleri hakkında konuştukları bir metni
dinledikten sonra rol kartları okuyarak ailenin diğer üyelerini ararlar ve
bulurlar.),
9. Tartışma (Örneğin, öğrenciler küçük gruplar hâlinde kendi aileleri hakkında
konuşurlar.),
10. Problem çözme (Örneğin, bir bilgi doldurma görevinde öğrenciler üç gruba
ayrılır; her grup tamamlanmamış bir aile tanıtımını dinler, daha sonra
öğrenciler tekrar bir araya gelir ve aile ağacını tamamlar.)
Funk ve diğerleri (2014) ve Nunan (1989) tarafından önerilen söz konusu her iki alıştırma
sıralamasına bakıldığında, dersin başlangıcında algılamaya dayalı alıştırmalara yer
verilirken daha sonra yarı üretken alıştırmalara doğru bir sıralamanın takip ettiği
görülmektedir. Dersin son aşamasında ise üretken alıştırmalara yer verildiği
anlaşılmaktadır. Özellikle bu aşamada öğrencilerden özgün bir ürün ortaya koyması
beklenmektedir. Bunu yaparken öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla iş birliği içindedir. Bu
durum, alıştırma yaparken bazı çalışma biçimlerinin kullanılmasını gerektirir.

1.8. ALIŞTIRMALARDA ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Alıştırmaların eğitim-öğretim ortamlarında uygulanması aşamasında öğrenme içeriği,
öğrenme ortamının fiziksel yapısı, ders için ayrılan zaman, öğrenci sayısı, öğrenci yaşları
ve seviyeleri ile alıştırma türü vb. değişkenlere bağlı olarak farklı çalışma biçimleri
kullanılır. Schramm (2010, s. 1182) dersin aşamalarında farklı çalışma biçimlerinin
kullanılmasının, öğrenme çeşitliliğini artırmaya katkı sağladığını ifade etmektedir.
Çalışma biçimleri, sahip oldukları potansiyele göre dersin hedefleriyle bağlantılı olarak
ders aşamalarına uygun olarak seçilmeli ve dersin tümüyle bir bütünlük oluşturmalıdır.
Häussermann ve Piepho’ya (1996, s. 224) göre sınıf ortamında farklı çalışma biçimlerini
kullanmak asla zaman kaybı olarak görülmemelidir. Çünkü çalışma biçimleri başka hiçbir
derste olmadığı kadar yabancı dil derslerinde önemlidir.
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Uygun çalışma biçimlerinin kullanılması bireysel farklılıkların en aza indirilmesi,
öğrenmenin bireyselleştirilmesi ve öğrenme özerkliğinin geliştirilmesi gibi konularda
etkilidir. Öğrenme-öğretme sürecinde çalışma biçimleri, kesin çizgilerle birbirinden
ayrılamaz. Çalışma biçimleri birbirine bağlıdır ve birbirlerini tamamlar. Örneğin, sessiz
okuma çalışmalarında öğrenciler tek başına dinleme yapar ve daha sonra eşli
çalışabilirler. Yine benzer şekilde grup çalışmasında, öğretmen öncelikli olarak
öğrencilerin görevlerini belirleyebilir ve öğrenciler kendilerine verilen görevi yerine
getirdikten sonra grup hâlinde çalışır.
Yabancı dil öğretiminde çalışma biçimleri; öğretmen merkezli çalışma, bireysel çalışma,
eşli çalışma ve grup çalışması olarak sınıflandırılır (Funk ve diğerleri, 2014, s. 50;
Graßmann ve Kaufmann, 2008, s. 23). Öğretmen merkezli çalışma biçiminde sınıf içi
çalışma, etkileşim ve iletişim süreci öğretmen tarafından yönlendirilir. Sınıfta iletişim
merkezinin öğretmen olduğu bu çalışma biçimi, dil bilgisi yapılarının sunumu, ülke
bilgisine yönelik konuların açıklanması gibi daha çok uzun konuşmalarda kullanılır.
Sınıfta iletişimin merkezi öğretmendir. Öğretmen öğrencilere sorular sorar ve öğrenciler
sorulara cevap verir. Bu işlem öğrenciler arasında da yapılabilir. Bu durumda sınıf içi
etkileşim öğrenciler arasında gerçekleşir (Funk ve diğerleri, 2014, s. 58).
Demirel’e (1998, s. 40) göre öğretmen merkezli etkinliklerde öğretmenler; konunun ana
başlıklarını belirlemeli, basit, kısa ve tam cümleler kullanmalı, doğru terimleri
kullanmaya özen göstermeli, ses tonunu iyi ayarlamalı, görsel araçların kullanılmasına
yer vermeli, sınıf içi iletişimi desteklemeli, espri ve şakalara yer vermeli ve küçük grup
çalışmaları ile anlatılanların tartışılmasına ortam sağlamalıdır.
Öğretmen merkezli çalışma biçiminde, öğretmen tarafından öğrenme içeriği kısa
zamanda hızlı bir şekilde birçok öğrenciye aynı anda aktarılabilir. Öğretmen merkezli
çalışmaların diğer güçlü yönleri şöyle sıralanabilir. Öğrenciler arasında sınıfa ait olma
duygusunu geliştirir. Öğretmenin öğrenme sürecinde rehber olarak görev aldığı
alıştırmalar için uygundur. Açıklama ve yönerge vermek için idealdir. Görsel ve işitsel
malzemelerin sunumunda sıklıkla kullanılır. Öğretmene sınıfın atmosferini değiştirme
olanağı verir. Sınıf yönetimi için çok çaba gerektirmez. Öğretmenin sınıf hâkimiyeti
kurmasını kolaylaştırır. Öğretmene, öğrenci hatalarını hızlı düzeltme şansı verir (Funk ve
diğerleri, 2014, s. 58; Harmer, 2007, s. 161).
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Öğretmen merkezli çalışma, en çok bilinen ve kullanılan geleneksel bir çalışma biçimidir.
Geleneksel sınıf düzeninde etkileşimin öğretmen tarafından sağlandığı, öğrenci-öğrenci
arasındaki etkileşimin en az olduğu çalışma biçimidir. Öğretmen merkezli çalışmaların
diğer zayıf yönleri şu şekilde sıralanabilir.
•

Bireysellikten çok grup bilincini ön plana çıkarır. Tüm öğrencileri aynı anda aynı
hızda aynı şeyi yapmaya zorlamaktadır.

•

Öğrenciler bireysel olarak konuşma olanağı bulamaz.

•

Sınıf önünde başarısız olma riskini beraberinde getirdiği için öğrencilerin birçoğu
çalışmalara isteksiz olarak katılır.

•

Kendi kendilerine öğrenmeleri için sorumluluk alma konusunda öğrencileri
cesaretlendirmemektedir.

•

İletişimsel yaklaşımlı yabancı dil öğretimi için uygun değildir.

•

Dinlemeyi ve not almayı gerektirir.

•

Öğrencilerin dikkatini toplamak için öğretmen ilgi çekici ve istekli olmalı ve
öğrenciyi öğrenmeye isteklendirmelidir.

•

Öğrencileri öğretmenin belirlediği hızda öğrenmeye zorlar (Harmer, 2007, s. 162;
Morrison, Ross ve Kemp, 2012, s. 234).

Diğer bir çalışma biçimi olan bireysel çalışma biçiminde öğrencilerden verilen
alıştırmaları tek başına yerine getirmesini beklenmektedir bu nedenle bu çalışma biçimi
öğrencilerin alıştırmaları kendi başlarına yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine dayanır.
Alıştırmaları yapmakta sorumluluk öğrencinin kendisine aittir. Storch (1998, s. 310)
bireysel çalışmanın sessiz okuma alıştırmalarında, mektup yazma gibi yazılı
alıştırmalarda, bir konu hakkında görüş bildirme alıştırmalarında, dinleme, boşluk
doldurma, kelime tamamlama, dil bilgisi öğretimi ve yazma alıştırmalarında
kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bireysel çalışmanın güçlü yanları, öğrencinin
çalışma hızını verilen süre içerisinde kendisine göre ayarlayabilmesi, kendine özgü
öğrenme tekniklerini kullanabilmesi veya geliştirebilmesi, bağımsız iş yapma becerisini
geliştirmesi olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra bireysel çalışma, öğretmene her
öğrenciye ihtiyacı oranda bireysel olarak yardım etmesini sağlar. Bireysel çalışmanın
zayıf yanları da mevcuttur ve şu şekilde özetlenebilir (Morrison ve diğerleri, 2012, s.
234). Öğrencilerin iletişimsel becerilerini geliştirmez. Bu yüzden farklı çalışma
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biçimleriyle desteklenmelidir. Sürekli olarak bireysel çalışma yapılırsa, öğrenme süreci
tekdüze ve can sıkıcı olabilir. Öz disiplin eksikliği, erteleme ile bir araya geldiğinde
öğrenciler kendine verilen görevi tamamlamayabilir veya yarım bırakabilir.
Eşli çalışma ise öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda karşılıklı iş birliği ve bilgi
alışverişine dayanan bir çalışma biçimidir.

Eşli çalışmalar, tekrar alıştırmaları, dil

kullanımlarının otomatikleşmesi ve öğrenilen konuların pekiştirilmesi için uygundur.
Benzer şekilde öğrenciler arasında öğrenme süreci ve öğrenme deneyimlerini
paylaşmaları için öz değerlendirme ve düzeltme aşamalarında kullanılır (Funk ve
diğerleri, 2014, s. 63).
Eşli çalışmalar; diyalog hazırlama, diyalog alıştırmaları, diyalog seslendirme ve eğitsel
oyunlar (Storch, 1998, ss. 309–310) anlamlı ve iletişime dönük alıştırmalar, soru-cevap
tekniğini ve resimlere bakarak konuşma çalışmaları için uygundur (Demirel, 2016, s. 79).
Öğrencilerin konuşma sürelerini artırması, öğrenci özerkliğini geliştirmesi, sınıf
ortamında kolaylıkla uygulanabilmesi, öğrencilerin birbirini teşvik etmesi yoluyla
alıştırmaların daha yaratıcı olarak uygulanabilmesi, öğrencilerin birbirinden öğrenmesine
fırsat vermesi, öğrencilerin karşılıklı olarak birbirini kontrol etmesi, sınıf ortamında tüm
öğrencilerin aynı anda etkin olması ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesi eşli
çalışmaların güçlü yönleridir (Funk ve diğerleri, 2014, s. 63; Harmer, 2007, s. 165).
Bu çalışma biçiminin genellikle sınıf ortamında gürültüye sebep olması ve bu nedenle de
öğretmenlerin sınıf kontrolünü kaybetme kaygısı, bazı eşlerin yapılan alıştırmanın
amacından uzaklaşarak farklı şeyler hakkında konuşması veya farklı şeylerle ilgilenmesi,
öğrencilerin kendi arasında ana dillerinde konuşması, eşlerinin farklı dil seviyelerine
sahip olması, eş seçiminde yaşanan sıkıntılar ve eşler arasındaki ilişkiler eşli çalışmanın
sınırlılıkları arasında sayılabilir (Funk ve diğerleri, 2014, s. 65; Harmer, 2007, s. 165).
İletişimsel yeti edindirme ve geliştirmede önemli bir çalışma biçimi de grup
çalışmalarıdır. Grup çalışmaları, bir sınıfta bulunan öğrencilerin küçük veya büyük grup
oluşturarak iş birliği içinde çalışarak verilen alıştırmayı yerine getirmesine ilkesine
dayanır. Grupla öğretim yönteminde farklı tekniklerden yararlanılabilir. Problem çözme,
örnek olay beyin fırtınası, vızıltı, akvaryum, benzetim, eğitsel oyunlar ve rol oynama
teknikleri grupla öğretim çalışmalarında kullanabilecek teknikler arasındadır. Demirel’e
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(2016, s. 81) göre grup çalışmalarında tartışma tekniklerinin dışında hikâye anlatma,
bulmaca, resimli kartlar gibi teknikler de kullanılabilir.
Storch’a (1998, s. 308) göre ise grup çalışması özellikle öğrencilerin ön bilgilerini
harekete geçirme, konuşma, tartışma, keşfederek öğrenme, proje çalışmaları ve grup
oyunları için kullanılır. Grup çalışmalarında grup üyelerinin seçimi, grup üyelerine
rollerin dağıtılması ve grup çalışması için plan yapılması gibi noktalar önemlidir.
Grupla çalışmanın güçlü yönleri şöyle sıralanabilir (Kleppin, 2002, s. 93; Morrison ve
diğerleri, 2012, s. 234).
•

Öğrencilerin iş birliği içinde çalışmasına yardımcı olur, grup içinde üyelerin
birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerine saygı duymasını sağlar ve bu yönde
kişiliklerinin gelişimine katkı sağlar.

•

Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmesini sağlar.

•

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olur.

•

Öğrencilerin problem çözme becerilerini ve iletişimsel dil becerilerini geliştirir.

•

Öğrenci katılımını artırır ve etkin öğrenmeyi geliştirir.

•

Olumlu bir öğrenme ortamı oluşmasını sağlayarak öğrencilerin motivasyonunu
artırır.

•

Öğrencilerin grup arkadaşlarıyla konuşmasına olanak verdiği için yabancı dil
konuşurken heyecanlanmasına yol açmaz.

•

Öğrencilerin karar verme becerilerini ve sorumluluk alma duygusunu geliştirir.

•

Öğrencilerin başkalarıyla çalışarak sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar.

Grup içinde çalışmanın zayıf yönleri de mevcuttur ve aşağıdaki gibi sıralanabilir (Harmer,
2007, s. 166; Ur, 2012, s. 234).
•

Sınıf ortamında kargaşaya sebep olabilmektedir. Bazı öğretmenler sınıf
kontrolünü kaybettiği hissine kapılabilir. Sınıf bilinci yerine grup bilincini
oluşturması sınıf içerisinde bölünmelere neden olabilir.

•

Gruplarda bazı öğrenciler etkin bazı öğrenciler ise pasif roller üstlenebilir.

•

Kalabalık sınıflarda grup çalışmalarını planlamak ve yürütmek zaman alır. Grup
oluşturma ve grup çalışmalarını sonlandırma sınıf ortamında karışıklık yaratabilir.
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•

Bazı öğrenciler grup çalışmalarını sevmeyebilir. Bunun yerine öğretmen merkezli
veya bireysel çalışmaları tercih edebilir. Farklı öğrenme kültürlerinden gelen
öğrencilerin bazıları grup çalışmasına yatkın olmayabilir. Bazı öğrenciler ise grup
çalışmasının ciddi bir öğrenme olanağı sunmadığını düşünebilir. Farklı öğrenme
stillerine sahip öğrencileri grup çalışmalarında bir araya getirmek zor olabilir.

Yukarıda farklı açılardan ele alınan çalışma biçimleriyle ilgili olarak bilinmesi gereken
bir diğer nokta da dersle nasıl bütünleştirileceğidir. Dersin hangi aşamasında hangi
çalışma biçiminin kullanacağı konusunda belirli bir ölçüt bulunmamakla birlikte Şekil
9’da gösterilen ders işleme sürecinde çalışma biçimlerinden yararlanılması bir örnek
olarak verilebilir.
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Şekil 9: Ders İşleme Sürecinde Çalışma Biçimleri (Mattes, 2004, s. 39)
Şekil 9’da ele alınan çalışma biçimlerinin ders süreciyle bütünleştirilmesi süreci altı
aşamadan oluşur. Bu sürecin ilk aşamasında ön öğrenmeler gözden geçirilir, öğrencilerin
dikkati çekilir ve öğrenme içeriğine giriş yapılır. İkinci aşamada öğrenme içeriği
öğretmen denetiminde öğrencilere aktarılır. Aktarım aşamasında yapılan tüm etkinlikler
öğretmen denetimindedir. Üçüncü aşamada ise öğrenciler, öğretmenden bağımsız olarak
çeşitli çalışma biçimlerinde kendilerine verilen alıştırmaları çalışırlar. Çalışma sonuçları
bir sonraki aşamada öğrenciler tarafından sunulur. Çalışma sonuçları öğretmen merkezli
çalışma biçimiyle derinleştirilir. Son aşamada ise öğretmen rehberliğinde sonuçlar
değerlendirilir, tartışılır ve kesin bazı hükümlere ulaşılır. Çalışma biçimlerinde farklı
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iletişim durumları bulunmaktadır. Graßmann ve Kaufmann (2008, s. 23) çalışma
biçimlerini sınıf içi iletişim açısından Tablo 3’te verildiği gibi özetlemektedir.
Çalışma biçimleri

İletişim durumları

Öğretmen merkezli

Öğretmen metni okur ve öğrencilere sorular sorar. Öğrenciler önce dinler, sonra
sorulara cevap verir. İletişim öğretmen-öğrenci arasında gerçekleşir. Öğrenciler
arasında iletişim yoktur.

Bireysel çalışma

İletişim

yoktur.

Öğrenciler

metni

kendi

başlarına

dinler/okur

ve

bildikleri/bilmedikleri kelimeleri işaretler.
Eşli çalışma

Öğrenciler metni okur, birbirine soru sorarlar ve cevap verirler.

Grup çalışması: Üçlü

İletişim daha fazla öğrenci arasında gerçekleşir. Grup içi, gruplar arası iletişim

ve dörtlü gruplar

söz konusudur. Örneğin, istasyon yöntemi.

Tablo 3: Çalışma Biçimlerinde Sınıf İçi İletişim Durumları
Tablo 3’te verilen çalışma biçimlerinde iletişim durumlarına bakıldığında öğretmen
merkezli çalışma biçimde iletişim öğretmen-öğrenci arasında gerçekleştiği ve iletişimin
öğretmen tarafından yönlendirildiği bir süreç söz konusudur. Bireysel çalışma biçiminde
ise öğrenciler arası iletişim söz konusu değildir. Eşli çalışmalarla iletişim öğrenci-öğrenci
arasında gerçekleşir. Grup çalışmasında ise iletişim grup üyeleri arasında veya gruplar
arasında gerçekleşir.
Çalışma biçimleri, uygulanacak olan alıştırma türlerine ve alıştırmaların amacına göre
farklılık gösterebilir. Aynı alıştırma, farklı çalışma biçimlerinde de yapılabilir, bu
öğretmenin söz konusu çalışma biçimine yatkınlığına, sınıf ortamına, öğrenci sayısına,
öğrencinin yaşına, dil seviyesine vb. değişkenlere göre farklılık gösterebilir (bk. Tablo 4).
Çalışma biçimi

Kullanım amaçları

Öğretmen merkezli

Yeni konuya giriş yapmada, ön bilgileri hareket geçirmede (kavram
haritaları), yeni kelime ve dil yapılarının aktarılmasında, yönergelerin
açıklanmasında, eğitim araç ve gereçlerinin kullanımında, tekrar, telaffuz
alıştırmalarında, ön okuma, anlatım, dikte yazma, anlamaya yönelik soru
ve cevaplarda, genel hata düzeltmelerinde, alıştırma kontrollerinde,
özetleme ve değerlendirmede, cevapları netleştirmede.
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Bireysel çalışma

Metin tamamlamada, metne yönelik soruları cevaplandırmada, bireysel
olarak tekrar alıştırmaları yapmada, bir konu veya problem hakkında
görüş bildirmede, kişisel görüşünü sözlü veya yazılı olarak sunmada, eşli
veya grup çalışmasından önce metni anlama, eşli veya grup çalışmasında
kendine düşen görevleri yapmada, bireysel başarısını ölçmeye yönelik
testlerde.

Eşli çalışma

Eşli dikte çalışmalarında, diyalog oluşturma, diyalog uygulama, telefon
konuşmaları, eşli bilgi boşluklarını doldurmaya yönelik alıştırmalarda,
eğitsel oyunlarda, görüşme hazırlama ve uygulama alıştırmalarında.

Grup çalışması

Ürün, sunum odaklı alıştırmalarda, anket yapmada, proje çalışmalarında,
tartışma tekniklerinin uygulanmasında, eğitsel oyunlarda.

Tablo 4: Çalışma Biçimlerinin Farklı Amaçlar İçin Kullanımı (Ziebell, 2005’ten akt.
Raun, Krajewska-Markiewiez ve Lévy-Hillerich, 2008, ss. 62–64)
Tablo 4’te yer alan alıştırma türlerine yönelik olarak verilen çalışma biçimlerinin öneri
niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Zira aynı alıştırmada da birden fazla çalışma biçimi
de kullanılabilir. Örneğin, diyalog oluşturma alıştırmalarında öğrenciler diyaloğu bireysel
çalışma biçiminde yazabilir, eşli biçiminde diyaloğu uygulayabilir.

1.9.

YABANCI

DİL

ÖĞRETİMİ

YÖNTEMLERİNDE

ALIŞTIRMALAR
Yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler; davranışçı, bilişsel
duyuşsal ve beyin temelli öğrenme gibi öğrenme kuramlarından etkilenerek ortaya
çıkmışlardır. Yabancı dil öğretimi tarihine bakıldığı zaman birçok yöntem geliştirildiği
görülmektedir. Her yöntem kendinden önceki yöntemi eleştirerek veya bazı noktalarını
kabul ederek daha iyi bir yöntem geliştirme gayreti içinde olmuştur. Tarihsel süreç
içerisinde bazı yöntemler de iç içe geçmiştir. Neuner ve Hunfeld (2004, s. 127) 20.
yüzyılın başlarından günümüze kadar gelişen yöntemleri tarihsel akış içerisinde şu
şekilde sunmuştur (bk. Şekil 7). Eski Yunanca ve Latince gibi dillerin öğretiminde
kullanılan dil bilgisi-çeviri yöntemi 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar kullanılmış
ve günümüzde de dünyanın birçok yerinde özellikle de yetişkinlere yönelik yabancı dil
öğretiminde kullanılmaktadır. 1925’li yıllarda ortaya çıkan “New Key” isimli Amerikalı
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ordu çevirmenlerinin eğitiminde kullandığı yöntem daha sonra işitsel-dilsel yöntem
olarak 70’li yıllara kadar yaygın olarak kullanılmıştır.

1960’lı yıllarda Fransa’da

geliştirilen ve işitsel-dilsel yöntemin görsel destekli hâli olarak yorumlanabilecek işitselgörsel yöntem ise Fransa dışına çıkıp yaygınlaşamamıştır. 1970’li yıllarda iletişimsel
yaklaşım ve 1980’li yıllarda kültürlerarası iletişimsel yaklaşımlarının geliştirilmesi
iletişimsel dönüm noktası denilebilecek 70’li yıllardan sonra gerçekleştirilmiş olup
günümüz yabancı dil öğretiminde başvurulan yabancı dil öğretim yöntemleridir.

Şekil 10: Tarihsel Süreçte Yabancı Dil Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri (Neuner ve
Hunfeld, 2004, s. 127)
Şekil 10’da sözü edilen bu yaklaşım ve yöntemlerden daha fazlası da mevcuttur. Örneğin;
grupla dil öğretim yöntemi, sessizlik yöntemi, telkin yöntemi, tüm fiziksel yöntem,
tandem vb. alternatif yöntemler.
Bu kısımda yukarıda kronolojik akış içerisinde kısaca adlarından ve geliştirildiği
yıllardan bilgi verilen yaklaşım ve yöntemler aşağıda tezin konusu bağlamında
alıştırmalar açısından ele alınacaktır.

1.9.1. Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde Alıştırmalar
Avrupa’da 19. yüzyılda ortaya çıkan dilbilgisi-çeviri yöntemi, dil bilgisi öğretimini ve
ağırlıklı olarak da yazınsal metinlerin çevirisini hedef olarak belirlemiştir. Bu nedenle,
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dil bilgisi kurallarının öğretilmesi ve kelime öğretimi ön plana çıkmıştır. Öğretilen dil
bilgisi kuralları ve kelimeler yardımıyla öğrencilerden hedef dilden ana dile ve ana dilden
hedef dile çeviriler yapmalarını beklenir.
Hengirmen (1994) tarafından hazırlanan “Türkçe Öğrenelim 1” ders kitabından (bk. Şekil
11) verilen örnek alıştırmada öğrencilerden hedef dilde dil bilgisi kurallarına uygun
gelecek zamanlı cümleler kurmaları beklenmektedir. Burada temel amaç öğrencilerden
gelecek zamanlı cümle kurarken fiillere gelecek eklerin kavratılmasıdır. Cümle bazında
yapılan bu tür alıştırmalar yoluyla kuralların eksiksiz ve detaylı şekilde öğretilmesi
hedeflenir. Çünkü bu tür alıştırmalar ileride yapılacak daha uzun metinlerin çevrilmesi
için hazırlık niteliğindedir.

Şekil 11: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemine Uygun Alıştırma Örneği (Türkçe Öğrenelim
1, 1994, s. 80)
Yukarıda verilen örnek alıştırma türünün yanı sıra bu yöntemde çeviri ve kelime listeleri
bölümlerine de yer verilir. Bu bölümlerde hedef dil olan Türkçe verilen kelimeleri, kendi
ana dillerine çevirmeleri beklenmektedir. Çünkü bu yöntemde öğrencilerin hedef dilden
ana dile ve ana dilden hedef dile çeviri yapabilmenin temel koşullarından biri de
öğrencilerin kelime dağarcığını kelime listeleri ve ezber yoluyla zenginleştirmektir.
Bu yönteme göre yazılan ders kitaplarında kullanılan alıştırmalar, dil edinimi ve gelişimi
için ana dilden yabancı dile yabancı dilden ana dile yapılan çeviri ağırlıklıdır. Bu yönteme
göre kurgulanan alıştırma türleri aşağıdaki gibidir.
•

Dil bilgisi kurallarına uygun cümle oluşturma, tamamlama,

•

Verilen cümleleri bir başka cümleye dönüştürme,
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•

Ana dilden yabancı dile, yabancı dilden ana dile metin tercüme etme,

•

Verilen kelimelere uygun zıt veya eş anlamlı kelime bulma veya yerleştirme,

•

Uygun kelime bulma, tamamlama, kelime oluşturma,

•

Hedef dilde cümle, paragraf ve kompozisyon yazma (Graßmann ve Kaufmann,
2008, s. 2).

Yukarıda verilen alıştırma örneklerinden yola çıkılarak dilbilgisi-çeviri yönteminde
alıştırmaların dil bilgisi kurallarının uygulanmasına, kelime öğrenmeye, iki yönlü çeviri
yapma becerisini kazanma amacıyla kullanıldığını söylenebilir.

1.9.2. Düzvarım Yönteminde Alıştırmalar
20. yüzyılın başlarında dilbilgisi-çeviri yöntemine tepki olarak ortaya çıkan ve geliştirilen
düzvarım yöntemine göre yapılan yabancı dil öğretiminde ise hedef duyduğunu anlama
ve konuşma becerisinin edindirilmesi ve geliştirilmesidir.
Bu yöntemde derslerde öğrencilerin gerçek yaşam koşullarında karşılaşabilecekleri
diyaloglar önemli rol oynar. Diyalog alıştırmaları yoluyla öğrencileri hedef dilde günlük
yaşamda karşılaşabilecekleri iletişim ortamlarına hazırlamak söz konusudur. Çünkü bu
yönteme göre dil bilmenin en önemli göstergesi konuşmaktır. Özbay ve Temizyürek
(2004) tarafından hazırlanan “Türkçe Öğreniyoruz Orhun 1” ders kitabından verilen
örnek alıştırmada görüldüğü gibi öğrencilerden önce diyaloğu dinlemeleri daha sonra da
canlandırmaları beklenmektedir (bk. Şekil 12).

Şekil 12: Düzvarım Yöntemine Uygun Alıştırma Örneği (Orhun Türkçe
Öğreniyoruz 1, 2003, s. 16)
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Yukarıda verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi öğrencilerden verilen diyaloğa
benzer diyaloglar kurmaları beklenmektedir. Yapılacak diyalog çalışmalarında
öğrencilerden jest ve mimiklerini kullanmaları da bu yöntem doğrultusunda beklenebilir.
Bu yönteme göre yazılan ders kitaplarında sıklıkla kullanılan alıştırma türleri şu şekilde
özetlenebilir: Soru-cevap, sesletim, dinleme tekrar etme, diyalog canlandırma, şarkı ve
şiirlerin vb. ezberleme, okuduğunu anlatma, sesli okuma, konuşma pratiğine yönelik
alıştırmalar, boşluk doldurma alıştırmaları, dikte, paragraf yazma alıştırmaları (LarsenFreeman, 2000, ss. 30–32; Neuner ve Hunfeld, 2004, s. 42).
Yukarıda değinilen alıştırma türlerinden de anlaşılacağı gibi düzvarım yönteminde
çoğunlukla sesletim, dikte, diyalog alıştırmaları tercih edildiği ve öğrencilerin konuşma
becerisini edinmelerine yönelik alıştırmalar yapmaları beklendiği görülmektedir.

1.9.3. İşitsel Dilsel ve İşitsel Görsel Yöntemlerde Alıştırmalar
1950’li yıllarda Amerika’da geliştirilen işitsel-dilsel yöntemde yabancı dil öğretimi
tekrarlama yoluyla davranış oluşturma süreci olarak kabul edilmiştir. Bu yöntemde dil
öğrenenlerin dil laboratuvarlarında belirli dil kalıplarını duyarak ve tekrar ederek kısa
sürede öğrenmeleri söz konusudur. Yine 1960’lı yıllarda Fransa’da geliştirilen işitselgörsel yöntemde ise yabancı dil öğretiminde görsel-işitsel malzeme kullanılarak ses ve
görüntüden aynı anda yararlanılması öngörülmüştür.
Bu yöntemde dinleme alıştırmaları önemli rol oynamaktadır. Çünkü bu yönteme göre
hazırlanmış ders kitaplarında temalar dinleme metinleriyle başlar ve temalar bu metne
göre şekillendirilir. Diğer bir ifadeyle önce dinleme ve konuşma becerileri ele alınır.
Karababa (2016) tarafından hazırlanan “Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı A1”
setinde oluşturulan tüm temalar dinleme metinleriyle başlamaktadır ve dinleme
metinlerinden sonra kelime listelerine yer verilmektedir (bk. Şekil 13).
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Şekil 13: İşitsel Dilsel ve İşitsel Görsel Yöntemlere Uygun Alıştırma Örneği
(Yabancılar İçin Türkçe A1, 2016, s. 20)
Şekil 13’te örnek olarak verilen alıştırmada görüldüğü gibi dinleme metninden hareketle
öğrenciler dinleme, dinleme tekrar etme ve diyalog canlandırma alıştırmaları yaparlar.
Benzer şekilde öğrencilerden verilen diyaloğa benzer diyalog üretmeleri de beklenebilir.
Bu yöntemde temada kullanılan kelime listeleri dinlenilir ve tekrar edilir. Yapılan
tekrarlar yoluyla öğretilen kelimelerin doğru sesletilmesi hedeflenir.
Her iki yöntemle yazılan ders kitaplarında da sıklıkla başvurulan alıştırma türleri şu
şekilde özetlenebilir: Tekrar alıştırmaları, sesletim alıştırmaları, dil bilgisi tekrarına
yönelik oyunlar, cümleleri parçalara ayırarak tekrarlama, diyalog ezberleme, zincir,
cümle türetme, diyalog tamamlama, soru-cevap, duyduğunu anlama, örneğe göre cümle
oluşturma, cümle değiştirme veya dönüştürme, cümlede öge değiştirerek yeni cümle
oluşturma ve eşleştirme alıştırmaları (Genç, 2010, s. 18; Graßmann ve Kaufmann, 2008,
s. 2; Larsen-Freeman ve Anderson, 2011, ss. 46–48).

1.9.4. İletişimsel Yaklaşımda Alıştırmalar
İletişimsel yaklaşım, kendinden önce yabancı dil öğretiminde 1950’li yıllarda işitseldilsel ve 1960’lı yıllarda ortaya çıkan işitsel-görsel yöntemlerin dilin iletişimsel
yönünü ihmal etmesine tepki olarak 1970’li yıllarda geliştirilmiştir. 70’li yıllar yabancı
dil öğretiminde dil bilgisi temelli yaklaşım ve yöntemlerin önemini yitirdiği bir dönüm
noktası olmuştur. Bu yaklaşımın ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri
Avrupa’ya göç eden göçmenlerin toplumsal yaşamda karşılaştığı iletişimsel zorluklar
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olmuştur. Bu nedenle Avrupa’ya göç eden insanların topluma uyum sağlayabilmesi
için dilin işlevsel ve iletişimsel yönleri üzerinde durularak günlük yaşamda farklı
ortamlarda dil kullanımının öğretilmesine ağırlık verilmiştir. Bu nedenle yabancı dil
öğretiminde iletişimsel yaklaşımın etkisiyle kurgulanan ders kitaplarında ağırlık dil
bilgisinden dilin iletişim ortamlarında kullanımına kaymıştır. Bu amaçla da çeviri,
boşluk doldurma, dil bilgisi kurallarına göre cümleleri değiştirme gibi geleneksel
alıştırma türlerinin yerini daha çok hedef dilde iletişim kurmaya yardımcı olabilecek
nitelikte alıştırmalar almıştır.

Şekil 14’te verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi

öğrencilerden verilen kroki yardımıyla yer ve yol tarifi yapmaları beklenmektedir.
Alıştırma, günlük yaşamda öğrencilerin sıklıkla karşılaşabileceği bir durum içermektedir
ve öğrencilerden verilen sorular yoluyla bir görevi yerine getirmeleri beklenmektedir.

Şekil 14: İletişimsel Yaklaşıma Uygun Alıştırma Örneği (Gazi DK A1, 2015, s. 84)
Yukarıda örnek olarak verilen alıştırma, iletişimsel yaklaşım doğrultusunda farklı
şekillerde de kullanılabilir. Örneğin, kroki üzerinde gösterilen bir yerin nerede olduğunu
bir öğrenci sorar, bir diğer öğrenci ona yolu tarif eder. Okunulan veya dinlenilen bir
metinde yer alan bilgiler doğrultusunda öğrenciler krokide tarif edilen güzergâhı çizebilir.
Benzer şekilde kroki üzerinde rotası çizilmiş bir yolun tarifini anlatabilir.
İletişimsel yaklaşımda öne çıkan alıştırma türleri şu şekilde özetlenebilir: Özgün
malzemelerle yapılan alıştırmalar, sıralama alıştırmaları, iletişimsel oyunlar, resim
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şeritlerinden hikâye oluşturma alıştırmaları, rol canlandırma alıştırmaları, görev
tamamlama alıştırmaları (bulmaca, oyunlar, harita okuma), bilgi toplama alıştırmaları
(anket, röportaj ve araştırma), fikir paylaşımı alıştırmaları, bilgi aktarımı alıştırmaları,
akıl yürütme alıştırmaları (Larsen-Freeman, 2000, ss. 133–134; Richards, 2006, ss. 19–
20).
Yukarıda örnek olarak verilen alıştırma türlerinde de görüldüğü gibi ağırlık dilini
kullanımıdır. Alıştırma türlerinde öğrencilerin daha etkin olduğu alıştırmalar ön plana
çıkmaktadır.

1.9.5. Kültürlerarası Yaklaşımda Alıştırmalar
Avrupa’da çok kültürlü toplumların oluşmasıyla birlikte iletişim ortamlarında kültürel
farklılıklardan kaynaklanan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak önemli hâle gelmiştir.
Bu amaçla dil ve kültürün birbirine harmanlanması, öğrencilerin diller ve kültürler
arasında bağlantı ve karşılaştırmalar yapmak için teşvik edilmesi, kültürel farklılıkları ön
plana çıkarma ve bu farklılıkları farklı bakış açısıyla değerlendirme, öğrencilerde dilkültür bağlamında keşfedici ve yansıtıcı bir yaklaşım benimsenmiştir. 80’li yıllarda
ortaya çıkan kültürlerarası yaklaşımda kullanılan alıştırmaların öğrencilerin dil bilgisel
yeterliklerini geliştirmesinin yanı sıra kendi kültürlerini daha iyi anlamalarına, diğer
kültürler ve insanlar hakkında hoşgörülü ve ön yargısız olma gibi tutumlar geliştirmesine
dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin kültürlerarası iletişim ortamlarında istenmeyen
iletişim problemleriyle başa çıkabilme becerisini geliştirmesi, farklı kültürlere sahip
insanlara karşı duygudaşlık kurma becerisi edinmesine olanak sağlanmıştır.
Şekil 15’te verilen örnek konuşma alıştırmasında görüldüğü üzere öğrencilerden kendi
ülkelerinde var olan yemekler hakkında konuşması beklenmektedir. Bu alıştırmada önce
öğrencilere Türk tatlıları ve yemekleri konusunda okuma metinlerine yer verilmiştir.
Öğrenciler, öncelikli olarak hedef kültürün tatlıları ve yemekleri hakkında bilgi sahibi
olacak daha sonra da ilgili durumu kendi kültürüyle karşılaştıracaktır.
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Şekil 15: Kültürlerarası İletişimsel Yaklaşıma Uygun Alıştırma Örneği (Yedi İklim
DK A2, 2016, s. 84)
Yukarıda verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi özellikle farklı kültürlerden gelen
öğrencilerin oluşturduğu sınıflarda öğrenciler birçok kültürün yeme içme alışkanlıkları
konusunda da konuşacak ve fikir sahip olacaktır. Böylelikle öğrenciler arasında
kültürlerarası farkındalık gelişecektir.
Grau ve Würffell (2007, ss. 312–324) kültürlerarası yaklaşım bağlamında özellikle
algılamaya yönelik alıştırmalara yer verilmesi gerektiğini belirtmişler ve bu algılamanın
gelişmesi için özellikle edebi metinlerin alıştırmalara dâhil edildiği aşağıdaki
alıştırmalara işaret etmişlerdir:
•

Algılamaya yönelik alıştırmalar,

•

Kavram oluşturma ve kavramaya yönelik alıştırmalar,

•

Edebi metinlerle ilgili alıştırmalar,

•

Kültür karşılaştırmasına yönelik alıştırmalar,

•

Kültürlerarası iletişim ortamlarında iletişimsel yetiyi geliştirmeye yönelik
alıştırmalar.

Yukarıda bazılarına değinilen yaklaşım ve yöntemler yabancı dil öğretiminde ders kitabı
yazımında da etkili olmuştur. Ders kitaplarında kullanılan metin türlerine, dil bilgisinin
sunumuna, seçilen alıştırma türlerine ve öğrenme süreçlerine bakılarak ders kitabının
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hangi yaklaşım veya yöntemler uyarınca yazıldığı tespit edilebilir. Neuner ve Hunfeld
(2004, s. 17) öğretim yöntemleri ve ders kitapları arasındaki ilişkiyi Tablo 5’te
açıklamaktadır.
Öğretim yönteminin belirlenmesi
-

Ders kitaplarına yöntemlerin yansıması
-

Öğrenme hedefleri

Metin seçimi

Ne öğretilecek (öğrenme içeriği)
Genel

toplumsal

ve

Metinler
Metin oluşturma

pedagojik

hedefler.

-

Dil bilgisi

Dil bilim, ülke bilgisi, edebiyat ve

İçeriğin seçimi ve sıralanması

metin bilim alanındaki gelişmeler,

Sunumu
-

Alıştırmalar
Alıştırma türleri
Alıştırma aşamaları
Alıştırma düzeni

-

Öğretim yöntemleri-ilkeleri

Ünite Yapısı
Giriş

Nasıl öğretilmeli (öğretim ilkeleri)

Alıştırma/Pekiştirme

öğrenme

Sistematikleştirme

çalışmaların

alanında
sonuçlarına

yapılan
göre

Kullanma/transfer etme

geliştirilir.
Dersin planlanması
Çalışma biçimleri
Ders araç-gereçleri

-

Öğrenme süreci
Öğrenme içeriğinin planlanması
Öğrenme

hedeflerinin

ilişkilendirilmesi

/bağlantı kurulması

Tablo 5: Öğretim Yöntemleri ile Ders Kitapları Arasındaki İlişki
Tablo 5’te görüldüğü gibi benimsenen öğretim yaklaşımı ve yöntemi ders kitaplarında
metin seçimi, dil bilgisinin sunumu, alıştırma türleri, ünitenin tasarımı, öğrenme sürecinin
düzenlemesi gibi değişkenler üzerinde etkilidir. Götze’de (1996, ss. 29–30) yabancı dil
öğretim yaklaşım ve yöntemlerinin ders kitaplarının kurgulanmasına etkisi hakkında bir
çalışma yapmış ve tarihsel süreçte yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarını
özelikleriyle birlikte ele almıştır (bk. Tablo 6). 50’li yıllarda yazılan ders kitaplarının
dilbilgisi-çeviri, 60’lı yıllardakilerin işitsel-dilsel ve işitsel-görsel yöntemin izlerini
taşıdığını ileri sürmüştür. 70’li yıllarda ise dilin iletişim aracı olarak görülmesi ve dil
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yönelimlerinin kurguya etkisi nedeniyle ders kitaplarının iletişimsel yaklaşımın, 80’li
yıllarda ise kültürlerarası yaklaşımın etkili olduğu görülmektedir. 90’lı yıllarda yazılan
ders kitapları ise tüm dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilişsel öğrenme kuramıyla
desteklenen bir yaklaşımın etkisinde kalmıştır.
Nesil

Dönem

Özellikleri

1. Nesil

50’li yıllar

Dil, dil bilgisiyle eş değer görülür. Kural bilgisi, yazılı dil ön plandadır.
İletişim becerisi ihmal edilmiştir.

2. Nesil

60’lı yıllar

Yapısal ve davranışçı dil bilim kuramları etkisi altındadır. İşitsel dilselgörsel yöntemler etkilidir. İletişim kalıplarına hâkim olmak için dinleme ve
konuşma alıştırmaları kullanılır. Katı tek dillilik esastır. Konuşulan dil ön
plandadır. Dil bilgisi diyaloglar içinde öğretilir.

3. Nesil

70’li yıllar

Pragmatik dönüşüm: Sosyolinguistik yaklaşım. Geleneksel dil bilgisi yerine
dil kullanımı ön plandadır. Sık kullanılan dilsel ifadelerin sözdizimleri ile
çalışılır (Soru-cevap, bir şey rica etme-ricayı yerine getirme). Özgün dil
kullanımları tüm işlevleriyle iletişimsel olarak ele alınır. Konuşulan dil ön
plandadır.

4. Nesil

80’li yıllar

Hedef gruba yönelik ders kitapları ortaya çıkar. Yabancı bakış açısıyla
ortaya çıkan ve benmerkezci bakış açısını yok etmeye çalışan kitaplar.

5. Nesil

90’lı yıllar

Dört dil becerisinin geliştirilmesi esastır. Bilişsel öğrenme kuramı etkilidir.
İletişime ve dil kullanımına dayalı alıştırmalar ön plandadır.

Tablo 6: Yabancı Dil Ders Kitaplarının Tarihsel Gelişim Süreci (Götze, 1996, ss. 29–
30'dan uyarlanmıştır.)
19. yüzyılın ortalarından günümüze değin yabancı dil öğretimi alanında, alıştırmaların
öğretimden ayrılamaz bir parça olarak her zaman var olduğu ancak yabancı dil öğretim
yaklaşım ve yöntemlerine göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Farklı bir ifadeyle
alıştırmaların seçiminden, türünden ve öncelediği dil becerilerinden hareketle hangi
yaklaşım veya yöntemden bahsedildiği söylenebilir çünkü her yaklaşım veya yöntemin
kendi hedefleri ve öğretim ilkeleri doğrultusunda ders kitapları geliştirilmiş ve bu ders
kitaplarında bu bağlama uygun alıştırma türleri kullanılması önerilmiştir. Ancak
günümüzde 2000’li yıllardan sonra yazılan ders kitapları Avrupa Konseyi’nin bütün
dillerin öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen ve yayımlanan AOÖÇ kataloğunda
belirtilen esaslara göre düzenlenmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bölümde AOÖÇ
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kataloğundan bahsedilecek ve bu katalogda alıştırmalarla ilgili açıklamalara yer
verilecektir.

1.10. DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ
Geçmişten günümüze ders kitaplarında bulunan alıştırmaların aslında yürütülen yabancı
dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerin hedeflerine uygun yapılandırıldığı görülmektedir.
Günümüzde de yabancı dil öğretiminde öncelikli sorgulaması gereken hedefin ne olduğu
veya ne olması gerektiğidir. Bu sorunun yanıtı, Avrupa Konseyi’nin bütün dillerin
öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen ve yayımlanan “Diller için Avrupa Ortak
Öneriler Çerçevesi” (AOÖÇ, 2001) adlı kataloğunda bulunabilir.
Uzun yıllar süren çalışmaların ürünü olan AOÖÇ, 1949 yılında kurulan Avrupa
Konseyi’nin bir yayınıdır. North (2014, s. 8) Avrupa Konseyi’nin dil alanındaki
çalışmalarının Avrupa Kültür Sözleşmesi’nin imzalanmasına takiben ciddi olarak 1964
yılında başladığını, bu kataloğun 1971 yılından itibaren otuz yıllık bir filizlenme
aşamasından sonra yayımlandığını dile getirir.
AOÖÇ kataloğu, dokuz bölümden oluşan bir metindir. Metnin birinci bölümünde
AOÖÇ’nin tanımı, özellikleri, kullanım alanları ve Avrupa Konseyi’nin dil politikasına
ilişkin amaçları gibi konular yer almaktadır. Metnin ikinci bölümünde dil öğretiminde
benimsenen yaklaşım açıklanmaktadır. North’un (2014, s. 8) AOÖÇ’nin kalbi olarak
nitelendirdiği bölüm olan üçüncü bölümde ortak öneri düzeyleri ve tanımları
bulunmaktadır. Dördüncü bölümde dil kullanım alanları, dil öğrenenler, beşinci bölümde
ise dil öğrenenlerin yeterlikleri ele alınmıştır. Altıncı bölümde dil öğretimi ve öğrenim
metodolojisi, yedinci bölümde dil öğretiminde ve öğrenimde görevlerin rolü
açıklanmaktadır. Sekizinci bölümde dil çeşitliliğine ve öğretim programlarına, son
bölümde de ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgilere yer verilmektedir.
AOÖÇ, dil öğretiminde yöntem olarak eylem odaklı yaklaşım benimsemektir. Eylem
odaklı yaklaşım, yabancı dil öğrenenleri öncelikli olarak “Sosyal aktörler; yani, belli
koşullarda, belirli çevrelerde ve eylem alanlarında, salt dilsel olmayan, bildirişimsel
görevleri üstlenen toplum üyeleri olarak ele almaktadır.” (TELC, 2013, s. 18). Dil
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öğrenenlerin farklı yaşam alanlarında dil etkinlikleri yoluyla verilen görevleri, bilgi ve
bireysel öğrenme stratejilerini de kullanarak yerine getirmesi beklenmektedir. Görevlerin
iletişime dayalı gerçek hayatla ilgili ve belirli amacı içermesi önemlidir çünkü dil
kullanıcısı bağlama bağlı olarak karşılaştığı bir görevi yerine getirmek için dili kullanmak
zorundadır.
Dil öğrenenler, görevleri yerine getirmek için dil etkinliklerine katılır. Bu katılım yani
sosyo-bilişsel süreç öğrenmeye yol açar. Bu model, dil etkinliklerinin merkezi önemine
işaret etmektedir (bk. Şekil 16). Dil etkinlikleri; dinleme, okuma, yazma ve konuşma
görevleri üzerinde (gerçek dünya veya sınıf içi görev) gözlemlenen bir süreçtir
(Cambridge, 2011, s. 8). Etkinliklerin gözlemlenmesi, öğrenme-öğretme sürecinin
etkinliği hakkında öğretmenlere geri bildirim sağlar. Öğretmenler bu vesileyle eğitimöğretim etkinliklerinin niteliğini gözden geçirir ve değerlendirir. Bu durum, aslında
yabancı dil ders kitaplarındaki alıştırmaların ne denli önemli olduğunu ve dil
kullanıcılarının temel dil becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırılması gerektiğini
göstermektedir.

Şekil 16: AOÖÇ’nin Dil Kullanım ve Öğrenim Modeli (Cambridge, 2011, s. 7)
AOÖÇ’de sunulan ve dil öğretiminde benimsenen temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir
(Piccardo, 2014, ss. 11–13). Dil, sadece öğrenilecek kurallar dizinin sunumuyla veya
taklit edilme yoluyla öğretilemez çünkü dil, karmaşık bir olgudur ve dil öğretiminde bu
karmaşıklık göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için öğrenciler, sadece dil hakkındaki
bilgileri değil dilin doğasını da öğrenmelidir. Dil öğretiminde amaç, öğrenilen dilde
iletişim kurabilmektir bu nedenle sınıfta öğrenilen dilin kullanımı bu amaca hizmet
etmelidir. Dil bilgisi, iletişimsel yetinin sadece bir parçasıdır. Kelime ve dil bilgisi
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kurallarını ve yapılarını bilmek gereklidir ancak bunlar da iletişim için tek başına yeterli
değildir. İletişimsel yaklaşımın kullanım amacı, gerçek yaşamı sınıf ortamına taşımaktır.
Bu nedenle öğrenme-öğretme faaliyetleri, gerçek yaşam durumlarına uygun olarak
kurgulanmalıdır. Özgün malzemeler, amaca uygun şekilde gerçek yaşam kaynaklarından
(gazete makaleleri, radyo programları, reklamlar, kitaplardan pasajlar, video vb.)
seçilmelidir. Dil öğrenme sürecinde öğrenci ve öğretmen görevleri açısından benimsenen
yaklaşım şu şekildedir.

Öğrenciler sadece hem konuşucu hem de dinleyici olarak

iletişimde bulunan kişi değil, aynı zamanda kendi öğrenme sorumluluğunu büyük oranda
üstlenen kişidir. Öğretmenler ise öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını araştıran, sınıfta
öğrenme etkinliklerini organize eden, yöneten ve öğrencilere yol gösteren kişidir. Ayrıca
öğretmenler sadece bilgi sahibi olan ve bilgiyi aktaran kişi yerine öğrenci çalışmalarını
teşvik eden, öğrencilerini cesaretlendiren ve onlara rehberlik eden kişi durumuna
gelmiştir. Öğrenme etkinliklerinde eşli çalışma ile grup çalışması daha yaygın ve önemli
hâle gelmiştir. Öğrenme, öğrenci merkezli ve öğrenci odaklı kavramlarıyla
tanımlanmaktadır.

Bu

yüzden

grup

dinamikleri,

öğrenmenin

ve

iletişimin

desteklenmesinde önemli rol oynar. Öğrenciler, hedef dili yazılı veya sözlü olarak
iletişimde bulunmak için anlamlı yollarda kullanmalıdır bu nedenle sınıf içindeki
modellemeler öğrencileri sınıf dışındaki iletişim durumlarına hazırlamalıdır.
AOÖÇ kataloğunun üçüncü bölümünde geleneksel olarak temel, orta ve ileri
kelimeleriyle açıklanan yeterlik düzeyleri yeniden tanımlanmıştır. Yeterlik düzeyleri A,
B ve C olmak üzere temel, bağımsız ve yetkin kullanıcı olarak üçe ayrılmıştır. Bu üç
düzeyde kendi içinde altı alt düzeylere ayrılmıştır (bk. Şekil 17).

Şekil 17: Ortak Öneri Düzeyleri (TELC, 2013, s. 30)
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AOÖÇ’de yukarıda ele alınan yeterlik düzeylerini betimlemek için kullanılan ağaç
gösteriminin esnek bir yapıya sahip olduğu vurgulanmaktadır. İstenilen durumlarda
belirtilen alt düzeyler başka bir alt düzeye daha dallandırılabilir. Örneğin, A.1 temel
düzeyi A1.1. veya A1.2 şeklinde dallandırılabilir.
AOÖÇ’de yabancı dil öğrenenlerin dil yeterlik düzeylerinin hangi davranışları
kapsadığını gösteren tanımlamalar yapılmıştır. Kazanım ifadelerinde “yapabilir.”
şeklinde bir değerlendirme tarzı kullanılmıştır. Bu tarz bir değerlendirmenin, dil
öğrenenlerin öğrenme süreçlerini kendilerini değerlendirmesine, diğer bir ifadeyle öz
değerlendirme yapmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu tez çalışması
kapsamında “Temel Dil Kullanımı” düzeyinde dil öğrenenlerin yerine getirebilecekleri
kazanımlara aşağıda yer verilmiştir (bk. Tablo 7).
İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları (örneğin, kişi
ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir.
Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu
A2

olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir.
Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri
basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

Temel Dil

Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve
oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir.

Kullanımı
A1

Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri
hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip
oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir.
Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de
yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.

Tablo 7: Ortak Öneri Düzeyleri Genel Basamaklar Kümesi (TELC, 2013, s. 31)
Tablo 7’de görüldüğü gibi A1 düzeyindeki öğrenciler, basit cümleler ve sık kullanılan
kalıp ifadeleri kullanarak iletişim kurabilir. Bu düzeyde öğrenciler, dili kullanmakta
çekingenlik gösterebilir ve sık sık hatalar yapabilir. Bu nedenle dil öğrenmede dışa
bağımlıdırlar. A2 düzeyindeki öğrenciler, dil kullanımında kendine güven duymaya
başlarlar. Bu düzeyde konuşma hızının ve konuşulabilen konu sayısının artması beklenir.
Öğrenciler, A1 düzeyine göre daha az hata yapma ve çekingen olma eğilimindedirler.
Ancak dil öğrenmede hâlâ dışa bağımlıdırlar.
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Yabancı dil öğretiminde dil becerileri, genellikle sözlü (konuşma/dinleme) ve yazılı
(okuma/yazma) dil becerileri olarak veya algılamaya (dinleme/okuma) ve üretime dayalı
beceriler (konuşma/yazma) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu dil becerileri AOÖÇ’de
algısal ve üretimsel olarak ele alınmıştır. Dinleme-anlama ve okuma-anlama becerileri
algısal, bir konuşmaya katılma/bağlantılı konuşma ve yazma becerileri üretimsel beceriler
olarak tanımlanmıştır. AOÖÇ’de bu dört dil becerisinin yeterlik düzeylerine göre öz
değerlendirme çizelgesi sunulmuştur (bk. TELC, 2013, s. 32). Tablo 8’de bu tez
çalışmasıyla ilgili olarak temel seviyeyi kapsayan öz değerlendirme çizelgesi aşağıda
örnek olarak verilmiştir.
A1

ANLAMA

Dinleme

Okuma

KONUŞMA

Bir konuşmaya
katılım

Bağlantılı
konuşma

YAZMA

Yazma

Benimle veya ailemle ilgili veya benim
çevremde dolaşan somut şeyleri bildiğim
kelimelerle çok basit tümcelerle ve ancak
yavaş
yavaş
ve
tane
tane
konuşulduğunda anlayabilirim.
Örneğin, tabelalarda, afişlerde veya
kataloglarda yer alan bildiğim adları,
kelimeleri tek tek ve çok basit tümceleri
anlayabilirim.
Konuşma arkadaşım biraz yavaş ve
yineleyerek konuşursa veya başka bir
deyişle söylerse ve demek istediklerimde
bana bu sırada dile getirmem için
yardımda bulunursa kendimi basit bir
biçimde ifade edebilirim. Doğrudan
doğruya gerekli şeylerle ve çok iyi
bildiğim konularla ilgili konularda basit
soruları
sorabilir
ve
soruları
yanıtlayabilirim.
Tanıdığım kişileri ve oturduğum yeri
betimlemek için basit ve kalıplaşmış
ifadeleri ve tümceleri kullanabilirim.
Örneğin, tatil selamları göndermek için
kısa ve basit bir posta kartı yazabilirim;
otellerde, adları, adresleri, ulusal kimliği
ve benzerlerini formlara işleyebilirim.

A2
Tek tek tümceleri ve günlük yaşamda en
çok kullanılan kelimeleri, eğer benim için,
örneğin, kişi ve aile, alışveriş yapma, iş,
yakın çevre üzerine ve benzeri gibi önemli
şeylerle ilgili ise anlayabilirim. Kısa, açık
ve basit mesajları ve duyuruları
anlayabilirim.
Çok kısa, basit metinleri okuyabilirim.
Günlük yaşamla ilgili; ilan, tarife
(tanıtmalık), yemek listesi, seyahat tarifesi
gibi metinleri, somut, önceden tahmin
edilebilen bilgileri bulabilirim ve kısa,
basit, kişisel mektupları anlayabilirim.
Kendimi basit, doğrudan bilgi alışverişini,
bildiğim
konuları
ve
etkinlikleri
ilgilendiren basit alışılagelmiş durumlarda
ifade edebilirim. Karşılıklı kısa bir
konuşmaya katılabilsem de genelde
konuşmayı
sürdürebilecek
derecede
anlayamıyorum.

Kendimi bir dizi tümceyle ve basit
araçlarla; örneğin, ailem, başkaları, evim,
eğitim ve meslek hayatımla ilgili
konularda ifade edebilirim.
Kısa, basit notlar, haberler yazabilirim.
Örneğin, bir şeye teşekkür etmek için çok
basit kişisel bir mektup yazabilirim.

Tablo 8: AOÖÇ’de Temel Düzey Öz Değerlendirme Çizelgesi (TELC, 2013, s. 32)
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Tablo 8’de görüldüğü gibi 1. tekil şahıs biçiminde “yapabilirim” tanımları kullanılarak
dil öğrenenlerin kendi öğrenme sürecini dil becerilerine göre değerlendirmelerine
yardımcı olmak hedeflenmektedir. AOÖÇ’de dil etkinlikleri “bir görevi yerine getirmek
için, bir veya birçok metni (algısal veya üretimsel) işlemek için, bireyin belirli bir yaşam
alanında bildirişimsel dil yeterliğini kullanması” olarak tanımlanır (TELC, 2013, s. 18).
Dil öğrenenlerin iletişim yeterliliği algılama, üretim, etkileşim veya dil aktarımını içine
alan çeşitli dil etkinliklerindeki uygulamalarıyla harekete geçer. Bu etkinlik türleri her
biri sözlü, yazılı veya her ikisiyle de gerçekleşebilir. Piccardo (2014, s. 24) dil
öğrenenlerin iletişimsel dil becerilerini harekete geçiren iletişimsel alıştırma türlerini
algılama, üretim ve etkileşim başlıkları altında ele almış ve alıştırma türleriyle
örneklendirmiştir (bk. Tablo 9).
İletişimsel Alıştırma
Algılama

Örnek
Sözlü

Bir şarkı veya radyo programı dinleme.

Yazılı

Bir gazete makalesi, kitap, bir cihazın kullanımı için
talimatları, yemek tarifi okuma.

Üretim

Etkileşim

Sözlü

Bir sunum, konuşma veya duyuru yapma.

Yazılı

Bir rapor, mektup veya e-posta yazma.

Sözlü

Bir arkadaşla konuşma veya telefonda konuşma.

Yazılı

İnternette sohbet etmek, internet günlüğü (blog) yazma,
e-posta alışverişi.

Tablo 9: İletişimsel Etkinlik Türleri (Piccardo, 2014, s. 24)
Yukarıda görüldüğü gibi algılamaya yönelik alıştırmalarda, öğrencilerden sözlü ve yazılı
kaynaklardan duyduğunu ve okuduğunu anlamlandırması beklenmektedir. Üretime
yönelik alıştırmalar, öğrencilerin yazılı ve sözlü ürün üretmesine yöneliktir. Etkileşimsel
alıştırmalar ise öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurmalarını ifade eder.
Dil öğrenenler dille ilgili yukarıda değinilen etkinlikleri yerine getirebilmek için çok
yönlü yeterliğe sahip olmak durumundadır. AOÖÇ’de yeterlikler “insanların eylemlerini
gerçekleştirebileceği, bildirime dayalı bilgi, yöntemsel bilgi, kişisel yeterlikler ve genel
bilişsel becerilerin toplamı” olarak tanımlanmaktadır (TELC, 2013, s. 18). Kataloğun
beşinci bölümünde dil öğrenenlerin sahip olması gereken genel ve bildirimsel yeterlikler
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olarak iki ana başlık altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır (bk. Tablo 10). Genel yeterlikler;
bildirime dayalı bilgi, beceriler ve uygulayıcı bilgi, kişiliğe ilişkin yeterlik ve öğrenme
yeteneği alt yeterliklerden oluşmaktadır. Bildirimsel yeterlikler ise dilbilgisel,
toplumdilbilgisel ve pragmatik yeterlilik olmak üzere üç alt yeterlik alanından
oluşmaktadır.
Genel Yeterlikler
Bildirime Dayalı Bilgi
•
•
•

Dünya Bilgisi
Sosyokültürel Bilgi
Kültürlerarası Bilinç

Beceriler ve Uygulayıcı Bilgi
•
•

Uygulamalı beceriler
Kültürlerarası beceriler

Kişiliğe İlişkin Yeterlik
Öğrenme Yeteneği
•
•
•
•
•

Dil ve bildirişim bilinci
Genel yeterlik
Sesbilgisel bilinç ve sesbilgisel
beceriler
Öğrenme teknikleri
Sezgisel ve deneyimsel beceriler

Bildirimsel Yeterlikler
Dilbilgisel Yeterlikler
•
•
•
•
•
•

Kelime dağarcığı yeterliği
Dil bilgisi yeterliği
Anlamsal yeterlik
Sesbilimsel yeterlik
Yazım yeterliği
Doğru seslendirme yeterliği

Toplumdilbilgisel Yeterlikler
•
•
•
•

Sosyal
İlişkilerin
dilsel
göstergeleri
Nezaket kuralları, deyimler,
deyişler vb.
Kesit dil farklılıkları
Değişkeler

Pragmatik Yeterlikler
•
•

Söylem yeterliği
İşlevsel yeterlik

Tablo 10: AOÖÇ’de Dil Öğrenenlerinin Yeterlikleri (TELC, 2013, ss. 102–133’ten
uyarlanmıştır.)
Yukarıda değinilen dil yeterliklerine sahip olan dil kullanıcılarının bu yeterlikleri
kullanarak dil öğrenme sürecinde dil etkinliklerini yerine getirmesi beklenir. AOÖÇ’de
dil etkinlikleri, üretken ve algısal dil becerileri başlığı altında verilmiştir. “Üretken
etkinlik ve stratejiler hem konuşmayı hem de yazmayı kapsamaktadır. Üretken sözlü
etkinliklerde (konuşma esnasında) dil kullananlar bir veya birden fazla dinleyicinin
algıladığı bir sözlü metin üretirler” şeklinde ve aşağıdaki örneklerle birlikte verilmiştir.
•

Yazılı bir metni okuma,

•

Not, bir yazılı metin veya diğer görsel desteklerden (çizelge, resim, grafik
vb.) yararlanarak konuşma,

•

Önceden çalışılmış bir rolü oynama,

•

Anında hazırlıksız konuşma,
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•

Şarkı söyleme… (TELC,

2013, ss. 60–61)

Üretken sözlü etkinliklerde (yazı yazarken) dil kullananlar yazar olarak bir veya daha çok
okuyucu tarafından okunulacak metinler yazarlar. Bunlara ilişkin örnekler şunlardır.
•

Form ve soru kataloğu doldurma,

•

Gazete, dergi, bildiri ve benzerine makale yazma,

•

Afiş hazırlama,

•

Rapor, mesaj vb. yazma,

•

Sonradan kullanma amacıyla not alma,

•

Dikte edilerek bir mesaj yazma,

•

Yaratıcı yazma,

•

Özel veya ticari mektup yazma… (TELC,

2013, s. 64).

AOÖÇ’de, algılamaya dayalı etkinliklerin, dinleme ve okumayı kapsadığı, “işitsel algısal
etkinliklerde (dinleme) dil kullananlar bir veya birçok konuşur tarafından üretilmiş olarak
girdileri algılar ve işler” sözleriyle açıklanır ve dinleme etkinliklerinden örnekler verilir.
•

Kamu duyuruları (bilgi, yönerge, uyarı vb.) dinleme (ve anlama),

•

Medya (radyo, televizyon, ses kayıtları, sinema) algılama (dinleme, izleme
ve anlama),

•

İzleyici ve dinleyici olarak anlama (tiyatro, kamuya açık toplantı, sunum
ve eğlence vb.),

•

Başkalarının konuşmasını vb. dinleme… (TELC,

2013, s. 68).

AOÖÇ’de “görsel algısal etkinliklerde (okuma) dil kullananlar bir metni okurken bir veya
birçok yazar tarafından yazılanları girdi olarak algılar ve işler” açıklamasını takiben
verilen okuma etkinlikleri de şunlardır.
•

Fikir edinme amacıyla okuma,

•

Başvuru eserleri kullanma gibi, bilgi edinme amacıyla okuma,

•

Yönergeleri okuma ve yerine getirme,

•

Okuma tadını almak amacıyla okuma… (TELC,

2013, s. 71)

Aşağıdaki bölümlerde yabancı dil olarak öğretiminde temel ve alt becerilerine yönelik
açıklamalara ve bu dil becerilerine yönelik olarak kullanılan alıştırma örneklerine yer
verilecektir.
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1.11. YABANCI DİL BECERİLERİ VE ALIŞTIRMALAR
Yabancı dil öğretiminde geleneksel olarak dinleme ve konuşma sözlü beceriler (anlama);
okuma ve yazma yazılı beceriler (anlatma) olarak sınıflandırılmaktadır. Başka bir
sınıflandırma ise dinleme ve okuma becerisi algılamaya dayalı, konuşma ve yazma
becerisi ise üretime dayalı beceriler şeklindedir. Kelime bilgisi, dil bilgisi, sesletim,
söylem bilgisi gibi alt becerilerde temel becerileri destekleyen beceriler olarak
isimlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle temel beceriler öğrenilen dilin kullanım boyutunu
alt beceriler öğrenilen dilin bilgi boyutunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde AOÖÇ’de
algılama (dinleme/okuma), üretim (konuşma/yazma) ile etkileşim (karşılıklı konuşma)
dört temel dil becerisi açısından Tablo 11’deki gibi gruplandırılabilir.
Dil Etkinlikleri

Uygulama

Beceriler

Etkileşimsel

Sözel

Dinleme ve konuşma

Etkileşimsel

Yazılı

Okuma ve yazma

Algısal

Sözel

Dinleme

Algısal

Yazılı

Okuma

Üretken

Sözel

Konuşma

Üretken

Yazılı

Yazma

Tablo 11: AOÖÇ’de Dil Etkinlikleri ve Beceriler (TELC, 2013, ss. 60–68’den
uyarlanmıştır.)
Öğrencilerin öğrendiği dilde yeterliliği bu becerilere sahip olmalarıyla ölçülebilir ve
değerlendirilebilir. Dil yeterliliğine sahip öğrenciler yetiştirmenin temel yolu da tüm
becerilerin bütünleşik olarak öğretilmesidir. Güzel ve Barın’a (2013, s. 251) göre “dil
öğretiminde dört temel beceri [...] eğitimin ilk basamağından itibaren birlikte ele
alınmalıdır. Önce konuşsunlar sonra yazmaya alışırlar vb. düşüncelerle dil eğitimi
yapılamaz. Çünkü, iletişimin temeli olan dilin kullanımı sırasında bu dört temel beceriye
her an ihtiyaç duyulmaktadır”. Benzer ifadeleri kullanan Demirel’e (2016, s. 29) göre de
dil, dört temel becerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Dili bir iletişim aracı
olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin birlikte öğretilmesi gerekmektedir.
Yabancı dil ders kitapları, dil becerilerinde istenilen yeterliliğe ulaşmada önemli
araçlardandır. Bu nedenle ders kitaplarında yer alan öğrenme içeriğinin tüm becerilerin
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eşit olarak öğretilmesine yönelik olarak kurgulanması gerekmektedir. Bir başka deyişle
kitapların yazımında tüm becerilerin öğretimi için sadece bir veya birkaç beceriye ağırlık
verilmemeli ve bütün becerilerin öğretimine yönelik eşit miktarda dilsel girdi
yerleştirilmelidir.
Nation (2007) dört temel beceri alanında alıştırmaların dengeli dağılımını sağlayan dört
aşamalı döngü olarak adlandırdığı bir model önermektedir. Dört aşamalı döngü anlam
odaklı girdi, anlam odaklı çıktı, dil odaklı öğrenme ve akıcılık gelişiminden oluşmaktadır
(bk. Şekil 18).

Şekil 18: Dört Aşamalı Döngü Modeli (Nation, 2007’den uyarlanmıştır.)
Nation (1996, s. 7) dört aşamalı bu döngüyü kısaca şu şekilde açıklamaktadır.
1. Anlam odaklı girdi yoluyla öğrenme: Öğrenci dikkatinin dil tarafından iletilen
mesajlarda ve ifadelerde olduğu dinleme ve okuma yoluyla öğrenme.
2. Dil ögelerine ve dilin özelliklerine yönelik bilinçli dikkat yoluyla öğrenme:
Kelime çalışmaları, dil bilgisi alıştırmaları ve açıklamaları yoluyla öğrenme,
seslere ve hecelemeye dikkat etme yoluyla öğrenme, söylem özelliklerine dikkat
ederek öğrenme, dil öğrenme uygulamaları ve dil kullanma stratejileri yoluyla
öğrenme.
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3. Anlamlı çıktılar yoluyla öğrenme: Öğrencinin başka bir kişiye düşüncelerini ve
mesajlarını ilettiği konuşma ve yazma yoluyla öğrenme.
4. Öğrenilen dilin ögelerini ve özelliklerini dinleme, konuşma, okuma, yazma
üzerinde akıcı kullanımını geliştirme: Öğrenilen becerilerde akıcı olma.
Bu aşamaları biraz daha ayrıntılı ele almak gerekirse anlam odaklı girdi aşaması dinleme
ve okuma yoluyla öğrenmeyi diğer bir ifadeyle dilin algılamaya yönelik yönünü
oluşturur. Bu aşamada öğrenciler dinledikleri ve okudukları şeyleri anlamlandırma
eğilimindedir. Nation ve Newton’a (2009, ss. 3–4) göre döngünün bu aşamasının işlerlik
gösterebilmesi için dinlenilen ve okunulan metinlerin öğrenciler için; tanıdık olması,
öğrencilerin yapılan girdilere ilgi duyması ve girdileri anlamaya istekli olması
gerekmektedir. Benzer şekilde dinleme ve okuma metinlerinde yer alan dilsel yapılar ve
kelimeler öğrencilerin ön bilgileri dâhilinde olmalıdır. Öğrenciler, bilmedikleri dilsel
yapıları ve kelimeleri bağlamsal ipuçları ve arka plan bilgilerini kullanarak anlamlandırır.
Bu aşamada kullanılabilecek alıştırmalar Nation’a (2007, s. 3) göre şunlardır: Kapsamlı
okuma, birlikte okuma, hikâye dinleme, televizyon veya film seyretme ve bir konuşmada
dinleyici olma. Anlamlı çıktılar yoluyla öğrenme aşamasında üretimsel becerilerden olan
konuşma ve yazma becerilerinde yapılan çıktılar söz konusudur. Öğrenciler bildikleri
veya fikir sahibi oldukları şeyleri yazarlar veya bunlar hakkında konuşurlar. Döngünün
bu aşamasında öğrencilerin temel amacı mesajlarını başkalarına sözlü veya yazılı olarak
iletmektedir. Öğrenciler üretimsel bilgilerindeki eksiklikleri iletişim stratejileri, sözlük
veya önceki girdiler yoluyla telafi edebilirler. Konuşmalara katılım, konuşma yapma,
mektup yazma, birisine not yazma, günlük tutma, bir öykü anlatma ve birisine bir şeyin
nasıl yapılacağını anlatma veya tarif etme (Nation, 2007, s. 4). Dil odaklı öğrenme
aşamasında ise sesletim, heceleme, kelime, dil bilgisi ve söylem gibi dilin biçimsel
özelliklerinin bilinçli olarak çalışılıp öğrenilmesi gerekir. Bu amaçla kullanılabilecek
alıştırmalar ise sesletim uygulamaları, boşluk doldurma alıştırmaları, kartlardan kelime
öğrenme, yoğun okuma, çeviri, diyalog ezberleme ve yazma alıştırmalarıdır. Döngünün
son aşaması olan tüm dil becerilerinde akıcılık, anlama odaklı girdi-çıktı aşamasında
olduğu gibi anlam odaklıdır. Öğrenciler mesajı alır ve bu mesajları iletirler. Bu aşamada
kullanılabilecek alıştırma türleri; hızlı okuma, yüzeysel ve tarayarak okuma, yeniden
okuma, kısa hikâyeler yazma ve dinlemedir (Nation ve Newton, 2009, ss. 7–9).
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Dil becerilerinin öğretiminde metinlerin önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Çünkü metin
yoluyla tüm becerilere yönelik girdi ve çıktı sağlama olanağı söz konusudur. Metin
kavramı “Dil kullananların aldığı, ürettiği, karşılıklı, alıveriş içinde olduğu yazılı veya
sözlü her türlü dilsel ürünü betimler.” tanımıyla açıklanır (TELC, 2013, s. 94). Bu nedenle
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel dil becerileri kazandırmak üzere
kullanılacak tüm metinlerle ilgili aşağıdaki tespitler söylenebilir.
•

Öğrencilerin seviyesine ve geliştirilmek istenen beceriye uygun olmalı,

•

Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılabilmesine yönelik olmalı,

•

Günlük hayatla ilişkili kurmalı ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını gözetmeli,

•

Dersin kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalı,

•

Millî, kültürel ve ahlaki değerlere uygun olmalı ve din, dil, ırk ayrımı yapmayarak
kültürel etkileşimi desteklemeli,

•

Öğrencilerin

dil

zevkini

ve

bilincini

geliştirecek,

hayal

dünyalarını

zenginleştirecek nitelikte olmalı,
•

Öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek
ögeler taşımamalı,

•

Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik duyarlılık
kazandıracak nitelikte olmalıdır (Kara, 2011, s. 165; Melanlıoğlu, 2017, s. 164).

1.11.1. Dinleme Becerisi ve Alıştırmalar
Yabancı dilde etkili iletişim kurabilmek aslında duyulanın/dinlenilenin ne kadar
anlaşıldığıyla alakalıdır. Bu nedenle dinleme becerisi; konuşma becerisi ve diğer beceriler
için temel oluşturmaktadır. Ur’a (2012, s. 102) göre dinleme öğretiminin temel amacı,
öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri olası doğal dinleme ortamlarıyla başa
çıkabilme becerisini geliştirmektir.
Yabancı dil öğretiminde dinleme becerisi, Demirel’e (2016, s. 98) göre dört temel dil
becerisi içinde en zor gelişenidir. Bunun temel nedeni dinleme becerisinin birçok süreç
ve aşamayı içinde barındırması olarak gösterilebilir. Etkili ve verimli bir dinlemenin
gerçekleşmesi için dinleme sürecinde farklı fiziksel ve zihinsel süreçler devre girer.
Kingen (2000) dinleme sırasında yer alan bu süreçleri; algılama, dikkati yoğunlaştırma,
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anlamlandırma ve hatırlama (cevaplama) olarak sıralamaktadır. Algılama aşaması, sesli
uyaranları ve sözsüz iletişim sinyallerinin fark edildiği aşamadır. Dikkati yoğunlaştırma
aşamasında dinleme metnine odaklanılır. Anlamlandırma ise odaklanılan metnin
anlaşıldığı ve yorumlandığı aşamadır. Hatırlama (cevaplama) aşaması tepki verebilmek
için sesli uyaranı bellekte saklama aşamasıdır (akt. Doğan, 2007, s. 5).
Yukarıda belirtilen süreçlerde dinleyiciler, dinleme metnine anlam yükleyebilmek için
aşağıda verilen bazı bilgi ve becerilerini etkinleştirir.
•

Sesleri tanıma-anlama,

•

Parçalar üstü birimleri (vurgu, ezgi, ton) tanıma-anlama,

•

Kelimeleri tanıma-anlama,

•

Söz diziminden kaynaklanan anlam özelliklerini anlama,

•

Metindeki birimler ve bölümler arası ilişkileri kavrama,

•

Konu ve alt konuları saptama,

•

Konuşma durumunu anlama ve değerlendirme,

•

Çıkarımlarda bulunma,

•

Önemli veya ilgili bilgiyi seçme (Keçik ve Uzun, 2004, s. 125)

Dinleme sürecinde dinleyiciler farklı modeller kullanır. Bu modellerden en yaygın olanı
aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağı dinleme modelleridir. Aşağıdan yukarıya dinleme
sürecinde dinleyiciler, dinleme metninin parçadan bütüne doğru anlamlandırma
eğilimindedir. Bunun için bu süreç; konuşma dalgalarını, ses, hece, kelime, cümle
açısından ve anlamsal, işlevsel, yorumlayıcı olarak algılamayı ve çözümlemeyi gerektirir
(Field, 2003, s. 326). Bu yüzden dinleyiciler bu süreçte geniş kelime bilgisine ve iyi bir
cümle yapısı bilgisine ihtiyaç duyar. Dinleme metnini akılda tutma, kelimeleri, anahtar
kelimeleri, cümle ayrımlarını tanıma, konuşmadaki önemli geçişleri fark etme, cümle
içindeki önemli bileşenler arasındaki dil bilgisel ilişkiyi anlamlandırma, kelime ve
cümlelerin işlevlerini belirleyebilmek için tonlama ve vurgulamayı kullanabilme
aşağıdan yukarıya dinleme sürecinde dinleyicilere yardımcı olur (Richards, 2008, s. 5).
Yukarıdan aşağı dinleme sürecinde ise dinleyiciler dinleme metnini bütünden parçaya
doğru anlamlandırma eğilimindedir. Bu süreçte dinleyicilere sahip oldukları art alan
bilgisi, içerik bilgisi ve söz dizim şeması yardımcı olabilir. Diğer bir ifadeyle dinleyiciler
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iletişimin bağlamını kullanarak mesajın ne içerdiğini tahmin eder ve parçaları kullanarak
da mesajı doğrular, düzeltir veya mesaja ekleme yapar. Bu noktada anahtar kavram
çıkarımında bulunulmaktır (Nation ve Newton, 2009, s. 40). Richards’a (2008, s. 7) göre
iki dinleme modeli arasındaki fark şu şekildedir: Aşağıdan yukarıya süreçte dil
bilgisinden anlamaya, yukarıdan aşağıya süreçte ise anlamdan dil bilgisine doğru bir
sıralama izlenmektedir.
Richards’a (2008, s. 5) göre yabancı dil öğretiminde geleneksel olarak kullanılan birçok
alıştırma aşağıdan yukarıya dinleme sürecine yöneliktir. Dinleme metninin bütün
içeriğinin anlamlandırılmasını gerektiren dikte, evet-hayır, doğru-yanlış, soru-cevap,
cümle tamamlama, çoktan seçmeli gibi alıştırmalar aşağıdan yukarıya dinleme sürecine
yönelik olarak sıklıkla kullanılır. Yukarıdan aşağıya dinleme sürecinde ise anlamayı
geliştirmeye yönelik şu etkinlikler kullanılabilir.
•

Öğrenciler dinleyecekleri konu hakkında birtakım sorular oluşturur ve bu
soruların dinleme metninde cevaplanıp cevaplanmadığını kontrol eder.

•

Öğrenciler konu hakkında bildikleri ve öğrenmek istedikleri şeyler hakkında liste
oluşturur. Daha sonra dinleme yapar ve listeyi dinleme metniyle karşılaştırır.

•

Öğrenciler, karşılıklı konuşmada yer alan bir konuşmacının sözlerini okur, daha
sonra diğer konuşmacının ne söylediğini tahmin eder. Metni dinler ve tahminlerini
karşılaştırır.

•

Öğrenciler bir konuşmada kullanılacak olan önemli noktaların listesini okur, daha
sonra bu listede yer alan konuların hangilerinin dinleme metninde geçtiğini
kontrol eder.

•

Öğrenciler hikâyenin bir bölümünü dinler, hikâyenin geri kalanını tamamlar ve
daha sonra hikâyenin geri kalanını dinleyerek tahminiyle karşılaştırır.

•

Öğrenciler haber manşetlerini okur ve ne olduğunu tahmin eder. Haberleri
dinleyerek tahminleriyle karşılaştırır (Richards, 2008, s. 9).

Dinleme modellerinin yanı sıra farklı dinleme stilleri de bulunmaktadır. Dahlhaus (1994,
s. 78) dinlemeyi yoğun ve yaygın dinleme olarak ikiye ayırmaktadır. Yaygın dinlemede
metnin tamamı, dinleyiciler için önemli değildir ve bu nedenle yüzeysel ve seçici dinleme
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stilleri kullanılır. Ancak yoğun dinlemede, metnin tamamı önemli olduğu için detaylı
dinleme stili kullanılır.
Dinleme öğretimine yönelik alıştırmaların temel amacı, öğrencilerin gerçek yaşamda
karşılaşabilecekleri durumlarda etkili iletişim kurmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin
iletişim ortamlarında kendinden beklenen görevleri yerine getirmesi için bazı
faaliyetlerde/etkinliklerde bulunması gerekir. Çünkü AOÖÇ’de “Dil öğrenimindeki
ilerleme en açık şekilde öğrenenlerin gözlemlenen dilsel etkinliklere katılım ve
bildirimsel stratejileri kullanım şekillerinde görülür.” ifadesi yer almaktadır (TELC,
2013, s. 60). Bu nedenle dinleme alıştırmalarının AOÖÇ’de beş temel bölümden oluşan
dinleme etkinliklerinde belirtilen (bk. Tablo 12) kazanımları geliştirmeye yönelik olarak
verilmesine dikkat etmek gerekmektedir.
Dinleme

Anlama,

A1

Anlamın çıkarılması için, çok yavaş ve dikkatli konuşulduğunda ve uzun
aralıklar verildiğinde söyleneni anlayabilir.

Genel
A2

Anlaşılır bir dille ve yavaş konuşulduğunda somut gereksinimlerini
karşılayabilecek derecede konuşulanı anlayabilir.
Anlaşılır bir dille ve yavaş konuşulduğunda (kişi, aile, alışveriş, iş ve
yakın çevre hakkındaki temel bilgiler gibi) temel gereksinimlerle ilgili
deyim ve kelimeleri anlayabilir.

Ana

dili

Konuşurları
Arasında

Geçen

A1

Tanımlayıcısı yoktur.

A2

Yavaş ve tane tane konuşulduğunda bulunduğu ortamda yapılan
konuşmaların konusunun genelde farkına varabilir.

Konuşmaları
Anlama
Seyirci
Dinleyici

veya

A1

Tanımlayıcısı yoktur.

Olarak

A2

Tanımlayıcısı yoktur.

ve

A1

Kendisiyle yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşulduğunda yönergeleri, kısa

Anlama
Duyuruları

Talimatları Anlama

ve basit yol tariflerini anlayabilir.
A2

Kısa, anlaşılır ve basit duyuru ve bildirilerin en önemli noktalarını
kavrayabilir.
Yaya olarak veya toplu ulaşım araçları ile bir yerden bir yere nasıl
gidileceği hakkında basit açıklamaları anlayabilir.

A1

Tanımlayıcısı yoktur.
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Radyo Yayınlarını

A2

ve Ses Kayıtlarını

Olası günlük şeyler hakkında yavaş ve anlaşılır şekilde seslendirilmiş olan
kısa ses kayıtlarından en önemli bilgileri alabilir.

Anlama

Tablo 12: AOÖÇ Temel Düzey Dinleme Kazanımları (TELC, 2013, ss. 69–71)
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yukarıda belirtilen faaliyet alanlarına yönelik
kazanımlara erişmek için kullanılacak dinleme metinlerinin seçiminde bazı noktalara
dikkat etmek gerekir. Öğretmenlerin; dinleme parçalarını önceden kendisinin dinlemesi
ve uygunluğuna karar vermesi, kullanılacak dinleme parçalarının öğrencilerin seviyesine
uygunluğunun tespit edilmesi, dinleme metninin söyleyiş hızına, sesletimine ve
anlaşılabilirliğine dikkat edilmesi, dinleme metinlerinin genel ahlak kurallarına ve
ülkemizin milli-manevi değerlerine aykırı özellikler içermemesi gerekmektedir.
Uygulama esnasında ise dinleme metni uygun işitsel araçlar kullanılmalıdır. Ayrıca
yabancılara Türkçe öğretenlerin konuşmalarında yerel ağızlardan uzak durması ve
İstanbul Türkçesini kullanmaları gerekmektedir (Arslan ve Adem, 2010, ss. 78–79).
Dinleme alıştırmaları; genellikle dinleme öncesinde, dinleme sırasında ve dinleme
sonrasında yapılan alıştırmalar olarak gruplandırılır. Dinleme öncesinde yapılan
alıştırmalarda öğretmenler uygun sınıf ortamının oluşturulmasına ve eğitim araçlarının
sağlanmasına dikkat edilmelidir. Dinleme öncesindeki alıştırmaların temel amaçları; ön
bilgileri hareket geçirme, merak uyandırma, dinlemenin amacını belirleme, dinleme
metni hakkında bilgi toplama, dinleme metni hakkında varsayım oluşturma ve
motivasyon sağlama olarak sıralanabilir.
Demirel (2016, s. 99) dinleme öncesi yapılması gerekenleri “tanıtma, kestirme, sahnenin
oluşturulması, yeni sözcüklerin öğretimi ve genel soruların yöneltilmesi” olmak üzere beş
başlık altında toplamıştır. Tanıtma aşamasında öğrencilere dinlenilecek konu hakkında
genel bilgi verilir. Kestirme aşamasında öğrencilerden dinlenilecek metin hakkında
tahminlerde bulunması istenir. Sahnenin oluşturulması, öğrencilerin zihinsel olarak
dinleme metnine hazırlanması aşamasıdır. Yeni kelimelerin öğretimi aşamasında
öğrencilerin dinleme metnini daha iyi kavramalarını sağlayabilmeleri için kelimeler ve
cümle kalıpları öğretilir.

Son aşamada ise dinleme metnine dayalı olarak ne tür

alıştırmaların yapılacağı ve dinlemenin hangi amaç için yapılacağı açıklanır.
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Dilidüzgün (2013, s. 266) dinleme öncesi alıştırmaları; kelime ve dil bilgisini gözden
geçirme, arka alan bilgisi verme, soru-cevap yöntemi, ilgili bir metin okuma, resimlere,
haritalara, diyagramlara, grafiklere bakma, konu tahmini (başlık veya resimlerden), beyin
fırtınası (metinde geçebilecek kelimeler vb.), kavram haritaları, kelime oyunları, dinleme
sırası etkinlikler için yönergeler ve dinleme sırası etkinliklerin düzenlenmesi olarak
sıralamıştır.
Dinleme sırasında yapılan alıştırmalar ise doğrudan dinleme metniyle ilgilidir.
Öğrenciler, bu aşamada verilen alıştırmaları dinleme sırasında veya dinleme metninin
hemen ardından yaparlar. Dinleme sırasında yapılan alıştırmaların temel amaçları
dinlediğini anlama sürecinin gözlemlenmesi ve dinleme öncesi tahminlerin sınanmasıdır.
Dinleme sırasında öğrencilerden; eksik bilgileri tamamlama, eşleştirme, sıralama, doğru
seçenekleri işaretleme gibi alıştırmalar yapması beklenir. Schwartz (1998, ss. 15–16)
öğretmenlerin dinleme sırasında yapılan alıştırmalarda aşağıdaki noktalara dikkat etmesi
gerektiğini ifade eder. Öğrencilere yönergeleri okuma fırsatı verin. Eğer öğrencilerden
dinleme etkinliği anında veya hemen sonra yazılı alıştırmaları tamamlaması isteniyorsa
öğrencilere dinleme metninden önce alıştırma yönergelerini okuma fırsatı verilmelidir.
Dinleme alıştırmasının amacına uygun hareket edin. Eğer alıştırma dinleme sırasında
yapılacaksa yazma işlemleri azami seviyede tutulmalıdır. Diğer bir ifadeyle yazma
alıştırmaları dinleme alıştırmalarının önüne geçmemelidir çünkü bu tür etkinliklerde
önemli olan üretim değil, dinlediğini anlamadır. Bunun için de daha basit alıştırmalar
kullanılmalıdır. Örneğin; bir cevabı, resmi veya objeyi işaretleme, resimleri veya ögeleri
işaretleme, yapılandırılmış taslakları tamamlama, harita üzerinde bir rota takip etme,
boşluk doldurma, bir listede ögeleri işaretleme, eksik kelimeleri tamamlama gibi. Eğer
alıştırmaya yönelik cevaplar dinleme sırasından ziyade dinleme metninden sonra
verilirse alıştırmalar daha da zorlaşabilir. Dinleme metnine yönelik alıştırmalar
cevaplandırılmadan bir diğerine geçilmemelidir. Dinleme etkinliği bittikten sonra
yapılacak alıştırmalar dinleme öncesinde ve dinleme anında yapılan alıştırmalara göre
biraz daha zordur. Bu alıştırmalar daha çok dinlediğini kavramaya yönelik alıştırmalardır.
Alıştırmalarınızı öğrencilere yol göstermesi için organize edin. Dinleme metinleri birçok
farklı alıştırmayla birlikte öğrenciye sunulabilir. Alıştırma türleri, öğrencilerin farklı
dinleme stillerini kullanmalarını teşvik etmelidir. Metnin tümünü anlamaya yönelik
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alıştırmalar kullanın. Cevabı dinleme metninin en başında veya en sonunda bulunan
alıştırmalar öğrencilerin dinleme metnine odaklanmasına engel olur. Bunun için dinleme
metninin tamamına yönelik alıştırma türleri kullanmak öğrencilerin dinleme sürecinde
daha dikkatli olmasını sağlar. Dinleme metnini birden fazla amaç için kullanıyorsanız her
alıştırma için aynı metni birkaç kez dinlemekte fayda vardır. Her dinleme alıştırmasının
farklı bir amacı vardır bu nedenle bir dinleme yaptıktan sonra birden fazla alıştırma
yaptırılmamalıdır. Çünkü her dinlemede öğrencilerin odak noktası alıştırmanın amacına
yönelik olacaktır. Her dinleme tek bir amaç için kullanılmalıdır. Dinleme alıştırmalarında
öğrencilerin ilerlemelerini kontrol edebileceği alıştırmalar kullanın.

Dinleme

alıştırmaları birbirini destekleyici, kolaydan zora doğru nitelikte olmalıdır. Her fırsatta
öğrencilere dönüt verin. Dinleme metnine dayalı olarak birden fazla alıştırma yapılıyorsa
her alıştırmadan önce öğrenciler neleri doğru neleri yanlış yaptıkları konusunda
bilgilendirilmelidir.
Dinleme sonrası alıştırmaların temel amacı ise öğrencilerin dinlediğini anlama becerisini
değerlendirmedir. Dinleme metni ayrıntılı olarak ele alınır. Bu aşama, bir nevi dinleme
becerilerinin diğer becerilerle bütünleştiği aşama olarak görülebilir. Demirel’e (2016, s.
100) göre bu aşamada metinle ilgili ayrıntılı sorulara cevap verilir, sözlü veya yazılı
olarak özet çıkarılır, eksik kelimeler, cümleler ve bölümler tamamlanır, olay, öykü oluş
sırasına koyulur, dikte çalışmaları gibi alıştırmalara yer verilir.
Öğrenciler, dinleme alıştırmalarında alıştırma türüne bağlı olarak farklı dinleme stillerini
kullanarak alıştırmaları yaparlar. Dahlhaus (1994, ss. 125–126) dinleme alıştırmalarını,
yapılma sırası göre dinleme öncesinde, dinleme sürecinde ve dinleme sonrasında yapılan
alıştırmalar olmak üzere üç aşamada ele almıştır. Bu üç aşamanın hedefini ve bu
aşamalarda kullanılabilecek alıştırma türlerini aşağıda örneklendirmiştir (bk. Tablo 13).
Hedef
Dinleme

Konuya giriş, güdüleme, dinleme

öncesi

beklentisi oluşturma, dinleme

alışmalar

beklentisi oluşumu yoluyla ön
bilgileri harekete geçirme

Alıştırma Türleri

Bilgileri (İsimler, yer, sayılar vb.) not alma,
yapılandırılmış taslak, kavram haritaları (anahtar
kelime/cümle), görsel uyaranlar (çizimler, resim,
fotoğraf, resim salatası, video, taslak vb.), işitsel
uyaranlar (gürültü, müzik, sesler), ana/yabancı
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dilde konudan bahsetmek, anahtar kelimelerle
yönergeler (yapı taslakları, metnin ana hatları),
cümle kartlarıyla çalışma, eşleştirme alıştırmaları
(resim-metin, resim-resim, metin-metin), sıralama
(resimleri, metinleri vb.), dinleme metnin basit bir
şeklini önce konuşma, canlandırma, benzer
konuda bir metinden bahsetme/okuma.
Dinleme

Yoğun dinleme

sürecinde

Bilgileri (İsimler, yerler, sayılar vb.) not alma,
yapılandırılmış taslakları doldurma, metin okuma

alıştırmalar

alıştırmaları, boşluk doldurma, verilen tabloda bir
veya birden fazla bilgiyi tamamlama, 5N-1K
soruları, kelime alıştırmaları.
Yaygın/seçici dinleme

Sözel olmayan alıştırmalar:
Görsel dikte, vücut hareketleri, yol takip etme:
Şehir planı, harita vb. doğru sıraya koyma
alıştırmaları.
Sözel olmayan: Çoktan seçmeli, doğru-yanlış,
işaretleme, evet-hayır, bilgi düzenleme, kelime
listeleriyle

çalışma

(verilen

az

miktardaki

kelimelerden anlam çıkarma), verilen belirli bir
görevi yerine getirme.
Sözel: 5N-1K sorularına kısa cevaplar verme,
yapılandırılmış taslağa bilgi yerleştirme.
Dinleme

Kontrol etme ve metin üzerinde

Dinleme sonrasında şu alıştırma türleri yapılabilir.

sonrası

çalışma

Eşleştirme

alıştırmalar

(metin-metin,

resim-resim,

resim-

metin), doğru-yanlış (kısa dinleme metinleri), evethayır (kısa dinleme metinleri), metne dayalı
sorular: 5N-1K, sıralama (kelimeler, başlıklar,
resimler), var-yok alıştırmaları.

Tablo 13: Dinleme Alıştırmaları (Dahlhaus, 1994, ss. 125–126)
Tablo 13’te görüldüğü gibi dinleme öncesinde, sürecinde ve sonrasında yapılan
alıştırmalar farklı amaçlar yapılır. Bu aşamalarda öğrenciler farklı dinleme stillerini
kullanarak alıştırmaları yaparlar. Bu nedenle dinleme metni doğrultusunda hazırlanan
alıştırmaların öğrencilerin farklı dinleme stillerine kullanmalarını teşvik etmelidir.
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1.11.2. Konuşma Becerisi ve Alıştırmalar
Günümüzde yabancı dil öğretiminde benimsenen ve yaygın olarak kullanılan iletişimsel
yaklaşımla beraber konuşma becerisinin ön plana çıktığı ve bu becerinin en önemli beceri
olarak görüldüğü söylenebilir. Çünkü öğrenilen dili farklı sosyal ortamlarda ortaya çıkan
iletişim durumlarında kullanabilme dil bilmenin en önemli göstergesi olarak kabul
edilmektedir. Konuşma becerisi; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yönüyle de
değerlendirilmesi gereken bir beceridir. Bu nedenle konuşma, birçok bilgi ve becerinin
bir arada kullanılmasını da gerektirmektedir. Çetin (2017, s. 363) konuşma sürecinde işe
koşulan bilgi/becerileri kelime seçiminden cümle kurma ve seslendirmeye doğru
sıralamaktadır.
•

Konuşma esnasında dinleyiciye aktarılmak istenen mesaj için amaca ve bağlama
uygun kelimelerin seçimi,

•

Seçilen kelimelerin doğru bir ses dizimi ve boğumlama ile seslendirilmesi,

•

Kelimeleri doğru bir sıralama ile yan yana getirilerek anlamlı bir söz diziminin
oluşturulması,

•

Oluşturulan cümlelerin anlama ve duyguya uygun ezgiyle seslendirilmesini
gerekli kılar.

Konuşma becerisinin bu kadar çok bilgi ve beceriyi gerektirmesi, öğrenme-öğretme
etkinliklerinin öğrenciyi merkeze alarak sesletim öğretiminden başlayıp gerçek yaşama
koşullarına uygun şekilde konuşabilme becerisinin öğretimine kadar geçen bir süreci
kapsar. Bu süreçte öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Schatz (2006, ss. 49–50)
konuşma becerisinin başarılı şekilde geliştirilmesi için öğretmenlere şu tavsiyelerde
bulunmaktadır: Sınıfı kontrol edin. Konuşma derslerinde sınıftaki oturma düzeni
önemlidir. Konuşma alıştırmalarının türüne bağlı olarak uygun oturma düzenleri tercih
edilmelidir. Klasik oturma düzenlerinin yerine öğrencilerin birbirini rahatça görebileceği
oturma düzenleri kullanılmalıdır. Öğrencilerin kişiliklerine dikkat edin. Öğrenciler
yaptıkları yanlışlardan dolayı sınıf önünde komik duruma düşürülmemelidir. Öğrencilerle
karşılıklı güvene ve saygıya dayalı bir sınıf ortamı oluşturmak konuşma alıştırmaları
açısından önemlidir. Öğrencilerinizi hata yapma konusunda teşvik edin. Öğrenciler,
konuşma alıştırmalarına katılmakta hata yapma korkusundan dolayı çekingen
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davranabilirler. Bu nedenle öğrencilere dil öğrenmenin doğasında hata yapmanın yer
aldığı açıklanmalıdır. Hataların, öğrencilerin dil gelişim düzeyleri hakkında geri bildirim
verdiği unutulmamalıdır. Öğrencilerin konuşma anında yaptıkları hataları sürekli olarak
düzeltip durmayın. Yabancı dil öğreniminde hata yapmak kaçınılmazdır ve işin doğasında
vardır. Konuşma anında yapılan hataları düzeltmek yerine gizlice notlar alarak bu
konularda açıklama veya ek alıştırma yapılmalıdır. Not korkusu olmayan bir sınıf
atmosferi oluşturun. Not korkusu öğrencilerin konuşma alıştırmalarına katılımını azaltır.
Korku duyan öğrencilerde susmayı tercih eder ve alıştırmalarda öğrenci merkezli
olmaktan çıkar. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmesi konusunda
cesaretlendirin. Alıştırmalar hakkında öğrenci görüşleri alınmalıdır. Bazı alıştırma türleri
öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekmeyebilir bunun için öğrencilerden alınan dönüt
alınması daha etkili uygulamaların yapılmasına olanak sağlayabilir. Konuşma
alıştırmalarında öğrencilerin ilgisini çekecek konulardan ve malzemelerden yararlanın.
Öğrenciler için ilginç olan konularda öğrenci katılımının yüksek olacağı bir gerçektir. Bu
gibi durumlarda öğrencilere mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular sormaya özen
gösterilmelidir. Öğrencilerinizin öğrettiğiniz dili sevmesini sağlayın. Türkçeyi öğretirken
istekli ve coşkulu olunmalıdır. Öğretmen uygulama sürecinde heyecanlı değilse
öğrencilerden de istekli olmalarını beklemek yanlış olur. Öğretmenin işini severek
yapması öğrencilerde bir istek uyandırabilir. Benzer şekilde Türkçeyi seven bir
öğrencinin konuşma etkinliklerine severek katılacağı da unutulmamalıdır. Tek yönlü
iletişim kalıpları kullanmaktan kaçının.

Sınıf ortamında farklı iletişim ortamları

sağlamak konuşma becerisinin gelişimi için önemlidir. Öğretme-öğrenci veya öğrenciöğretmen arası iletişim durumları yerine öğrenci-öğrenci etkileşimi desteklenmelidir. Eşli
çalışma, küçük-büyük grup çalışmaları öğrenci-öğrenci arasındaki iletişimi artırmak için
kullanılabilir. Benzer şekilde konuşma uygulamalarında öğrencilerin oturma sırasına göre
alıştırmaları yapmasından kaçınılmalıdır. Bunun yerine sınıfın farklı noktalarında oturan
öğrencilerle iletişime geçilmesi daha sağlıklıdır. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin
öz güvenlerini artırın. Öğrencilere konuşma alıştırmalarında eşit söz hakkı verilmelidir.
Konuşma uygulamaları sadece sınıftaki iyi öğrencilerle yapılmamalıdır. Mümkün olduğu
kadar çok rol canlandırma alıştırmaları yapın. Rol canlandırma alıştırmaları öğrencilerin
farklı dilsel becerilerinin gelişmesine ve yaparak yaşayarak öğrenmesine katkı sağlar.
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AOÖÇ’de konuşma becerisi; diyalog (karşılıklı konuşma) ve monolog (sözel anlatım)
olarak ikiye ayrılmaktadır. Karşılıklı konuşma (diyalog) iletişime dayanan genellikle
anlık olarak gelişen konuşma türleridir. İletişimde bulunulan kişi veya kişilerin tepkileri
önemli rol oynar. Biriyle tanışma, sohbet etme, telefon konuşması, röportaj yapma,
tartışma alıştırmaları karşılıklı konuşmaya örnek olarak verilebilir. Monolog (sözel
anlatım); öğrencilerin belirli bir konuda betimleme, yorum yapma, bir olayı veya hikâyeyi
anlatma gibi aktarım diğer bir ifadeyle bilgi transferi yapmasını sağlayan alıştırmalardır.
Daha çok planlı ve hazırlıklı yapılan konuşmalardır. Bir konu hakkında görüş bildirme,
yaşadığı yeri, evini, odasını anlatma/betimleme, bir hikâye, film veya kitap anlatma, bir
resim, grafik ve diyagram hakkında görüş bildirme monolog konuşmaya örnek olarak
verilebilir. Diyalog ve monolog konuşma arasındaki farklılıklar; işlev, dil davranışı,
yapısı ve konuşma kalıpları açısından Tablo 14’teki gibi karşılaştırılabilir.
Diyalog

Monolog

1. İşlevi

Bilgi alışverişi

Bilgi aktarımı

2. Dil davranışı

Genellikle anlık

Genellikle planlı

3. Yapısı

Etkileşimli:

Hazırlıklı: İçsel bir mantık:

-başlatma, tepki verme,

-zihinsel kurgu

-iletişimi sürdürme ve sonlandırma

-içerikle ilgili ifadeler

İletişim ve eşli konuşma için

İçeriğin

kullanılır.

kullanılır.

4. Konuşma kalıpları

yapılandırılması

için

Tablo 14: Diyalog ve Monolog Konuşmanın Karşılaştırılması (Storch, 1998, s. 235)
Konuşma becerisinin karşılıklı konuşma ve anlatıma dayalı olmasından dolayı yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak alıştırmaların bu iki konuşma türünü
geliştirmeye yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla konuşma becerisini
geliştirmede Çetin’e (2017, s. 375) göre; ikna etme, eleştirisel konuşma, katılımlı
konuşma, tartışma, empati kurarak konuşma, güdümlü konuşma, kelime ve kavram
havuzundan seçerek konuşma, serbest konuşma, yaratıcı konuşma gibi farklı yöntem ve
teknikler kullanılmalıdır. Bu bağlamda kullanılabilecek sınıf içi alıştırma türleri;
canlandırma (rol canlandırma, diyalog canlandırma), iletişimsel oyunlar, tartışma (vızıltı
grupları, anında yorum, planlı/plansız tartışma, fikir birliğine ulaşma), hazırlıklı
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konuşmalar, anketler, benzetim ve rol canlandırma olarak sıralanabilir (Harmer, 2007, ss.
348–350).
AOÖÇ’de yer alan konuşma faaliyetleri; sözlü anlatım (genel), bağlantılı tekli konuşma
(deneyimleri

anlatma),

bağlantılı

tekli

konuşma

(gerekçelendirme),

kamu

duyurusu/duyuru yapma ve bir topluluk önünde konuşma olmak üzere beş ana başlık
altında Tablo 15’te bir araya getirilmiştir.
Sözlü

Anlatım,

A1

Basit ve çoğunlukla kalıplaşmış deyimler kullanarak insanları ve
mekânları anlatabilir.

Genel
A2

İnsanlar, yaşam veya iş koşulları, gündelik işleri, hoşlandıkları veya
hoşlanmadıkları şeyler vb. hakkında kısa ve art arda sıralanmış basit
deyimler ve tümceler kullanarak basit betimlemeler yapabilir.

Bağlantılı

Tekli

A1

Konuşma:

Kendini tanıtabilir; ne iş yaptığını ve nerede oturduğunu söyleyebilir.
Ailesi, yaşamı, yaşam şartları, eğitimi ve geçmişteki veya şimdiki iş

Deneyimleri

yaşamı hakkında bilgi verebilir.

Anlatma

Basit kelimelerle insanları, mekânları ve kendine ait olan şeyleri
A2

anlatabilir.
Bir şeyi anlatabilir veya basit bir sıralamayla sunabilir.
Günlük yaşamıyla ilgili; insanlar, bulunduğu mekânlar, işi veya eğitim
deneyimleri hakkında bilgi verebilir.
Basit bir dille bir olay veya iş hakkında kısa bilgi verebilir.
Planları, kararları, alışkanlıkları, günlük uğraşıları hakkında bilgi verebilir
veya geçmişteki etkinlikleri ve kişisel deneyimlerini anlatabilir.
Basit bir dille kendine ait şeyleri kısaca anlatabilir ve karşılaştırmalar
yapabilir.
Bir şeyin nesini beğenip beğenmediğini belirtebilir.

Bağlantılı

Tekli

A1

Tanımlayıcısı yoktur.

A2

Tanımlayıcısı yoktur.

Kamu

A1

Tanımlayıcısı yoktur.

Duyurusu/Duyuru

A2

Çok kısa, önceden hazırlanmış, bilinen ve çok dikkatli dinlenildiğinde

Konuşma:
Gerekçelendirme

Yapma
Bir

anlaşılabilen ezberlenmiş bir içerik hakkında duyuru yapabilir.
Topluluk

A1

Önünde Konuşma

Bir konuşmacıyı tanıtmak veya tebrik etmek gibi önceden hazırlanmış
kısa bir konuşmayı okuyabilir.

A2

Bilinen bir konu hakkında önceden hazırlanmış basit bir sunum yapabilir.
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Sorulan soruların tekrarı veya kolaylaştırılması durumunda basit soruları
yanıtlayabilir.
Günlük yaşantısıyla ilgili bir konu üzerine kısa ve önceden hazırlanmış
bir sunum yapabilir; fikir, plan ve eylemler hakkında kısa gerekçeler
gösterebilir ve açıklamalar getirebilir.
Birkaç basit soruyu yanıtlayabilir.

Tablo 15: AOÖÇ Temel Düzey Konuşma Kazanımları (TELC, 2013, ss. 61–63)
Sonuç olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen, etkili ve akıcı konuşma becerisi
gelişmiş öğrenciden yukarıda kazanımları yerine getirirken şu davranışları göstermesi
beklenir:
•

Seslere takılmadan,

•

Gereksiz sesler çıkarmadan,

•

Tekrara düşmeden,

•

Sesleri doğru boğulmayarak,

•

Heceleri doğru sürede seslendirerek,

•

Kelimeleri doğu telaffuz ederek,

•

Doğru yerlerde ve anlamı bölmeyecek şekilde duraklayarak,

•

Anlama uygun vurgu ve tonlamalar yaparak konuşmaları (Çetin, 2017, s. 365).

Konuşma becerisi geliştirmeye yönelik olarak kullanılan alıştırmalar “mekanik
alıştırmalar, anlamlı alıştırmalar ve iletişimsel alıştırmalar” olarak gruplandırılır
(Demirel, 2016, ss. 102–103; Richards, 2006, s. 16). Bu üç alıştırma türü özellikle
iletişimsel yaklaşıma göre hazırlanmış ders kitaplarında belirli bir düzen içerisinde
kullanılır. Mekanik alıştırmalar dilin kurallarını ve yapılarını öğrenmek, tekrar etmek,
uygulamak gibi amaçlarla öğretmen kontrolünde yapılan alıştırma türleridir. Demirel’e
(2016, s. 102) göre bu alıştırmalar çoğunlukla tekrara dayanır. Öğretmen, örnek model
vericisi; öğrenci de bu modelin tekrar edicisi durumundadır. Mekanik alıştırmalar yoluyla
yapılan tekrarlar öğrencilerin amaç dilde alışkanlık kazanmasını sağlar. Anlamlı
alıştırmalar ise dilin kurallarından ve yapılarından yararlanılarak yapılan üretime yani
iletişime dayalı alıştırma türleridir. Richards (2006, s. 16) anlamlı alıştırmaları şu örnekle
açıklamaktadır. Yer tarifi yapmak için edatların kullanımını uygulamak üzere öğrencilere
bir cadde haritası ve yanında, köşesinde, yakınında, karşısında gibi edatlar bulunan bir
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liste verilir. Sonra da öğrencilerin “Kırtasiye nerede? Pastane nerede? vb. sorulara cevap
vermesi beklenir. Bu uygulama anlamlıdır çünkü öğrenciler harita üzerinde belirtilen
yerlere göre sorulara cevap verir. İletişimsel alıştırmalar, mekanik ve anlamlı
alıştırmalarda kazanılan deneyimlerin öğrenciler tarafından serbestçe kullanılmasına
dayanır. Diğer bir ifadeyle bu alıştırmalar, öğrencileri gerçek iletişim durumlarına
hazırlar. Richards (2006, s. 16) bu alıştırma türünü şu şekilde örneklendirmektedir.
Öğrenciler mahallelerinin haritasını çizer ve haritayı kullanarak farklı yerler hakkında en
yakın otobüs durağı, pastane nerede vb. sorulara cevap verir.
Schatz (2006, s. 43) ise konuşma becerisini geliştirmeye yönelik üç kategoriden oluşan
bir alıştırma tipolojisi geliştirmiştir. Bunlar; iletişime hazırlayıcı, iletişimi inşa
edici/yapılandırıcı ve iletişimi taklit edici alıştırmalardır. İletişime hazırlayıcı alıştırmalar,
daha çok tekrar alıştırmalarından oluşmaktadır. Sesletim-tonlama alıştırmaları, kelime
alıştırmaları ve konuşma için gerekli söylem araçlarını/kalıplarını çalışma bu kategoride
yer alan alıştırma türleridir (Schatz, 2006, s. 51). İletişimi inşa edici ve yapılandırıcı
alıştırmalar ise üretken alıştırmalardan oluşmaktadır. Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek
durumlarla ilgili olarak öğrencilerin iletişimsel dil becerisi geliştirilmeye yönelik olarak
kullanılır. Diyalog alıştırmaları, telefon görüşmesi alıştırmaları, tartışma alıştırmaları ve
sözlü anlatım alıştırmaları bu gruba örnek olarak gösterilebilir. İletişimi taklit edici
alıştırmalar da öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsatlar sunan drama, tiyatro,
rol canlandırma gibi alıştırmaları içerir.
Güzel ve Barın (2013, s. 281) konuşma becerisini kendini ifade etme ve karşılıklı
konuşma olarak ikiye ayırmaktadır. Temel düzeyde örneklerle şu şekilde açıklamaktadır.
Temel düzey (A1):
•

Sözel anlatım: Kendinizi anlatınız, Türkiye hakkında neler biliyorsunuz? Ailenizi
bize tanıtınız.

•

Karşılıklı konuşma: İki öğrenciden karşılıklı tanışmayı canlandırılması, bir
öğrencinin müşteri diğer öğrencinin de garson rolü alarak diyalog canlandırması.

Temel düzey (A2):
•

Sözel anlatım: Boş zamanlarında neler yaparsınız? Kendi şehrinizle Ankara’yı
karşılaştırınız. Türkçe öğrendikten sonra neler yapacaksınız?
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•

Karşılıklı konuşma: Bilet alma, pazar alışverişi diyalogları canlandırma.

Konuşma becerisinin geliştirilmesinde; öğrencilerden başlangıcı verilen öykü/masalı
tamamlamaları, hazırlanan kavram kartları kullanılarak konuşma, dinlediği/okuduğu bir
metni anlatma, rol canlandırma ve drama, kelime havuzundan seçilen kelimelerle
konuşma, verilen bir duruma uygun önerilerde bulunma, çok etkilendiği bir filmi/kitabı
veya anısını anlatma, ben olsaydım … diye başlayan cümleleri tamamlama,
resmi/karikatürü/bir kişiyi/yeri betimleme alıştırmaları kullanılabilir (Bölükbaş, 2016, ss.
363–365).

1.11.3. Okuma Becerisi ve Alıştırmalar
Okuma öğretiminin temel amacı metinlerin anlanması ve yorumlanmasına dayanır.
Okunan metnin daha iyi anlanması ve yorumlanması için öğrenciler bazı beceriler
kullanır. Demirel (2016, s. 110) bu becerileri şu şekilde sıralamaktadır: Metnin konusunu
kestirme, uygun başlık önerme, bilinmeyen kelimelerin anlamını kestirme, genel bir bilgi
sahibi olma, ayrıntılı bilgi edinme, ana fikri ve yardımcı fikirleri bulma, bilgileri transfer
etme, metnin özetini çıkarma. Cunningsworth (1995, s. 73) ise okuma metinlerinin
kullanım amaçlarını; okuma becerilerini ve stratejilerini geliştirmek, dil bilgisi konularını
sunma veya işlemek, kelime bilgisini geliştirmek, yazma becerisi için model oluşturmak,
ilginç bilgileri öğrencilere aktarmak, sözel çalışmaları teşvik etmek için okuma olarak
sıralamaktadır.
Öğrencilere etkili okuma becerisi kazandırmak için Ur (1996, ss. 147–148) öğretmenlere
bazı önerilerde bulunmaktadır. Seçilen metinler öğrenciler için erişilebilir olmalıdır. Eğer
öğrenciler metinde geçen önemli bilgileri sözlüğe bakmaksızın veya dışarıdan yardım
almaksızın anlayamıyorsa okuma işlemi sadece öğrencinin kelime ve genel bilgisini
geliştirir. Bu tür metinler öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye
yardımcı olmaz. Dolayısıyla da metinle ilgili yapılacak alıştırmaları öğrenciler yapmakta
zorlanacaktır. Farklı okuma türleri farklı hızda okumayı gerektirir. Okuma öğretiminin
bir hedefi de öğrencilere okumada akıcılık kazandırmaktır. Okuma sürecinde öğrencilerin
farklı okuma stillerini kullanabilecekleri alıştırmalara yer vermek gerekmektedir. Farklı
okuma stillerini kullanma, öğrencilerin yaygın kelimeleri ve kelime eş dizimlerini
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tanımasında otomatikleşmesini sağlayacaktır. Tarayarak okuma, öğrencilere seçici
okuma becerisini kazandırmak için idealdir. Öğrencilerin tahmin becerilerini geliştirmeye
yönelik alıştırmalar, öğrencilerin farklı okuma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.
Okuma esnasında sözlüğe sık başvurulması yanlış anlaşılmaların yanı sıra okuma hızında
yavaşlamaya neden olur. Okuma metnine yönelik alıştırmalar, öğrencilerin geri plan
bilgilerini ve deneyimlerini kullanmalarına izin vermelidir. Okuma işlemine başlamadan
önce görevlerin verilmesi öğrencilerin okuma amaçlarını bilmesi açısından iyidir. Hikâye
okuma gibi yaygın okuma türü gerektiren durumlarda okuma görevlerini önceden vermek
öğrencinin dikkatini dağıtabilir ve okumadan zevk almasını engelleyebilir.
Okunan metinlere dayalı alıştırmalar yapılırken farklı okuma stilleri kullanılır. Okuma
stilleri genellikle; yüzeysel, seçici ve detaylı olmak üzere üç başlık altında ele alınır ancak
bazı dil bilimciler tarafından farklı sınıflandırmalar da yapılmıştır. Örneğin, Westhoff
(1997, s. 100) okuma stillerini; detaylı, arayıcı, yüzeysel ve seçici okuma olarak dörde,
Roche (2005, s. 195) ise yüzeysel okuma, seçici okuma ve yoğun okuma olarak üçe
ayırmıştır. Yüzeysel okuma, öğrencilerin metni ilk kez okuduklarında kullandıkları okuma
stilidir. Metnin ana hatlarıyla ayrıntılara girilmeden okunmasına dayanır. Metnin konusu
ne, metinde geçen kişiler kim vb. sorularının cevaplandığı okuma stilidir. Bu aşamada
yüzeysel tarama ve gözden geçirme teknikleri kullanılır. Scrivener’e (2005, s. 185) göre
tarama tekniği, metnin genel olarak neden bahsettiğini anlamaya yönelik kullanılan
tekniktir. Gözden geçirme tekniği ise metinde geçen belirli bilgileri bulmaya yöneliktir.
Örneğin; isimler, adres, rakam, fiyat, tarih vb. Seçici okuma ise öğrencilerin metinde
geçen bazı bilgileri bulmak üzere odaklandıkları okuma stilidir. Bu tür okumada
öğrenciler metnin tamamıyla değil, istenilen bilgilerin bulunduğu noktalarla ilgilidir.
Tam/Yoğun okuma ise öğrencilerin metni satır satır okumasına ve anlamasına bağlı bir
okuma stilidir.
AOÖÇ’de okuma faaliyetleri; genel okuma anlama, genel, yazışmaları okuma anlama,
fikir sahibi olmak için okuma, bilgi ve gerekçeleri anlama, yazılı talimatları anlama olmak
üzere beş temel bölümde ele alınmıştır (bk. Tablo 16).
Okuma
genel

anlama,

A1

Tanıdığı isimleri, kelimeleri ve basit deyimleri seçerek ve metni
gerektiğinde tekrar tekrar okuyarak çok kısa ve basit metinleri yavaş
yavaş okuyup anlayabilir.
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A2

Çok sık kullanılan kelimelerden oluşan ve belli bölümleri bilinen
uluslararası kelimeleri içeren kısa ve basit metinleri okuyup anlayabilir.

Yazışmaları

A1

Kartpostallardaki kısa ve basit iletileri anlayabilir.

A2

Alışılagelmiş konuları içeren, standart ve sıradan mektup türlerini ve

Okuma Anlama
faksları (başvuru, sipariş ve sipariş teyitleri gibi) anlayabilir.
Kısa ve basit özel mektupları anlayabilir
Fikir Sahibi Olmak

A1

İçin Okuma

Çok olagelen günlük durumlarla ilgili alışılagelmiş isim, kelime ve çok
temel deyimleri basit iletilerde tanıyabilir.
Reklam, broşür, yemek listesi, kaynakça ve saat tarifi gibi basit günlük
metinlerde somut, tahmin edilebilir bilgileri bulabilir.

A2

Şehir planı veya dizin gibi listelerde belli başlı bilgileri bulabilir ve telefon
rehberinden bir usta aramak gibi istenen bilgileri çıkarabilir.
Sokak, lokanta, tren istasyonu veya iş yeri gibi kamuya açık yerlerde yol
göstergeleri, tanzim işaretleri, tehlike işaretleri gibi gerekli işaret ve
tabelaları anlayabilir.

Bilgi ve Gerekçeleri

A1

Özellikle görsel destek içeren, basit bilgi kaynakların ve kısa, basit
betimlemelerin içeriği hakkında fikir sahibi olabilir.

Anlama
A2

Olayların yazıldığı mektup, broşür veya gazete makalesi gibi basit yazılı
materyallerden belli başlı bilgileri bulabilir.

Yazılı
Anlama

Talimatları

A1

Kısa ve basit yazılı yol tariflerini anlayabilir.

A2

Halka açık telefonlar gibi, günlük yaşamda kullanılan cihazlara ait basit
kullanım kurallarını anlayabilir.

Tablo 16: AOÖÇ Temel Düzey Okuma Kazanımları (TELC, 2013, ss. 72–74)
Okuma becerisine yönelik alıştırmalar; okuma öncesi, okuma anında ve okuma
sonrasında yapılan alıştırmalar veya metin işlenmeden önce, metin işlenirken ve metin
işlendikten sonra yapılan alıştırmalar olarak üç gruba ayrılmaktadır. Okuma öncesi
alıştırmaların temel amaçları; merak uyandırma, okumaya isteklendirme ve ön bilgileri
harekete geçirme olarak sıralanabilir. Okuma öncesi yapılan alıştırmalarla öğrencilerin
ön bilgileri ile öğrenecekleri bilgiler arasında bir bağ kurulur. Okuma sırasında yapılan
alıştırmalarda öğrenciler metin üzerinde farklı okuma stillerini kullanarak çalışlar.
Okuma sonrası alıştırmalarda ise öğrencilerden metni detaylı olarak anlamaları beklenir.
Bu aşamada yapılan okuma alıştırmaları, konuşma ve yazma alıştırmalarıyla desteklenir.
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Okuma öğretiminde dil bilimciler tarafından geliştirilen farklı alıştırma tipolojileri
bulunmaktadır. Westhoff (1997, Bölüm 3) okuma öğretiminde kullanılacak alıştırma
türlerini; metne dayalı sorular, okuduğunu anlama becerisini geliştirme ve başarı ölçmeye
yönelik alıştırmalar, hazırlık ve beceri alıştırmaları olmak üzere üçe ayırmaktadır. Metne
dayalı alıştırmalar, cevapları okunan metinde yer alan sorulardan oluşmaktadır. Westhoff
(1997, s. 19) bu alıştırmaları içerik odaklı sorular ve içerikten bağımsız sorular olmak
üzere iki başlık altında ele almaktadır. İçerik odaklı soruların cevapları okunan metinde
yer alır. Okuma derslerinde en çok kullanılan soru türleridir. Fakat bu soru türlerinin
okuduğunu anlama becerisini geliştirmedeki etkisi sorgulanabilir çünkü bu tür soruların
cevapları direk olarak metinden alındığından öğrencileri zihinsel olarak fazla
zorlamazlar.

Bu nedenle bu tür soruların sık sık kullanılması öğrencilerin metni

ezberlemesine, öğrencilerde sürekli olarak sorulara cevap verme hissi gelişmesine sebep
olabilir (Lonnecker ve Schödder, 2002, s. 45; Westhoff, 1997, s. 19). İçerikten bağımsız
sorular ise tüm metinlerine yönelik olarak kullanılabilen sorulardan oluşmaktadır. Bu tür
sorular; metnin konusu, kahramanları, zamanı, yeri ve olay akışı gibi bilgileri yoklamak
için kullanılır. Ayrıca bu tür sorular, öğrencilerin metin hakkındaki görüşlerini,
yorumlarını sorgulamaya fırsat verdiğinden Westhoff’a (1997, s. 19) göre öğrencilerin
okuduğunu anlama becerisinin gelişmesine katkı sağlar. Ur (1996, s. 144) ise yorumlayıcı
sorular olarak isimlendirdiği bu tür sorularda cevaplar metinden olduğu gibi alınmaz.
Aksine öğrenciler geri plan bilgisini kullanarak soruları kendi düşüncelerini katarak ve
yorumlayarak cevaplandırır. Bu yüzden bu tür sorular okuduğunu kavramayı ve metinle
kişisel olarak meşgul olmayı gerektirmektedir.
Okuma metinleri sorulardan bağımsız olarak da ele alınabilir. Bu tür alıştırmalar metin
üzerinde yapılır. Paragraflara ayrılmamış bir metin öğrencilere verilerek öğrencilerden
metni paragraflara ayırması istenir. Daha sonra orijinal metin öğrencilere gösterilir ve
öğrenciler kendi yaptıkları düzenlemeyle orijinal metni karşılaştırır. Benzer şekilde
paragraflara ayrılmış bir metni öğrenciler sıraya koyabilir. Diğer bir örnek ise cümleleri
karışşık olarak verilen bir metnin öğrenciler tarafından uygun şekilde sıralanmasıdır
(Westhoff, 1997, ss. 24–28)
Okuduğunu anlama becerisini geliştirme ve başarı ölçmeye yönelik alıştırmalar ise
öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini kontrol etmeye ve ölçmeye yöneliktir. Bu
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alıştırmalar; boşluk doldurma, doğru-yanlış, evet-hayır alıştırmaları ve çoktan seçmeli
alıştırmalar olarak sıralanabilir.
Hazırlık ve beceri alıştırmaları ise okuma metninin daha iyi anlaşılması için hazırlık
aşamasında yapılan alıştırmalardır. Metin öncesinde yapılan kelime ve konuşma
alıştırmaları bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Benzer şekilde okuma metninden
yararlanılarak yazma ve konuşma alıştırmaları yapılabilir.
Metinlerin okunması ve anlaşılmasına yönelik olarak kullanılabilecek alıştırmalar aşağıda
verilmiştir.
•

Okuma metniyle ilgili resimleri doğru sıraya koyma,

•

Parça hâlinde verilen paragrafları doğru şekilde sıralama,

•

Doğru-yanlış veya var-yok cümlelerini metne göre işaretleme,

•

Verilen kelime listesindeki eş veya yakın anlamlı kelimeleri metinde arama,

•

Metne göre liste oluşturma (benzer noktalar-farklı noktalar),

•

İpuçlarını bulma (anahtar kelimeleri, önemli cümleleri işaretleme),

•

Metne başlık bulma, metnin her bölümüne uygun başlık bulma veya verilen
başlıkları bölümlere uygun olarak yerleştirme,

•

Cümleleri metnin uygun yerlerine yerleştirme,

•

Metne cevap yazma, metni yeniden yazma veya özetleme,

•

Metnin başlığına veya metinle ilgili görsellere bakarak kelime listeleri oluşturma,

•

Metinde yer alan bir probleme yönelik çözüm üretme,

•

Metnin son veya ilk paragrafını yazma,

•

Metinde geçen olayları kronolojik sıraya sokma,

•

İki metni karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkların tespit etme,

•

Metin öncesi ve sonrası sorulara cevap verme (Burwitz-Melzer ve Quetz, 2002, s.
134; Scrivener, 2005, s. 188; Ur, 1996, s. 146).

1.11.4. Yazma Becerisi ve Alıştırmalar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisi diğer becerilere göre zor gelişen
(Açık, 2008; Erol, 2016, s. 181) veya üzerinde fazla durulmayan (Güzel ve Barın, 2013,
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s. 284; Hengirmen, 2005, s. 48) bir beceri olarak kabul edilmektedir. Bu durumun
nedenleri iki grupta ele alınarak açıklanabilir. Birinci gruptaki nedenler, daha çok yazma
becerisinin öğrenme-öğretme süreciyle ilgilidir. Birinci gruptaki nedenlere; yazma
becerisinin yabancı dil öğretiminde genellikle sonuncu sıraya bırakılması ve üzerinde
durulmaması, öğretmenlerin birçoğunun sınıf içerisinde yazma öğretimi yapmak yerine,
ara sıra ev ödevi vererek yazma öğretimini geçiştirmeleri, yazma eğitiminin sınıf içi
öğretim etkinliğinden çok sınıf dışında bir ödev olarak görülmesi ve konuşma eğitimine
ağırlık verilmesi örnek olarak gösterilebilir (Demirel, 2016, s. 116; Güzel ve Barın, 2013,
s. 182; Hengirmen, 2005, s. 48). İkinci gruptaki nedenler ise yazma becerisinin
doğasından kaynaklanan nedenler adı altında toparlanabilir. Yazma becerisi geliştirme,
birçok bilgi ve beceri bilmeyi ve bunları bir arada kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bu
bilgi ve beceriler; noktalama işaretlerini bilme, yazım-dil bilgisi kurallarını kullanabilme,
yeterli kelime dağarcığına sahip olma ve kelimeleri bağlama uygun kullanabilme, hedef
dilin söz dizimi kurallarını kavrama, kelimeleri cümle içerisinde, cümleleri paragraf,
paragrafları da metin içerinde tutarlı şekilde yapılandırabilme, ana ve yardımcı düşünceyi
destekleyebilme, kâğıt düzeni, yazma biçimi, kompozisyon düzeni olarak özetlenebilir
(Bağcı ve Başar, 2013, s. 310; Erol, 2016, ss. 182–183).
Yazma öğretimi en az diğer beceriler kadar önemlidir bu nedenle yabancı dil olrak Türkçe
öğretiminde de gerekli önem verilmelidir. Türkçede yazma öğretimi; alfabe, kelime,
cümle, paragraf ve metin öğretimini içine alan birçok aşamadan oluşmaktadır. Yazma
eğitimi konusunda ürün odaklı ve süreç odaklı iki yaklaşım bulunmaktadır. Ürün odaklı
yazma yaklaşımında Tabak ve Göçer’e (2013, s. 149) göre öğrenciler pasif durumdadır
ve yazma işi öncesinde ve sonrasında yazma metnini oluşturan öğrencilerin görüşleri
alınmaz. Bu nedenle yazma etkinlikleri bireysel bir etkinliğe dönüşür. Süreç odaklı yazma
yaklaşım ise Ceyhan’a (2014, s. 49) göre amaç belirleme, fikirler oluşturma, fikirleri
düzenleme gibi süreçleri kapsayan planlama, yazma planını eyleme geçirme anlamına
gelen çeviri/dönüştürme ve değerlendirme, düzeltme ve denetlemeyi içeren gözden
geçirme olmak üzere üç basamaklı bir işlem sürecinden oluşmaktadır. Harmer (2007, s.
326) günümüzde yazma öğretiminde birçok eğitimcinin süreç odaklı yazma yaklaşımını
desteklediği belirtir. Süreç odaklı yazma yaklaşımının alt basamakları dil bilimcilerin
bakış açılarına göre üç veya beş aşamadan oluşmaktadır. Ancak alan yazında yaklaşımın
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beş basamaklı aşamalandırılması yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde beş
basamakta farklı isimlerle de adlandırılabilmektedir (Ceyhan, 2014, s. 50). Sürece dayalı
yazma yaklaşımı oluşturan aşamaları Cavkaytar (2010, s. 135) şu şekilde özetlemiştir.
1. Planlama: Fikir üretme, konuyu, amacını ve kime yazacağını belirleme.
2. Taslak: Planlananları kâğıda aktarma.
3. İçerik düzeltme: Ekleme, silme, birleştirme, yeniden düzenleme.
4. Dil bilgisel düzeltme: Yazım ve noktalama işaretlerini hatalarını düzeltme.
5. Paylaşma-yayımlama: Hedef kitleyle paylaşma (arkadaşlarıyla, öğretmeniyle,
okul gazetesi ile vb.).
AOÖÇ’de yazma faaliyetlerine yönelik olarak şu örnekler verilmektedir: Form ve soru
kataloğu doldurma, gazete, dergi, bildiri ve benzerine makale yazma, afiş hazırlama,
rapor, mesaj vb. yazma, sonradan kullanmak amacıyla not alma, dikte edilerek bir mesaj
yazma, yaratıcı yazma, özel veya ticari mektup yazma (TELC, 2013, s. 64).
AOÖÇ’de yazma faaliyetleri genel yazma üretimi, yaratıcı yazma, denemeler ve rapor
yazma şeklinde üç bölümde ele alınmıştır (bk. Tablo 17).
Yazma üretimi Genel

A1

Basit, kalıplaşmış deyim ve cümleleri yazabilir.

A2

“Ama”, “çünkü” veya “ve” gibi bağlaçlar kullanarak bir dizi kolay
deyim ve cümleleri yazabilir.

Yaratıcı Yazma

A1

Kendisinin veya hayal ettiği insanların nerede yaşadıklarını, neler
yaptıklarını basit deyimler ve cümleler kullanarak yazabilir.

A2

Ailesi, hayat şartları, eğitim durumu, şimdiki veya önceki mesleği
hakkında bir dizi basit cümleleri yazabilir. İnsanlar hakkında kısa,
basit, hayali özgeçmişler ve basit şiirler yazabilir.

Rapor
Deneme/Makale
Yazma

ve

A1

Tanımlayıcı yoktur.

A2

Tanımlayıcı yoktur.

Tablo 17: AOÖÇ Temel Düzey Yazma Kazanımları (TELC, 2013, ss. 64–66)
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yazma öğretiminde dikkat edilmesi gerekenleri
Barın (2006, ss. 29–30) ve Tok (2013, s. 29) çalışmalarında ele almışlardır. Yazma
etkinliklerinde kullanılan farklı yöntemlerin seviyelere uygun olarak nitelikli
alıştırmalarla birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilere metin
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yazdırmadan önce cümle ve paragraf düzeyinde yazma çalışmaları yaptırılmalıdır.
Öğrencilere yazabilecekleri hissettirilerek öz güven aşılanmalıdır. Bunun için yazıların
güzel yanları öne çıkarılmalı ve öğrencileri teşvik edici sözler söylenmelidir. Yazma
etkinlikleri, öğrencilerin kendi duygu ve düşünce dünyasını anlatmasına yönelik
olmalıdır. Yazma eğlenceli ve zevkli bir uğraş hâline getirilerek hem öğrencilerin zihnî
etkinliklerinin artması sağlanır hem de onlara kendilerini ifade edebilmek için yazar
olmaları gerekmediği hissettirilmiş olur. Uygulamalar sırasında öğretmen, belirli kuralları
hatırlatan ve öğrencileri bir orkestra şefi gibi yöneten bir rehber konumunda olmalıdır.
Öğretmen, öğrencilerinin düşündüklerini akıcı bir üslupla yazmaya yönlendirmelidir.
Yazma etkinliklerinde yazma süreçleri ele alınmalı, yazma öncesi, planlama, gözden
geçirme vb. basamaklar etkinlikler hâline getirilmelidir.
Yazma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalar; kontrollü, güdümlü ve serbest yazma
olarak üç grupta toplanır (Demirel, 2016, s. 120; Güzel ve Barın, 2013, s. 284). Kontrollü
yazma alıştırmaları kelime dağarcığını geliştirmeye ve dil bilgisi kurallarını doğru
yazabilmeye

yönelik alıştırmaları

içermektedir. Kontrollü

yazma

kapsamında

kullanılabilecek alıştırma türleri şu şekilde özetlenebilir: Cümle tamamlama-eşleştirme,
metin tamamlama, metinde gereksiz kelimeleri çıkarma, yer değiştirme alıştırmaları,
dönüştürme alıştırmaları, örneğe uygun bir kompozisyon yazma, yeniden sıraya koyma,
sorulara cevap vererek paragraf yazma ve tamamlama alıştırmaları (Cross, 1999, ss. 271–
274; Demirel, 2016, ss. 118–119).
Güdümlü yazma, kontrollü yazma alıştırmalarında öğrenilen kelime ve cümle yapılarını
kullanarak anlamlı paragraflar yazmaya yönelik alıştırmalardan oluşur. Resim tanıtma,
resimli hikâye yazma, anahtar kelimeler kullanarak yazma, mektup yanıtlama, başlığa
uygun metin yazma, hikâye tamamlama, yarım diyalogları tamamlama, dikte, not alma,
özetleme, öz yazma, ana hatlarını belirleme güdümlü yazma alıştırmalarındandır (Cross,
1999, ss. 275–278; Demirel, 2016, s. 278).
Serbest yazma alıştırmaları, belirli bir durum hakkında öğrencilerin kendi duygu ve
düşünceleri ifade etmesine dayanan alıştırmalardır. Betimleme, bir olay yazma, nedensonuç ilişkisi içinde tartışma, görüş bildirme serbest yazma alıştırmalarıdır (Demirel,
2016, s. 120).
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Kast (1999, Bölüm 2) yazma becerisini geliştirmeye yönelik beş aşamalı bir alıştırma
tipolojisi geliştirmiştir. Bu alıştırma tipolojisi; hazırlık alıştırmaları, organize edici
alıştırmalar, yapılandırıcı alıştırmalar, yaratıcı ve serbest yazma, gerçek iletişim
durumlarıyla ilgili yazmadan oluşmaktadır:
•

Hazırlık alıştırmaları: Bu tür alıştırmalar, öğrencileri metin üretmeye hazırlayan
alıştırmalardır. Bu grupta yer alan alıştırmaların temel amacı; metin üretimi için
gerekli olan kelime ve kavram öğretimi yapmak, ön bilgileri harekete geçirmek,
yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini öğretmektir. Bu amaçlar için yapılan
alıştırmalardan bazıları şu şekildedir: Kelime zinciri, kelime/cümle yılanı,
heceleme, kelime-sıfat eşleştirmeleri, eş-zıt anlamlı alıştırmalar, kavram
haritaları, beyin fırtınası, doğru yazım alıştırmaları, dikte, noktalama işaretlerini
tamamlama alıştırmaları vb.

•

Organize edici alıştırmalar: Bu grupta yer alan alıştırmalarda kelime
öğretiminden cümle öğretimine geçiş yapılmaktadır. Öğrencilerden özgün bir
metin oluşturması beklenmez bunun yerine daha cümle düzeyinde yazma
alıştırmalarına yer verilir. Bu grupta yer alan alıştırmalara cümle başını-sonunu
tamamlama, cümleleri bir araya getirme, boşluklara bağlaç yerleştirme, metni
cümle bazında ele alma vb. alıştırmalar örnek gösterilebilir.

•

Yapılandırıcı alıştırmalar: Bu alıştırmalar ise yazılı ve sözlü metinlerden
hareketle kontrollü metin üretmeye yönelik alıştırmalardır. Metin tamamlama,
metni devam ettirme, diyalog tamamlama, metne dayalı 5N1K sorularına cevap
yazma, özet yazma alıştırmaları bu grupta yer alan alıştırmalardan türlerinden
bazılarıdır.

•

Yaratıcı ve serbest yazma: Öğrencilerin tamamen üretken olarak kendi duygu ve
düşünceleri doğrultusunda yaptıkları alıştırmalardır. Bir resme yönelik hikâye/şiir
yazma, bir resmi betimleme yaratıcı ve serbest yazma alıştırmalarına örnek olarak
gösterilebilir.

•

Gerçek

iletişim

durumlarına

ilişkin

yazma:

İletişim

odaklı

yazma

alıştırmalarından oluşur. Alıştırmalar, günlük hayattaki iletişim durumlarından
seçilir. E-posta, ileti, mektup ve kartpostal vb. yazma bu aşamada kullanılabilecek
alıştırmalara örnek olarak verilebilir.
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Yabancı dil öğretiminde yazma becerisi edinme ve geliştirme aşamalarında kullanılan
alıştırma türleri şu şekilde özetlenebilir: Yazım ve noktalama çalışmaları, cümle
düzenleme çalışmaları, örneğe uygun metin yazma, paragraf tamamlama, öykü
tamamlama, resim veya kişi betimleme, tablo, grafik, harita gibi görsellerden
yararlanarak yazma, karikatür baloncukları doldurma, sıraya koyma, mektup-e-posta
yazdırma, dikte çalışmaları (Bölükbaş, 2016, ss. 360–361; Çetin, 2017, s. 401).

1.11.5. Alt Beceriler
Yabancı dil öğretiminde dört temel becerinin yanı sıra; kelime, dil bilgisi ve sesletim
(telaffuz) vb. olmak üzere alt beceriler de bulunmaktadır. Bu beceriler, dört temel beceriyi
destekler ve dört temel becerinin etkin kullanılmasını için gerekli temel bilgileri içerir.
Diğer bir ifadeyle alt beceriler dört temel dil becerisinin etkili ve uygun şekilde
kullanılması sağlayan bir araçtır.

1.11.5.1. Kelime Öğretimi ve Alıştırmalar
Yabancı dil öğretiminde dört temel becerinin etkin şekilde kullanımı büyük ölçüde
öğrencilerin kelimelerin anlamlandırmalarına ve kullanabilmelerine bağlıdır. Yapılan
birçok bilimsel çalışma, öğrencilerin bildiği kelime sayısı ile yabancı dil sınavlarından
elde ettikleri başarı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu koymuştur (Karakoç ve Köse,
2017; Laufer ve Goldstein, 2004). Bu nedenle yeterli kelime bilgisine sahip olmadan
diğer becerilerde hedeflenen başarının istenilen düzeyde elde edilemeyeceği ve kelime
bilgisinin diğer beceriler için bir ön koşul oluşturduğu söylenebilir.
Temel seviyede kelime bilmenin sınırı genel olarak kelimenin anlamını, nasıl yazıldığını
ve söylendiğini bilmek olarak algılanır. Ancak kelime bilmenin sınırı sadece bu üç
bilgiyle sınırlı değildir. Ur’a (2012, ss. 60–61) göre kelimelerle ilgili bilinmesi gereken
diğer noktalar; kelimenin biçimi (sesletim, heceleme), anlamı, dil bilgisine dayalı
özellikleri, yan anlamları, bağlamsal uygunluğu, anlamsal ilişkileri (eş, zıt, üst, alt-üst
kavramları vb.) ve yapısıdır.
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Kelime öğretiminde yeni kelimeler öğrencilere farklı teknikler kullanılarak açıklanır.
Öğrencilere kelimenin anlamını aktarmada; kelimenin eş veya zıt anlamlısından
yararlanma, gerçek nesneler kullanma, resimli kartlar gösterme, kelimeyi çizme, örnek
cümle içinde kullanarak açıklama gibi teknikler kullanılabilir.
Thornbory’nin (2007, s. 30) kelime öğretimine yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen
bulgular doğrultusunda yaptığı öneriler şu şekilde özetlenebilir. Öğrenciler, ilişki ağları
kullanarak oluşturduğu kelimeleri zihinlerinde organize için görevlere ve stratejilere
ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler, yeni kelimeler öğrenmenin ilk başta zihinsel karmaşıklık
gerektirdiğini kabul etmelidirler. Bu nedenle hedef dilden ana dile doğrudan çeviri
yapılarak kelime öğretiminden uzak durulmalıdır. Bu yerine kelimeler öğrencilere;
kelimelerin anlamlarını, kullanımlarını, eş dizimliklerini ve söz dizimlerini öğrenmeleri
için özgün bağlamlarında sunulmalıdır. Bunun yanı sıra, öğrenilen kelimelerin
sesletimine özellikle de nasıl tonlandığına önem vermelidir. Kelime öğretimine temel
seviyede özellikle önem verilmelidir. Öğrenciler, kelime öğrenme sürecine aktif olarak
katılmalıdır. Kelime öğretiminde, öğrenciler yazılı ve sözlü metinlerle karşı karşıya
bırakılarak farklı alıştırma türlerinden yararlanılmalıdır. Tekrar alıştırmaları yoluyla
kelimelerin uzun süreli belleğe aktarılması sağlanmalıdır.
AOÖÇ’de kelime dağarcığı yeterliliği “kelimeler ve dil bilgisel unsurlardan oluşan bir
dilin kelime dağarcığı bilgisiyle bu bilgiyi kullanma yeteneğini” kapsamaktadır. Kelime
dağarcığı ise birçok kelimeden oluşan ve hatta bir bütün olarak öğrenilen ve kullanılan
sabit kalıplardan (kalıp cümleler, deyimler, kalıp ifadeler, kalıplaşmış öbekler, sabit eş
dizimlilik) ve basit kelimelerden; belirli bir gruba ait olan dil bilgisel ögelerden (belgisiz
adıl, gösterme adılı vb.) oluşmaktadır (TELC, 2013, ss. 111–112). Kelime öğretiminin
temel amacı öğrencilerin sahip olduğu kelime dağarcığını geliştirmektir. Bunun için
kelime öğretiminde farklı strateji, teknik ve yöntemler kullanılmalıdır. AOÖÇ’de dil
öğrenenlerin kelime dağarcığını geliştirmek üzere kullanabilecekleri bazı teknikler
önerilmektedir (bk. TELC, 2013, s. 149). Yine, AOÖÇ’de kelime dağarcığı alanı ve
hâkimiyeti temel seviyede Tablo 18’de aşağıdaki gibi ele alınmıştır.
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Sözcük

dağarcığı

A1

alanı

Bazı somut durumlara ilişkin tek tük kelime ve deyimlerden oluşan
temel bir birikime sahiptir.

A2

Alışılagelmiş durumlarda ve alışılmış konularda olağan günlük işleri
halledebilmek için yeterli kelime dağarcığına sahiptir.
Temel bildirişim gereksinimleriyle başa çıkabilmek için yeterli
kelime dağarcığına sahiptir.
Basit temel gereksinimlerini giderebilecek kadar yeterli kelime
dağarcığına sahiptir.

Sözcük

Dağarcığı

Hâkimiyeti

A1

Tanımlayıcısı yoktur.

A2

Somut günlük ihtiyaçlarla ilgili kısıtlı bir kelime dağarcığına
sahiptir.

Tablo 18: AOÖÇ Kelime Dağarcığı Alanı ve Kelime Dağarcığı Hâkimiyetine İlişkin
Basamak Kümeleri (TELC, 2013, s. 213)
Öğrencilerin sahip olduğu kelime dağarcığını geliştirmenin temel yolu etkili teknikler ve
alıştırmalar kullanmaktan geçer. Thornbory (2007, Bölüm 6) öğrenilen kelimelerin
kalıcılığını sağlamak için uzun süreli belleğe aktarmak gerektiğine dikkat çekerek
alıştırmaları, karar verme ve üretimsel alıştırmalar olmak üzere iki grupta ele almaktadır.
Karar verme alıştırmaları, algılamaya yönelik alıştırma türlerini içerir ve zihinsel olarak
kolaydan zora doğru şu şekilde sıralanmaktadır: Tespit etme, seçme, eşleştirme,
sınıflandırma-gruplandırma, sıralama alıştırmaları. Üretimsel alıştırmalar, cümle-metin
tamamlama ve cümle-metin oluşturma olmak üzere ikiye ayrılır. Boşluk doldurma
alıştırması olarak bilenen cümle-metin tamamlama alıştırmaları açık ve kapalı uçlu olarak
hazırlanır. Açık uçlu cümle-metin tamamlama alıştırmalarında öğrenciler sahip olduğu
kelime dağarcığını kullanarak cümlelerde ve metinlerde boş bırakılan yerleri uygun
kelimeler kullanarak tamamlarken kapalı uçlu alıştırmalarda ise verilen kelime
listesinden yararlanarak tamamlar. Cümle-metin oluşturma alıştırmaları ise genellikle
verilen kelimelerle yazma veya konuşma etkinliği yapmaya yöneliktir.
Zimmerman (2014, s. 294) kelime öğretiminde kullanılan alıştırmaların tekrara, öğrenci
katılımına ve kelimenin hem biçim hem de anlam boyutuna odaklanması gerektiğini ifade
ederek bu bağlamda kullanılabilecek alıştırmaları; kelime, cümle ve söylem veya akıcılık
seviyesinde ele almıştır.
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•

Kelime seviyesi: Bu seviyede kelimeler; anlam, kelime türetme, heceleme,
sesletim, dil bilgisi, çağrışım, uygun kullanımı boyutunda ele alınır.

•

Cümle seviyesi: Bu seviyede kelimeler cümlelerde kullanım şekilleri, eş
dizimlikleri ve dil bilgisel biçimleriyle ele alınır.

•

Söylem veya akıcılık seviyesi: Bu seviyede ise kelimeler, paragraf veya
metinlerde akıcılığın yanı sıra doğru kullanımlarına odaklanılarak ele alınır.

Scrivener’e (2005, s. 237) göre kelime öğretiminde öğrencilerin kendi başlarına
kolaylıkla yapabileceği ancak sınıf ortamında da kullanılabilecek alıştırmalar şunlardır:
Resim-kelime eşleştirme, bir arada kullanılan kelimeleri eşleştirme, eş dizimli kelimeleri
eşleştirme, eş, zıt ve birbiriyle ilişkili kelimeleri eşleştirme, verilen kelimelerden ön veya
son ekler kullanarak yeni kelimeler üretme, sınıflandırma ve listeleme, verilen kelimeleri
bir görevi tamamlamak üzere kullanma, bulmacaları, taslakları ve diyagramları doldurma,
cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurma.
Heaton (1990, ss. 51–63) ise kelime alıştırmalarını farklı başlıklar altında detaylı bir
şekilde ele almaktadır. Örneğin, kelime öğretimi için hazırlanmış çoktan seçmeli
alıştırmaları A ve B grubu olmak üzere ikiye ayırmaktadır. A grubu alıştırmalar; verilen
bir resmin kelime anlamını seçeneklerde bulma, tanımını yapılmış bir kelimeyi
seçeneklerde bulma, verilen kelimenin yakın anlamlısını bulma, kelimenin cümleye
kattığı anlamı bulma alıştırmalarından oluşmaktadır. B grubu alıştırmalar ise cümle ve
metinlerde boş bırakılan yere uygun kelime seçme alıştırmalarını kapsar. Birbiriyle
ilişkili kelimeler ise farklı kelimeyi bulma, gruplandırma, sınıflandırma alıştırmalarından
oluşmaktadır. Eşleştirme ve tamamlama alıştırmaları da diğer alıştırma grupları arasında
yer almaktadır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanabilecek kelime alıştırmalarını şu şekilde
özetlenebilir: Eşleştirme, harfleri karışık olarak verilmiş kelimeleri bulma, boşluk
doldurma, yerleştirme, tamamlama, sınıflandırma, sıralama, kelimelerin eş/zıt anlamlısını
bulma, tabu, kelimelerin anlamlarını bulma, bulmaca, oyunlar, hece eşleştirme, kelime
ekleyerek daha uzun cümle oluşturma, verilen kelimeler için tanım yazma, tanım ile
kelime öğretimi, biten sesle başlayana kelime türetme (Erol, 2015; Gülcü, 2015).

105

1.11.5.2. Dil Bilgisi Öğretimi ve Alıştırmalar
Dil bilgisi; bir dilin yapısı, kuralları ve bu kuralların işleyişiyle ilgili bir alandır. Dil bilgisi
öğretimi de bu kuralların öğrencilere öğretilmesini kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin temel
amacı, dört temel beceriyi özellikle de doğru yazılı ve sözlü iletişimi desteklemek olarak
anlaşılabilir.
Dil bilgisi öğretiminde temel konulardan biri de nasıl bir yaklaşım izleneceğiyle ilgilidir.
Bu konuda farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte aslında geleneksel ve iletişimsel dil
bilgisi öğretimi olmak üzere iki temel yaklaşımdan söz edilebilir. Kieweg (2006, s. 3) bu
iki yaklaşımı Tablo 19’da aşağıdaki gibi karşılaştırmaktadır.
Geleneksel Dil Bilgisi

İletişimsel Dil Bilgisi

Örnek cümlelerden hareket eder.

Gerçek iletişim durumlarından hareket eder.

Kelime ve cümlelerden hareket eder.

Karmaşık metinlerden hareket eder.

Odak noktası dilsel kalıplardır.

Odak noktası eylemlerdir.

Biçimsel özelliklere odaklanır.

İşlevsel özelliklere odaklanır.

Dil bilgisinin daha iyi anlaşılmasını hedefler.

İletişimin daha iyi anlaşılmasını hedefler.

Dil bilgisi kurallarına uygun cümle üretmeye

İletişim durumlarına uygun cümleler üretmeye

odaklanır.

odaklanır.

Kuralcıdır.

Eleştiriseldir.

Tablo 19: Geleneksel ve İletişimsel Dil Bilgisi Öğretimi Yaklaşımlarının
Karşılaştırılması
Tablo 19’da bilgilerden hareketle geleneksel dil bilgisi öğretiminde dil bilgisi kuralları
örnek cümlelerden hareketle tümdengelim yöntemiyle öğretimesinin, iletişimsel dil
bilgisi öğretiminde ise tümevarım yöntemi kullanılarak dil bilgisi kurallarının öğrencilere
sezdirilmesinin ve öğrencilerin dil bilgisi kurallarını kendilerinin keşfetmesinin
hedeflendiği söylenebilir. Dil bilgisi öğretimini iletişimsel açıdan ele alan LarsenFreeman (2014, ss. 258–259) dil bilgisinin hangi açılardan öğrenilmesi gerektiği gösteren
ve üç bileşenden oluşan bir model önermektedir (bk. Şekil 19).

106

Şekil 19: Üç Boyutlu Dil Bilgisi Şeması (Larsen-Freeman, 2014, s. 259)
Bu modele göre dil bilgisi yapılarının biçim bileşeni dil bilgisel yapıların nasıl
oluştuğunu, anlam bileşeni ne anlama geldiğini, kullanma bileşeni ise ne zaman ve niçin
kullanıldığıyla ilgilidir. Bu üç bileşen arasında bir hiyerarşi bulunmamaktadır aksine
bileşenler birbiriyle etkileşim hâlindedir ve dil bilgisi öğretiminde aynı öneme sahiptir.
Bir boyuttaki değişim veya eksiklik diğerlerini de etkiler. Bu nedenle biçim, anlam ve
kullanım boyutları şekilde iki yönlü ok işaretiyle gösterilmiştir. Biçim boyutunda, ele
alınan dil bilgisi kurallarının öğretiminde kuralların öğretmen tarafından tümdengelim
yöntemiyle genelden özele doğru öğrencilere anlatılarak kurallara yönelik alıştırmalar
yapılır. Farklı metin türlerinden veya örnek cümlelerden yola çıkılarak kuralların
öğretmen yönlendirmesiyle öğrenciler tarafından keşfedildiği tümevarım yöntemine de
bu boyutta başvurulur. Anlam boyutunda ise öğrenilen dilsel yapıların hangi anlamlara
geldiği veya hangi anlamlarda kullanılabildiği ile ilgili alıştırmalar yapılır. Bu bağlamda
dilsel yapıların cümle ve metindeki anlamları üzerine çalışılır. Kullanım boyutu ise
öğrenilen dilsel yapıların yazılı ve sözlü iletişim ortamlarında uygun olarak seçilmesi
veya kullanılmasını içerir.
Bu şemayı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından ele alan Değer, Çetin ve Köleci
(2017, s. iv) Türkçenin herhangi bir yapısal özelliği bağlam içinde “biçim, anlam ve
kullanım” boyutlarıyla sunulduğunda ve bu üç boyuta uygun alıştırmalar yapıldığında
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öğrenmede kalıcılığın sağlanacağı ve öğrencilerin yazarken veya konuşurken bu yapıyı
daha kolay kullanabileceği görüşündedir.
Dil bilgisi yapılarının biçim, anlam ve kullanım boyutları için yapılan alıştırmaların temel
hedefi öğrencilere dil bilgisi yeterliği kazandırmaktır. AOÖÇ’de bu yeterlik (TELC,
2013, s. 114) bir dilin ögelerinin birleştirilmesiyle cümlelerin oluşturduğu kurallar
bütününe uygun iyi biçimlendirilmiş ifadeler ve cümleler üretme, tanıtma olarak
tanımlanır. Biçime dayalı alıştırmalarda aşağıdaki alıştırma türleri kullanılabilir:
a)

“Boşluk doldurma metinleri, yerleştirme alıştırmaları;

b) Verilen örneğe göre cümle kurma;
c)

Çoktan seçmeli sorular;

d) Değiştirim alıştırmaları (örneğin tekil/çoğul, şimdiki zaman/geçmiş zaman, etken/edilgen vb.);
e)

Birleşik cümle;

f)

D1’den D2’ye örnek cümlelerin çevrilmesi;

g) Belirli yapıları kullanarak soru sorma ve yanıt verme;
h) Konuşmanın akıcılığı için dil bilgisi odaklı alıştırmalar gibi.” (TELC,

2013, s. 152).

AOÖÇ’de yukarıda belirtilen alıştırmalar yoluyla dil öğrenenlerin “bir dilin dil bilgisi
araçlarına ilişkin bilgi ve bunları kullanma yeteneği” olarak tanımlanan dil bilgisi
yeterliğine ulaşması beklenmektedir (TELC, 2013, s. 114). Temel seviyede için dil bilgisi
yeterliği için oluşturulan basamak kümesi “Dil Bilgisel Doğruluk” adı altında
hazırlanmıştır (bk. Tablo 20).
A1

Birkaç basit dil bilgisi yapısını ve kalıp cümleleri kapsayan kısıtlı
ezberlenmiş bir dağarcığa sahiptir.

Dil Bilgisel Doğruluk

A2

Bazı basit yapıları doğru olarak kullanabilir; ama eylemlerde
zamanları karıştırsa ya da unutsa, özne eylem bağlantısını kurarken
sistematik temel yanlışlar yapsa da genelde ne demek istediği anlaşılır.

Tablo 20: AOÖÇ Dil Bilgisel Doğruluğa İlişkin Basamak Kümeleri (TELC, 2013, s.
115)
Kurt (2016, ss. 262–265) yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretiminde
dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralamaktadır. Dil bilgisi konuları, belli
becerileri destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu nedenle sadece ezber içeren
bilgilerin öğrencilere ezberletilmesinden uzak durulmalıdır. Dil bilgisi konuları belirli bir
bütünlük algısı göz önünde bulundurularak birbiriyle ilişkili şekilde sunulmalıdır. Bunun
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için dil bilgisi kuralları cümle yapıları içinde verilmeli, sözlü ve yazılı üretim teşvik
edilmelidir. Dil bilgisi konuları mutlaka bir beceriye yönelik bir etkinliğin alt yapısı ve
asıl hedefin ilgili becerideki kazanımları yerine getirmek olduğu unutulmamalıdır.
Günlük yaşamda kullanılan kalıp sözler veya cümleler dil bilgisi açısından ele
alınmamalıdır. Dil bilgisine ait yapı ve ekler bilgi düzeyinde değil, işlevsel bir yaklaşımla
ele alınmalıdır.
Dil bilgisi öğretiminde benimsenen yönteme göre farklı alıştırma türleri ön plana
çıkmaktadır. Geleneksel dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırmalar, kuralların
öğretilmesine yönelik mekanik alıştırmalarla sınırlıyken iletişimsel dil bilgisi
öğretiminde mekanik alıştırmalardan yola çıkılarak öğrenilen dilsel yapıların iletişimsel
alıştırmalarda uygulanması esastır. Ellis (2002) dil bilgisi yapılarının öğretiminde
öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasında üç farklı
uygulama yöntemi kullanır. Mekanik uygulama, boşluk doldurma gibi kontrollü
alıştırmalardan oluşur ve yapı odaklıdır. İletişimsel uygulama, karşılıklı iletişim yoluyla
yapılan bilgi boşluğu etkinliklerinden oluşur ve anlam odaklıdır. Bağlamsal uygulama ise
gerçek hayat benzeri durumlarda dilsel yapıların nasıl kullanıldığını gösteren kontrollü
alıştırmalardan oluşur ve hem yapı hem anlam odaklıdır (akt. Dilber, 2015, s. 379).
Heaton (1990, s. 34) dil bilgisi öğretiminin değerlendirilmesinde; çoktan seçmeli, hata
tanıma/bulma, yeniden düzenleme, tamamlama, dönüştürme, kelimelere uygun ekler
getirerek boşluk doldurma, verilen kelimelerle cümle kurma, eşleştirme, birleştirme,
ekleme alıştırmalarının kullanılabileceğini belirtmektedir.
Bekleyen (2016, ss. 139–148) ise dil bilgisi öğretiminde kullanılabilecek alıştırmaları
“fark etme, yapılandırma ve otomatik olarak kullanabilir hâle gelme” adı altında
gruplandırarak şu şekilde örneklendirmektedir.
•

Fark etme: Model cümleden yola çıkararak cümle oluşturma, tekrar, hedeflenen
yapının kullanıldığı bir metin dinleme/okuma, örnek cümleleri inceleme.

•

Yapılandırma: Hedef yapının yer aldığı şarkıların söylenmesi, tahmin etme
etkinlikleri, tablolardan yararlanma, hedef yapıya uygun boşluk doldurma,
dönüştürme, resimlere bakarak soruları cevaplama.
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•

Otomatik olarak kullanabilir hâle gelme: Görsellere bakarak cümle türetme, eşli
çalışmalar ve grup çalışmaları, hedef yapıların kullanımına uygun oyunlar.

Dil bilgisi öğretiminde kullanılabilecek alıştırma türleri şu şekilde sıralanabilir: Kontrollü
zincir etkinlikleri, altını çizme/bulma/işaretleme, boşluk doldurma, denetimli yazma,
yanlışı düzeltme, seçme, tümce yazma/tamamlama, eşleştirme/birleştirme, yeniden
yazma, yönlendirmeli yazma, yapı temelli özgür tümce üretme, yapı/işlev temelli söylem
üretme, bilgi boşluğu etkinlikleri, drama ve rol oyunları (Değer ve diğerleri, 2017, Bölüm
4).

1.11.5.3. Sesletim Öğretimi ve Alıştırmalar
Sesletim öğretiminin temel amacı Türkçe sesleri, heceleri, kelimeleri ve cümleleri doğru
ve anlaşır biçimde söyleyebilmektir. Bu amaçla hedef dil ile ana dil arasında ses
farklılıklarından veya işlevlerinden kaynaklanan sesletim hataları en aza indirilmeye
çalışılır. Şimşek ve Karal’a (2014, s. 44) göre sesletim, konuşma ile aynı temel etkinlik
içerisinde olduklarından birbirleriyle yakından ilişkilidir. Konuşma becerisi iyi bir
sesletim becerisi gerektirir çünkü sesletim konuşmanın nasıl olması gerektiğine diğer
ifadeyle konuşma etkinliği içinde bireyin, istediği mesajı karşı tarafa doğru, akıcı ve
anlaşılır bir biçimde iletmesine odaklanır.
Çerçi’ye (2014, s. 470) göre telaffuz, vurgu ve tonlama konuları genellikle dil bilgisi
konuları içerisinde dil bilgisi kurallarına bağlı olarak öğretilmeye çalışılmaktadır.
Konuşma, taklit yoluyla kazanılan ve pekiştirilen bir beceridir bu nedenle sese dayalı olan
bu konuların yazılı kurallar kapsamında öğretilmesinin istenen başarıyı getirmeyeceği bir
getirmeyeceği

için

dinleme

destekli

bir

öğretim

yapılmalıdır.

Becerilerin

geliştirilebilmesi uygulama, alıştırma, tekrar gibi unsurların öğretim süreci içinde sıklıkla
kullanılması ile mümkündür.
Yabancıl dil olarak Türkçe öğretiminde sesletim konusunda yapılan çalışmalar sınırlıdır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sesletim öğretimiyle ilgili durumu Özmen, Güven
ve Dürer (2016, s. 601) şu şekilde açıklar: Sesletimin anlam belirleyiciliği ve iletişimsel
önemine rağmen sesletimle henüz üzerinde hiç çalışma yapılmamış olması, ders
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kitaplarında yer bulamaması ve dolayısıyla dil öğretmenleri tarafından gereken önemi
görmemesi oldukça şaşırtıcı bir gerçek olduğu gibi ivedilikle çözülmesi gereken bir
sorundur.
Sesletim öğretiminde öğretmenlerin ilk görevi öğrencilerin sesleri en iyi şekilde
algılamasını sağlamaktır. Daha sonraki aşamada ise uygun sesler çıkarmasına yardımcı
olmaktır. Doğru sesletimler pekiştirmeli, hatalı sesletimler ise düzeltmelidir. Vurguluma
ve tonlamalara öğrencilerin dikkatini çekmelidir. Öğretmeler, kabul edilebilir veya kabul
edilemez sesletimler hakkında öğrencileri bilgilendirmelidir. Uygulamaya ve keşfetmeye
yönelik alıştırmalar tasarlamalı ve süreç hakkında öğrencilere dönüt vermelidir
(Kenworthy, 1987, ss. 1–2).
Demirel (2016, s. 105) ise sesletim öğretimini “dinleme, ayırt etme, tanıma, sesi telaffuz
etme ve düzeltme” aşamaları hâlinde ele almaktadır.
•

Dinleme: Dinleme aşamasında öğrenciler seslendirecekleri sesleri, heceleri,
kelimeleri ve cümleleri öğretmenin sesinden veya CD’den dinler.

•

Ayırt etme: Ayırt etme aşamasında ise benzer ve farklı sesleri ayırt etmeye çalışır.
Benzer sesleri duyduğu zaman “benzer”, farklı sesleri duyduğu zaman “farklı”
diye söyler.

•

Tanıma (1/2) alıştırmaları: İki sütun hâlinde listelenen birbirine yakın seslerin
öğretiminde kullanılır. Öğrenciler duyduğu sesin birinci veya ikinci sütunda
olduğuna karar verir.

•

Sesi telaffuz etme: Bu aşama öğrencilerin öğretmen denetiminde tekrarlar yoluyla
seslerin doğru telaffuz etmeye çalışır.

•

Düzeltme: Sesletim hatalarının düzeltildiği aşamadır. Okuma ve konuşma
alıştırmalarında sık sık başvurulur.

Türkçeyi güzel konuşmak sadece seslerin doğru söylenişiyle sınırlı değerlidir. Sesletim
öğretiminde vurgu ve tonlanma da önemli bir yere sahiptir. Demir ve Barın (2010, ss.
204–212) vurguyu “konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden
daha baskılı söyleme” tanımlayarak kelime vurgusu, kelime grupları vurgusu ve cümle
vurgusu başlıkları altında ele alır. Dursunoğlu’na (2017, s. 175) göre ise tonlama;
konuşurken çıkardığımız seslerin, duyguların ve düşüncelerin gereğine göre uyum içinde
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yükselmesi, yumuşaması veya sertleşmesidir. Gerek vurgu gerekse tonlama Türkçeyi
doğru ve etkili kullanmak için sesletim öğretimi kadar üzerinde durulması gereken bir
durumdur.
AOÖÇ’de ses bilgisel yeterlik başlığı altında ele alanın sesletim beceri alanı algılama ve
üretime dayalı bilgi ve becerileri kapsar: “Dilin ses birimleri ve onların belirli
bağlamlarda kullanılması (ses birimsel değişke), ses birimlerini birbirinden ayırt eden ses
bilgisel özellikleri (ayırıcı özellikler, örneğin; titreşimli, yuvarlak, genizsel, patlamalı),
sözcüklerin ses bilgisel oluşumu (hece yapısı, ses birimlerin dizilişi, sözcük aksanı,
sözcük vurgusu); cümle ses bilgisi (cümle aksanı ve cümle ritmi, vurgu), ses bilgisel
indirgeme (ünlü daralması, kuvvetli ve zayıf biçimler, benzeşim, ses düşmesi) (TELC,
2013, ss. 118–119). Ses bilgisel yeterlik alanında yer alan bu bilgi ve becerilere sahip
olan dil öğrenenlerinin temel düzeyde sesletim ve tonlama hâkimiyeti başlığı altında
yerine getirmesi kazanımlar Tablo 21’de ele alınmıştır.
A1

Kendisiyle konuşan ana dili konuşurları, onun konuştuğu dil ailesine

Telaffuz ve Tonlama

mensup olan yabancılarla konuşmaya alışıksa çok kısıtlı,

Hâkimiyeti

ezberlenmiş sözcük ve deyimlerden oluşan bir dağarcığı telaffuz
ettiğinde, biraz çaba göstererek söylediklerini anlayabilirler.
A2

Fark edilen yabancı aksana rağmen, genelde anlaşılan bir telaffuza
sahiptir ama konuşma arkadaşı zaman zaman söylenenin tekrarını
rica edebilir.

Tablo 21: AOÖÇ Temel Düzey Sesbilimsel Yeterlik Alanı Kazanımları (TELC,
2013, s. 119)
AOÖÇ’de dil öğrenenlerin sesbilimsel alanda yer alan kazanımlarına erişilmek için
izlenebilecek adımlar şu şekilde sıralanır:
a)

Sadece doğal anlatımlarla doğrudan karşılaşarak;

b) Hep birlikte; öğretmeni, ana dili konuşucusunun ses kayıtlarının, ana dili konuşucusunun
video kayıtlarını taklit yoluyla;
c)

Dil laboratuvarında bireysel çalışmayla;

d) Özel sesbirim özellikleri içeren bir metni yüksek sesle okuyarak;
e)

Dinleme eğitimi ve telaffuz alıştırmalarıyla;

f)

D ve e şıkkında olduğu gibi, fonetik alfabe ile yazılmış metinleri kullanarak;

g) Bilinçli telaffuz öğretimiyle;
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h) Yazılı formların telaffuzunu öğrenerek;

i) Yukarıda verilen yöntemlerin birleşimleriyle yeteneklerini düzeltebilirler ya da
düzeltmelidirler

(TELC, 2013, ss. 152–153).

Sesletim kurallarının öğretiminde tekrar alıştırmaları önemli rol oynar. Özellikle yeni
öğrenilen kelimelerin söylenişinin doğru öğrenilmesi hatalarının kalıcılığının önüne
geçmesi bakımından önemlidir. Tekrar alıştırmalarında öğretmen kelime veya cümleyi
tüm sınıfın duyabileceği şekilde açık ve anlaşılır biçimde söyler ve öğrencilere tekrar
etmeleri için süre verir. Öğretmen, öğrenciler kelimeleri tekrar ederken öğrencilerin
telaffuzlarını kontrol eder ve telaffuzları düzelterek yeniden tekrar ettirir. Tekrar
alıştırmaları farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin, öğretmen resimli bir kart gösterir,
öğrenciler sözcüğü söyler. Öğretmen, öğrenci telaffuzlarını kontrol ederek öğrenciler geri
bildirimlerde bulunur. Tekrar alıştırmaları koro, grup ve bireysel hâlde uygulanabilir.
Yüksek sesle okuma alıştırmaları sesletim öğretiminde sıklıkla kullanılan diğer bir
alıştırma türüdür. Öğrenciler çeşitli metinleri uygun vurgu ve tonlamaları yaparak
okumaya çalışır. Öğretmenler de öğrencilerin telaffuz hatalarını düzeltir.
İlgün (2015) yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sesletim becerisini geliştirmek üzere
ninni ve tekerlemelerden yararlanılarak geliştirilen etkinlikler oluşturmuştur. Sesletim
öğretiminde ninni ve tekerlemelerin yanı sıra; şiir, şarkı, film, görsel ve işitsel
materyallerden yararlanılabilir.

1.12. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE DERS KİTAPLARI
Ders kitapları, yabancı dil öğrenme-öğretme sürecinin vazgeçilmez ders araçlarındadır.
Demirel ve Kıroğlu (2008, s. 9) ders kitaplarını öğretim programları açısından “bir eğitim
programında yer alan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ile ölçme değerlendirme
boyutlarına uygun olarak hazırlanmış ve öğrenme amaçlı kullanılan basılı bir öğretim
materyali” olarak tanımlamaktadır. Genç (2002, s. 74) ise ders kitaplarını içerik açısından
ele alarak “genel ve özel hedeflerin somutlaştırarak sunulduğu, malzemenin bu hedeflere
uygun olarak seçildiği, düzenlendiği, sınıf içindeki öğretim sürecini, yöntemi, dersin
aşamalarını, çalışma biçimlerini, öğrenci ve öğretmen etkileşimini belirleyen; araç gereç
seçimini ve kullanımını düzenleyen öğretim malzemesi” olarak tanımlamaktadır.
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Ders kitaplarının hazırlanmasında temel kaynak öğretim programlarıdır. Bu nedenle ders
kitaplarının öğretim programlarında belirtilen hedeflerle, içerikle, öğrenme-öğretme
süreciyle ve değerlendirme durumlarıyla örtüşmesi beklenir. Neuner (1994b, s. 8) ders
kitapları yabancı dil öğretiminde öğrenme-öğretme sürecine yönelik şu kararlar üzerinde
etkilidir.
•

Ders kitapları, öğretim programlarının uygulanmasında dersin hedefleri belirler.

•

Ders kitaplarında öğrenme içeriğinin seçimine (temalar, içerik; beceriler, dilin
bileşenleri), ağırlığına, aşamalandırılmasına (süreç) karar verilir.

•

Ders kitapları; uygulanacak

yöntem ve teknikleri, dersin aşamalarını

(giriş/uygulama/kullanma ve transfer), çalışma biçimlerini (öğretmen merkezli,
eşli, grup çalışması) ve öğretmen-öğrenci davranışlarını belirler.
•

Ders araç-gereçlerinin seçimini ve uygulanmasını düzene koyar.

•

Hangi öğrenme hedeflerinin sınanması gerektiğini ve hangi sınav türlerinin
uygulanacağını tanımlar.

Benzer şekilde Neuner’e (1994b, s. 8) göre ders kitapları, alan öğretimi ve yöntemi
hakkında birçok önemli bileşeni bir arada bulundurur (bk. Şekil 20).

Öğrenme
hedeflerinin
belirlenmesi
Dersin
planlanması

Çalışma
biçimlerinin
tespiti

DERS KİTABI

Ders araçgereçlerinin
belirlenmesi
Dersin
düzenlemesi

Öğrenme
içeriğinin
seçimi ve
aşamalandırı
lması

Öğrenme
içeriğinin
işlenmesi

Öğrenme
hedeflerinin
kontrol
edilmesi

Şekil 20: Ders Kitaplarının Bileşenleri (Neuner, 1994b, s. 8)
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Şekil 20’de görüldüğü gibi ders kitapları belirlenen öğrenme hedefleri doğrultusunda
öğrenme içeriğinin hazırlanması, aktarılması, ölçme ve değerlendirme gibi birçok bileşen
doğrultusunda hazırlanır. Cunningsworth’a (1995, s. 7) göre ders kitapları yabancı dil
öğretiminde bazı rollere sahiptir. Öğrenme içeriğinin öğrencilerine aktarmada bir sunum
kaynağıdır. Öğrenme-öğretme etkinlikleri, öğrenci uygulamaları ve iletişimsel çalışmalar
için etkinlik kaynağı, dil bilgisi, kelime vb. konularda hem öğrenciler hem de öğretmenler
için bir başvuru kaynağı olarak hizmet ederler. Öğrenme içeriğinin öğrencilere belirli bir
düzen ve sıra içinde aktarılmasında ise bir izlence görevi görürler. Öğrenciler açısından
ise bireysel öğrenme kaynağı ve her an ulaşabilecekleri bir materyaldir. Mesleki deneyimi
fazla olmayan öğretmenler için ise destekleyici bir role sahiptir.
Yabancı dil öğretiminde ders kitabı kullanmanın olumlu yönlerini şu şekilde özetlenebilir
(Richards, 2001, ss. 1–2). Öğretim programı için izlence ve iskelet oluşturur. Ders kitabı
olmadan öğretim programlarında sistematik olarak planlanan ve geliştirilen içerik
öğrencilere tamamen aktarılamayabilir ve bu durumda bazı programının bir ayağı eksik
kalabilir. Bu nedenle ders kitapları öğrenme içeriğini öğrencilere eksiksiz aktarılması
konusunda öğretmenlere yardımcı olur. Öğretimi standartlaştırır.

Ders kitabı

kullanımını farklı sınıflarda yer alan öğrencilerin aynı içeriği öğrenmesine ve aynı şekilde
değerlendirmesine olanak sağlar. Öğrenme-öğretmen sürecinin niteliğini artırır. Ders
kitapları denenerek ve test edilerek öğrencilere sunulur. Konuların eksiksiz belirli bir
düzen ve bütünlük içinde işlenmesini sağlar. Öğrenme-öğretme sürecinde kaynak
çeşitliliği sağlar. Ders kitapları genelde çalışma-alıştırma kitapları, CD’ler, DVD’ler,
yazılımlar, öğretmen kitapları, çalışma kâğıtları vb. yardımcı materyallerle birlikte
kullanılır. Bu materyaller gerek öğretmenler için gerekse öğrenciler için kaynak sağlar.
Etkilidirler. Ders kitapları öğretmenin zaman tasarrufu yapmasına olanak sağlar.
Öğretmenlerin, materyal tasarımdan daha çok öğretme işiyle ilgilenmesi için zaman
sağlamış olur. Etkili dil modelleri ve girdileri sağlar. Ders kitapları ana dili Türkçe
olmayan öğretmenler için doğru dilsel girdiler sağlar. Öğretmenleri eğitirler. Deneyimi
olmaya öğretmenlere yol gösterir ve öğretmenin mesleki gelişime katkı sağlar. Görsel
olarak çekidirler.

Ticari olarak yazılmış ders kitapları genellikle tasarım ve ürün

açısından yüksek standartlara sahiptir. Bu yönüyle öğretmen ve öğrencilerin ilgisini
çeker.
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Ur (2012, s. 198) ise ders kitabı kullanmanın yararlarını; çerçeve, izlence, hazır metinler
ve görevler, rehberlik, özerlik başlıkları altında ele almaktadır. Ders kitapları öğretmenler
ve öğrenciler için bir çerçeve niteliğindedir. Ders kitapları öğretmenlere ve öğrencilere
neleri hangi sırada öğreteceği veya öğreneceğini bilme olanağını verir. Ders kitapları,
derste öğrenilecek veya yapılacak iş ve işlemlerin hangi sırada nasıl sunulması gerektiğini
belirtmesi açısından bir izlence sağlar. Öğrenme içeriğinin dikkatli ve dengeli seçimi
öğretmen ve öğrencilerin konuların sistematik olarak takip etmesini sağlar. Ders kitapları
sınıf seviyesine uygun metinleri ve görevleri hazır hâlde kullanıcılarına sunarak
kullanıcıların zaman kazanmasına sağlar. Ders kitapları özellikle mesleki deneyimi fazla
olmayan öğretmenler için bir başvuru kaynağıdır. Ders kitapları öğrencilerin kendi başına
öğrenmesine olanak sağlar ve öğrencilerin bireysel olarak öğrenmelerine yardımcı olur.
Öğrencilere kendi öğrenme hızlarında hareket etmelerini sağlar. Ders kitaplarının zayıf
yönleri ise şu şekilde özetlenebilir.
•

Gerçek olmayan dil kullanımlarını içerebilir.

•

İçeriği değiştirebilir. Ders kitaplarında yer alan metinler yazarların görüşlerine
göre değiştirilebilir.

•

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Her öğrenci, farklı nedenlerle dil
öğrenmektedir. Bu bakımından ders kitapları tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz kalabilir. Benzer şekilde ders kitaplarında kullanılan konular
ve metinler tüm öğrencilerin ilgilisini çekmeyebilir.

•

Öğretmenin becerilerini köreltebilir. Ders kitaplarının temel öğretim materyali
olarak kullanılması öğretmenlerin yaratıcılığını sınırlandırabilir.

•

Ders kitapları farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilere hitap etmeyebilir.

•

Ticari olarak yazılmış ders kitaplarının ücretleri birçok öğrenci için yük
oluşturabilir (Richards, 2001, s. 2; Ur, 1996, ss. 183–195).

Ders kitaplarının verimli bir şekilde kullanılması öncelikli olarak öğretmenlere bağlıdır.
Çok iyi hazırlanmış bir ders kitabı gerekli yeterliklere sahip olmayan öğretmelerin elinde
istenilen başarıyı sağlayamayacaktır. Her ders kitabının olumlu veya olumsuz yönlere
sahip olması muhtemeldir. Graves (2000, s. 176) ders kitaplarının olumsuz yönlerini en
aza indirmek için öğretmenlerin ders kitabının içeriğinde değişiklik yapma, içeriği
geliştirme, içeriği eksiltme veya içeriğe ekleme yapma, içeriği tamamlayıcı ve

116

destekleyici materyallere yer verme gibi konularda kendilerini özgür hissetmeleri
gerektiğini önermektedir. Richards (2001, ss. 4–5) ise ders kitaplarının olumsuz yönlerini
ortadan kaldırmak için bazı yöntemlere başvurulabileceğine dikkat çekmektedir.
•

İçeriği değiştirme: İçerik; öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, sosyal sınıfı, mesleği, dini
veya kültürleri gibi değişkenlerden dolayı öğrencilere uygun olamayabilir. Bu
durumda içerik değiştirilebilir.

•

İçerik ekleme veya silme: Ders kitabı öğretim programı için çok fazla veya az
içeriği kapsayabilir. Bazı durumlarda tüm bir ünite veya bir bölüm işlenmeyebilir.
Benzer şekilde eksik konuların olduğu durumlarda ise öğretmen tarafından içeriğe
ekleme yapılabilir.

•

İçeriği tekrar organize etme: Öğretmenler kitabın izlencesindeki ünitelerin
sıralamasında ve ünite içinde yer alan alıştırmaların sıralamasında öğretim
ilkelerine bağlı kalarak değişiklikler yapabilir.

•

Eksikleri tamamlama: Öğretmen tarafından önemli görülen bazı konular ders
kitaplarında yer almayabilir. Benzer şekilde ders kitabında kullanılan alıştırma
türü ve sayısı yeterli olmayabilir. Bu durumda öğretmen eksik gördüğü konularda
ek alıştırmalara yer verebilir.

•

Görevleri değiştirme: Ders kitaplarında içeriğe uygun olamayan alıştırmaları
kullanılmayabilir. Aynı metin için farklı alıştırma türleri kullanılabilir. Örneğin,
dinleme metinleri farklı alıştırmalar tasarlayarak kullanabilir.

•

Görevleri genişletme: Alıştırmalar bazı durumlarda öğrencilere fazla uygulama
olanağı vermeyebilir. Bu nedenle yeterli miktarda alıştırma bulunmayan
kazanımlara yönelik ek alıştırmalara yer verilebilir.

Ders kitaplarının verimini artırmak için bazı yardımcı materyallere ihtiyaç
duyulmaktadır. Yardımcı materyaller şu şekilde özetlenebilir:
•

Kitaplar: Ders kitabı, çalışma kitabı, sözlük, kelime listesi, dil bilgisi kitabıdefteri, hikâye kitapları, çalışma fasikülleri/kâğıtları, flaş kartlar vb.

•

İşitsel araçlar: CD, DVD, kasetler, ses dosyaları, ses kayıt cihazları vb.

•

Görsel araçlar: Slaytlar, posterler, afişler, haritalar, grafikler vb.
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•

İşitsel-görsel araçlar: DVD, video, şarkılar, filmler, interaktif hikâyeler,
televizyon, kamera vb.

•

Elektronik araçlar: Bilgisayar programları, kitap yazılımları, elektronik
materyaller, etkileşimli tahtalar vb.

Sonuç olarak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitaplarında
bulunması gerek özellikler şu şekilde özetlenebilir:
•

Hedef kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

•

AOÖÇ’ye uygun olarak hazırlanmalıdır. Her dil düzeyi için ayrı bir kitap
geliştirilmelidir.

•

Tek bir yaklaşım ve yönteme bağlı kalınmamalıdır.

•

İçerik, öğrenme ilkelerine uygun olarak düzenlenmelidir.

•

Dört temel beceriye aynı oranda bütünleşik şekilde yer vermelidir.

•

Farklı çalışma biçimlerine uygun çeşitli alıştırma türlerine yer vermelidir.

•

Ders kitaplarında kullanılan metinlerde gerçek dil kullanımına yer verilmelidir.

•

Farklı öğrenme stillerine hitap etmelidir. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmesine
olanak sağlamalıdır.

•

İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır. Görsel açıdan zengin olmalıdır. Güncel
ve ilgi uyandırıcı resimler, grafikler, fotoğraflar, karikatürler vb. ile
desteklenmelidir. Kullanılan görseller ülkemizin millî, kültürel ve ahlaki
değerlerine uygun olmalıdır.

•

Kültür aktarımına yer ver vermelidir. Öğrencilerin kültürlerarası bir bilinç
geliştirmesine yardımcı olmalıdır.

•

Yardımcı materyallerle desteklenmelidir.

1.12.1. Ders Kitabı İncelemede Alıştırma Değerlendirme Ölçütleri
Yabancı dil öğretiminde ders kitabı incelemede birçok ölçüt kullanılmaktadır
(Cunningsworth, 1995; Harmer, 2007; Yılmaz ve Esen, 2016). Bu nedenle çalışmamızın
bu bölümünde çalışmanın temel konusunu içeren alıştırmalara yer verilen gerek yurt içi
gerek yurt dışında yapılmış çalışmalardaki değerlendirme ölçeklerine yer verilecektir.
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Demirel (1998, ss. 150–152) tarafından hazırlanan Türkçe ders kitaplarını değerlendirme
ölçeği semantik (evet, hayır, kısmen) niteliktedir. Ölçek; genel görünüm, fiziksel
görünüm, içerik, kelime-cümle yapısı ve alıştırma-değerlendirme olmak üzere beş
bölümden oluştmaktadır. Alıştırma ve değerlendime bölümünde yer alan maddeler şu
şekildedir.
•

“Her okuma parçası sonunda dört temel dil becerisini geliştirici alıştırmalara yer verilmiş
mi?

•

Yazılı alıştırmalara, sözlü alıştırmalardan daha çok yer verilmiş mi?

•

Türkçeyi doğru ve akıcı kullanabilmek için yeterli alıştırmalara yer verilmiş mi?

•

Alıştırmalar sınıf düzeyine göre mi?

•

Araştırma ve inceleme yapmaya yönelik soru, ödev vb. çalışmalar düzenlenmiş mi?

•

Edinilen beceri ve kazanılan davranışları ölçmeye yarayan sorulara yer verilmiş mi?

•

Ölçme araçlarına (eşleştirme-kısa cevaplı sorular) yer verilmiş mi?

•

Ünite sonlarında çoktan seçmeli testlere yer verilmiş mi?

•

Test maddeleri ölçme tekniklerine uygun olarak hazırlanmış mı?”

Yılmaz ve Esen (2016, s. 92) tarafından Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
kullanılabilecek “İçerik”, “Etkinlikler ve Alıştırmalar”, “Sözvarlığı ve Dilbilgisi”, “Dil
ve Anlatım”, “Tasarım” ve “Kültür” olmak üzere altı ana başlık altında 55 maddeden
oluşan ders kitabı değerlendirme ölçütleri çizelgesi hazırlanmıştır. Etkinlikler ve
alıştırmalar başlığı şu sorulardan oluşmaktadır.
•

Ders kitabında yer alan etkinlikler ve alıştırmalar, dört temel dil becerisinin birlikte
geliştirilmesini sağlamakta mıdır?

•

Etkinliklerde bireysel çalışmalara, eşli (ikili) çalışmalara ve grup çalışmalarına yer
verilmekte midir?

•

Etkinlikler, öğrenenlerin özgün ifadeler oluşturabilmesine olanak sağlamakta mıdır?

•

Etkinlikler ve alıştırmalar üzerinde kolayca değişiklikler veya eklemeler yapılabilmekte
midir?

•

Etkinliklerde, öğrencilerin öğrendikleri dil bilgisi kurallarını ve kelimeleri kullanmalarını
sağlayacak durumlar yaratılmakta mıdır?

•

Alıştırmalar, metnin eleştirel düşünülmesine katkıda bulunmakta mıdır?

•

Etkinliklerin ve alıştırmaların nasıl yapılacağını açıklayan anlaşılır yönergeler var mıdır?

•

Ders kitabındaki etkinlikler ilgi çekici midir?

•

Etkinlikler bağımsız öğrenmeyi (öğrenen özerkliğini) desteklemekte midir?

•

Etkinlikler, öğrenenlerin sınıfın dışında da Türkçe konuşmalarına olanak tanımakta mıdır?
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•

Ders kitabındaki etkinlikler ve alıştırmalar yeterince çeşitlilik göstermekte midir?

•

Ders kitabı, öğrenenlerin ve öğretmenlerin etkinlikleri yerelleştirmesine olanak sağlamakta
mıdır?.

Ders kitaplarında yer alan alıştırmaları da içine alan diğer bir değerlerledirme kataloğu
ise 1980’li yıllarda Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveçli bilim adamları, yazarlar ve
uzmanların

katılımıyla

oluşturulan

bir

komisyonun

geliştirdiği

“Stockholmer

Kriterienkatalog” isimli katalogdur (Genç, 2010, s. 11). Katalog; ders kitabının yapısı,
tasarımı, öğretim programına uyumu, içerik-ülkebilgisi, dil, dil bilgisi, alıştırmalar ve
öğrenci bakış açısı olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Alıştırmalar bölümü;
alıştırma yönergeleri, beceriler, alıştırma türleri, alıştırmalar biçimleri, anlamsal ilişki,
farklılaşma, tekrar olmak üzere yedi başlık hâlinde ele alınmıştır. Bu başlıklara ait sorular
şu şekildedir (Krumm, 1994, ss. 100–105).
1. Alıştırma yönergeleri
•

Alıştırma yönergeleri anlaşılır mı?

•

Yönergeler hangi dilde yazılmıştır?

•

Öğrencilere nasıl hitap edilmiş (Sen/Siz)?

•

Alıştırma yönergeleri konuşma durumlarına yönelik yardımcı/yön verici
ek açıklamalar içeriyor mu?

2. Beceriler
•

Tüm dil becerileri eşit şekilde alıştırmalara yer verilmiş midir?

3. Alıştırma türleri
•

Hangi alıştırma türleri ön plana çıkmaktadır?

•

Alıştırmalar sistemli bir şekilde kullanılmış mı ve örneklere göre kademeli
ilerlemeye olanak sağlıyor mu?
1. Anlama (Dinleme-Okuma)
2. Üretme (Konuşma-Yazma)
3. Verilen rollere ve durumlara uygun konuşma ve yazma
4. Serbest ifadeler (sözel ve yazılı)

4. Alıştırma biçimleri
•

Alıştırma biçimleri değiştirilebiliyor mu?
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•

Üretken alıştırmalara yer verilmiş mi? Öğrencilerin yaşına uygun oyunlar
bulunmakta mıdır?

•

Alıştırmalar öğrenci iş birliğini destekliyor mu? Alıştırmalar, farklı
çalışma biçimleri için uygun mu? Eşli ve küçük grup çalışmalarına uygun
alıştırmalara yer verilmiş mi?

•

Alıştırmalar, bireysel çalışmayı ve öğrenme özerkliğini teşvik ediyor mu?

5. Anlamsal ilişki
•

Dilsel ve tematik olarak metinler ile dil bilgisi ve alıştırmalar arasında
anlamsal bir bağlantı var mı?

6. Farklılaştırma
•

Heterojen gruplar içinde farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için
yeterli ve çeşitli alıştırmalar bulunmakta mıdır?

7. Tekrar
•

Tekrar alıştırmalarına sistemli şekilde yer verilmiş midir?

•

Yeterli miktarda çeşitli alıştırma var mı?

Funk (1994, ss. 105–108) tarafından geliştirilen diğer bir katalog ise kitabın yapısı, içerik
sunumu, dil bilgisi, kelime hazinesi, metot/alıştırma türleri, materyal, öğretmen
açıklamaları olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. İlgili kataloğun alıştırmalarla
ilgili bölümünde şu sorulara yer verilmiştir.
•

Öğrenci veya öğretmen kitabında hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler için farklı
alıştırma türlerine yer verilmiş midir?

•

Ünitelerde metinler ve alıştırmaların yerleri değiştirilebiliryor mu veya sabit mi?

•

Alıştırmalar, açık veya kapalı uçlu mu hazırlanmış mıdır (Verilen örneğe göre
alıştırma yapmaya olanak veriyor mu)?

•

İletişimsel alıştırmalar (gerçek yaşamda yeri olan alıştırmalar, örneğin yol tarifi
sorma) ile yapısal alıştırmalar (iletişime hazırlayıcı alıştırmalar, örneğin dil bilgisi
alıştırmalar) arasında bağlantı var mıdır?

•

Alıştırmalar, öğrencileri proje çalışmalarına ve bireysel çalışmalara yönlendiriyor
mu?
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•

Öğretim materyali okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik sistematik
alıştırmaları barındırıyor mu?

•

Yarı üretken alıştırmaların toplam alıştırma sayına göre oranı nedir?

•

Kontrollü ve yarı üretken alıştırmalar, öğrencileri günlük konuşma dilini
kullanabilecekleri serbest alıştırma türlerinin kullanımını teşvik ediyor mu?

•

Alıştırmalar, öğrencilerin eğlenerek yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak
sağlıyor mu?

•

Alıştırmalar birbiriyle bağlantılı mı? Alıştırmalar hazırlanırken arasında
aşamalılık ilkesi göz önünde bulundurulmuş mudur? Öğrenme hedefine ulaşmak
için hazırlayıcı alıştırmalara yer verilmiş mi?

Ders kitaplarının incelemesine yönelik diğer bir katalog çalışması da Almanya’da
konuyla ilgili bilim adamları tarafından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan
“Mannheimer Gutachten” isimli çalışmadır. 16 ana başlıktan oluşan bu çalışma, bir
katalog hâlinde yayımlanmıştır. Kataloğun beşinci bölümünde alıştırmalar başlığına yer
verilmiştir ve bu başlık altında yer alan değerlendirme ölçütleri şu sorulardan
oluşmaktadır.
•

Hangi alıştırma türleri kullanılmıştır?

•

Alıştırma türleri iyi yapılandırılmış mıdır?

•

Alıştırmalar dil bilgisi ve kelime öğretimine yönelik tekrarlara hizmet etmekte
midir?

•

Alıştırmalarda pragmatik ve sistematik ilişkiler göz önünde bulundurulmuş
mudur?

•

Alıştırmalar arasında veya içinde ve metinler arasında bir bağlantı var mıdır?

•

Alıştırmalar ünitelere nasıl yerleştirilmiştir?

•

Alıştırmalar öğrencilerin motivasyonunu artırmakta mıdır ve öğrenci merkezli
etkinlikleri içermekte midir? (Engel ve diğerleri, 1977, ss. 12–13)

Genç (2010) ise konuyla ilgili alanyazında bulunan kataloglardan yararlanarak ders kitabı
inceleme ölçütleri geliştirmiştir. Bu ölçütleri öğretim programına uygunluk ve bir
bölümün yapısı olmak üzere iki başlık altında toplamıştır. Çalışmanın alıştırmalarla ilgili
bölümü şu sorulardan oluştmaktadır:
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•

Öğrenciye hitap tarzı, açıklama veya örnek verilip verilmediği, ödevlerin nasıl ve
hangi dilde verildiği,

•

Alıştırma tipleri,

•

Alıştırmalarda bilgi mi yoksa dil becerilerinin mi ağırlıklı olarak ölçüldüğü, hangi
becerilerin ölçüldüğü

•

Aşamalı bir şekilde dağılıp dağılmadığı örneğin, anlama, tekrar etme, örneğe göre
üretme, serbest ifade etme.

Zengin (1995) “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar” isimli yüksek
lisans tezinde dört basamaktan oluşan bir model oluşturmuştur. Bu modelin A basamağı,
anlama yetisini geliştirici alıştırmalar; B basamağı, anlama yetisini geliştirici ve
öğrencileri yeniden-üretici yapan alıştırmalar; C basamağı, anlama yetisini geliştirici ve
öğrencilerin yeniden üreteci/üretici yapan alıştırmalar ve D basamağı da A, B, C
basamağındaki birikimleri kullandıran ve özgür, bağımsız anlatımı geliştiren, bunları
uygulayan alıştırmalar olarak gruplandırılmıştır. Almanca ve İngilizce ders kitaplarından
bu basamaklara örnekler verilerek açıklamıştır. Türkçe Öğreniyoruz I, II, III ve IV ders
kitaplarında bulunan alıştırmalar türlerini ilgili basamaklara göre sayısallaştırılmıştır. Son
aşamada ise yazar tarafından uygulama örnekleri oluşturulmuştur.
Göçer (2007) “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının
Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi” isimli makalede Ankara Üniversitesi
TÖMER Hitit Yabancılar için Türkçe (Seviye 2), Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar
İçin Türkçe Ders Kitabı 2 ve Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti (Seviye 2) kitaplarını ölçme
değerlendirme açısından incelemiştir. Etkinlik içi/tema sonu ölçme-değerlendirme
sorularını bilişsel alan basamaklarına göre sınıflandırmıştır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılan çalışmalarda bazı beceri alanlarında
kullanılan alıştırma türlerinin yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca öğretimine
kullanılan ders kitaplarıyla karşılaştırıldığı görülmektedir. Ak (2011) tarafından yapılan
“İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması”
(Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi) isimli çalışmada dinleme ve okuma becerisi
alanında kullanılan alıştırmalar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Eken (2011)
tarafından yapılan “Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Temel Düzey
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Dinleme-Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması” isimli yüksek lisans tezinde “Yeni
Hitit 1 (A1-A2) ve yabancı dil olarak Türkçe ders kitabı New Headway Beginnner (A1)
ve New Headway Elementary (A1-A2) ders kitaplarında yer alan dinleme-anlama
etkinliklerini

AOÖÇ

temel

alınarak

belirlenen

ölçütlere

göre

karşılaştırarak

değerlendirilmiştir. Erer (2011) “Türkçe ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak
Öğretilmesinde Kullanılan İki Seri Kitabın Kelime Öğretimi Açısından Karşılaştırılması”
isimli yüksek lisans tez çalışmasında Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe ve New
English File ders kitaplarını kelime öğretiminde kullanılan alıştırmalar açısından
karşılaştırarak değerlendirmiştir. Keleş (2015) tarafından yapılan “Türkçe ve Almancanın
İkinci Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Ders Kitabının Yazma Becerisi
Açısından Karşılaştırılması” isimli yüksek lisans tezinde “Schritte International” ve
“Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe” ders kitaplarındaki beceri alanlarında kullanılan
alıştırmalar açısından karşılaştırılmıştır.
Duru (2014) tarafından yapılan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan
Soruların Nitelik Araştırması” isimli doktora tezinde, üç farklı yayınevi tarafından
hazırlanan ders kitapları ölçme değerlendirme bağlamında; uzman öğretici, kitap yazarı
ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirmiştir.
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2. BÖLÜM: YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın deseni, veri kaynakları ve verilerin toplanması,
verilerin analizi ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

2.1. DESEN
Bu çalışma, kuramsal analitik araştırma olarak desenlenmiştir. Kuramsal analitik
araştırma, mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik bir araştırma
desenidir. Bu nedenle araştırma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırmalarda araştırmacı
verileri düzenler, tasnif eder, sentezler, örüntüler çıkarır ve bu işlemler sonucunda
kavramlara ulaşır ve bulguları raporlaştırır (Gürbüz ve Şahin, 2017, s. 431). Bu bağlamda
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan temel seviye (A1-A2) için
hazırlanmış öğretim setlerinde yer alan kitaplardaki alıştırmaların betimlenmesi, detaylı
olarak incelenmesi ve ilgili literatür ışığında yorumlanarak karşılaştırılması ve
çözümleyici analize ulaşması için nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında
bilgi içeren yazılı ve görsel materyallerin analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 189).
Bu nedenle doküman incelemesinin bu çalışmanın doğasına uygun veri toplama yöntemi
olduğu söylenebilir.

2.2. VERİ KAYNAKLARI VE VERİLERİN TOPLANMASI
Araştırmanın veri kaynaklarını temel seviye (A1-A2) yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
için hazırlanmış aşağıda belirtilen ders ve çalışma kitapları oluşturmaktadır. Araştırmanın
veri kaynaklarına 24.11.2016 tarihinde yapılan birinci tez izleme komitesinde karar
verilmiştir. 24.05.2017 tarihinde yapılan ikinci tez izleme komitesinde de 2017 yılında
basımı yapılan “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma
kitaplarının araştırmanın veri kaynaklarına dâhil edilmesine karar verilmiştir.
Araştırmanın veri kaynaklarını oluşturan öğretim setleri aşağıda tanıtılmıştır.
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“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” seti, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil
seviyelerine göre düzenlenmiş olup iletişim ve öğrenen odaklı yaklaşım doğrultusunda
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi hazırlanmıştır (İstanbul A1 DK, 2017, s. 3). Öğretim
setinin ilk baskısı 2012 yılında yapılmıştır. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” seti; A1 ve
A2 olmak üzere iki adet ders kitabı, çalışma kitabı ve dinleme metinlerinin ses
kayıtlarının bulunduğu dinleme CD’lerinden oluşmaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yedi İklim
Türkçe” setinin pilot uygulamalarına 2013 yılında başlanmış olup yaklaşık iki yıllık bir
süre zarfında eser, geri dönütler çerçevesinde güncellenerek tamamlanmıştır (Başar,
2016, s. 59). Öğretim seti; A1 ve A2 düzeyi olmak üzere iki adet ders kitabı, çalışma
kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve ses CD’lerinden oluşmaktadır.
Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan “Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti”,
TÖMER öğretim elemanlarınca AOÖÇ’de belirtilen düzey ve yeterliklere uygun olarak
hazırlanmıştır. Öğretim setinin ilk baskısı 2013 yılında yapılmıştır (Gazi A1 DK, 2015).
Öğretim seti; A1 ve A2 düzeyi olmak üzere iki adet ders kitabı, çalışma kitabından ve
dinleme metinlerinin yer aldığı CD’lerden oluşmaktadır.
Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
Avrupa Konseyi’nin dil öğretim ölçütleri doğrultusunda hazırlanmıştır. TÖMER’in
hazırladığı set kitaplarının ilki 2002 yılında yayımlanan “Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
setleridir. Bu setler 2006 yılından itibaren geliştirilip temel seviye için “Öğretmen Kitabı”
da eklenerek “Yeni Hitit” seti oluşturulmuştur. Yeni HİTİT 1 ve Yeni HİTİT 2 ders
kitapları 2008 yılından, Yeni HİTİT 3 ders kitabı da 2009 yılından itibaren kullanılmaya
başlanmıştır (Şimşek, 2011, s. 55). “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” seti diğer öğretim
setlerinin aksine A1 ve A2 düzeyleri bir arada temel düzey adıyla tek kitapta verilmiştir.
Temel düzey öğretim seti; bir adet ders, çalışma, öğretmen kitabı ve dinleme CD’sinden
oluşmaktadır. Tüm öğretim setlerinin genel tanıtımlarında görüldüğü gibi setlerin
hazırlanmasında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan AOÖÇ’nin referans olarak
alındığı vurgulanmaktadır.
Araştırmanın veri kaynaklarını oluşturan öğretim setlerinin temel seviyede yer alan ders
ve çalışma kitaplarının son baskıları ilgili kurumlardan araştırmacı tarafından temin
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edilmiştir. Öğretim setlerinde yer alan ders ve çalışma kitaplarında kullanılan ünite
tasarımları karşılaştırılmalı olarak incelenerek dokümanların genel yapısı ortaya
çıkarılmıştır. Araştırmanın verilerini, öğretim setlerindeki alıştırmalarla ilgili bölümler
oluşturmaktadır. Bu bölümler; ünite tasarımlarında alıştırmaların veriliş şekli, alıştırma
yönergeleri, alıştırma maddeleri, alıştırma tasarımları, çalışma biçimleri, alıştırma
türleri/sayıları, beceri alanlarına göre alıştırmaların dağılımı ve beceri alanlarına göre
kullanılan alıştırma türlerinden oluşmaktadır.

2.3. VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI
Bu çalışmada nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi yaklaşımı esas
alınmıştır. İçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmak için derin bir işleme tabi tutmaktır. Bu amaçla toplanan veriler önce
tanımlanır/kavramsallaştırılır daha sonra da birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar
ve temalar altında bir araya getirilerek yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 242). Bu
yöntemde, incelenen öğretim setlerinin çalışma ve ders kitaplarındaki bütün alıştırmalar
incelenmiş, kodlanmış ve kodlardan hareket edilerek kategoriler ve temalar
oluşturulmuştur.
İçerik analizinde veriler, tümevarım veya tümdengelim yoluyla iki farklı yaklaşımla ele
alınabilir. Veri kaynakları oluşturan ders ve çalışma kitaplarında yer alan alıştırmaların
farklı açılardan ele alındığı bu çalışmada, araştırmacının elinde bir ölçek olmadığında
özelden genele doğru tümevarım yaklaşımıyla içerik analizi yapılmıştır. Mayring (2000)
tümevarım yoluyla yapılan içerik analizinin güvenirliği artırmak için bir akış şeması
önermektedir. Bu akış şeması içerik analizinin aşamalarını ve bu aşamalarda dikkat
edilmesi gereken noktaları açıklar (bk. Şekil 21).
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Şekil 21: Tümevarım İçerik Analizi (Mayring, 2000'den uyarlanmıştır.)
Bu çalışmada söz konusu akış şemasına göre araştırmanın veri kaynaklarının tamamı
araştırmacı tarafından tekrar tekrar incelenerek kodlar belirlenmiştir. Belirlenen
kodlardan hareketle önce kategorilere sonra da temalara ulaşılmıştır. Ünite tasarımlarında
alıştırmalar, alıştırma yönergeleri, alıştırma tasarımları, alıştırmalarda çalışma biçimleri,
alıştırma türleri, sayıları, alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı, beceri alanlarına
göre kullanılan alıştırma türleri olmak üzere ana temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın
veri kaynaklarında yer alan 16 kitaptan A1 düzeyindeki dört ders kitabı belirlenen
temalara göre incelenmiştir. A1 düzeyindeki dört ders kitabı temaların güvenirlik
çalışması için tekrar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Birinci inceleme de belirlenen
temalar tekrar gözden geçirilmiştir ve bu temalar altında tespit edilen anlamlı verilerle
birbirini kapsamayacak şekilde alt temalar oluşturularak analiz birimleri tespit edilmiştir.
Analiz birimleri; örneklendirme, tanımlama ve açıklama yoluyla alt temalarla
ilişkilendirilmiştir. A1 düzeyindeki ders kitaplarından elde edilen veriler belirlenen alt
temalara göre düzenlemiştir. 12.01.2018 tarihinde yapılan üçüncü tez izleme komitesinde
de alt temalar elde edilen veriler paylaşılmış ve alınan geri bildirim doğrultusunda tema
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oluşumuna son hâli verilmiştir. Alt temalardan alıştırma yönergelerinin değerlendirilmesi
ve alıştırma türlerinin isimlendirilmesinde/gruplandırılmasında araştırmacı tarafından
elde edilen verilerin doğrulanmasında uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen
verilerin doğrulanmasında ve karşılaştırılmasında Miles ve Huberman (1994) tarafından
geliştirilen aşağıdaki güvenilirlik formülü uygulanmıştır.
Güvenirlik= Görüş Birliği/Görüş Ayrılığı+Görüş AyrılığıX100
Alan yazında yukarıda yer alan güvenirlik formülü ile elde edilen sonucun en az %70
olması güvenirliğin sağlanabileceği anlamına gelmektedir (Miles ve Huberman 1994’ten
akt. Cavkaytar, 2009). Çalışmanın güvenirliğinde tez danışmanı, alandan bir uzman ve
araştırmacı yer almıştır ve güvenirlik hesaplaması yukarıdaki formüle göre %95 olarak
belirlenmiştir.
Son hâli verilen temalara ve alt temalara göre öğretim setlerinde yer alan toplam 16 kitap
detaylı bir şekilde incelenmiştir ve elde edilen veriler temalar ve alt temalar altında
doğrudan alıntılarla bulgular bölümünde sunulmuştur. Verilerden uygun olanlar; var-yok
tabloları, listeleme, yüzde dağılımı ve sütun grafikleri hâlinde veya yazılı olarak
sunulmuştur. Son olarak da sonuçlar kuramsal bilgilerin ışığında değerlendirilip
yorumlanmıştır.
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3. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümünde çalışmanın veri kaynaklarını oluşturan ders ve çalışma kitaplarında
alıştırmalar; ünite tasarımlarında alıştırmalar, alıştırma yönergeleri, tasarımları,
maddeleri, alıştırmalarda kullanılan çalışma biçimleri, alıştırma sayıları, alıştırmaların
beceri alanlarına göre dağılımı ve beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri
başlıkları altında elde edilen bulgular kuramsal bilgiler ışığında tartışılarak
yorumlanmıştır.

3.1. ÖĞRETİM SETLERİNDE ÜNİTE TASARIMLARI
Çalışmanın bu bölümünde ders ve çalışma kitaplarında ünite tasarımları, alıştırmalar
açısından karşılaştırılmalı olarak incelerek ünite tasarımlarının genel yapısı ortaya
çıkarılmıştır. Ünite tasarımları; tema sayısı, tema bölümleri, alıştırmaların konumu,
numaralandırılması vb. açılardan gözden geçirilmiş ve öğretim setleri bu açılardan
karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

3.1.1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımı
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde ders kitapları altışar üniteden olmak üzere
toplam 12 üniteden oluşmaktadır. Ders kitapları için yan yana iki sayfadan oluşan ayrıntılı
bir “İçindekiler” sayfası hazırlanmıştır (bk. Şekil 22). Öğretim setinin A1 düzeyindeki
ders kitabı için hazırlanmış “İçindekiler” sayfasında da görüldüğü gibi en sol sütunda
ünite sayıları ve bulundukları sayfa aralıkları bilgisine yer verilmiştir. Her ünitede farklı
renkler kullanılarak üniteler arası geçişler belirginleştirilmiştir. Ünite adı sütununda ise
altı ünitenin adına yer verilmiştir. Ünite adlarının büyük puntoyla koyu şekilde verilmesi
dikkat çekme açısından yerinde bir uygulamadır. Konu sütununda ise her ünitede A, B ve
C harfleri kullanılarak kodlanan tema isimleri bulunmaktadır. Diğer sütunlarda okuma,
dil bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma becerisi alanlarında temalara göre kullanılan
metin başlıklarına veya kazanımlara yer verilmiştir.
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Şekil 22: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 Ders Kitabı İçindekiler Sayfaları
Şekil 22’de görüldüğü gibi üniteler, kendi içinde A, B ve C harfleri kullanılarak üç ayrı
temaya3 ayrılmıştır. Her ünite, üzerinde ünite numarası, beceriler, dil bilgisi ve kelime
bilgilerinin yer aldığı kapak sayfasıyla başlamaktadır. Bu sayfa yoluyla ünite öncesinde
hedeflenen beceriler, kelime grupları ve dil bilgisi konuları hakkında öğrencilerin
hedeften haberdar edilmesi amaçlanmaktadır. Alıştırmalar ise; “Hazırlık Çalışması”,
“Okuma”, “Dil Bilgisi”, “Dinleme”, ve “Konuşma” bölümlerinin altında numara
kullanılarak kodlanmıştır. Alıştırmalara numara verme işlemi tema bazında yapılmıştır.
Diğer bir ifadeyle hazırlık çalışmasıyla başlayan numara verme işlemi tema sonunda
konuşma bölümüyle birlikte sonlandırılmaktadır. Her temadan sonra numaralandırma
işlemine yeniden başlanmıştır. Temel seviyedeki ders kitaplarında yer alan tema ve
alıştırmaların tasarımı şu şekilde örneklendirilebilir.

3

Öğretim setlerinde üniteleri oluşturan konular farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu çalışmada anlam

bütünlüğünü sağlamak için tema olarak isimlendirilmiştir.
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5. Ünite: Zaman Zaman
A. Saatler
1. Alıştırma

2. Alıştırma

3. Alıştırma

[….]

10. Alıştırma

2. Alıştırma

3. Alıştırma

[….]

11. Alıştırma

2. Alıştırma

3. Alıştırma

[….]

11. Alıştırma

B. Bayramlar
1. Alıştırma
C. Özel Günler
1. Alıştırma

Temalar içerisinde; “Hazırlık Çalışmaları, Okuma, Ya Siz, Dil Bilgisi, Dinleme,
Konuşma ve Yazma” ayrıca ünite sonlarında “Kültürden Kültüre, Sınıf Dili, Eğlenelim
Öğrenelim, Neler Öğrendik, Öz Değerlendirme ve Kelime Listesi” bölümleri
bulunmaktadır (İstanbul A1 DK, 2017, s. 101). Bu kısımda da temaların açıklanmasında
yazarların kendi açıklamaları doğrultusunda bölüm ifadesi kullanılacaktır. Ders
kitaplarında bölüm isimleri, renkli şeritler üzerine yazılarak bölümler arası geçişler
belirginleştirilmiş ve dikkat çekici hâle getirilmiştir. Ders kitaplarında tüm temalar
“Hazırlık Çalışması” bölümüyle başlamaktadır. Bu bölümde ünitedeki konuya ilişkin
öznel sorular, kelime çalışmaları gibi alıştırmalar yer almaktadır. Bu bölümde amaç;
okuma metninin anlaşılmasını kolaylaştırmak, öğrencinin konuya ve okuma metnine
aşina olmasını sağlamaktır (İstanbul A1 DK, 2017, s. 101). Bu amaca uygun olarak
alıştırmalar; öğrenme içeriği hakkında merak uyandırmak, ön bilgileri harekete geçirmek,
yeni kelimeler öğretmek için yapılandırılmıştır. Hazırlık çalışmalarında kısa cevaplı
sorulardan ve kelime alıştırmalarından sıklıkla yararlanılmıştır (bk. Şekil 23).

Şekil 23: Hazırlık Çalışması Örneği (İstanbul A2 DK, 2017, s. 75)
Hazırlık çalışması adı altında yapılan alıştırmaların temel hedefi, öğrencileri bilişsel ve
zihinsel olarak kendisinden sonra gelen “Okuma” bölümüne hazırlamaktadır çünkü bir
ünitedeki her bir tema kapsamında bulunan hazırlık çalışmalarını “Okuma” bölümü
izlemektedir (bk. Şekil 24). Okuma bölümlerinde yer alan metinlerin hemen altında
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metne dayalı sorular, boşluk doldurma ve doğru-yanlış vb. alıştırmalardan oluşan anlama
ve kavrama alıştırmalarına yer verilmektedir. Öğrencilerden okuma metnine bağlı kalarak
önce yazılı daha sonra sözlü alıştırmaları yapmaları beklenmektedir. Anlama ve kavrama
alıştırmalarından sonra ise “Ya Siz?” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde ise okuma
metniyle benzer doğrultuda öğrencilere öznel sorular yöneltilmesi ve öğrencilerden
metinden bağımsız olarak bu sorulara cevap vermesi söz konusudur. Diğer bir ifadeyle
okuma metninde ele alınan konunun öğrencinin yaşamıyla, deneyimleriyle ve gündelik
hayatıyla ilişkilendirmesi beklenmektedir.

Şekil 24: Okuma ve Ya Siz? Bölümü Örneği (İstanbul A2 DK, 2017, s. 75)
Her bir temada “Okuma” ve “Ya Siz?” bölümlerinin ardından gelen “Dil Bilgisi”
bölümünde de temada ele alınan dil bilgisi konuları önce Türkçe sonra İngilizce olarak
açıklanmaktadır (bk. Şekil 25). Örnek cümlelerle desteklenen dil bilgisi açıklamalarında;
tablo, grafik, çizelge ve not kutuları gibi görsellerden de yararlanılmaktadır. Açıklanan
dil bilgisi konularının uygulamasına yönelik kelime tamamlama, boşluk doldurma ve
dönüştürme gibi farklı türde alıştırmalara da yer verilmiştir.
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Şekil 25: Dil Bilgisi Bölümü Örneği (İstanbul A2 DK, 2017, s. 76)
Her bir temada yer alan dil bilgisi açıklaması ve uygulamasının ardından “Dinleme”
bölümüne yer verilmektedir. Dinleme metinleri öğrencilerin dinlediğini anlama
becerilerini ölçmeye yönelik; eşleştirme, boşluk doldurma, bilgi düzeltme, doğru-yanlış
vb. farklı türde alıştırmalarla desteklenmektedir. Şekil 26’da örnek olarak verilen
alıştırmada görüldüğü gibi öğrencilerden verilen metinde yer alan yanlış bilgileri dinleme
metni doğrultusunda düzeltmeleri beklenmektedir.

Şekil 26: Dinleme Bölümü Örneği (İstanbul A2 DK, 2017, s. 77)
Her bir temada dinleme bölümünün ardından “Yazma” bölümüne yer verilmektedir. Bu
bölümde temayla ilgili farklı türde yazma alıştırmalarıyla öğrencilerin yazma becerisi
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Aşağıda örnek olarak verilen alıştırmada da görüldüğü gibi
öğrencilerin, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak öğrencilerin en son izledikleri
filmi özetlemeleri beklenmektedir (bk. Şekil 27).

Şekil 27: Yazma Bölümü Örneği (İstanbul A2, 2017, s. 77)
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Her bir tema “Konuşma” bölümüyle sonlanmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin sözel
anlatım ve karşılıklı konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik alıştırma türleri yer
almaktadır. Şekil 28’de verilen örnek bölümde görüldüğü gibi öğrencilerin sözel anlatım
becerileri geliştirmek üzere odalarını betimlemeleri beklenmektedir.

Şekil 28: Konuşma Bölümü Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 25)
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında her bir ünite sonunda
“Kültürden Kültüre” bölümü yer almaktadır. Farklı kültürel konuların ele alındığı okuma
metinleri, farklı türde alıştırmalarla desteklenmektedir (bk. Şekil 29). Bu bölümde;
öğrencilerin Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları, kendi kültürleri ile farklı
kültürleri karşılaştırmaları ve kültürlerarası iletişimsel yeterlik kazanmalarının beklendiği
söylenebilir.

Şekil 29: Kültürden Kültüre Bölümü Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 64)
Ünite sonlarında yer alan diğer bir bölüm ise “Sınıf Dili” dir. Bu bölümde öğrencilerin
sınıf ortamında kullanılan dilsel ifadeleri, dil bilgisi yapılarını ve sınıf içi iletişim
durumlarına yönelik ifadeleri öğrenmeleri söz konusudur. Şekil 30’da verilen örnek
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bölümde de görüldüğü gibi ders kitabında yer alan bölüm isimlerine ve bu bölümler
hakkında öğrenci görüşlerini öğrenmeye yönelik alıştırmalara da yer verilmiştir.

Şekil 30: Sınıf Dili Bölümü Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 94)
“Eğlenelim Öğrenelim” bölümünde ise; bulmaca çeşitleri, tahmin oyunları, tekerleme
tekrarı vb. alıştırmalar kullanılmıştır. Örneğin, Şekil 31’de yer alan alıştırmada verilen
harfleri kullanılarak kelime türetilmesine yönelik bir kelime oyunu bulunmaktadır.

Şekil 31: Eğlenelim Öğrenelim Bölümü Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 78)
“Neler Öğrendik?” bölümünde ise ünitede yer alan konularla ilgili boşluk doldurma,
eşleştirme, çoktan seçmeli vb. alıştırma türlerine yer verilmiştir. Şekil 32’de bir kısmı
örneklendirilen bu bölüm yoluyla ünitede öğrenilen konuların tekrar yoluyla kalıcılığının
sağlanması söz konusudur.

Şekil 32: Neler Öğrendik? Bölümü Örneği (İstanbul A2, 2017, s. 49)
Ünite kazanımlarıyla oluşturulan “Öz Değerlendirme” bölümünde, öğrencilerden ünite
kapsamında edindikleri bilgi/beceriler doğrultusunda kendilerini değerlendirmeleri
beklenmektedir. Şekil 33’te verilen örnek bölümde görüldüğü gibi öğrencilerinden
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verilen kazanımlara göre kendilerini birden beşe kadar puanlandırılmaları söz konusudur.
Puanlandırma sonuçlarına göre öğrencilerin kendilerini yetersiz buldukları kazanımlarda
öğrenme eksikliklerini gidermeleri ön görülmektedir.

Şekil 33: Öz Değerlendirme Bölümü Örneği (İstanbul A2 DK, 2017, s. 37)
Her bir ünite; üniteye ait kelimeler, isimler, fiiller, kalıp ifadeler vb. başlıklar altında
listelenen “Kelime Listesi” bölümü ile sonlanmaktadır. Örneğin, Şekil 34’te A1
düzeyindeki ders kitabının dördüncü ünitesine ait kelimelere isimler ve fiiller başlığı
altında yer verilmiştir.

Şekil 34: Kelime Listesi Bölümü Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 66)
Ders kitabının ek kısmında; “Dinleme Metinleri”, “Kitabı Nasıl Kullanmalıyım”,
“Kaynakça” ve öğrencinin not tutması için “Notlar” bölümlerine yer verilmiştir.
“Dinleme Metinleri” bölümünde ders kitaplarında kullanılan dinleme metinlerinin
transkriptlerine kullanıldığı sayfa numaralarıyla birlikte yer verilmiştir. Ancak dinleme

137

metinlerinin transkriptlerinde belirtilen bazı sayfa sayıları temalarla kullanılan dinleme
alıştırmalarıyla örtüşmemektedir (bk. A1 DK’de s. 99.). “Kitabı Nasıl Kullanmalıyım”
bölümü ders kitaplarının bir organizasyon şeması olarak tasarlanmıştır. Bu bölüme yer
verilmesi, kitaptan nasıl yararlanılması gerektiği konusunda kullanıcılara rehberlik etmesi
ve kitabın verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olması açısından yerinde bir uygulama
olarak görülebilir.

3.1.2. Yedi İklim Türkçe Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımı
“Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitapları toplam 16 üniteden oluşmaktadır. Ünitelerin
içeriği, içindekiler sayfalarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır (bk. Şekil 35). İçindekiler
sayfalarında ünite isimleri büyük puntoyla dikkat çekici şekilde yazılmış ve her ünitede
farklı renk tercih edilerek üniteler arası geçişler belirginleştirilmiştir. İçindekiler
bölümünde; dil bilgisi, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisi alanları başlıkları
altında konular temalara göre gruplandırılmıştır.

Şekil 35: Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı İçindekiler Sayfaları
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Ders kitaplarının içinde bir ünitenin tasarımı ile ilgili detaylı inceleme de şu şekildedir.
Her ünite, tematik bir resim üzerinde ünite numarası ve adının yer aldığı bir kapak
sayfasıyla başlamaktadır. Bu sayfada; “Bölümler”, “Beceriler”, “Dil Bilgisi” ve
“Kelimeler” başlıkları altında üniteyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu başlıklar
altında; ünitede ele alınacak tema isimleri, ünite sonu öğrenci kazanımları, dil bilgisi
konuları ve kelimeler açıklanmıştır. Üniteler, harf verilerek alt temalara ayrılmıştır.
Alıştırmalar ise tema bazında numara kullanılarak kodlanmıştır. Örnek bir ünite
tasarımında tema ve alıştırmaların konumlandırılması şu şekildedir.
5. Ünite: Üretimden Tüketime
A. Üretim Tüketim
1. Alıştırma

2. Alıştırma

3. Alıştırma

[….]

10. Alıştırma …

2. Alıştırma

3. Alıştırma

[….]

13. Alıştırma …

2. Alıştırma

3. Alıştırma

[….]

10. Alıştırma …

B. İş Yemeği
1. Alıştırma
C. Alışveriş
1. Alıştırma

“Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarında üniteler “Üniteye Hazırlık” bölümüyle
başlamaktadır. Görsellerle desteklenen “Üniteye Hazırlık” sayfasında ünitede işlenecek
konularla ilgili sorular yer almaktadır (bk. Şekil 36). Bu bölümde her bir ünitede
işlenecek her konu için hazırlanan üç soru bulunmaktadır. Bu sorular aslında öğrencilerde
merak uyandırmak ve öğrencileri işlenecek konudan haberdar etmek amacıyla
düzenlenmiştir.

Şekil 36: Üniteye Hazırlık Bölümü Örneği (Yedi İklim A2 DK, 2015, s. 10)
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Ünitelerde alıştırma yönergeleri altı farklı

yönlendirici sembol

kullanımıyla

desteklenmiştir (bk. Şekil 37). Dinleme becerisi için kulaklık, sözel anlatım için
mikrofona konuşan bir kişi resmi, okuma becerisi için kitap okuyan bir kişi, karşılıklı
konuşma için yüz yüze dönmüş iki kişi, yazma becerisi için bir defter üzerinde kalem
sembolleri kullanılmıştır. Puzzle parçaları üzerinde kalem resmi olan sembol ise
tamamlama, eşleştirme ve işaretleme gibi alıştırma yönergeleriyle birlikte kullanılmıştır.
Yönlendirici sembollerden ders ve çalışma kitaplarında yer alan tüm alıştırmalarda
yararlanılmıştır.

Şekil 37: Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde Kullanılan Yönlendirici Semboller
“Yedi İklim Türkçe” ders kitaplarında temalarda becerilerin sıralanması açısından bir
düzen söz konusu değildir. Temalar, okuma veya dinleme metniyle başlamaktadır. Ancak
farklı becerilere yönelik alıştırmalarla temalara devam edilmektedir. Şekil 38’de verilen
örnek bölümde görüldüğü gibi okuma bölümü anlama ve kavramaya yönelik olarak
hazırlanan; boşluk doldurma, cümle tamamlama, metne dayalı sorulara cevap verme vb.
alıştırma türlerinden bir veya birkaçıyla desteklenmektedir.

Şekil 38: Okuma Bölümü Örneği (Yedi İklim A1 DK, 2015, s. 144)
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Her bir ünitede her bir temanın düzeni farklı olabilmektedir; bazı temalar dinleme
bölümüyle başlamaktadır (bk. Şekil 39). Dinleme bölümlerinde öğrencilerin dinlediğini
anlama becerisini ölçmeye yönelik; doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme vb.
alıştırmalar yer almaktadır.

Şekil 39: Dinleme Bölümü Örneği (Yedi İklim A1 DK, 2015, s. 124)
Temalarda standart olarak “İnceleyelim” bölümlerine yer verilmiştir. Bu bölümde ise dil
bilgisi konuları görseller yardımıyla somutlaştırılarak öğrencilere sezdirilmeye
çalışılmıştır (bk. Şekil 40). “İnceleyelim.” yönergesi kullanılarak öğrencilerden dil bilgisi
konularına yönelik olarak hazırlanan içeriği incelemeleri ve kurallar hakkında bilgi sahibi
olmaları beklenilmektedir. Ayrıca bu bölümde dil bilgisi konularıyla ilgili açıklayıcı bilgi
kutucuklarından da yararlanılmıştır.

Şekil 40: İnceleyelim Bölümü Örneği (Yedi İklim A1 DK, 2015, s. 15)
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“İnceleyelim” bölümünü ele alınan dil bilgisi konularına yönelik geliştirilen farklı türde
alıştırmalar izlemektedir. Bu alıştırmalar, inceleyim bölümünde ele alınan dil bilgisi
konularının uygulanmasına yöneliktir. “Yazma” bölümleri ise temalarda ele alınan
konular bağlamında geliştirilen alıştırmalardan oluşmaktadır (bk. Şekil 41).

Şekil 41: Yazma Bölümü Örneği (Yedi İklim A1 DK, 2016, s. 52)
Her bir tema, kelimelere veya kalıp ifadelere yer verilen “Kelime Dünyası” ile
sonlandırılmaktadır. Bu bölümde yer alan kelimeler ve kalıp ifadelere yönelik olarak
konuşma, yazma veya kelime alıştırmaları tasarlanmıştır (bk. Şekil 42).

Şekil 42: Kelime Dünyası Bölümü Örneği (Yedi İklim A1 DK, 2015, s. 30)
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Her ünitenin sonunda standart olarak “Serbest Okuma” bölümü yer almaktadır. Bu
bölümde ünitede ele alınan konulara paralel olarak Türk kültürünü tanıtıcı metinlere yer
verilmiştir (bk. Şekil 43). Ancak bu bölümde yer alan okuma metinleri alıştırmalarla
desteklenmemiştir. Öğretmen kılavuz kitaplarında “Serbest Okuma” bölümlerine yönelik
alıştırma önerilerine yer verildiği görülmektedir.

Şekil 43: Serbest Okuma Bölümü Örneği (Yedi İklim A2 DK, 2015, s. 26)
Her ünitenin sonunda “Değerlendirme” bölümü de yer almaktadır. Bu bölümde, dört
seçenekli çoktan seçmeli sekiz veya on sorudan oluşan testlere yer verilmiştir (bk. Şekil
44). Bu bölüm; aslında öğrencilerin ünite bağlamında işlenen konularla ilgili bilgi ve
beceri edinip edinmediklerini, hedeflenen kazanımlara ulaşıp ulaşmadıklarını ve tekrara
gerek duyulup duyulmayacağını göstermektedir.

Şekil 44: Değerlendirme Bölümü Örneği (Yedi İklim A2 DK, 2015, s. 27).
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Her ünite sonunda ayrıca “Kendimi Değerlendiriyorum” bölümü de yer almaktadır. Bu
bölümde öğrencilerin renkli kutucuklar içinde verilen kazanımları gerçekleştirme
düzeyleri için üç farklı yüz ifadesinden birini seçerek değerlendirmeleri ve öğrenme
süreçleri hakkında kendilerinin bilgi sahibi olmaları beklenmektedir (bk. Şekil 45).

Şekil 45: Kendimi Değerlendiriyorum Bölümü Örneği (Yedi İklim A2 DK, 2015, s.
28)
“Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarının ek bölümünde “Dizin” başlığını altında
ünitelere göre kelime listelerine ve “Dil Bilgisi” başlığı altında ünitelere göre dil bilgisi
konularına yönelik ek bilgilere yer verilmiştir.

3.1.3. Gazi Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımı
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitapları toplam 11 üniteden oluşmaktadır. A1
düzeyindeki ders kitabında altı üniteye yer verilirken A2 düzeyindeki ders kitabında beş
üniteye yer verilmiştir. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviye ders
kitaplarında “İçindekiler” sayfası diğer öğretim setlerinin aksine daha sade hazırlanmıştır
(bk. Şekil 46). İçindekiler sayfasında sadece ünite/tema isimlerine ve bulundukları sayfa
numaralarına yer verilmiştir. Ünite isimleri büyük puntoyla koyu yazılarak
belirginleştirilmiştir.
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Şekil 46: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 Düzeyi Ders Kitabı İçindekiler Sayfası
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında tüm üniteler, rakamlarla
belirlenen ve birbirinden ayrılan dört temadan oluşmaktadır. Her bir temada standart
olarak; anlama, konuşma, yazma ve dinleme bölümleri birbirini izlemektedir.
Alıştırmalar ise söz konusu dil becerilerine göre birbirinden ayrılmış bölümler altında
harf kullanılarak kodlanmıştır. Bir düzenin ve bütünlüğün görüldüğü ünite tasarımı
aşağıdaki gibidir.
5. Bölüm: Nasıl Giderim
1. Metin
Anlama

A. Alıştırması

B. Alıştırması

Konuşma

A. Alıştırması

B. Alıştırması

Yazma

A. Alıştırması

B. Alıştırması

Dinleme

A. Alıştırması

B. Alıştırması

C. Alıştırması

2. Metin
[…]
3. Metin
[…]
4. Metin
[…]

Temalarda bölüm arası geçişler, ilgili bölümün ismi ve sembolünün bulunduğu farklı
renkler kullanılarak oluşturulmuş şeritler yoluyla sağlanmıştır. Böylelikle bölümler arası
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geçişler belirgin hâle getirilmiştir. Şeritler üzerinde; anlama için soru işareti, konuşma
için iki adet konuşma balonu, yazma için kalem, dinleme için ise hoparlör sembolü
kullanılmıştır. Yönlendirici sembol kullanımına sadece her bir bölümün başında yer
verilmiştir. Her bir bölümün altında ise ilgili beceriye yönelik alıştırmalar bulunmaktadır.
Temalar, yukarıda verilen örnekte olduğu gibi standart olarak okuma metinleriyle
başlamaktadır. Metinleri “Anlama” bölümü takip etmektedir ve bu bölümde öğrencilerin
metni anlama ve kavrama düzeylerini tespit etmek için; çoktan seçmeli testler, doğruyanlış alıştırmaları ve metne dayalı sorular vb. alıştırma türlerine yer verilmektedir (bk.
Şekil 47).

Şekil 47: Anlama Bölümü Örneği (Gazi A1 DK, 2015, s. 96)
Temalarda

“Anlama”

bölümünü

“Konuşma”

bölümü

izlemektedir.

Konuşma

bölümlerinde; diyalog canlandırma, diyalog oluşturma, kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak konuşma vb. alıştırma türlerinden yararlanılmıştır (bk. Şekil 48).

Şekil 48: Konuşma Bölümü Örneği (Gazi A2 DK, 2015, s. 79)
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Temalarda “Konuşma” bölümünü “Yazma” bölümü izlemektedir. Bu bölümde; mekanik,
anlamlı ve serbest yazma alıştırmalarına yer verilmektedir (bk. Şekil 49). Dil bilgisi ve
kelime öğretimi için ders kitabında bir bölümlendirmeye gidilmediğinden “Yazma”
bölümünde bu iki alt beceri kazanımına yönelik alıştırmalara da yer verildiği
görülmektedir.

Şekil 49: Yazma Bölümü Örneği (Gazi A1 DK, 2015, s. 98)
“Yazma” bölümünü izleyen “Dinleme” bölümünde; çoktan seçmeli testler, doğru yanlış,
boşluk doldurma, metne dayalı sorulardan oluşan alıştırma türlerine yer verilmektedir
(bk. Şekil 50).

Şekil 50: Dinleme Bölümü Örneği (Gazi A1 DK, 2015, s. 43)
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabının ek bölümünde
“Alfabe” sayfasına yer verilmiştir. A2 düzeyindeki ders kitabının ek bölümünde herhangi
bir içerik bulunmamaktadır.
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3.1.4. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitabında Ünite Tasarımı
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde diğer öğretim setlerinin aksine temel seviye
tek ders kitabında verilmiştir. Ders kitabının sonunda yer alan “TÖMER-ADP
DENKLİĞİ” başlığı altında hazırlanan tabloya bakıldığında ilk altı ünitenin A1 düzeyi
için diğer altı ünitenin ise A2 düzeyi için hazırlandığı görülmektedir4 (Yeni Hitit Temel,
2016, s. 198-199). Temel seviye ders kitabı toplam 12 üniteden oluşmaktadır. Ders
kitabının içindekiler sayfalarında ünitelerle ilgili görsellerden yararlanılmıştır.
Görsellerin yanında ünite sayılarına yer verilerek ünite arası geçişler belirginleştirilmiştir.
İçindekiler bölümünde ünite ve tema isimlerinin yanı sıra temalarda ele alınan dil bilgisi
konusu başlıklarına da yer verilmiştir (bk. Şekil 51).

Şekil 51: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Düzey Ders Kitabı İçindekiler
Sayfaları

4

Bu nedenle Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders ve çalışma kitaplarında ilk 6 ünite için A1 diğer 6 ünite

için A2 ders veya çalışma kitabı tanımlaması yapılacaktır.
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İçindekiler bölümünde diğer beceri alanlarına yönelik bir bilgi bulunmamaktadır. “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında tema ve alıştırmaların
sıralanmasında sadece rakamlardan yararlanılmıştır. Üniteler, numaralarla kodlanarak üç
temaya ayrılmıştır. Alıştırmaları kodlama işlemi ünite bazında yapılmıştır. “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” setinde temel seviye ders kitabında örnek bir ünite tasarımı şu
şekildedir:
5. Ünite: Afiyet Olsun
5. 1. Ne yiyelim?
1. Alıştırma

2. Alıştırma

3. Alıştırma [….] 7. Alıştırma

9. Alıştırma

10. Alıştırma [….]

18. Alıştırma

20. Alıştırma

21. Alıştırma [….]

27. Alıştırma

5. 2. Ne alırsınız
8. Alıştırma
5. 3. Dünya mutfakları
19. Alıştırma

Temalarda alıştırma yönergelerini görsel açıdan destekleyen ve dil becerilerine yönelik
beş farklı yönlendirici sembol kullanılmıştır (bk. Şekil 52). Dinleme becerisi için CD,
okuma becerisi için kitap, sözlü anlatım becerisi için bir mikrofon, yazma becerisi için
kalem ve karşılıklı konuşma becerisi karşılıklı iki mikrofon sembolleri kullanılmıştır. Bu
sembollerden tüm alıştırmalar için yararlanılmamıştır. Dil bilgisi kurallarının
uygulanmasına yönelik alıştırmalar için özel bir sembol kullanımına gidilmemiştir.

Şekil 52: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Düzey Ders Kitabında Kullanılan
Alıştırma Sembolleri (Yeni Hitit Temel Seviye ÖK, 2013, s. 14)
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında dil becerilerinin ele
alınmasında herhangi bir düzen söz konusu değildir. Temalar farklı dil becerileriyle
başlayabilmektedir. Ders kitaplarında temalarda beceriler açısından bir gruplandırmaya
gidilmemiştir. Dil bilgisi kuralları için bütün ünitelerde ağırlıklı olarak tablolardan
yararlanılmış, ayrıca açıklanmamıştır (bk. Şekil 53). Dil bilgisi konuları hakkında daha
ayrıntılı bilgi isteyen öğrenciler için ders kitabının sonunda “Dilbilgisi Destek” bölümü
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hazırlanmıştır (Yeni Hitit DK, 2016, ss. 177–179). Dil bilgisi alıştırmalarına genellikle
aşağıda örnek olarak verilen dil bilgisi tablolarından sonra yer verildiği görülmektedir.

Şekil 53: Dil Bilgisi Tablosu Örneği (Yeni Hitit A1 DK, 2016, s. 21)
Her bir ünite, standart olarak “Karşılıklı Konuşma” alıştırmasıyla sonlandırılmaktadır.
Karşılıklı konuşma alıştırmalarına geçiş, her ünitenin son sayfasında sağ alt köşede yer
alan yan yana iki mikron sembolü ve alıştırmanın bulunduğu sayfa numaralarıyla
yapılmaktadır (Yeni Hitit DK, 2016, ss. 152–176). Kitabın ek kısmında “Karşılıklı
Konuşma” bölümünün yanı sıra “Dil Bilgisi Desteği” ve “TÖMER-ADP Denkliği”
bölümleri yer almaktadır.

3.1.5. Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımlarının Değerlendirilmesi
İncelenen öğretim setlerinde ünitelerin birbirinden farklı tasarlandığı anlaşılmaktadır.
Farklı kurum, kuruluşlar ve yazarların ürettikleri söz konusu ders kitaplarının
tasarımlarının farklı olması doğaldır. Fakat bu çalışma bağlamında ünite tasarımlarında
alıştırmaların yeri ve önemi hakkında bilgi edinmek için bir karşılaştırma yapmak ve
hangi tasarımın öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerine katkıda bulunduğunu
saptamak gereklidir. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışmada, öncelikle alıştırmaların
ünite içerisindeki yeri ve numaralandırılması incelenmiş ve her bir öğretim setinde
farklılık olduğu anlaşılmıştır. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ile “Yedi İklim Türkçe”
setlerinde alıştırmaların kodlandırma işleminin tema; “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
setinde ünite bazında rakamlar kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir. “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” setinde ise alıştırmalar bölüm bazında harf kullanılarak kodlanmıştır.
Öğretim setlerinde her temada farklı öğrenme içerikleri ele alındığından alıştırmaların
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kodlandırma işleminin tema bazında yapılması öğrenme içerikleri arasındaki geçişleri
vurgulanması açısından yararlı olabileceği düşünülebilir.
Veri kaynaklarını oluşturan “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” (A1-A2), “Yedi İklim
Türkçe” (A1-A2), “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” (A1-A2) ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” (A1-A2) setlerinin ders kitaplarında ünite tasarımları; “ünite öncesi açıklamalar,
hazırlık bölümü, sembol kullanımı, kelime listesi, becerilerinin sistematikliği, ünite sonu
değerlendirme ve öz değerlendirme” başlıkları altında incelenmiş ve tasarımlar arası
farklılıklar tespit edilmiştir (bk. Tablo 22).
Ders Kitabı

İstanbul

Ünite Öncesi

Hazırlık

Sembol

Kelime

Becerilerinin

Ünite Sonu

Öz

Açıklamalar

Bölümü

Kullanımı

Listesi

Sistematikliği

Değerlendirme

Değerlendirme

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var/Yok

Var

Var

Yok

Yok

Var/Yok

Yok

Var

Yok

Yok

Yok

Yok

Var/Yok

Yok

Var/Yok

Yok

Yok

A1-A2
Yedi İklim
A1-A2
Gazi A1A2
Yeni Hitit
A1-A2

Tablo 22: Ders Kitaplarında Ünite Tasarımlarının Karşılaştırılması
Tablo 22’de görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setlerinin ders kitaplarında her ünitenin kapak sayfasında; becerilere, dil bilgisi
konularına ve kelime alanlarına yönelik açıklamalara yer verilmektedir. Ancak “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders kitapların
bu bölüme yer verilmemiştir. Sağlam’a (2012, s. 34) göre bir eğitim durumunun
başlangıcında; öğrencilerin neyi, nasıl, niçin, ne kadar öğrenecekleri konusunda
bilgilendirilmesi onların öğrenme isteklerini artıracaktır. Bu nedenle öğrenme süreci
düzenlenirken; öğrencilere dersin veya ünitenin sonunda hangi davranışları ve becerileri
kazanacakları ve bu kazanımların onlara ne yararının olacağı bildirilmeli, ardında da
öğrencilere bu davranış ve kazanımlar için neleri, nasıl öğrenecekleri açıklanmalıdır.
Senemoğlu’na (2018, s. 481) göre ise bu tür açıklamalar yoluyla; hedef konuyu
öğrendiğinde neler yapabilecek, nerede, nasıl işine yarayacak gibi sorular öğrencilerin
kafasında açıklığa kavuştuğunda öğrenciler öğrenmeye istek ve gereksinim duyar.
Böylelikle öğrencide öğreneceği konuya ilişkin bir beklenti oluşur. Beklenti de öğrenme-
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öğretme sürecinde öğrencinin öğrenme çabasını sürdürmesine dolayısıyla da başarılı bir
performans göstermesine yardımcı olur. Ayrıca, oluşan bu beklenti öğrencinin öz yeterlik
algısının gelişime yardımcı olur. Bu nedenle ünite öncesinde açıklamalara yer
verilmesinin; öğrencileri hedeften haberdar etmek, öğrencilerde merak, istek ve
farkındalık oluşturmak açısından yararlı olabileceği düşünülmektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarında her ünitenin başında “Üniteye Hazırlık”
bölümü yer alırken benzer şekilde “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde her tema
başında “Hazırlık Çalışması” bölümü yer almaktadır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında ise ünite ve temalar
öncesinde de bu bölüm bulunmamaktadır (bk. Tablo 22). “Yedi İklim Türkçe” setinin
ders kitaplarında bu bölüm, konuşmaya yönelik öznel sorulardan oluşurken “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında farklı türde ve farklı becerilere yönelik
alıştırmalardan oluşmaktadır. Hazırlık çalışmaları; üniteye başlamadan önce dikkat
çekme, isteklendirme ve ön bilgileri harekete geçirme veya gözden geçirme açısından
oldukça önemlidir. Göçer’e (2014, s. 166) göre metin öncesi yöneltilen bu tür sorular
öğrencilerin ilgi ve bilgi seviyelerini belirlemede etkilidir. Bu sorular sayesinde farklı
açılardan tanınan öğrencilerin; etkinlik içine çekilmesi, dersin bir parçası hâline
getirilmesi ve öğrenci katılımını artırması, dersin istenilen biçimde işlenerek ve istenen
hedeflere ulaşılması mümkün olabilecektir. Hazırlık bölümüyle ilgili önemli bir diğer
konuda ön öğrenmelerinin tespit edilerek öğrenme eksikliklerinin giderilmesidir. Bloom
(2016, ss. 31–32) tarafından geliştirilen tam öğrenme yaklaşımına göre dil derslerinde de
öğrenme üniteleri kendinden önceki ünitelerde bazı öğrenmelerin daha önceden
gerçekleşmiş olacağı varsayımıyla hareket edilerek hazırlanır. Bu nedenle öğrenme
ünitelerinden önce gerekli ön öğrenmelerin sağlanması, gerekli oldukları yer ve zamanda
kullanıma hazır bulunmaları öğrenmede can alıcı bir yere ve öneme sahiptir.
Tam öğrenme yaklaşımının öğrenci nitelikleri değişkenini; bilişsel ve duyuşsal giriş
davranışları oluşturmaktadır. Senemoğlu’na (1987) göre bilişsel giriş davranışları,
okuduğunu anlama ve dili kullanma gibi öğrenme için gerekli olan yeni davranışların
öğrenilmesini sağlayan ya da kolaylaştıran ön öğrenmelerdir. Her yeni öğrenmenin
önceki öğrenmelere dayalı, sonrakileri hazırlayıcı olması nedeniyle tam öğrenmenin
sağlanabilmesi için öğrenme-öğretme sürecinin başında eksik olan bilişsel giriş
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davranışlarının tamamlanması gereklidir. Öğrencilerin başarılarındaki değişkenliğin
%50’sini açıklama gücünde olan bilişsel giriş davranışlarının tam olması, aşamalı
dizilerde yer alan diğer ünitelerdeki davranışların öğrenilmesini ya olanaklı kılacak ya da
kolaylaştıracaktır. Bu durum öğrencilerde akademik öz güven oluşmasına yardımcı olur.
Senemoğlu’na (2018, s. 448) göre duyuşsal giriş davranışları arasında en önemli özellik
bireyin akademik öz güvenidir diğer ifadeyle öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayanarak
herhangi bir öğrenme içeriğini öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin algısıdır. Tam öğrenme
sürecinde yukarıda değinilen bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları Türkçe öğretiminde
de öğrenme içeriklerinin aşamalılık ilişkisi temel alınarak tasarlandığından önemlidir.
Niteliği artırılmış üniteye hazırlık bölümleriyle; öğrencilerin ön öğrenmeleri gözden
geçirilebilir, tekrar edilebilir veya gerekli ön öğrenmeler gerçekleştirilebilir. Bu işlem
öğrencilerin; öğrenme düzeyleri arasındaki farkın azalmasına, öğrenme sürecinin daha
kısa sürmesine ve etkili olmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla da öğrencilerin Türkçe
öğrenmede akademik öz güvenlerinin gelişmesi sağlanabilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarında tüm alıştırmalardan önce yönlendirici
sembollerden yararlanılmıştır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise yönlendirici
sembollerden;

anlama,

konuşma,

yazma

ve

dinleme

bölümlerinin

başında

yararlanılmıştır. Bu bölümler altında hazırlanan alıştırmalar için tekrar bir sembol
kullanımına gidilmemiştir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise bazı alıştırma
yönergeleri semboller yoluyla desteklenirken bazılarında böyle bir kullanıma
gidilmemiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise ne bölümler ne de
alıştırmalar için sembol kullanımına başvurulmuştur. Sadece A1 düzeyindeki ders
kitabında yer alan dinleme bölümlerinde CD resmine ve ses kaydı numarasına yer
verilmiştir. Fakat A2 düzeyindeki ders kitabında bu uygulamaya yer verilmemiştir (bk.
Tablo 22). Öğretim setlerinde evrensel nitelikte ve herkes tarafından kolay anlaşılabilir
yönlendirici sembol kullanımı özellikle temel seviyede alıştırma yönergelerinin kolay
anlaşılmasına yardımcı olabilir.
Ünite sonunda kelime listesi bölümüne sadece “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ders
kitaplarında yer verilmiştir. “Yedi İklim Türkçe” ders kitapları sonunda ise ünitelere göre
kelime listesinin yer aldığı dizin bölümü oluşturulmuştur. Buna karşın “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde bu bölüme yer
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verilmemiştir (bk. Tablo 22). Ünite sonlarında verilen kelime listeleri; ünitede öğrenilen
kelimelerin hatırlanması, gözden geçirilmesi ve tekrar edilmesi gibi amaçlara hizmet
eder.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında alıştırmalar; okuma, dinleme,
yazma ve konuşma sırasına uygun olarak verilmiştir. Diğer bir ifadeyle beceri alanlarına
göre alıştırmaların verilişinde bir sistematiklik bulunmaktadır (bk. Tablo 22). “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında yer alan temalarda alıştırmalar; anlama,
konuşma, yazma ve dinleme sıralamasına uygun olarak verilmiştir. “Yedi İklim Türkçe”
setinin ders kitabında ise temalar genellikle dinleme veya okuma metinlerine yönelik
alıştırmalarla başlarken konuşma veya yazma alıştırmalarıyla sonlandırılmaktadır. “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise alıştırmalar becerilere göre belirli bir sıra
izlememektedir. Sadece üniteler standart olarak karşılıklı konuşma alıştırmalarıyla
sonlandırılmaktadır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinin ders kitaplarında her
ünite sonunda değerlendirme alıştırmalarına yer verilirken “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ders kitaplarında bu bölüme yer verilmemiştir (bk.
Tablo 22). “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında değerlendirme
bölümünde farklı türde alıştırmalara yer verilirken “Yedi İklim Türkçe” setinin ders
kitaplarında sekiz veya on sorudan oluşan çoktan seçmeli test maddelerine yer verilmiştir.
Bu bölümün niteliğinin artırılarak ders ve çalışma kitaplarında yer verilmesi öğrenmeöğretim sürecinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. İzlemeye veya biçimlendirmeye
yönelik olarak her ünitenin sonunda üniteyle ilgili tüm kazanımların yoklandığı bu tür
değerlendirmeler; öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin, yanlışlarının ve eksiklerinin
belirlenmesi ve sonuca göre alınacak eğitsel önlemlere karar verilmesi ve öğretimin
verimliliğini artırmak amacıyla yapılır (Sağlam, 2012, s. 34; Tan, 2008, s. 210). Ünite
sonlarında ünitenin hedef davranışlarının kazanılıp kazanılmadığını anlamak için yeni
üniteye başlamadan önce değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bir önceki ünitede öğrenme
eksiklikleri varsa sonraki ünitede bazı konuların öğrenilmesini engelleyebilir (Kılıç ve
Seven, 2008, s. 83). Üniteler aşamalılık ilkesine göre sıralandığından bir sonraki ünite
için ön koşul olan bir ünitenin davranışlarının yeterli düzeyde öğrencilere kazandırılması
amaçlanır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar doğrultusunda yeni üniteye başlamadan önce
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ek çalışma, ödev veya alıştırmalar yoluyla öğrenme eksiklerinin giderilmesi diğer bir
ifadeyle ön koşul davranışların kazandırılması gerekir (Tan, 2008, s. 210). Ünite
sonlarında yer verilen değerlendirme bölümleri aynı zamanda öğretmenlerin de yerine
getirdikleri öğretim hizmetinin kalitesini gözden geçirme ve elde edilecek sonuçlara göre
öğretim sürecinde kullandığı teknikleri yenilemesi gibi olanaklar sağlar. Sonuç olarak
ünite sonlarında yer verilecek nitelikli değerlendirme bölümlerinin; öğrenilen konuların
pekiştirilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi, öğrencilerde sınav
kaygısını azaltması hem öğrencilere hem de öğretmenlere öğretim süreci hakkında geri
bildirim vermesi açısından faydalı olabileceği düşünebilir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinin ders kitaplarında
ünite sonunda öz değerlendirme bölümlerine yer verilirken “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders kitaplarında bu bölüme
yer verilmemiştir (bk. Tablo 22). Öz değerlendirme bölümlerinde öğrenciler verilen
ölçütlere göre kendi performansını karşılaştırır ve ünite sonunda istenilen kazanımlara
erişi düzeyini değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini tespit eder. Bu tür
değerlendirmelerin; öğrencilerin öğrenme sorumluluğunun farkına varması, kendi
kendilerini değerlendirmesi, yapabiliyorum duygularının gelişimi, eksik yönlerinin
giderilmesi gibi açılardan yararları olduğu söylenebilir. Çünkü etkin bir öz
değerlendirme; öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini, yeteneklerini geliştirmelerinde
ve öğrendiklerinin farkında olmalarında son derece önemlidir (Bahar, Nartgün, Durmuş
ve Bıçak, 2015, s. 136).

3.2.6. Temel Seviye Çalışma Kitaplarında Ünite Tasarımları Değerlendirilmesi
Bu bölümde temel seviyede çalışma kitaplarında ünite tasarımları incelenecek ve çalışma
kitaplarındaki ünite tasarımları ders kitaplarıyla da ilişkilendirilerek karşılaştırmalı olarak
değerlendirilecektir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin çalışma kitaplarında için içindekiler sayfası
hazırlanmamıştır. Çalışma kitapları renksiz sayfalardan oluşmaktadır. Çalışma
kitaplarında ünite ve temalar ders kitabıyla benzerlik göstermektedir. Fakat ders
kitaplarında yer alan; “Dinleme”, “Okuma”, “Sınıf Dili” ve “Neler Öğrendik”
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bölümlerine çalışma kitaplarında yer verilmemiştir. Çalışma kitaplarında ilk tema
haricindeki tüm temalar; “Hazırlık Çalışması”, “Okuma” ve “Dil Bilgisi” bölümlerinden
oluşmaktadır. Üniteler ise standart olarak “Eğlenelim Öğrenelim” bölümüyle
sonlandırılmaktadır. Çalışma kitaplarının ekler kısmında “Cevap Anahtarı” ve ders
kitaplarında olduğu gibi “Notlar” kısmına yer verilmiştir.
“Yedi İklim Türkçe” setinde çalışma kitapları için de içindekiler bölümü hazırlanmıştır.
Çalışma kitaplarında üniteler, ders kitaplarında yer alan aynı ünite kapak sayfasıyla
başlamaktadır. Çalışma kitapları renkli sayfalardan oluşmaktadır. Çalışma kitaplarında
ders kitabıyla paralel olarak ünitelerde tema ayrımına gidilmemiştir. Alıştırmalar, tüm
üniteye göre hazırlanmıştır. Bu durum, ders kitabında her temada ele alınan öğrenme
içeriklerinin farklı olmasından dolayı hangi alıştırmaların hangi temaya göre yapılacağı
konusunda belirsizlik oluşturmamaktadır. Çalışma kitaplarında dinleme ve konuşma
becerilerine yönelik alıştırmalara yer verilmemiştir. Çalışma kitabının ekler bölümünde
herhangi bir içerik yer almamaktadır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin çalışma kitaplarında ise ünite ve temalar ders
kitaplarıyla benzer şekilde hazırlanmış ve isimlendirilmiştir. A1 düzeyindeki ders
kitabından farklı olarak A1 düzeyindeki çalışma kitabına; harf, sayı ve kelime
alıştırmaları içeren “Giriş” adı altında beş sayfadan oluşan bir ünite eklenmiştir. Çalışma
kitapları renkli sayfalardan oluşmaktadır. Üniteler, ders kitaplarında yer alan aynı ünite
kapak sayfasıyla başlamaktadır. Beceriler açısından bakıldığında ise ders kitabına paralel
olarak; anlama, konuşma, yazma ve dinleme bölümlerine yer verilmiştir. Ancak A2
düzeyindeki çalışma kitabında konuşma bölümüne yer verilmesine rağmen bu bölümde
öğrencilerin kendi başına yapabileceği alıştırma türlerine yer verilmiştir. Bu açıdan
bakıldığında iki çalışma kitabı arasında tutarlılık bulunmadığı görülmektedir. A1
düzeyindeki çalışma kitabında birinci ünitenin dördüncü temasında ve üçüncü ünitenin
ikinci temasında dinleme bölümüne yer verilmemiştir. Çalışma kitaplarının ekler
kısmında “Cevap Anahtarı” ve ünitelere göre bölümlendirilmiş “Seçilmiş Söz Varlığı”
kısmına yer verilmiştir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin çalışma kitaplarında ders kitabına benzer
nitelikte içindekiler sayfasına yer verilmiştir. Çalışma kitapları renksiz sayfalardan
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oluşmaktadır. Çalışma kitabında temalar ders kitaplarıyla paralellik göstermektedir.
Çalışma kitabının ek kısmında herhangi bir içeriğe yer verilmemiştir.
Çalışma kitaplarında kullanılan ünite tasarımlarından yola çıkılarak bu kitaplarda yer alan
beceri alanlarıyla ilgili alıştırmalar belirlenmiş ve alıştırma kullanımına yönelik veriler
Tablo 23’te karşılaştırılmıştır.
Çalışma Kitabı

Dinleme

Konuşma

Okuma

Yazma

Dil Bilgisi

Kelime

İstanbul A1-A2

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Yedi İklim A1-A2

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Gazi A1-A2

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yeni Hitit A1-A2

Var

Yok

Var

Var

Var

Var

Tablo 23: Temel Seviye Çalışma Kitaplarında Alıştırmaların Dil Becerileri
Açısından Karşılaştırılması
Tablo 23’te görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setlerinin çalışma kitaplarında dil becerilerinden sadece dinleme ve konuşma
alıştırmalarına yer verilmemiştir ancak tüm setlerin çalışma kitaplarında okuma ve yazma
alıştırmalarının yanı sıra dil bilgisi ve kelime alıştırmaları da bulunmaktadır. “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin çalışma kitaplarında
dinleme alıştırmalarına yer verilmiştir fakat “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin
çalışma kitaplarında bulunan dinleme alıştırmalarının sayısı sınırlıdır. Temel seviye
çalışma kitaplarında toplam 11 tane dinleme alıştırması bulunmaktadır. “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” setinin çalışma kitaplarında ise temel seviyede toplam 24 temanın 22’sinde
dinleme alıştırması bulunmaktadır. Konuşma becerisi açısından çalışma kitapları
karşılaştırıldığında ise konuşma alıştırmalarına sadece “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 düzeyindeki çalışma kitaplarında yer verildiği görülmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin
çalışma kitaplarının; renksiz sayfalardan oluşması, tüm çalışma kitaplarının dört temel
beceriyi kapsamaması, bazı çalışma kitaplarının ders kitabındaki tema ayrımıyla tutarlı
olmaması gibi nedenler çalışma kitaplarına yeteri kadar önem verilmediği ve bir ödev
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kitabı olarak kullanıldığı veya hazırlandığı algısını oluşturabilir. Çalışma kitaplarının
mevcut tasarımları değerlendirildiğinde ise öğrencilerin kendi başlarına yapabilecekleri
alıştırmaların yoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. Kılıç ve Seven’de (2008, s. 183)
aşağıdaki alıntıda görüldüğü gibi günümüzde çalışma kitaplarının bu doğrultudaki
işlevselliğine dikkat çekmekte ve ders sonrası öğrencilerin öğrendikleri konuların
tekrarını sağlayan bir kaynak olarak görüldüğünü vurgulamaktadır:
Oysa çalışma kitabının, aynı zamanda öğretim süreci içerisinde öğrenciye çalışmalarıyla
ilgili rehberlik etmesi gerekir. Çünkü öğrenciler ne, ne zaman ve nasıl öğreneceklerini, nasıl
pekiştireceklerini öğrenmek isterler. Bu nedenle çalışma kitaplarında alıştırmaların yanı sıra;
üniteye hazırlık sorular, ünitenin önemini, ünitenin genel hedeflerini, ünitenin davranışsal
hedefleri, ünite konuları, üniteye ait kavramlar ve genellemeler, öğretim yöntemi, öğretim
araç ve gereçleri, öğretim etkinlikleri, ünitenin özeti gibi rehber bölümlerin de sunulması
faydalı olacaktır.

Çoşkun’a (2017, s. 245) göre de çalışma kitaplarının ders kitaplarının yapısına ve
içeriğine uygun olarak hazırlanması, içeriğinde ders kitaplarındaki etkinlik ve
alıştırmaları zenginleştirici ve güçlendirici sınıf ve/veya ev ortamında yapılacak
çalışmalar bulundurmalıdır. Bu bilgiler ışığında çalışma kitaplarının; ders kitaplarına
paralel olarak hazırlanması, öğrenilen konuların pekiştirilmesine yönelik alıştırmalar
içermesi, ders kitaplarında bulunan bilgi ve becerilerin kazandırılmasına ve bu
kazanımların ölçmeye yönelik alıştırmalar içermesi gerektiği sonucuna varılabilir.
Öğrenme hedeflerinin öğrencilere kazandırılmasında sadece ders ve çalışma kitaplarının
da yetersiz kalması da söz konusu olabilir. Öğretmenler, bu durumlarda çalışma kâğıtları,
sunumlar gibi destekleyici materyaller yoluyla öğrenme-öğretme sürecini destekleyebilir.
Bu materyallerin yanı sıra son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan
gelişmelere paralel olarak yabancı dil öğretiminde gerek ders içinde gerekse ders dışında
öğretim setlerini destekleyen çeşitli materyaller kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle
öğrencilerin ders dışında çevrimiçi veya çevrimdışı alıştırmalar yapabilecekleri
yazılımlar ve öğretim setine özgü internet siteleri hazırlanmaktadır. Öğretim setlerini
destekleyen bu tür yardımcı donanımlar ders kitaplarının pazarlanması açısından da önem
taşımaktadır. Son yıllarda ülkemizde üretilen ders kitaplarında da teknoloji destekli
çalışmalar yapılmaktadır ancak ticari amaçla hareket eden büyük yayınevlerinin hızıyla
yarışmak oldukça güç olmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hazırlanacak
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öğretim materyalleri yoluyla öğrencilerin istedikleri yerde ve zaman alıştırma
yapabilecekleri donanım ve yazılımlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır ve bu donanım
ve yazılımların geliştirilmesinde yarar vardır.

3.2. ALIŞTIRMA YÖNERGELERİ
Veri kaynaklarını oluşturan öğretim setleri alıştırma yönergeleri açısından incelendiğinde
yönergelerin farklı şekillerde hazırlandığı görülmektedir. Söz konusu setlerdeki alıştırma
yönergeleri yazımındaki benzerlikler ve farklılıklar açısından incelenerek aşağıda
değerlendirilmiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırma yönergeleri istek kipiyle
oluşturulmuştur. Yönergelerde hitap şekli birinci çoğul şahıstır. Yönerge yazımında uzun
cümleler tercih edilmiştir.
•

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlelere doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyalım
(İstanbul A1 DK, 2017, s. 53).

•

Aşağıdaki boşlukları ad durum ekleri ile dolduralım, uygun fiillerle eşleştirelim
(İstanbul A1 DK, 2017, s. 45).

•

Metni dinleyelim ve bu kişiler Zehra Hanım’ın nesi oluyor? Yazalım (İstanbul A1
DK, 2017, s. 54).

Söz konusu uzun yönerge yazım tercihinin öğretim setinin tamamında geçerli olmadığı
da tespit edilmiştir. Özellikle çalışma kitaplarında yönergelerde kısaltmaya gidildiği
görülmektedir. Örneğin, eşleştirme alıştırmaları için hazırlanmış alıştırmalarda aşağıda
örnek

yönergelerde

görüldüğü

gibi

kısa

ve

işlevsel

yönerge

kullanımıyla

karşılaşılmaktadır:
•

Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim (İstanbul A2 ÇK, 2017, ss. 5-10).

•

Aşağıdakileri eşleştirelim (İstanbul A2 ÇK, 2017, s. 18).

•

Eşleştirelim (İstanbul A2 ÇK, 2017, ss. 30-32).

Aynı alıştırma türü için hazırlanmış yönergeler bazılarında kısa bazılarında ise uzun
cümleler kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, öğretim setinde yönergeler arasında
birliktelik ve tutarlılık bulunmadığı anlamına gelmektedir.

159

“Yedi İklim Türkçe” setinde alıştırma yönergeleri istek kipiyle oluşturulmuştur.
Yönergelerde hitap şekli birinci çoğul şahıstır. Tek bir görev içeren alıştırmalar için
“Cevaplayalım.”, “Tamamlayalım.”, “Dinleyelim.”, “İşaretleyelim.”, “Okuyalım.”,
“Yazalım.”, “Konuşalım.”, “Cümle kuralım.” gibi yönergeler kullanılmıştır. İki görev
içeren alıştırmalarda ise “Okuyalım, dolduralım.”, “Okuyalım, tamamlayalım.”,
“Tamamlayalım, eşleştirelim.” gibi iki kelimeden oluşan yönergeler kullanılmıştır. Ders
ve çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma yönergeleri özellikle temel seviyede Türkçe
öğrenen öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte basit, kısa ve açık bir şekilde
ifade edilmiştir.
“Yedi İklim Türkçe” setinde çoğunlukla alıştırma yönergelerinden hemen sonra tematik
başlıklara yer verilmiştir. Bu durum, alıştırmanın konusu hakkında öğrencilere fikir
vermek, öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak açısından faydalı görülebilir. Şekil 54’te
görüldüğü gibi, “Dinleyelim, yazalım.” yönergesinin hemen altında olarak “Peronda”
başlığı yer almaktadır. Öğrenciler, bu başlık sayesinde dinleme metnin bir peronda
gerçekleşeceğini bilir ve zihinsel olarak kendilerini peronda gerçekleşecek bir metne
hazırlar.

Şekil 54: Tematik Başlık Kullanımı Örneği (Yedi İklim Türkçe A2 DK, 2015, s. 23)
“Yedi İklim Türkçe” setinde “Yerleştirelim.”, “Tamamlayalım.” ve “Boşlukları
dolduralım.” yönergelerinin kullanımı açısından uyumsuzluk ve tutarsızlık durumu söz
konusudur. Yönerge altında verilen kelimelerin cümlelerde boş bırakılan yerlere
kelimelere herhangi bir ek getirilmeksizin yazılması gereken bazı alıştırmalarda
“Yerleştirelim.”,

“Tamamlayalım.”

veya

“Boşlukları

dolduralım.”

yönergesi

kullanılmıştır. Örneğin; “Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında 10.
sayfada yer alan birinci alıştırmada “Yerleştirelim.”, 32. sayfada yer alan üçüncü
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alıştırmada “Tamamlayalım.”, 104. sayfada “Boşlukları dolduralım.” şeklinde
verilmiştir. Bu tür alıştırmalar için öğretim setinde “Yerleştirelim.” yönergesinin
kullanımı daha ağır bastığından diğer yönergelerin de bu doğrultuda yazılması yönergeler
arasında uyum ve birliktelik sağlaması, öğrencilerin benzer alıştırmalarda alışkanlık
kazanması ve kavram karmaşanın önüne geçmek adına yararlı olabilir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise; anlama, konuşma, yazma ve dinleme
bölümlerinin altında verilen alıştırma yönergeleri emir kipiyle oluşturulmuştur. Alıştırma
yönergelerinde hitap şekli çoğunlukla ikinci çoğul şahıstır:
•

Aşağıdaki diyaloğu okuyunuz. Siz de diyaloglar oluşturunuz (Gazi A1 DK, 2015,
s. 8).

•

Aşağıdaki metni okuyunuz. Siz de kendiniz ve ailenizi tanıtan kısa bir metin
yazınız (Gazi A1 DK, 2015, s. 13).

•

Paragraftaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz (Gazi A2 DK, 2015, s. 6).

Yukarıda örnek olarak verilen alıştırma yönergelerinde görüldüğü gibi öğrencilerden
yerine getirilmesi istenen görev(ler), uzun cümleler yoluyla açıklanmıştır. Doğru-yanlış,
eşleştirme, cümle kurma gibi bazı alıştırma türlerinde alıştırmanın ilk maddesi örnek
olarak verilmiştir. Şekil 55’te bir bölümü örnek olarak verilen alıştırmada görüldüğü gibi
öğrencilerden verilen fiilleri kullanarak izin cümleleri kurmaları beklenmektedir. Bu
görev için alıştırmanın ilk maddesi cevaplanmış ve öğrencilere alıştırmanın nasıl
yapılacağı konusunda fikir verilmiştir. Fakat örnek verme işlemi, öğretim setinin
tamamında becerilere veya alıştırma türlerine göre standart bir şekilde uygulanmamıştır.

Şekil 55: Alıştırmalarda Örnek Kullanımı (Gazi A1 DK, 2015, s. 43)
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde bazı alıştırma yönergelerinin kısa bir olay veya
hikâye yoluyla desteklendiği de görülmektedir.
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Örnek 1: Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde sıralayınız. Haydi, anneannemin çikolatalı
kekinden yapalım. Şimdi bana yardımcı olur musunuz? Bu malzemeleri marketten alır
mısınız? (Gazi A1 DK, 2014, s. 37).
Örnek 2: Yolculuk için valiz hazırlıyoruz. Valize aşağıdaki eşyaları koyacağız. Eşyaların
adlarını söyleyiniz (Gazi A1 DK, 2014, s. 48).
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırma yönergeleriyle ilgili karşılaşılan diğer bir
durum ise boşluk doldurma, tamamlama ve eşleştirme alıştırmalarında yaşanan kavram
karmaşasıdır. Bu tür alıştırmalar için hazırlanan yönergelerde aşağıda verilen örnek
yönergelerde görüldüğü gibi kelime, sözcük ve ifade kavramlarının kullanıldığı
görülmektedir.
Örnek:
•

Aşağıdaki kelimelerle cümleleri tamamlayınız (bk. A1 DK’de s. 13,14, 15, 17, 21,
31, 37, 39, 43, 48, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 79, 80 89, 92, 101, 109; A2 DK’de 5, 6,
19, 24, 30, 32, 37, 42, 60, 61, 64, 68, 82, 83).

•

Aşağıdaki (uygun) sözcüklerle metni tamamlayınız (bk. A1 DK’de s. 15,19, 27,
33, 47, 48, 56, 58, 92; A2 DK’de 6, 14, 19, 29, 37, 45, 49, 50, 53, 61, 72).

•

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız (bk. A1 DK’de s. 53, 75, 88;
A2 DK’de s. 9, 17, 19, 55, 78, 81, 85, 83, 90).

Öğretim setinde sıklıkla karşılaşılan bu durum bir kavrama karşılık kitabın her yerinde
aynı kelimelerin kullanılması ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Demirel’e (1999) göre
bir ders kitabında “veya” yerine “ya da” kullanılmışsa her yerde “ya da” kullanılmalıdır.
“Örneğin-mesela, kelime-sözcük, cümle-tümce, isim-ad, iletişim-haberleşme, eğitim
programı-müfredat, talimat-yönerge” gibi ikili kullanımlara yer verilmemelidir (akt. Kılıç
ve Seven, 2008, s. 110). Bu nedenle aynı alıştırma türlerine yönelik yönerge yazımında
aynı kitapta aynı kelimelerin kullanılmasına yönergeler arasındaki uyum sağlamak adına
dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde okuma ve dinleme becerisine yönelik olarak
verilen metinler; metne dayalı sorular, çoktan seçmeli testler ve doğru-yanlış
alıştırmalarıyla desteklenmektedir. Metne dayalı sorular ve çoktan seçmeli testler için
“Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.” veya “Metne göre aşağıdaki soruları
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cevaplayınız.” şeklinde yönergeler kullanılırken doğru-yanlış alıştırmaları için “Metne
göre işaretleyiniz.” veya “Aşağıdaki cümleleri metne göre işaretleyiniz.” yönergeleri
kullanılmaktadır. Ancak bazı alıştırmalarda (bk. A1 DK’de s. 87, A2 DK’de s. 5)
“Aşağıdaki soruları cevaplayınız.” yönergesi kullanılmıştır. Okuma anlayamaya yönelik
diğer alıştırma yönergelerinde metne göre vurgusu yapılırken bu yönergelerde
yapılmamıştır. Bu durum, öğrencilerde bu alıştırmaların metinden bağımsız yapılacağı
algısı oluşturabilir. Benzer bir durumda dinleme metnine yönelik olarak hazırlanan iki
farklı alıştırma için hazırlanan yönergeler arasındaki ifade karmaşasıdır. A1 düzeyindeki
ders kitabının 65, 81 ve 99. sayfalarında yer alan dinleme bölümlerinde dinleme metnine
bağlı olarak çoktan seçmeli testlere ve doğru-yanlış alıştırmalarına yer verilmiştir. Bu
alıştırmaların ilk yönergesinde alıştırmaların diyaloğa göre yapılacağı ancak ikinci
alıştırma yönergesinde metne göre yapılacağı ifadesi yer almaktadır. Ancak her iki
alıştırmada bir diyalog yardımıyla yapılacaktır. İkinci alıştırmada yer alan metne göre
ifadesi öğrencilerde doğru-yanlış etkinliğinin farklı bir dinleme metnine göre yapılacağı
algısı oluşturabilir. Öğretim setinde aynı dinleme metnine yönelik olarak hazırlanan iki
alıştırma yönergesi arasında uyum göstermesi açısından bu durum önemlidir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise alıştırma yönergeleri istek kipiyle
oluşturulmuştur. Tek bir görev içeren alıştırmalarda “Yerleştirelim.”, Tamamlayalım.”,
İşaretleyelim.” “Tanıtalım.”, “Karşılaştıralım.” gibi basit cümlelerden oluşan yönergeler
kullanılmıştır. Birden fazla görev içeren alıştırma yönergelerinde ise “Okuyalım,
işaretleyelim.”, “Eşleştirelim, işaretleyelim.”, “Eşleştirelim, başlığını yazalım.”,
“Okuyalım, işaretleyelim, eşleştirelim.” gibi birleşik cümlelerden yararlanılmıştır.
Öğretim setinde özellikle dinleme alıştırmalarında yönergelerinin tematik başlık yoluyla
desteklendiği görülmektedir (bk. Şekil 56).

Şekil 56: Alıştırma Yönergelerinde Tematik Başlık Kullanımı Örneği (Yeni Hitit
A1 DK, 2016, s. 19)
Öğretim setinde bazı alıştırmaların ilk maddesi örnek olarak verilmiştir ancak bu
uygulamanın öğretim setinin tamamında kullanılmadığı da görülmektedir. Şekil 57’de
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örnek olarak verilen alıştırmada görüldüğü gibi eşleştirelim yönergesi doğrultusunda
eşleştirme işleminin nasıl yapılacağı örnekle gösterilmiştir.

Şekil 57: Alıştırmalarda Örnek Kullanımı (Yeni Hitit A1 DK, 2016, s. 65)
Alıştırma yönergelerinin yazımında “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setlerinde kısa cümlelerden oluşan yönergeler tercih edilirken “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde daha uzun cümlelerden
oluşan yönergeler tercih edilmiştir. Bu yönergeler öğrencilerin dil seviyelerinin
üzerindedir. Öğretim setleri, en azından lise düzeyi bir okuldan mezun olduğu öngörülen
öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu durumda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin
daha önceki yaşantılarında gerek ana dil gerekse yabancı dil bağlamında bir başka dil
bildikleri veya öğrendikleri düşünülebilir.

Bu durum, Türkçeyi yabancı dil olarak

öğrenen söz konusu kişilerin geçmiş yaşantılarında dil öğrenme deneyimi yaşadıkları
anlamına gelmektedir. Ayrıca sadece yabancı dil dersi bağlamında değil bütün derslerin
öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarında alıştırmalara başvurulduğu bilinen bir
gerçektir. Bu nedenle öğrencilerin bazı alıştırma türlerine hâlihazırda aşina olduğu kabul
edilebilir. Bu durum, Şekil 58’de verilen örnek bir alıştırma ile açıklanacaktır.

Şekil 58: Uzun Alıştırma Yönergesi Örneği 1 (Gazi A1 DK, 2015: 15)
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Yukarıda örnek olarak verilen alıştırma yönergesi doğrultusunda öğrencilerden öncelikli
olarak verilen fotoğrafları incelemeleri ve daha sonra verilen kelimelerle fotoğrafları
eşleştirmesi

beklenmektedir.

Bu

alıştırma

yönergesi

“Eşleştirelim.”

şeklinde

sadeleştirilebilir çünkü eşleştirme işleminin verilen fotoğraflar ile kelimeler arasında
yapılacağı

anlaşılmaktadır.

Alıştırmanın

tasarımından

fotoğraflarla

kelimelerin

eşleştirilmesi gerektiği ve bir fotoğrafın örnek olarak harfle eşleştirilmesinden dolayı
öğrenciler

tarafından

bu

alıştırmada

neler

yapılması

gerektiği

kolaylıkla

anlaşılabilmektedir. Bu durum, başka bir örnekle de ele alınabilir (bk. Şekil 59). “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinde ünite tasarımında alıştırmalar dört farklı dil becerisi
altında verildiği için öğrenciler, bölüm başlığı ve yönlendirici sembol yardımıyla bir
dinleme alıştırması yapacağını kolaylıkla anlayabilir. Öğrenci için önemli olan, dinleme
metniyle ne yapacağı ve diğer bir ifadeyle dinleme metnine yönelik nasıl bir iş ve eylemde
bulunacağıdır. Bu nedenle, öğrenci için önemli olan “Cevaplandırınız ve işaretleyiniz.”
gibi yönergelerdir. Dolayısıyla verilen örnek alıştırmanın yönergesi daha kısa yazılabilir.

Şekil 59: Uzun Alıştırma Yönergesi Örneği 2 (Gazi A2 DK, 2015, s. 43)
Bununla birlikte öğretim setlerinin sadece bireysel öğrenmeye yönelik olarak
hazırlanmadığı göz ardı edilmemelidir. Öğrenme-öğretme sürecinde alıştırmaların
uygulanması aşamasında öğrencilere rehberlik eden bir öğretmenin ve bazı kitaplarda da
yönlendirici sembollerin veya dil becerilerine göre ayrılmış bölümlerin bulunduğu
unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken diğer bir nokta ise öğrencilerin uzun
yönergelerde odaklanacağı kelime, yerine getirilmesi beklenen veya istenen yerleştirme,
doldurma, eşleştirme, işaretleme vb. iş veya görev ifade eden kelimelerdir. Kılıç ve
Seven’e (2008, s. 111) göre de ders kitaplarında; akıcılığı, duruluğu, sadeliği ve kısalığı
sağlayan cümlelere yer verilmelidir. Duruluğu sağlamak için cümlede dolambaçlı
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ifadelere

sebep

olan,

olmadığında

anlamı

olumsuz

etkilemeyen

kelimeler

kullanılmamalıdır. Benzer şekilde Güneş’te (2003, ss. 44–45) cümlelerin; kısa, net ve
basit olmasının, tam ve tek anlam ifade etmesinin belleğe kolay yerleştiğini ve
cümlelerinin okunabilirliğini artırdığını ifade etmektedir. Ayrıca anlamı tam olarak veren
basit yapılı cümlelerin sıralı ve bağlı cümlelere göre öğrenmede daha etkili olduğu ve
daha iyi anımsandığını belirtmektedir.
Alıştırma yönergeleriyle birlikte; yönlendirici sembol kullanımı, beceri bölümü
başlıkları, alıştırma tasarımları ve örnek kullanımı, yönergelerinin öğrenciler tarafından
kolay anlaşılması için kullanılan yardımcı unsurlardır. Bu yardımcı unsurlar sayesinde
öğrencilere yerine getirilmesi gereken görevin içeriği hakkında bazı ipuçları
sağlanmaktadır.
Genel olarak yönerge yazımının önemli olduğu ve öğrencileri doğru yönlendirecek,
yapılması gerekene odaklanmalarını sağlayacak şekilde kısa, net ve basit olarak
kurgulanması gerektiği söylenebilir. Fakat bazı durumlarda alıştırma yönergelerine
açıklama eklemek gerekebilir. Özellikle konuşma ve yazma alıştırmalarında
“Konuşalım.” veya “Yazalım.” şeklinde kısa yönergeler yazılması yetersiz olabilir ve
yönergeyi destekleyici veya yönlendirici bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda
yönergenin altında ek bilgilere yer verilebilir. Örneğin, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A2 düzeyindeki ders kitabının 7. sayfasında yer alan Ç alıştırmasının yönergesi
“Uzaktaki ailenize veya arkadaşınıza, günlerinizi ve şu anki durumunuzu anlatan bir
mektup yazınız.” şeklindedir. Bu alıştırma yönergesini “Mektup yazalım.” şeklinde
kısaltılması, mektubun kime yazılacağı ve mektubun konusunun ne olacağı gibi
konularda belirsizlik içerebilir. Benzer şekilde “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2
düzeyindeki ders kitabının 46’ncı sayfada yer alan C alıştırmasının yönergesi şu
şekildedir: “Meltem akşamları okul çıkışı gitar kursuna gitmek istiyor. Fakat babası izin
vermiyor. Çünkü kurs pahalı ve geç saatlerde. Meltem babasını ikna etmek istiyor.
Meltem ile babası arasında bir diyalog oluşturunuz”. Bu yönerge de kısa bir olayla
desteklenerek öğrencilerin zihninde bir şema oluşturulmaya çalışılmıştır. Yönerge
doğrultusunda öğrencilerden bir diyalog oluşturmaları beklenmektedir. Yönergenin
“Diyalog kuralım.” şeklinde kısaltılması diyaloğun konusunun ne olacağı konusunda
belirsizlik oluşturacaktır. Bu gibi durumlarda yönerge altında açıklayıcı bilgilere yer
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verilebilir. Sonuç olarak alıştırma yönergelerinin yazımında öğretim setinde yönerge
yazmada benimsenen yaklaşımın önemli rol oynadığı görülmektedir. Veri kaynaklarını
oluşturan öğretim setlerinde yer alan alıştırma yönergeleri Tablo 24’te farklı açılardan
karşılaştırılmıştır.
Ders Kitabı/Seviye

Tematik başlık

Örnek kullanımı

Kullanılan Kip

İstanbul A1-A2

Var

Yok

İstek

Yedi İklim A1-A2

Var

Var

İstek

Gazi A1-A2

Yok

Var

Emir

Yeni Hitit A1-A2

Var

Var

İstek

Tablo 24: Alıştırma Yönergelerinin Farklı Açılardan Karşılaştırılması
Tablo 24’te görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
setlerinde alıştırma yönergelerinin büyük çoğunluğu tematik başlıklarla desteklemiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise dinleme bölümlerinde dinleme metnine bir
başlık verilerek belirli bir standart sağlanmıştır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde
ise tematik başlık kullanımı yaygın değildir. Tematik başlık kullanımına A1 düzeyindeki
ders kitabının yoğunlukla birinci ünitesinde alıştırma yönergesinin hemen öncesinde
başvurulmuştur (bk. s. 6, 8, 11, 15, 19, 20, 38, 40). Ancak öğretim setinin A2 düzeyindeki
ders kitabında alıştırma yönergelerini destekleyici tematik başlık kullanılmamıştır.
Alıştırma yönergelerinden önce veya sonra tematik başlık kullanımı özellikle dinleme ve
konuşma alıştırmalarında öğrencileri yerine getirilecek görevin konusu, kendilerini nasıl
bir durumun beklediği, alıştırmaya konu olan durumun nerede geçtiği gibi konular
hakkında ön bilgiler vererek zihinsel olarak hazırlar. Örneğin; “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabının 30. sayfasında yer alan dinleme
alıştırmasına yönelik olarak “Dinleyelim, tamamlayalım” yönergesi kullanılmıştır.
Yönerge, hemen altında yer alan “Rock Festivali” isimli bir tematik başlıkla
desteklenmiştir. Bu başlık sayesinde öğrenciler alıştırmanın içeriğinin bir müzik festivali
olduğunu anlayacaklar ve dinleme metnine başlamadan önce zihinsel ve duyuşsal olarak
kendilerini dinleme metnine hazırlayacaklardır. Bu açıdan bakıldığında özellikle dinleme
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ve konuşma becerilerine yönelik alıştırma yönergelerini destekleyici tematik başlık
kullanımı yapılacak görev hakkında öğrencilerin zihninde şema oluşturması bakımından
yararlı olduğu düşünebilir.
“Yedi İklim Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setlerinde örnek kullanımına yer verilirken “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setinde örnek kullanımına yer verilmemiştir. Örnek verilen öğretim setlerinde örnek
verilişinde bir standart bulunmamaktadır. Örnek kullanımının alıştırma yönergelerinin
öğrenciler tarafından anlaşılma düzeyini artıracağı açıktır. Örnek kullanımında belirli bir
standarttın sağlanması öğretim setinin bireysel öğrenmeye yönelik kullanılabilirliğini
artırır. Ayrıca öğrencilerin farklı türlerdeki alıştırmalara yatkınlık kazanması açısından
özellikle temel düzeyde hazırlanan öğretim setlerinde örnek kullanımına başvurulması
ders ve çalışma kitaplarını kullanışlı ve işlevsel hâle getirir.
“Yedi İklim Türkçe”, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe”

setlerinde

kullanılan

alıştırma

yönergeleri

karşılaştırmalı

olarak

değerlendirildiğinde yönergelerin istek kipiyle, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde
yönergelerin emir kipinin istek anlamıyla oluşturulduğu anlaşılmaktadır. “Yedi İklim
Türkçe”, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setlerinde alıştırmalarda kullanılan hitap şekli birinci çoğul şahıs iken “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” setinde ikinci çoğul şahıstır.

3.2.1. Alıştırma Yönergelerinin Değerlendirilmesi
Yönergeler, öğrencilere alıştırmada ne yapacakları konusunda rehberlik ederler. Bu
nedenle yönergenin veriliş şekli öğrencilere kolaylık sağlaması ve yol göstermesi
açısından önemlidir. Yönergelerin konumu, yönergeler arasındaki tutarlılık, yönergenin
alıştırma içeriğine uygunluğu gibi noktalar ders kitaplarının etkinliği ve işlevselliği
açısından önemlidir. Bu durum, bir alıştırma yoluyla şu şekilde açıklanabilir. Şekil 60’ta
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabının 72. sayfasında
yer alan “Trafik Kazası” isimli okuma metnine yönelik bazı alıştırmalara yer verilmiştir.
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Şekil 60: Genel Yönerge Kullanımı Örneği (Yeni Hitit, A1 DK, 2016, s. 72)
Şekil 60’ta görüldüğü gibi okuma metninden önce “Yerleştirelim, yanıtlayalım.”
şeklindeki genel bir yönerge verilmiştir. Alıştırma yönergesine göre öğrenciler ilk olarak
kutu içinde verilen kelimeleri metin içinde boş bırakılan yerlere yazacaklardır. Bu
aşamada öğrenciler, önce boş bırakılan yere gelecek uygun kelimeyi tespit edecekler daha
sonra da verilen bu kelimelerden fiil olanlara uygun ekler getirerek ek tamamlama işlemi
yapacaklardır. Okuma metninde verilen boşluklar doldurulduktan sonra metne yönelik
anlama ve kavrama sorularına cevap yazması ve çoktan seçmeli test maddelerini
yanıtlaması beklenmektedir. Bu iki alıştırmadan sonra bir tablo verilmiştir. Son olarak da
verilen tabloda okuma metninde geçen fiiller listelenmiştir. Öğrencilerden tabloda yer
alan fiillerin okuma metninde aldıkları durum ekini işaretlemeleri beklenmektedir. Bu
alıştırmaya yönelik genel yönergede bir talimat yer almamaktadır. Diğer bir ifadeyle
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genel olarak yazılan yönerge bu alıştırmaya uymamaktadır. Özetle “Yerleştirelim,
yanıtlayalım.” şeklinde hazırlanan genel bir alıştırma yönergesinin altında öğrencilerden
dört farklı alıştırma yapmaları beklenmektedir. Her alıştırmada öğrencilerden beklenen
davranış farklı olduğu için her bir alıştırmadan önce yönerge yazmak yerinde olacaktır.
Yukarıda değinilen noktalar da göz önünde bulundurularak veri kaynaklarını oluşturan
öğretim setlerinin temel seviyedeki ders ve çalışma kitaplarındaki alıştırma yönergeleri
farklı açılardan değerlendirilmiştir. Araştırmacı tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda hatalı olan yönergeler tespit edilmiş ve tespit edilen hataların ortak
özelliklerinden yararlanılarak yönerge yanlışları isimlendirilerek gruplandırılmıştır. Bu
gruplandırma şu başlıklar altında yapılmıştır: Fazla yönerge kullanımı, eksik yönerge
kullanımı, alıştırma-yönerge uyumsuzluğu, yönergeler arası kip uyumsuzluğu, yönergede
yanlış bağlaç kullanımı, yönergede ifade hataları, yönergede yazım yanlışları.
Araştırmacı tarafından tespit edilen hatalı yönergelere alan uzmanın görüşü alınarak son
hâli verilmiştir. Hata türleri içeriği açıklanmış ve öğretim setlerinden herhangi birinden
alınan alıştırmayla örneklendirilmiştir. Aynı başlık altında tüm öğretim setlerinde yer alan
ders ve çalışma kitaplarında tespit edilen hatalar listelenmiştir. Listelerde yönerge hatası
tespit edilen alıştırmalara yönelik olarak öneri niteliğinde yeniden yönerge yazılmıştır.
Önerilen yönergelerin yazımında; ilgili öğretim setinde yönerge yazımında kullanılan
üsluptan, alıştırmalarla ilgili tasarımdan, öğretmen kitabında alıştırmayla ilgili yer alan
açıklamalardan ve benzer alıştırmalarda kullanılan yönergelerden yararlanılmıştır.
Önerilen yönergelerin öğretim setinde bulunan diğer yönergelerle bütünlüğü ve uyumu
bozmamasına dikkat edilmiştir.

3.2.1.1. Fazla Yönerge Kullanımı Hatası
Fazla yönerge kullanımı hatası kapsamında değerlendirilen yönergeler iki farklı tür
hatadan oluşmaktadır. Birinci grupta yer alan hatalar, yönergede yerine getirilmesi
beklenen görev veya görevlerden daha fazla yönerge kullanımıyla ilişkiliyken ikinci
grupta yer alan hatalar ise aynı görev için iki kez yönerge kullanımıyla ilişkilidir. Diğer
bir ifadeyle bu tür hatalar, yönergede yazılan bir görevin alıştırmada yer almaması ve aynı

170

alıştırma için iki kez yönerge kullanımı durumlarını içerir. Fazla yönerge kullanımı
durumu aşağıda örnek olarak verilen bir alıştırmayla açıklanabilir (bk. Şekil 61).

Şekil 61: Fazla Yönerge Kullanımı Hatası Örneği (Yeni Hitit A1 DK, 2016, s. 75)
Şekil 61’de görüldüğü gibi “Tamamlayalım, yeniden yazalım.” şeklinde verilen alıştırma
yönergesi altında öğrencilerden ikinci ve üçüncü sorularda verilen cümleleri birinci
cümlede örnek olarak görüldüğü gibi “–mEktE” ekini kullanarak yeniden yazmaları
beklenmektedir. Yönergenin ikinci bölümünde verilen “yeniden yazalım” ifadesi bu
görevi karşılamaktadır ancak yönergede kullanılan “Tamamlayalım” ifadesine yönelik
öğrencilerin yerine getirmesi gereken bir görev diğer bir ifadeyle tamamlanması gereken
bir alıştırma bulunmamaktadır. Bu durum, mevcut yönergede “Tamamlayalım”
yönergesinin fazla olduğunu göstermektedir. Mevcut yönergenin öğretim setinde aynı
türdeki alıştırmalar için kullanılan “Yeniden yazalım.” şeklinde düzeltilmesini gerekli
kılmaktadır. Öğretim setlerinde fazla yönerge kullanımı tespit edilen yönergeler Tablo
25’te bir araya getirilmiştir.
Ders Kitabı

İstanbul A1

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

3/C

47/7

DK

Kullanılan Yönerge

Önerilen Yönerge

Metinleri dinleyelim.

Metinleri dinleyelim. Resimleri

Nerede konuşuyorlar?

sıralayalım.

Resimleri sıralayalım.
Yedi

İklim

4/C

92/5

Okuyalım, cevaplayalım.

Okuyalım.

İklim

7/A

139/3

İnceleyelim, cevaplayalım,

İnceleyelim, cevaplayalım.

A1 DK
Yedi

yazalım.

A1 DK
Yedi
A1 DK

İklim

8/B

164/5

Okuyalım, eşleştirelim,
tamamlayalım.

Okuyalım, tamamlayalım.
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Yedi

İklim

4/C

82/1

Okuyalım, cevaplayalım.

Okuyalım.

İklim

6/C

127/3

Dinleyelim, tamamlayalım,

Dinleyelim, cevaplayalım.

A2 DK
Yedi

cevaplayalım.

A2 DK
Yedi

İklim

7/B

140/6

Okuyalım, cevaplayalım.

Okuyalım.

İklim

8/C

165/C

Dinleyelim, eşleştirelim,

Dinleyelim.

A2 DK
Yedi

işaretleyelim.

A2 DK
Yedi

İklim

7

87/14

Okuyalım yazalım.

Okuyalım.

İklim

8

98/12

Okuyalım, cevaplayalım.

Okuyalım.

İklim

4

44/6

Okuyalım, işaretleyelim,

Okuyalım, işaretleyelim.

A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A2 ÇK

cevaplayalım.

Gazi A1 ÇK

4/2

67/B

Aşağıdaki ifadeleri

Aşağıdaki ifadeleri yukarıdaki

yukarıdaki metne göre

metne göre eşleştiriniz.

eşleştiriniz ve cümleleri
tamamlayınız.
Gazi A2 ÇK

4/2

57/B

Aşağıdaki diyaloğu anlamlı

Aşağıdaki diyaloğu sıralayınız.

şekilde sıralayanız ve
numaralandırınız.
Yeni

Hitit

4/3

52/22

Yanıtlayalım, işaretleyelim.

Yanıtlayalım.

Hitit

5/3

67/26

Eşleştirelim, yazalım.

Yazalım.

Hitit

6/2

75/17

Tamamlayalım, yeniden

Yeniden yazalım.

A1 DK
Yeni
A1 DK
Yeni

yazalım.

A1 DK
Yeni
A1 DK

Hitit

6/3

78/23

Yerleştirelim,

Tamamlayalım.

tamamlayalım.

Tablo 25: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Fazla Yönerge Kullanımı Hataları
Tablo 25’te görüldüğü gibi fazla yönerge kullanımı hatası en çok “Yedi İklim Türkçe”
setinde tespit edilmiştir. Bunun nedeni, okuma metinlerinden önce “Okuyalım,
cevaplayalım” şeklinde verilen yönergenin yanı sıra öğrencilerin metne yönelik olarak
yapacağı anlama ve kavrama sorularından önce de “Cevaplayalım” yönergesinin
kullanımıyla ilgilidir. “Cevaplayalım” yönergesi iki kez kullanılarak yönerge tekrarına
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gidilmiştir. Okuma metninin öncesinde verilen yönergenin “Okuyalım” şeklinde
kullanılmasıyla yönerge tekrarının önüne geçilebilir.

3.2.1.2. Eksik Yönerge Kullanımı Hatası
Eksik yönerge kullanımını hatası, alıştırmada yerine getirilmesi beklenen görev veya
görevler için yönergede herhangi bir ifadenin bulunmamasıyla ilgilidir. Diğer bir ifadeyle
alıştırmada yapılması gereken bir görevin yönergede yer almaması durumudur.
Alıştırmaya yönelik hiçbir yönergenin kullanılmaması bu kapsamda değerlendirilen diğer
bir hata türüdür.
Alıştırma yönergesinde öğrencilerden yerine getirmesi beklenen her görev için bir
yönerge yazılır. Alıştırmada öğrenciler tarafından yerine getirilmesi beklenen görevlerin
sırasıyla ve eksiksiz yazılması, zaman kaybını ve alıştırmada ne yapılacağı konusundaki
belirsizliği önleyecektir. Bu durum, Şekil 62’de verilen örnek bir alıştırma yönergesiyle
açıklanabilir.

Şekil 62: Eksik Yönerge Kullanımı Hatası Örneği (Yedi İklim A1 ÇK, 2015, s. 50)
Yukarıda verilen alıştırma yönergesinde görüldüğü gibi “Fıkrayı okuyalım.” yönergesi
altında öğrencilere bir metin verilmiştir. Öğrencilerden metni okuduktan sonra metne
dayalı olarak hazırlanan üç soruyu cevaplandırması da beklenmektedir ancak bu görev
için yönergede bir ifade bulunmamaktadır. Alıştırma tasarımdan sorulara cevap verileceği
öğrenciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ancak mevcut yönerge, alıştırmada
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öğrencilerden beklenen görevleri tam olarak kapsamadığından “Fıkrayı okuyalım,
cevaplayalım.” şeklinde düzeltilebilir. Öğretim setlerinde bu bağlamda tespit edilen eksik
yönerge hataları Tablo 26’da bir araya getirilmiştir.
Ders Kitabı
İstanbul A1

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

3/C

24/7

ÇK

İstanbul A2

2/C

32/7

DK
İstanbul A2

1/C

9/4

ÇK

Yedi

Kullanılan Yönerge

Önerilen Yönerge

Aşağıdaki kelimelerin zıt

Aşağıdaki kelimelerin zıt

anlamlılarını tablolardan

anlamlılarını tablolardan bulalım,

bulalım ve örnekteki gibi

örnekteki gibi işaretleyelim ve

işaretleyelim.

yazalım.

Aşağıdaki ikilileri “ile”

Aşağıdaki ikilileri eşleştirelim ve

kullanarak eşleştirelim.

“ile” kullanarak yazalım.

Aşağıdaki kelimeleri “-LI”

Aşağıdaki kelimeleri “-LI” ekini

ekini kullanarak örnekteki

kullanarak örnekteki gibi

gibi eşleştirelim.

eşleştirelim ve yazalım.

İklim

1/B

18/3

-

İnceleyelim.

İklim

1/B

20/7

Söyleyelim, yazalım.

İşaretleyelim, söyleyelim,

A1 DK
Yedi

yazalım.

A1 DK
Yedi

İklim

2/B

43/

-

İnceleyelim.

İklim

6/C

128/

-

İnceleyelim.

İklim

7/A

139/2

Konuşalım.

Konuşalım, yazalım.

İklim

2/C

44/3

Dinleyelim, cevaplayalım.

Dinleyelim, cevaplayalım,

A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A2 DK
Yedi

tamamlayalım.
İklim

5/A

92/1

Okuyalım, dolduralım.

cevaplayalım.

A2 DK
Yedi

İklim

4/C

87/7

Okuyalım, yazalım.

A2 ÇK
Yedi

Okuyalım, dolduralım,

Okuyalım, ülkemize ait bir tatlı
tarifi yazalım.

İklim

2

27/23

Okuyalım.

Okuyalım, cevaplayalım.

İklim

3

36/9

İnceleyelim, cevaplayalım.

İnceleyelim, tamamlayalım,

A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK

cevaplayalım.
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Yedi

İklim

4

50/15

Fıkrayı okuyalım.

Fıkrayı okuyalım, cevaplayalım.

İklim

3

37/13

Okuyalım, işaretleyim.

Okuyalım, işaretleyelim,

A1 ÇK
Yedi
A2 ÇK

cevaplayalım.

Gazi A1 DK

6/2

103/

-

Dinleyiniz ve boşlukları
doldurunuz.

Gazi A2 DK

Gazi A2 DK

Gazi A1 ÇK

3/3

5/1

6/1

51/A

78/A

88/A

Aşağıdaki cümlelerde -

Aşağıdaki cümlelerde –DA’nın

DA’nın yazımıyla ilgili

yazımıyla ilgili bazı yanlışlar

bazı yanlışlar vardır. Yazım

vardır. Yazım yanlışlarını

yanlışlarını bularak

düzelterek cümleleri yeniden

düzeltiniz.

yazınız.

Aşağıda karışık verilen

Aşağıda karışık verilen cümleleri

cümleleri paragraf halinde

sıralayanız ve paragraf halinde

yeniden yazınız.

yazınız.

Kutlama mesajlarını uygun

Kutlama mesajlarını uygun

kartlara yazınız.

kartlarla eşleştiriniz ve kartlara
yazınız.

Yeni

Hitit

1/3

16/24

Okuyalım, yanıtlayalım.

yanıtlayalım.

A1 DK
Yeni

Hitit

4/1

44/1

A1 DK
Yeni

Hitit

5/1

56/1

Tamamlayalım,

Tamamlayalım, eşleştirelim,

eşleştirelim, sıralayalım.

sıralayalım, yanıtlayalım.

Dinleyelim, yerleştirelim.

Dinleyelim, eşleştirelim,
işaretleyelim.

A1 DK
Yeni

Hitit

6/2

72/10

Yerleştirelim, yanıtlayalım.

Hitit

6/2

74/13

A1 DK
Yeni

Yerleştirelim, yanıtlayalım,
işaretleyelim.

A1 DK
Yeni

Okuyalım, işaretleyelim,

Yanıtlayalım, kontrol

Yanıtlayalım, kontrol edelim,

edelim.

işaretleyelim.

Hitit

7/1

83/8

Yerleştirelim.

Yerleştirelim, tamamlayalım.

Hitit

7/2

84/42

İşaretleyelim, dinleyelim.

İşaretleyelim, dinleyelim,

A2 DK
Yeni

karşılaştıralım.

A2 DK
Yeni

Hitit

7/3

90/29

Yanlışı çizelim.

Yanlışı çizelim, eşleştirelim.

Hitit

8/1

94/6

Dinleyelim, işaretleyelim.

Dinleyelim, yanıtlayalım,

A2 DK
Yeni
A2 DK

işaretleyelim.
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Yeni

Hitit

10/1

118/5

Okuyalım, eşleştirelim.

yazalım.

A2 DK
Yeni

Okuyalım, eşleştirelim ve

Hitit

10/2

123/18

Anlatalım.

Seçelim, anlatalım.

Hitit

10/3

124/19

Okuyalım, eşleştirelim.

Okuyalım, eşleştirelim,

A2 DK
Yeni

yerleştirelim.

A2 DK
Yeni

Hitit

2/1

2/14

Eşleştirelim.

Eşleştirelim, tümce kuralım.

Hitit

5/1

33/6

Yanıtlayalım.

Tamamlayalım, yanıtlayalım.

Hitit

8/1

50/2

Tamamlayalım,

Tamamlayalım, yanıtlayalım,

yanıtlayalım.

işaretleyelim.

Tamamlayalım,

Tamamlayalım, işaretleyelim,

işaretleyelim.

eşleştirelim.

A1 ÇK
Yeni
A1 ÇK
Yeni
A2 ÇK
Yeni

Hitit

10/3

67/17

A2 ÇK

Tablo 26: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Eksik Yönerge Kullanımı Hataları
Tablo 26’da görüldüğü gibi öğretim setlerinin tamamında bu hata türüne rastlanmıştır.
Eksik yönerge kullanımıyla ilgili yukarıda belirtilen durumların dışında bazı
yönergelerde de diğer alıştırma yönergeleriyle uyum açısından eksiklikler bulunmaktadır.
Örneğin, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında dinleme
alıştırmaları yönergeleri “Dinleyelim, tamamlayalım.”, “Dinleyelim, işaretleyelim.”,
“Dinleyelim, yazalım.” gibi yönergeler yoluyla aktarılmaktadır (bk. s. 8, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 22, 27, 28, 30, 41, 56, 77, 83, 84, 88, 94, 96, 103, 104, 106, 110, 113, 121, 131,
135, 136, 137, 139, 142, 148, 150). Ancak bazı dinleme alıştırmalarına yönelik verilen
yönergelerde “Dinleyelim.” ifadesine yer verilmemiştir (bk. s. 9, 44, 46, 59, 69, 74, 117,
119, 126). Benzer durum okuma metinlerinden önce verilen yönergelerden önce de söz
konusudur. Okuma metnine yönelik alıştırmalar için okuma metninin hemen üstünde
“Okuyalım, yanıtlayalım.”, “Okuyalım, işaretleyelim.” gibi yönergeler kullanılmıştır (bk.
s. 16, 24, 30, 32, 39, 42, 60, 63, 64, 76, 80, 82, 87, 93, 95, 98, 102, 107, 108, 114, 115,
118, 122, 124, 128, 130, 131, 141,143, 144, 147, 148). Benzer alıştırmalar için bazı
yönergelerde “Okuyalım.” ifadesine yer verilmemiştir (bk. s. 26, 47, 50, 52, 111). Bu
açıdan

bakıldığında

“Dinleyelim.”

ve

“Okuyalım.”

ifadelerinin

yönergede

kullanılmaması alıştırmalarda yapılması beklenen görev veya görevlerin anlaşılması
açısından elbette bir zorunluluk değildir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde
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dinleme ve okuma metinlerine yönelik yönerge yazımında yönlendirici sembollere de
başvurulmuştur. Öğrenciler, bu semboller yardımıyla da dinleme ve okuma yaparak
alıştırmalar yapacağını anlayabilirler. Öğretim setinde kullanılan yönergeler arasında
uyum ve bütünlük oluşturması açısından sayısı az olan bu yönergelere de “Dinleyelim.”
veya “Okuyalım.” ifadeleri eklenebilir.

3.2.1.3. Yönerge-Alıştırma Uyumsuzluğu
Yönerge-alıştırma uyumsuzluğu kapsamında değerlendirilen hatalar yönergenin alıştırma
içeriğiyle tam olarak örtüşmemesi durumunu kapsar. Diğer bir ifadeyle bu hata türü,
yönergenin alıştırma türüne veya içeriğine uygun yazılmamasını ifade etmektedir.
Örneğin, alıştırmada eşleştirme işlemi yapılacaksa alıştırma yönergesinde eşleştirelim,
eşleştiriniz gibi yönergeler yazılması beklenir ancak bu işlem için tamamlayalım şeklinde
bir yönerge yazımında yönerge ve alıştırmanın içeriği arasındaki bir uyumsuzluk durumu
ortaya çıkar (bk. Şekil 63).

Şekil 63: Yönerge-Alıştırma Uyumsuzluğu Hatası Örneği (Yedi İklim A1 ÇK, 2015,
s. 13)
Yukarıda verilen örnek alıştırma görüldüğü gibi “Eşleştirelim.” yönergesi altında ülke ve
dil isimleri verilmiştir. Alıştırmanın ilk maddesi işaretlenerek öğrencilere alıştırmada ne
yapılacağı konusunda fikir verilmiştir. Bu alıştırmada öğrencilerden beklenen, verilen
ülkelerde konuşulan dillerin doğru veya yanlış olduğunu işaretlemeleridir. “Eşleştirelim.”
yönergesi alıştırmanın içeriğiyle birebir örtüşmemektedir. Bu yönergenin öğretim setinde
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benzer alıştırmalar için kullanılan “İşaretleyelim” şeklinde değiştirilmesiyle yönergealıştırma arası uyum sağlanabilir. Öğretim setlerinde yukarıda verilen bilgiler
doğrultusunda yönerge-alıştırma uyumsuzluğu hatası tespit edilen alıştırmalar Tablo
27’de bir araya getirilmiştir.
Ders Kitabı

İstanbul A1

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

4/B

56/1

DK

Kullanılan Yönerge

Önerilen Yönerge

Aşağıdaki resimlere

Arkadaşlık türlerini resimlerle

bakalım. Arkadaşlık

eşleştirelim.

türlerini yazalım.
İstanbul A2

3/C

21/

ÇK
Yedi

Aşağıdaki soruları

Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

cevaplayalım.
İklim

2/B

42/6

Eşleştirelim.

İnceleyelim.

İklim

2/B

43/7

Bulalım, eşleştirelim.

Bulalım, yazalım.

İklim

3/A

61/11

Tamamlayalım.

Yeniden yazalım.

İklim

6/C

130/4

Seçelim, yazalım.

Seçelim, eşleştirelim.

İklim

7/A

139/2

Konuşalım.

Tamamlayalım, konuşalım.

İklim

7/B

147/8

İşaretleyelim, konuşalım.

Yazalım, konuşalım.

İklim

2/A

34/6

Okuyalım, tamamlayalım.

Okuyalım, yazalım.

İklim

2/B

39/1

Dinleyelim, tamamlayalım.

Dinleyelim, yazalım.

İklim

2/B

39/2

Tartışalım.

Konuşalım.

İklim

2/B

39/3

Okuyalım, eşleştirelim.

Okuyalım, listeleyelim.

İklim

3/C

64/7

İnceleyelim, cevaplayalım.

İnceleyelim, yeniden yazalım.

İklim

5/A

96/6

İnceleyelim, tamamlayalım.

İnceleyelim, yeniden yazalım.

A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A1 DK
Yedi
A2 DK
Yedi
A2 DK
Yedi
A2 DK
Yedi
A2 DK
Yedi
A2 DK
Yedi
A2 DK
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Yedi

İklim

6/A

116/4

Dinleyelim, tamamlayalım.

Dinleyelim, işaretleyelim.

İklim

7/B

138/1

Dinleyelim, sıralayalım.

Dinleyelim, cevaplayalım.

İklim

1

10/12

Tamamlayalım.

Eşleştirelim.

İklim

1

13/17

Eşleştirelim.

Tamamlayalım.

İklim

1

13/18

Eşleştirelim.

İşaretleyelim.

İklim

3

31/1

Bulalım, yazalım.

Çizelim, yazalım.

İklim

3

34/6

Cevaplayalım.

Tamamlayalım.

İklim

3

39/14

Tamamlayalım.

İşaretleyelim.

İklim

3

39/15

Tamamlayalım.

Yazalım.

İklim

3

41/17

Okuyalım, tamamlayalım.

Okuyalım, eşleştirelim.

İklim

4

46/8

Fotoğrafları inceleyelim,

Fotoğrafları inceleyelim,

kelimeleri uygun yere

tamamlayalım.

A2 DK
Yedi
A2 DK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK

yazalım.
Yedi

İklim

4

51/19

Kim nereye gidecek?

Okuyalım, cevaplayalım.

İklim

6

77/20

Seçelim, tamamlayalım.

Seçelim, yazalım.

İklim

7

80/2

Okuyalım, yazalım.

Okuyalım, cevaplayalım.

İklim

7

88/16

Cümleleri tamamlayalım.

Cümleleri yeniden yazalım.

İklim

8

94/6

Okuyalım, cevaplayalım.

Okuyalım, işaretleyelim.

İklim

8

97/11

Eşleştirelim.

Listeleyelim.

A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
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Yedi

İklim

8

99/14

Cevaplayalım.

Tamamlayalım.

İklim

8

99/15

Cevaplayalım.

Cümle kuralım.

İklim

1

14/17

Yeniden yazalım.

Cümle kuralım.

İklim

1

14/18

Diyalog yazalım.

Diyaloğu tamamlayalım.

İklim

1

15/19

Okuyalım, dolduralım.

Okuyalım, cevaplayalım.

İklim

1

17/22

Okuyalım, dolduralım.

Okuyalım, işaretleyelim.

İklim

2

20/3

Okuyalım, işaretleyelim.

Okuyalım, yazalım.

İklim

2

27/14

Eğlenelim, bulalım.

Eğlenelim, eşleştirelim.

İklim

3

36/12

İşaretleyelim.

Eşleştirelim.

İklim

5

58/12

Cevaplayalım.

İşaretleyelim.

İklim

7

82/7

İşaretleyelim.

Tamamlayalım.

3/3

53/C

Resimlere bakınız ve

Resimlere bakınız ve aşağıdaki

aşağıdaki uyarı/yasak

uyarı/yasak cümlelerine göre

cümlelerini doğru şekilde

doğru şekilde işaretleyiniz.

A1 ÇK
Yedi
A1 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Yedi
A2 ÇK
Gazi A1 DK

eşleştiriniz.
Gazi A2 DK

Gazi A1 ÇK

2/2

2/3

28/A

47/A

Aşağıdaki notlarla

Aşağıdaki notları fotoğraflardaki

fotoğrafları eşleştiriniz.

uygun yerlere yazınız.

Fişi inceleyiniz, kelimeleri

Fişi inceleyiniz, görselleri ilgili

ilgili görselleri

kelimelerle eşleştiriniz.

işaretleyiniz.
Gazi A1 ÇK

4/4

73/B

Uygun ifadeleri seçiniz ve
bu ifadelere uygun ekler
getirerek metni
tamamlayınız.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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Gazi A1 ÇK

Gazi A1 ÇK

5/2

6/4

81/A

96/A

Cümleleri uygun görseller

Cümleleri görsellerden

ile eşleştiriniz.

yararlanarak tamamlayınız.

Metni okuyunuz ve uygun

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

notları bulunuz.
Gazi A1 ÇK

Yeni

6/4

97/A

Cümleleri uygun şekilde

Altı çizili ifadelere uygun sorular

tamamlayınız.

yazınız.

Hitit

1/2

12/12

Tamamlayalım, konuşalım.

Yanıtlayalım, konuşalım.

Hitit

2/1

21/16

Bir meslek seçelim.

Bir meslek tanıtalım.

Hitit

2/2

24/10

Okuyalım, işaretleyelim.

Okuyalım, sıralayalım.

Hitit

8/2

99/17

Okuyalım, yazalım.

Okuyalım, eşleştirelim.

Hitit

8/3

115/30

Doğruları yazalım.

Yanlışları çizelim.

Hitit

11/1

130/7

Dolduralım, işaretleyelim.

Tamamlayalım.

Hitit

11/2

132/13

Eşleştirelim.

Çözüm önerelim.

Hitit

11/2

135/22

Yerleştirelim, tartışalım.

Yerleştirelim, değerlendirelim.

Hitit

12/1

141/6

Dinleyelim, işaretleyelim.

Dinleyelim, eşleştirelim.

A1 DK
Yeni
A1 DK
Yeni
A1 DK
Yeni
A2 DK
Yeni
A2 DK
Yeni
A2 DK
Yeni
A2 DK
Yeni
A2 DK
Yeni
A2 DK

Tablo 27: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Yönerge-Alıştırma Uyumsuzluğu
Hataları
Tablo 27’de görüldüğü gibi yönerge-alıştırma uyumsuzluğu hatasına öğretim setlerinin
tamamında rastlanılmıştır. Bu hata türü, en çok “Yedi İklim Türkçe” setinde tespit
edilmiştir. Özellikle öğretim setinin çalışma kitaplarında bu hata türünün fazlalığı göze
çarpmaktadır. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde bu hata türüne sadece iki
alıştırma yönergesinde rastlanmıştır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde altı, “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde dokuz alıştırma yönergesinde yönerge-alıştırma
uyumsuzluğu tespit edilmiştir.
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3.2.1.4. Yönergeler Arası Kip Uyumsuzluğu Hatası
Yönergeler arası kip uyumsuzluğu kapsamında değerlendirilen hatalar, öğretim setlerinde
genel kip kullanımına uymayan hatalardan oluşmaktadır. Öğretim setindeki alıştırma
yönergelerinde farklı kip kullanımı alıştırmanın uygulanmasına yönelik bir tehdit
oluşturmayacağı açıktır. Örneğin, “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde yönerge
yazımında istek kipi kullanılmıştır. Şekil 64’te görüldüğü gibi 6. alıştırmanın yönergesi
istek kipiyle oluşturulurken 7. alıştırmanın yönergesi emir kipiyle oluşturulmuştur.

Şekil 64: Yönergeler Arası Kip Uyumsuzluğu Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 16)
Bu durum öğretim setinde kullanılan kip açısından yönergeler arasında bütünlük ve
tutarlılık oluşturmasını engellemektedir. Öğretim setlerinde yönergeler arası kip
uyumsuzluğu hatası olan yönergeler Tablo 28’de bir araya getirilmiştir.
Öğretim

Ünite/

Sayfa/

Seti

Tema

Alıştırma

İstanbul A1

1/C

16/7

DK
Yedi

İklim

5

54/4

A2 ÇK
Yedi

İklim

5

55/5

A2 ÇK

Kullanılan Yönerge

Önerilen Yönerge

Aşağıdaki cevaplara uygun

Aşağıdaki cevaplara uygun sorular

sorular yazınız.

yazalım.

Cümleleri “-(y)Ip” ekiyle

Cümleleri “-(y)Ip” ekiyle

birleştirip yeniden yazınız.

birleştirip yeniden yazalım.

Cümleleri “-(y)ArAk”

Cümleleri “-(y)ArAk” ekiyle

ekiyle birleştirip yeniden

birleştirip yeniden yazalım.

yazınız.
Yedi
A2 ÇK

İklim

5

57/9

Cümleleri “-mAdAn”

Cümleleri “-mAdAn” ekiyle

ekiyle birleştirip yeniden

birleştirip yeniden yazalım.

yazınız.
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Yedi

İklim

5

59/13

Yeniden yazınız.

Yeniden yazalım.

2/1

30/B

Arkadaşınıza E-posta yazın,

Arkadaşınıza E-posta yazınız,

afişteki bilgileri kullanın.

afişteki bilgileri kullanınız.

Resimdeki kişi ne yapıyor?

Resimdeki kişi ne yapıyor?

Kutucuktaki fiilleri

Kutucuktaki fiilleri kullanınız.

A2 ÇK
Gazi A1 DK

Gazi A1 DK

2/1

31/C

kullanın.
Gazi A1 DK

2/3

39/Ç

Resimdeki çocuk ne

Resimdeki kişi ne yapıyor?

yapıyor? Kutucuktaki

Kutucuktaki fiilleri kullanınız.

fiilleri kullanın.
Gazi A1 ÇK

1/3

28/C

Oku ve Seç

Okuyunuz ve seçiniz.

Tablo 28: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Yönergeler Arası Kip Uyumsuzluğu
Hataları
Tablo 28’de görüldüğü gibi yönergeler arası kip uyumsuzluğu hatasına “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setlerinde rastlanmıştır. Öğretim setlerinde bu bağlamda tespit edilen hata türü sayısı
sınırlıdır. Bu hata türüne sadece “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde
rastlanılmamıştır.

“Yedi İklim Türkçe” setinde alıştırma yönergelerinde istek kipi

kullanılırken sadece dört alıştırmada emir kipi kullanılmıştır. “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” setinde alıştırma yönergelerinde emir kip kullanılırken sadece dört alıştırmada
istek kipi kullanılmıştır.

3.2.1.5. Yönergede Yanlış Bağlaç Kullanımı Hatası
Yönerge yanlış bağlaç kullanımı, alıştırma yönergesinde kullanılması gereken bağlacın
yerine farklı bir bağlaç kullanımıyla ilgilidir. Öğretim setlerinde sadece “ve” bağlacının
kullanımıyla ilgili hata bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle alıştırma yönergesinde
kullanılan “ve” bağlacının yerine “veya” bağlacının kullanılması gereken alıştırma
yönergeleri bulunmaktadır. Şekil 65’te verilen alıştırma yönergesinde öğrencilerden
cümlelerde boş bırakılan yerleri “-DIr” ve “-DAn beri” eklerinden birini kullanarak
doldurmaları beklenmektedir. Alıştırmada öğrencilerden verilen iki seçenekten birini
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kullanarak boşlukları doldurmaları beklendiği için “ve” bağlacının yerine “veya”
kullanımını daha doğru kılmaktadır.

Şekil 65: Yönergede Yanlış Bağlaç Kullanımı Hatası Örneği (İstanbul A1 ÇK, 2017,
s. 38)
Bu tez çalışması bağlamında incelenen öğretim setlerinde yönergede yanlış bağlaç
kullanımı

kapsamında

alıştırma

yönergeleri

incelenmiş

ve

aşağıdaki

tablo

oluşturulmuştur (bk. Tablo 29).
Ders Kitabı

İstanbul A1

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

2/C

33/8

DK

İstanbul A1

4/A

54/5

DK

Kullanılan Yönerge

Önerilen Yönerge

Aşağıdaki sıfatları zıt ve

Aşağıdaki sıfatları zıt veya

olumsuz anlamlıları ile

olumsuz anlamlıları ile

eşleştirelim.

eşleştirelim.

Aşağıdaki cümleleri iyelik

Aşağıdaki boşlukları iyelik veya

ve ad durum ekleriyle

ad durum ekleriyle tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2

1/B

14/6

DK
İstanbul A1

4/A

26/5

ÇK

Aşağıdaki boşlukları emir

Aşağıdaki boşlukları emir veya

ve istek kipiyle dolduralım.

istek kipiyle dolduralım.

Aşağıdaki boşlukları iyelik

Aşağıdaki boşlukları iyelik veya

ve ad durum ekleriyle

ad durum ekleriyle dolduralım

dolduralım.
İstanbul A1

5/C

38/3

ÇK

Aşağıdaki boşlukları “-DIr”

Aşağıdaki boşlukları “-DIr” veya

ve “-DAn beri” ile

“-DAn beri” ile dolduralım.

dolduralım.
İstanbul A1

5/C

38/4

ÇK

Aşağıdaki kelimelerle “-

Aşağıdaki kelimelerle “-DIr” veya

DIr” ve “-DAn beri”

“-DAn beri” eklerini kullanarak

eklerini kullanarak birer

birer cümle yazalım.

cümle yazalım.
İstanbul A1
ÇK

6/B

42/6

Aşağıdaki cümleleri –Dakİ

Aşağıdaki cümleleri “–Dakİ” veya

ve –kİ ekleriyle tek cümle

“–kİ” ekleriyle tek cümle hâlinde

hâlinde yazalım.

yazalım
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İstanbul A1

6/C

44/3

ÇK

Aşağıdaki boşlukları “en”

Aşağıdaki boşlukları “en” veya “-

ve “-DEn” daha yapıları ile

DEn” daha yapıları ile dolduralım

dolduralım.
İstanbul A2

1/B

7/7

ÇK

Aşağıdaki cümleleri emir

Aşağıdaki cümleleri emir veya

ve istek kipiyle

istek kipiyle tamamlayalım.

tamamlayalım.
Gazi A1 ÇK

6/1

90/A

Resimlere uygun izin ve

Resimlere uygun izin veya rica

rica cümleleri yazınız.

cümleleri yazınız.

Tablo 29: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Yönergede Yanlış Bağlaç Kullanımı
Hataları
Tablo 29’da görüldüğü gibi yanlış bağlaç kullanımı hata türüne sadece “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde rastlanılmıştır.
Tespit edilen alıştırma yönergelerinde kullanılan “ve” bağlacı yönergede verilen iki
unsura göre de işlem yapılacağı algısını oluşturmaktadır oysaki alıştırma yönergesinde
öğrencilerden alıştırma yönergesinde belirtilen iki unsurdan herhangi birine göre
alıştırmayı yapması beklenmektedir. Alıştırma yönergesi verilen iki unsurdan herhangi
birine göre alıştırma yapılaması bekleniyorsa “veya” bağlacının kullanımı daha yerinde
olur.

3.2.1.6. Yönergede İfade Hataları
Bu tür hatalar, yönergelerin ifade edilişiyle ilgili hataları kapsamaktadır. Bu doğrultuda
değerlendirilen yönergelerde; yanlış kelimenin kullanımı, yönergede anlatım bozukluğu,
yönergenin yanlış ifade edilmesi gibi durumlar söz konusudur. Bu hata türü aşağıda bir
alıştırma örneğiyle açıklanacaktır (bk. Şekil 66).

Şekil 66: Yönergede İfade Hatası Örneği (İstanbul A2 ÇK, 2017, s. 33)
Yukarıda verilen örnek alıştırma yönergesinde “Aşağıdaki roman türlerini eşleştirelim.”
yönergesiyle roman türleri arasında bir eşleştirme yapılacağı algısı oluşmaktadır.
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Yönergede roman türlerinin ne ile eşleşeceği konusunda bir bilgi yer almamaktadır. Diğer
bir ifadeyle sol sütunda yer alan öncüller listesinin seçenekler sütunuyla eşleştirilmesi
gerektiği konusunda yönergede bir bilgi bulunmamaktadır. Yönergenin, “Aşağıdaki
roman

türlerini

açıklamalarıyla

eşleştirelim.”

şeklinde

düzeltilmesiyle

anlam

belirsizliğinin önüne geçilebilir. Bu tez çalışması bağlamında incelenen öğretim
setlerinde yönergede ifade yanlışlığı kapsamında değerlendirilen hatalar incelenmiş ve
aşağıdaki tablo oluşturulmuştur (bk. Tablo 30).
Ders Kitabı

İstanbul A1 DK

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

1/C

14/1

Kullanılan Yönerge

Önerilen Yönerge

Resimlere bakalım.

Resimlere bakalım. Kelimeleri

Kelimeleri

resimlerle eşleştirelim.

numaralarla
eşleştirelim.
İstanbul A1 DK

3/C

47/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları örnekteki

örnekteki gibi

gibi tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A1 DK

4/C

63/10

Metni dinleyelim.

Metni dinleyelim. Diyaloğu

Diyalogları

sıralayalım.

sıralayalım.
İstanbul A1 DK

5/A

70/6

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları

örneklerdeki gibi

örneklerdeki gibi dolduralım.

tamamlayalım.
İstanbul A1 DK

5/C

76/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları

örneklerdeki gibi

örneklerdeki gibi dolduralım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 DK

1/A

10/9

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki örneklerdeki

örneklerdeki

tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 DK

1/B

13/3

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki örneklerdeki

örneklerdeki

tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 DK

1/C

19/7

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları

örneklerdeki gibi

örneklerdeki gibi dolduralım.

uygun eklerle
tamamlayalım.
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İstanbul A2 DK

2/C

32/5

Aşağıdaki sorular

Aşağıdaki cümleler doğru ise

doğru ise “D” yanlış

“D” yanlış ise “Y” yazalım.

ise “Y” yazalım.
İstanbul A2 DK

3/A

40/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları örnekteki

gelecek zaman eki ile

gibi tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 DK

İstanbul A2 DK

37/C

4/A

45/1

54/6

Aşağıdaki fiilleri

Aşağıdaki fiilleri gelecek

uygun boşluklara

zaman eki kullanarak

yerleştirelim.

yerleştirelim.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları uygun

uygun eklerle (-DI, -

eklerle (-DI, -mIş) dolduralım.

mIş) dolduralım.
İstanbul A2 DK

İstanbul A2 DK

5/C

6/C

76/7

84/4

Aşağıdaki diyalogları,

Aşağıdaki diyaloglardaki

fiilleri ve “-DIr” ekini

boşlukları fiillere zaman ekleri

kullanarak

ve “-DIr” bildirme ekini

tamamlayalım.

kullanarak tamamlayalım.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları örnekteki

örnekteki gibi

gibi tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 DK

6/C

84/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları örnekteki

örnekteki gibi

gibi tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 DK

6/C

84/6

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları örnekteki

örnekteki gibi

gibi tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A1 ÇK

1/A

4/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki diyaloğu

kullanalım ve

tamamlayalım.

diyaloğu
tamamlayalım.
İstanbul A1 ÇK

2/C

15/

Aşağıdaki sıfatları

Aşağıdaki sıfatları bulalım.

bulalım. Örnekteki

Örnekteki gibi zıt anlamlıları

gibi çiftler hâlinde

ile yazalım.

yazalım.
İstanbul A1 ÇK

3/B

21/16

Aşağıdaki cümleler

Aşağıdaki cümlelerde yazım

doğru ise “D” yanlış

yanlışı yok ise “D” var ise “Y”
yazalım. Yanlışları düzeltelim.
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ise “Y” yazalım.
Yanlışları düzeltelim.
İstanbul A1 ÇK

3/C

23/3

Aşağıdaki filleri

Aşağıdaki boşlukları uygun

kullanalım ve

fillerle dolduralım.

boşlukları diyaloğa
göre dolduralım.
İstanbul A1 ÇK

5/B

36/4

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları “-DAn

“-DAn önce/sonra,

önce/sonra, mAdAn önce, -

mAdAn önce, -

DIktAn sonra” ile

DIktAn sonra” ile

tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

1/A

4/3

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları emir kipi

emir kipi ile

ile tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

1/B

7/3

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları istek kipi

istek kipi ile

ile tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

İstanbul A2 ÇK

İstanbul A2 ÇK

1/C

2/B

2/A

9/3

11/4

11/7

Aşağıdaki boşlukları

Aşağıdaki boşlukları “-lı, -sIz, -

“-lı, -sIz, -lIk”

lIk” eklerinden uygun olanıyla

ekleriyle dolduralım.

tamamlayalım.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları görülen

görülen geçmiş zaman

geçmiş zaman ekiyle

ekiyle tamamlayalım.

tamamlayalım.

Aşağıdaki kelimelerle

Aşağıdaki kelimelerle cümleler

düzgün cümleler

yazalım.

yazalım.
İstanbul A2 ÇK

İstanbul A2 ÇK

2/B

3/A

13/4

17/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları görülen

görülen geçmiş zaman

geçmiş zaman ekiyle

ekiyle tamamlayalım.

tamamlayalım.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları gelecek

gelecek zaman ekiyle

zaman ekiyle tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

4/B

25/3

Aşağıdaki boşlukları

Aşağıdaki boşlukları

uygun pekiştirme

pekiştirme sıfatı yaparak

sıfatlarıyla

dolduralım.

dolduralım.
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İstanbul A2 ÇK

İstanbul A2 ÇK

İstanbul A2 ÇK

5/A

5/B

5/B

30/9

32/4

32/5

Aşağıdaki boşlukları

Aşağıdaki boşlukları uygun

geniş zamanlı fiillerle

fiillerle geniş zaman eki

dolduralım.

getirerek dolduralım.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları

tamamlayalım.

tamamlayalım.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları geniş

geniş zamanlı fiillerle

zamanlı fiillerle tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

İstanbul A2 ÇK

5/C

6/A

33/3

36/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları

tamamlayalım.

tamamlayalım.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları yeterlilik

yeterlilik fiiliyle

fiiliyle tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

6/B

38/4

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları yeterlilik

yeterlilik fiiliyle

fiiliyle tamamlayalım.

tamamlayalım.
İstanbul A2 ÇK

6/B

38/5

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları yeterlilik

yeterlilik fiiliyle

fiiliyle tamamlayalım.

tamamlayalım.
Yedi İklim A1

5/A

99/4

Cümleleri okuyalım.

Okuyalım.

5/A

100/5

Cümleleri

Tamamlayalım.

DK
Yedi İklim A1

tamamlayalım.

DK
Yedi İklim A1

5/A

101/8

5/A

102/11

Cümleleri

Tamamlayalım.

tamamlayalım.

DK
Yedi İklim A2

Tamamlayalım.

tamamlayalım.

DK
Yedi İklim A1

Cümleleri

2/A

37/11

DK

“gibi” / “kadar”

“gibi” / “kadar” ile

ekleriyle

tamamlayalım.

tamamlayalım.
Gazi A1 DK

1/3

13/A

Kutucuktaki

Aşağıdaki cümleleri

kelimelere uygun

kutucuktaki kelimelere uygun

ekleri getiriniz ve bu

ekler getirerek tamamlayınız.

kelimelere aşağıdaki
cümleleri
tamamlayınız
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Gazi A1 DK

1/3

13/B

Kutucuktaki

Aşağıdaki cümleleri

kelimelere uygun

kutucuktaki kelimelere uygun

ekleri getiriniz ve bu

ekler getirerek tamamlayınız

kelimelere aşağıdaki
cümleleri
tamamlayınız.
Gazi A1 DK

1/3

14/B

Aşağıdaki kelimeler

Aşağıdaki sıfatlar hangi

hangi isimlerle

isimlerle birlikte kullanılır?

birlikte kullanılır?

İşaretleyiniz.

İşaretleyiniz.
Gazi A1 DK

3/1

48/B

Aşağıdaki kelimelere

Aşağıdaki kelimelere uygun

uygun ekleri getiriniz.

ekler getirerek paragrafı

Paragrafı

tamamlayanız.

tamamlayanız.
Gazi A2 DK

1/4

18/B

Uygun fiilleri seçiniz

Aşağıdaki cümleleri uygun

ve cümlelerdeki

fillerle tamamlayınız.

boşlukları doldurunuz.
Gazi A2 DK

2/1

24/B

Kutucuktaki

Cümleleri kutucuktaki

kelimeleri kullanınız

kelimeleri kullanarak

ve cümleleri

tamamlayınız.

tamamlayınız.
Gazi A2 DK

2/3

33/C

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki boşlukları uygun

uygun eklerle

eklerle tamamlayınız.

tamamlayınız.
Gazi A2 DK

2/4

61/C

Doğru kelimeleri

Metindeki boşlukları uygun

seçiniz. Metindeki

kelimelerle doldurunuz.

boşlukları doldurunuz.
Gazi A2 DK

5/2

78/B

Aşağıdaki boşlukları

Aşağıdaki boşlukları verilen

verilen ifadelere göre

ifadelerle doldurunuz.

doldurunuz.
Gazi A1 ÇK

1/3

30/C

Önce ve sonra:

Resimlere bakınız ve yazınız.

Resimlere bakınız ve
yazınız.
Gazi A1 ÇK

2/2

45/B

Aşağıdaki fotoğrafları

Aşağıdaki fotoğrafları

inceleyiniz. Cümleleri

inceleyiniz. Diyalogları

tamamlayınız.

tamamlayınız.
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Gazi A2 ÇK

Gazi A2 ÇK

1/4

3/2

24/C

44/B

Aşağıdaki cümlelerde

Aşağıdaki cümlelerdeki

boşluklara uygun

boşluklara uygun ekler

ekler getiriniz.

getiriniz.

Aşağıdaki cümlelerin

Aşağıdaki cümlelerin

bazılarında yazım

bazılarında yazım yanlışı

yanlışı vardır. Yanlış

vardır. Yanlış yazılan

yazılan kelimenin

kelimenin doğrusunu yandaki

doğrusunu yandaki

boşluğa yazınız. Doğru

boşluğa yazınız.

cümlelerin yanın (D) yazınız.

Doğru kelimelerin
yanın (D) yazınız.

Tablo 30: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Yönergede İfade Hataları
Tablo 30’da görüldüğü gibi yönergede ifade hataları en çok “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe” setinde tespit edilmiştir. Bu durumun temel nedeni öğretim setinde cümle
tamamlama ve kelime tamamlama alıştırmaları arasındaki kavram karmaşasıdır.
Cümlelerde kelime köklerine gelecek olan eklerin boş bırakıldığı örneğin; geçmiş zaman,
görülen geçmiş zaman ekiyle, istek veya dilek kipiyle tamamlanmasına yönelik alıştırma
yönergelerinde “Cümleleri tamamlayalım.” ifadesi kullanılmıştır. Bu tür alıştırmalarda
“Cümleleri tamamlayalım.” ifadesi yanlış kullanılmıştır çünkü bu alıştırmalarda
kelimelere ek tamamlama söz konusudur. Diğer bir ifadeyle bu alıştırmalarda cümle
değil, kelime tamamlama söz konusudur. Öğretim setinde bu tür alıştırmalar için
yönergede çoğunlukla “Boşlukları tamamlayalım.” ifadesi tercih edilmiştir. Bu durum,
her iki öğretim setinde de yönerge yazımında uzun cümlelerin tercih edilmesi olarak
açıklanabilir.

3.2.1.7. Yönergede Yazım Yanlışları
Öğretim setlerinde yönergelerin yazımlarında baskı ve dizgi aşamasında gözden kaçan
yazım yanlışlarına da rastlanmaktadır. Yönergelerde tespit edilen yazım yanlışları
alıştırmanın uygulanmasında herhangi bir engel oluşturmamaktadır ancak yine de
yönergelerde öğrencilerden istenilen görevin veriliş biçimi açısından doğru olmasına
özen gösterilmelidir. Bu hata türünün içeriğini yönergede kullanılan kelimelerde fazla
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veya eksik harf kullanımı içermektedir. Tespit edilen yazım yanlışları aşağıdaki tabloda
bir araya getirilmiştir (bk. Tablo 31).
Ders Kitabı

İstanbul A1 ÇK

Gazi A1 DK

Gazi A1 DK

Gazi A1 DK

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

6/A

39/1

1/3

1/3

3/4

13/A

13/B

58/A

Kullanılan Yönerge

Yazım Yanlışı Düzeltilmiş Hâli

Boşlukları aşağıdaki

Boşlukları aşağıdaki kelimeler

kelimelere ile dolduralım.

ile dolduralım.

Kutucuktaki kelimelere

Kutucuktaki kelimelere uygun

uygun ekleri getiriniz ve

ekleri getiriniz ve bu

bu kelimelere aşağıdaki

kelimelerle aşağıdaki cümleleri

cümleleri tamamlayınız.

tamamlayınız.

Kutucuktaki kelimelere

Kutucuktaki kelimelere uygun

uygun ekleri getiriniz ve

ekleri getiriniz ve bu

bu kelimelere aşağıdaki

kelimelerle aşağıdaki cümleleri

cümleleri tamamlayınız.

tamamlayınız.

Aşağıdaki cümleleri

Aşağıdaki cümleleri uygun

uygun fiillerele

fiillerle tamamlayınız.

tamamlayınız.
Gazi A2 DK

2/3

54/C

Aşağıdaki mesleklerden

Aşağıdaki mesleklerden birini

birini seçiniz. İş yerinizde

seçiniz. İş yerinizde hangi

hangi eşyaları

eşyaları kullanırsınız, anlatınız.

kullanırsınız, anlatınız
Yedi İklim A1

3

31/2

Yazalaım.

Yazalım.

ÇK

Tablo 31: Öğretim Setlerinde Tespit Edilen Yönergede Yazım Yanlışları
Öğretim setlerinde yönergede yazım yanlışı tespit edilen yönerge sayısı yukarıda
görüldüğü gibi sınırlıdır. Bu hata türüne en çok “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde
rastlanmıştır. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinde sadece
birer alıştırma yönergesinde yazım yanlışı bulunmuştur. “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinde bu hata türüne ait alıştırma yönergesi tespit edilmemiştir. Yukarıda; fazla
yönerge kullanımı, eksik yönerge kullanımı, yönerge-alıştırma uyumsuzluğu, yönergeler
arası kip uyumsuzluğu, yönergede yanlış bağlaç kullanımı, yönergede ifade hataları ve
yönerge yazım yanlışı olmak üzere yedi başlık altında ele alınan yönerge hatalarının
öğretim setlerine göre frekans ve yüzde dağılımları Tablo 32’de ele alınmıştır.
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Öğretim Seti

İstanbul

Hata Türleri

(n)

Fazla Yönerge

Yedi İklim

Gazi

%

(n)

%

1

2,1

10

3

6,4

2

Yeni Hitit

(n)

%

(n)

%

13,9

2

5,7

4

13,8

12

16,7

4

11,4

16

55,2

4,3

40

55,6

7

20

9

31

1

2,1

4

5,6

4

11,4

-

-

9

19,1

-

-

1

2,9

-

-

30

63,8

5

6,9

13

37,1

-

-

1

2,1

1

1,4

4

11,4

-

-

47

100

72

100

35

100

29

Kullanımı
Eksik Yönerge
Kullanımı
YönergeAlıştırma
Uyumsuzluğu
Yönergeler Arası
Kip Uyumsuzluğu
Yönergede Yanlış
Bağlaç Kullanımı
Yönergede İfade
Hataları
Yönergede Yazım
Yanlışı
TOPLAM
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Tablo 32: Öğretim Setlerine Göre Hata Türlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımı
Tablo 32’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde tespit edilen hata
sayısının toplamı 47’dir. “Yedi İklim Türkçe” setinde tespit edilen hata sayısı 72, “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinde 35, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde 29’dur.
Toplam hata sayılarının hata türlerine göre oranına bakıldığında öğretim setlerine göre
farklı hata türlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setinde yönergede ifade yanlışlığı hataları diğer hata türlerinin toplamından daha fazladır.
Öğretim setinde bu hata türünü yönergede yanlış bağlaç kullanımı hataları izlemektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinde ise yönerge-alıştırma uyumsuzluğu, eksik yönerge kullanımı
ve fazla yönerge kullanımı hataları en çok rastlanan hata türleri arasında yer almaktadır.
Öğretim setinde sadece yönergede yanlış bağlaç kullanımı hatasına rastlanılmamıştır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde yönergede ifade hataları ve yönerge-alıştırma
uyumsuzluğu en çok rastlanan hata türleridir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde
ise yönerge alıştırma-uyumsuzluğu ve eksik yönerge kullanımı hataları en çok rastlanılan
hata türleri arasında yer almaktadır. Öğretim setinde; yönergeler arası kip uyumsuzluğu,
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yönergede yanlış bağlaç kullanımı, yönergede ifade hataları ve yönergede yazım yanlışı
hata türlerine rastlanılmamıştır.
Hata türlerinin oranı öğretim setlerine göre karşılaştırıldığında yönerge ifade hatalarının
daha çok alıştırma yönergesi yazımında uzun cümleler tercih edilen “İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde olduğu görülmektedir.
Alıştırma yönergesi yazımında kısa cümlelerin tercih edildiği “Yedi İklim Türkçe” ve
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde ise yönerge-alıştırma uyumsuzluğu, eksik
ve fazla yönerge kullanımı hatalarının ön plana çıktığı görülmektedir.

3.2.2. Alıştırma Maddelerinin Değerlendirilmesi
Alıştırmaların içerik bölümü, alıştırma türüne bağlı olarak soru, kelime, resim, cümle gibi
maddelerden oluşur. Alıştırma hazırlanırken dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada
alıştırma içeriğini oluşturan bu madde sayılarıdır. Madde sayısının az veya çok olması
alıştırmaların

verimliliğini

etkilemektedir.

Örneğin,

eşleştirme

alıştırmalarında

eşleştirilecek ögelerin az olması durumunda alıştırma öğrencilere çok kolay gelebilir ve
aynı zamanda öğrenciler, alıştırmaları yaparken zihinsel olarak zorlanmayabilir (bk. Şekil
67).

Şekil 67: Kısa Maddeli Eşleştirme Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, 2015, s. 39)
Yukarıda örnek olarak verilen alıştırmada öğrencilerden resimleri kalıp sözlerle
eşleştirmesi beklenmektedir ancak alıştırma yönergesinde eşleştirme işleminin nasıl
yapılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Verilen örnekle bu işlemin çizim
yoluyla yapılacağı gösterilmektedir. Öncüller listesinde dört resim, seçenekler listesinde
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de dört cümle yer almaktadır. Birinci eşleştirme işlemi yapıldığından eşleştirme işlemi
geri kalan öncüller listesindeki üç resim ile seçenekler listesindeki üç cümle arasında
yapılacaktır. Öğrenciler, ikinci ve üçüncü eşleştirme işlemini yaptıklarında kalan son
resim ve cümle arasında otomatik olarak eşleştirme işlemi yapılacaktır. Bu durumda
öğrenciler son eşleştirme işlemi için zihinsel olarak kendilerini zorlamayacaklardır. Bu
nedenle alıştırma içerikleri oluşturulurken az sayıda madde kullanımından kaçınılmalıdır.
Alıştırma içeriğinde çok fazla madde kullanımı alıştırma oluşturmada dikkat edilmesi
gereken diğer bir konudur. Madde sayısının çok olması durumunda alıştırma öğrenciler
için zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir. Örneğin, Şekil 68’de verilen eşleştirme
alıştırmasında görüldüğü gibi öğrencilerin sol sütunda yer alan öncüllerle ve sağ sütunda
verilen seçenekleri eşleştirmesi beklenmektedir. Öğrencilerin, alıştırmada 23 kez
eşleştirme işlemi yapması diğer bir ifadeyle 23 kez aynı zihinsel işlemi yapması
beklenmektedir.

Şekil 68: Uzun Maddeli Eşleştirme Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A1 ÇK, 2016, s.
43)
Yukarıdaki örnek alıştırmada da görüldüğü gibi uzun maddeli eşleştirme alıştırmalarında
öğrencilerin uzun süre aynı işlemle meşgul olması, alıştırmadan beklenilen verimin
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alınmasını etkilemesi ve hatta verimi düşürmesi söz konusu olabilir. Cunningham’a
(2005, s. 91) göre eşleştirme alıştırmalarında öncüller ve seçenekler sayısı 10’u
geçmemelidir. Uzun listeler öğrencileri kısa süreli belleklerinde birçok bilgiyi muhafaza
etmek için zorlar. Bu nedenle öncüller listesinin 10’dan fazla maddeden oluşması
öğrencinin ilişki kurma kapasitesinden daha ziyade kısa süre bellek fonksiyonları ölçmek
için daha etkili bir araçtır. Benzer şekilde Stiggins ve Chappuis’a (2012, s. 111) göre de
eşleştirme maddeleri en çok 10 maddeden oluşmalıdır. Eşleştirme maddelerinin çok fazla
olmaması, öğrencilerin bilgiyi işleme ve karar verme sürecini kısaltır.
Alıştırmalarda kullanılacak madde sayısı sadece eşleştirme alıştırmaları için önemli
değildir. Birçok alıştırma türünde aynı işlemin defalarca yapılması söz konusu olabilir.
Şekil 69’da görülen diğer bir alıştırma türünde ise alıştırmada öğrencilere yönerge
sonrasında kutu içinde fiil listesi verilmiştir. Öğrencilerin verilen listeden yararlanarak 28
cümlede boş bırakılan yerlere filleri şimdiki zaman ekiyle yazması beklenmektedir.
Ayrıca bu alıştırma türü hem uygun fiili seçme hem de cümlede boş bırakılan yere uygun
şimdiki zaman eki kullanarak fiili yazma olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Temel
seviyede bu kadar maddeden oluşan alıştırmaların kullanımından kaçınılmalıdır çünkü
alıştırmanın yapısal özelliğinden dolayı bir işlemin yanlış yapılması durumunda bir veya
birden çok alıştırma maddesinin yanlış yapılacağı, madde sayısı artıkça öğrencilerin
yanlış yapma olasılığının artması anlamına gelmektedir. Benzer şekilde aynı işlemin 28
kez yapılması öğrencilerin motivasyonunu düşürebilir veya öğrencilerde bıkkınlık
duygusu oluşturabilir.
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Şekil 69: Uzun Maddeli Boşluk Doldurma Alıştırması Örneği (İstanbul A1 ÇK,
2017, s. 17)
Yukarıda örneklendirilen alıştırmalar yoluyla alıştırmada madde sayısının önemi
açıklanmaya çalışılmıştır. Öğretim setlerinde bu açısından incelendiğinde özellikle “Yeni
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında (bk. s. 38,
41, 43) ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında
(bk. s. 17) ve A2 düzeyindeki çalışma kitabında (bk. s. 42) madde sayısı fazla olan
alıştırmalar yer almaktadır. Sonuç olarak öğretim setlerinde uzun veya kısa maddeli
alıştırmaların bu bakımdan gözden geçirilmesinde yarar vardır.

3.2.3. Alıştırma Tasarımlarının Değerlendirilmesi
Alıştırmalar, öğrenme içeriğine uygun olarak kullanılan şekil, şema, tablo ve farklı metin
türlerinden sonra veya önce belirli bir düzen içerisinde ders kitabının tasarıma uygun
olarak yerleştirilir. Alıştırma yönergelerine uygun hazırlanmış tasarım, alıştırmaların
anlaşılırlığı ve uygulanması konusunda öğrencilere kolaylık sağlar. Bu nedenle
alıştırmalara yönelik oluşturulan tasarım ve görsel düzenin sağlanması önem arz
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etmektedir. İncelenen öğretim setleri alıştırmaların tasarımı ve düzeni açısından farklı
açılardan incelenerek aşağıda açıklanmıştır.
“İstanbul Yabancılar için Türkçe” setinin ders kitaplarında her tema “Hazırlık Çalışması”
bölümüyle başlamaktadır. Sadece birinci ünitede yer alan Alfabe isimli B teması dil
bilgisi bölümüyle başlamaktadır. “Hazırlık Çalışması” bölümü altında yer alan
alıştırmalar sadece birinci ünitede numaralandırılmamıştır. Diğer ünitelerde alıştırmalara
numara verme işlemi bu bölümden başlamaktadır. Tüm temalara “Hazırlık Çalışması”
bölümüyle başlanması ve alıştırmaların numaralandırılma işlemine bu bölüm altındaki ilk
alıştırmadan başlanmasıyla ilgili öğretim setinde temalar arasında bir bütünlük
sağlanabilir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders ve çalışma kitaplarında alıştırma
tasarımlarıyla ilgili olarak karşılaşılan diğer bir durum ise eşleştirme alıştırmalarının
yapısal özellikleriyle ilgilidir. Eşleştirme alıştırmalarında sol sütunda ifadeler (öncüller)
listesi sağ sütunda seçenekler listesi yer alır (Bahar ve diğerleri, 2015, s. 245;
Küçükahmet, 2009, s. 240). İfadelere ve seçeneklere farklı sütunlarda yer verilmesi diğer
bir ifadeyle seçeneklere önce, ifadelere sonra verilmesi durumunda liste sırası hatası
yapılır (Borich, 2014, s. 385; Kubiszyna ve Borich, 2010, s. 136). Liste sırası hatası
kavramı Şekil 70’te yer alan örnek bir alıştırma yoluyla şu şekilde açıklanabilir. Verilen
örnek alıştırma yönergesi, “Hangisini, ne zaman söylüyoruz? Eşleştirelim.” şeklindedir.
Alıştırmada rakamlar (seçenekler) ve harfler (ifadeler) olmak üzere iki sütun
bulunmaktadır. Alıştırma yönergesine bakıldığında öğrenciler ilk olarak özel günlerin
isimlerini okuyacaklar ve daha sonrada cevabı bulmak için verilen uzun cümlelerin
birçoğunu okumak durumunda kalacaklardır. Bu durum özellikle eşleştirilecek madde
sayısı artıkça zaman kaybına neden olacak dolayısıyla doğru cevabın bulunmasını
zorlaştıracaktır. Ancak sütunların yer değiştirmesi durumunda öğrenciler öncelikli olarak
uzun cümleyi okuyacak daha sonra özel gün isimlerinden uygun olan birisiyle eşleştirme
yapacaktır. Bu, daha kısa süren pratik bir süreçtir. Bu hâliyle liste sırası hatasının
düzeltilmesi için sütunların yeri değiştirilmelidir.
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Şekil 70: Liste Sırası Hatası Örneği (İstanbul A1 DK, 2017, s. 75)
Benzer duruma “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabının
26’ncı sayfasında yer alan 2’nci alıştırma örnek olarak verilebilir. “Aşağıdaki diyalogları
okuyalım, fotoğraflarla eşleştirelim.” yönergesi altında öğrencilerden öncelikle
diyalogları okuması ve sonra da bu diyaloglara uygun resimleri bularak eşleştirmesi
beklenmektedir. Ancak bu alıştırmada yönerge altında ilk olarak resimlere 26’ncı sayfada
verilmiştir. Diyaloglar ise 27’nci sayfada yer almaktadır. Eşleştirme alıştırmalarında
eşleştirilecek maddelerin tümü aynı sayfada yer almalıdır (Miller, Linn, Robert ve
Gronlund, 2013, s. 189; Tekin, 2014, s. 135). Eşleşme takımı bölünmüş olarak iki sayfada
verilirse bu durum öncüller ve cevaplar listesinin bir bütün olarak algılanmasını
engelleyeceği için öğrenciler ikide bir gözünü bir sayfadan diğer sayfaya kaydırmak
zorunda kalacaktır. Madde sayısının çokluğuna göre bu işlemi sık sık yapmak durumunda
kalırsa bu zaman alıcı olabilir (Tekin, 2014, s. 135). Bu nedenle alıştırma yönergesi
doğrultusunda öncelikli olarak diyalogların daha sonrada resimlerin verilmesi
gerekmektedir. Bu durumda öğrenciler önce 27’nci sayfada verilen diyalogları okuyacak
sonrada 26’ncı sayfaya geri dönerek uygun resmi bulacaklar ve resmin numarasını tekrar
27’nci sayfaya dönerek diyalog kutucuklarının içinde yer alan kare içine yazacaklardır.
Bu tür alıştırmalarda eşleştirilecek ögelerin aynı sayfada yan yana veya alt alta
bulunmaması alıştırma tasarımına uygun değildir. Ayrıca bu alıştırmada liste sırası hatası
da bulunmaktadır. Eşleştirme alıştırmalarında sol sütunda yer alan tanımlar listesi daha
uzun ifadeler içermelidir; sağ sütunda yer alan seçenekler listesi ise daha kısa ifadeler,
kelimeler ya da semboller içermelidir (Borich, 2014, s. 385; Kubiszyna ve Borich, 2010,
s. 138; Popham, 2003, s. 78; Shermis ve Di Vesta, 2011, s. 178). Benzer şekilde
Cunningham (2005, s. 91) seçenekler sütunun kısa ifadeleri içermesi gerektiğine vurgu
yaparak öğrencilerin seçenekler sütununu genellikle daha çok okuduklarını ve kısa
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ifadelerin görevin verimliliğini artırdığına dikkat çekmektedir. Bu bilgiler ışığında
öncelikli olarak daha uzun olan cümlelerin daha sonra da resimlerin verilmesi diğer bir
ifadeyle eşleştirilen ögeler arasında daha uzun bilgiler içeren ögelerin öncelikli olarak
verilmesi gerekmektedir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde bu tür alıştırmalarda
tasarım açısından bir bütünlük bulunmamaktadır. Bazı alıştırmalarda liste sırasına dikkat
edilmiştir (bk. A1 DK’de s. 59, 90, 35, 37; A2 DK’de s. 24, 63, 68, 82). Ancak liste hatası
yapılan eşleştirme alıştırmalarının sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setinde liste sırası hatası yapılan alıştırmalar Tablo 33’te bir
araya getirilmiştir.
Kitap

Düzey

Türü

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

Alıştırmanın İçeriği

Doğru Listeleme

DK

A1

5/A

68/2

Saatleri resimlerle eşleştirme

Cümle-resim

DK

A1

5/B

72/4

Tarihleri tatil günleriyle eşleştirme

Tatil günleri-Tarih

DK

A2

4/B

56/1

Resimleri cümlelerle eşleştirme

Cümle-resim

ÇK

A1

1/A

5/10

Metinleri resimlerle eşleştirme

Metin-resim

ÇK

A1

5/A

33/1

Saatleri cümlelerle eşleştirme

Cümle-saat

ÇK

A2

5/A

28/1

Kelimeleri tanımlarıyla eşleştirme

Tanım-kelime

ÇK

A2

5/B

31/1

Resimleri cümlelerle eşleştirelim

Cümle-resim

ÇK

A2

5/C

33/1

Roman

türlerini

tanımlarıyla

Tanım-kelime

eşleştirme
ÇK

A2

5/C

34/-

Resimlerle atasözlerini eşleştirme

Atasözü-resim

Tablo 33: İstanbul Öğretim Setinde Yapılan Liste Sırası Hataları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırma tasarımlarıyla karşılaşılan diğer bir
durum ise metinleri takiben verilen metne dayalı sorulardan oluşan alıştırmalardan sonra
öğrencilerin cevaplarını yazacakları alanlar bağlamında farklı uygulamalara gidilmesidir.
Cevaplar için bazı sayfalarda Şekil 71’de görüldüğü gibi noktalı satır aralığı (bk. A1
DK’de s. 39, 41, 54, 60, 70 ve 74; A2 DK’de s. 43) veya satır boşluğu (bk. A2 DK’de s.
30, 57, 60, 72, 60, 83. ve 88) kullanılmıştır.

200

Şekil 71: Metne Dayalı Sorular İçin Ayrılan Cevap Alanı (İstanbul A2 DK, 2017, ss.
32-52)
Yukarıda değinilen iki farklı uygulamanın yanı sıra tek sütun olarak tasarlanmış
sayfalarda noktalı satır aralığı veya satır boşluğu bırakılmaksızın sayfanın sağ tarafı
cevaplar için ayrılmıştır (bk. A2 DK’de s. 39,43, 46, 53). Tek sütunlu sayfalarda da bu
uygulama konusunda da bir birliktelik sağlanmamıştır. Bazı sayfalarda hem sorular
arasında satır boşluğu veya noktalı satır aralığı bırakılmış hem de sayfanın sağ tarafı tek
sütun uygulamasından dolayı boş kalmıştır (bk. A2 DK’de s. 30, 32, 57). Bu durumla
ilgili olarak çalışma kitaplarında gözlemlenen diğer bir durum ise bazı soruların
cevaplarının yazılacağı satır aralığı veya sayfanın sağ tarafında boşluk verilmemesidir
(bk. A1 ÇK’de s. 27; A2 ÇK’de s. 20, 26, 28, 33).
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırma tasarımıyla ilgili olarak tespit edilen
diğer durum ise boşluk doldurma alıştırmalarında bırakılan boşluğun alıştırmayı
oluşturan tüm cümlelerde aynı uzunlukta bırakılmamasıdır. Şekil 72’de görüldüğü gibi,
öğrencilerden yönerge altında kutucuk içinde verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan
yerlere yazması beklenmektedir. 6. cümlede verilen boşluğun diğer boşluklardan daha
kısa olması diğer bir ifadeyle doğru cevabın yazılabileceği kadar uzunlukta verilmesi
öğrencilerde bu boşluğa verilen kelimeler arasından uzun bir kelimenin gelemeyeceği
algısı oluşturabilir. Benzer şekilde bu durum öğrenciler için bir ipucu oluşturabilir.
Benzer durum A2 düzeyindeki ders kitabı 70’inci sayfada yer alan alıştırmada da söz
konusudur. Boş bırakılan yerlerin uzunluğunun veya kısalığının öğrencilere ipucu
vermemesi için boşluk uzunluklarının her cümlede aynı uzunlukta bırakılmasıyla bu
durumun önüne geçilebilir.
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Şekil 72: Boşluk Bırakma Hatası Örneği (İstanbul A2 DK, 2017, s. 46)
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında alıştırmalar temalarda farklı
bölümler altında sunulmuştur. Öğretim setinde okuma, dil bilgisi, konuşma, yazma gibi
diğer bölümler altında verilen alıştırmalar ilgili bölümlerle bağlantılıdır. Ancak temel
düzeyde yer alan toplam 36 dinleme bölümünden sadece üç dinleme (bk. A1 DK’de s.
33, 93) bölümü dinleme alıştırmasıyla başlamamaktadır. Bu bölümlerde dinleme
öncesinde kısa cevaplı sorulara yer verilmiştir. Söz konusu bu durum diğer temalarda yer
alan dinleme ve diğer bölümleriyle farklılık göstermemesinden dolayı ders kitaplarındaki
bütünlük ve tutarlılığı bozmaktadır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders ve çalışma kitaplarında bazı sayfalarda
dikey tek sütun, bazı sayfalarda iki sütun bazı sayfalarda ise her ikisi de birlikte
kullanılmıştır. İki yana yaslı bloklama kullanıldığı için cümle sonlarında hece bölmesi
yapılmış ve birbiriyle tutarsız boşluklar oluşmuştur. Alıştırmalarda standart bir satır
boşluğu verilmediğinden bazı alıştırmalarda sıkışık ve kalabalık bir görüntü
oluşturmaktadır.
“Yedi İklim Türkçe” setinde ise alıştırma yönergeleri için kullanılan yönlendirici
sembollerde alıştırmanın içeriği arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır. Bu durum en çok
ders kitaplarında yer alan “İnceleyelim.” yönergesinde kullanılan sembollerde karşımıza
çıkmaktadır. “İnceleyelim.” yönergesinden sonra öğrencilerden yazma etkinliği yapması
beklenmemektedir. Benzer şekilde okuma sembolü kullanılması gereken yerde dinleme
sembolünün kullanılması alıştırma içeriğiyle yönlendirici sembol kullanımı arasında
tutarsızlık oluşturmaktadır. Bazı sembollerin kullanımında yapılan uyumsuzluklar Tablo
34’te bir araya getirilmiştir.
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Kitap

Düzey

Türü

Ünite/

Sayfa/

Tema

Alıştırma

Yönerge

Kullanılan

Kullanılması

sembol

gereken
sembol

DK

A1

1/C

27/7

İnceleyelim.

DK

A1

3/B

65/4

İnceleyelim.

DK

A1

7/C

151/8

İnceleyelim.

DK

A2

4/A

74/4

İnceleyelim.

DK

A2

4/B

78/2

İnceleyelim.

DK

A2

5/B

31

İnceleyelim.

DK

A2

5/B

103/7

İnceleyelim.

DK

A2

7/A

133/3

Okuyalım, tamamlayalım.

ÇK

A1

1

16/29

Okuyalım.

ÇK

A1

6

70/7

Canlandıralım.

Tablo 34: Yedi İklim Türkçe Setinde Yönlendirici Sembollerin Kullanımıyla İlgili
Uyumsuzluklar
“Yedi İklim Türkçe” setinde yönlendirici sembol kullanımıyla karşılaşılan diğer bir
durum ise iki yönergeden oluşan alıştırmalar için sembol kullanımı konusunda
birlikteliğin sağlanamamasıdır. Bazı durumlarda birinci yönergeye uygun sembol (bk. A2
DK’de s. 35, 40, 44), bazı durumlarda ise ikinci yönergeye uygun sembol (bk. A2 DK’de
s. 20, 25, 34) kullanımına gidilmiştir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırmalarla ilgili olarak tespit edilen tasarım
hataları şu şekilde sıralanabilir. A1 düzeyindeki ders kitabında dinleme ve okuma

203

metinlerinden sonra kullanılan doğru-yanlış alıştırmalarında işlemin nasıl yapılacağı açık
değildir. Şekil 73’te iki farklı metne göre hazırlanmış doğru-yanlış alıştırmasına yer
verilmiştir. Birinci alıştırmada verilen örnekte ilk sütunun doğru işaretlemesinin
yapılacağı yer olarak gösterilmiştir. Ancak diğer alıştırmadaki örnekte doğru
işaretlemesinin yapılacağı yer ikinci sütun olarak gösterilmiştir. İki farklı alıştırmada
doğru işaretlemesinin yapılacağı yerin farklı olması doğru-yanlış alıştırmaları arasında
uyumsuzluğa sebep olmaktadır. Doğru işaretinin hep aynı sütuna koyulması ya da sütun
üstlerine “Doğru” (D) ve “Yanlış” (Y) yazılarak bu karmaşanın önüne geçilebilir.

Şekil 73: Doğru-Yanlış Alıştırması İşaretleme Yöntemi (Gazi A1 DK, 2015, ss. 5-18)
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında Şekil 74’te
gösterilen

örnek

alıştırmada

“Dinleyiniz.

Doğru

kelimeyi

seçiniz.

Cümleyi

tamamlayınız.” yönergesi altında öğrencilerden dinleme metnine göre üç şıktan oluşan
çoktan seçmeli testleri yapması beklenmektedir. Ancak öğrencilerin tamamlayacağı
cümleler bulunmamaktadır. Alıştırma, bu hâliyle alıştırma yönergesine uygun
tasarlanmamıştır.

Şekil 74: Tasarım Hatası Örneği (Gazi A1 DK, 2015, s. 17)
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“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabının 109. sayfasında yer
alan C alıştırmasında öğrencilerden verilen durumlara karşılık gelecek notları
eşleştirmeleri beklenmektedir. Öncüller listesinde durumlara seçenekler listesinde de
notlara yer verilmiştir. Ancak öncüller listesine “Notlar” başlığı, seçenekler listesine
“Durumlar” başlığı verilmiştir. Mevcut iki başlığın yeri değiştirilerek alıştırmaya yönelik
uygun tasarım sağlanmalıdır.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırma tasarımlarıyla ilgili bulgular şu
şekildedir. Eşleştirme alıştırmalarında eşleştirmenin nasıl yapılacağı konusunda yol
gösteren bazı tasarımlar uygulanır. Eşleştirme işlemi çizimle yapılacağı gibi sütunların
yanlarında bırakılacak alan harf veya rakam yazma işlemli yoluyla yapılabilir. Ders
kitabının 90. sayfasında yer alan “Okuyalım, eşleştirelim.” yönergesi altında metinde yer
alan cümlelerin resimlerle eşleştirilmesi beklenmektedir. Eşleştirme yapılacak cümle ve
resimlerde numaralandırma veya harf verme işlemi yapılmamıştır. Benzer şekilde 99.
sayfada yer alan alıştırmada da öğrencilerden numaralandırılmış metinleri resimlerle
eşleştirmesi beklenmektedir. Resimlerde numaraların yazılacağı alana yer verilmemiştir.
Bu durum eşleştirme işlemenin nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik oluşturmaktadır.
Her iki durumda da eşleştirme işlemine yönelik bir tasarım söz konusu değildir.
Alıştırmalar bu hâliyle eşleştirme alıştırması izlenimi uyandırmayabilir. Resimler,
metinleri görsel açıdan zenginleştirici bir unsur olarak algılanabilir.
Alıştırma tasarımlarının yönergelere uygun olarak yapılması uygulamayı kolaylaştırır.
Örneğin, verilen bir metnin bir bölümünün öğrenciler tarafından yazılması bekleniyorsa
bu bölüm boş bırakılmalıdır. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki
ders kitabında 91. sayfada yer alan “Yerleştirelim, sürdürelim.” yönergesi altında
öğrencilere bir metin verilmiştir. Öğrencilerden öncelikli olarak metinde boş bırakılan
yerleri kutu içerisinde yer alan kelimeleri kullanarak doldurması beklenmektedir. Sonraki
aşamada ise öğrencilerden metnin sonuç bölümünü yazmaları beklenmektedir. Metin
sonunda öğrencilerin metni tamamlamaları için boş alan bırakılmamış ve metin
sonlandırılmıştır. Bu nedenle alıştırmada öğrencilerinin metni tamamlamayacakları alana
yer verilmesi alıştırma tasarımı açısından yerinde bir uygulama olacaktır.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında sayfa 108’de
“Okuyalım, işaretleyelim.” yönergesi altında “Biz Erkekler Çok Şanlıyız” ve “Biz
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Kadınlar Çok Şanslıyız” isimli okuma parçalarına yönelik olarak doğru-yanlış alıştırması
verilmiştir. Ancak alıştırma, verilen cümlelerin kim tarafından söylendiğini tespit etmeye
yöneliktir. Bu nedenle önerme cümlelerin hemen üzerinde verilen “Doğru-Yanlış” sütunu
“Erkek-Kadın” olarak düzeltilmelidir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabının 111.
sayfasında yer alan dinleme alıştırmasında ise öğrencilere iki konuşmacıdan hangisinin
konuşmasına katılıyorsa verilen kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir. Ses kaydının
sunuluş biçimiyle alıştırmada yer alan resimlerin sıralanması arasında bir paralellik
bulunmamaktadır. 1’den 8’e kadar sıralanan resimlerin ses kaydına göre ikişerli olarak
gruplandırılması işaretleme işleminin neye göre yapılacağını kolaylaştırabilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabının 66. sayfasında
yer alan eşleştirme alıştırmasında öncüller sütununda kısa, seçenekler sütununda ise daha
uzun cümleler verilmiştir. Alıştırmada öncüller ve seçenekler sütunun yer değiştirilerek
daha uygun bir tasarım sağlanabilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında konuşma alıştırmalarında
yönlendirici sembol kullanımına gidilmiştir. Sözlü anlatım etkinlikleri için bir mikrofon,
karşılıklı konuşma etkinlikleri için yan yana iki mikrofon sembolleri kullanılmıştır.
Ancak yan yana iki mikrofon sembolünden sadece ders kitabının sonunda yer alan
alıştırmalar için yararlanılmıştır. Temalarda yer alan konuşma alıştırmalarında ise bir
mikrofon sembolünden yararlanılmıştır. Oysaki temalarda yer alan alıştırmaların hepsi
sözlü anlatım alıştırması değildir. Şekil 75’te örnek olarak verilen alıştırmada
öğrencilerin ikişerli gruplara ayrılması ve bir öğrenciden kutu içinde verilen soru
kelimelerini kullanarak sorular soruması, diğer öğrenciden de yine kutu içindeki verilen
kelimelerden yararlanarak cevap vermesi beklenmektedir (Yeni Hitit A1 DK, 2013, s.
60).
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Şekil 75: Sözlü Anlatım Alıştırması Yönlendirici Sembol Kullanımı (Yeni Hitit A1
DK, 2017, s. 45)
Yukarıda örneklendirilen alıştırmadan anlaşıldığı gibi öğrenciler sözlü anlatım
etkinliğinde değil karşılıklı konuşma etkinliğinde bulunacağından yan yana iki mikrofon
sembolünün kullanılması daha yerinde olacaktır. Temalarda yer alan konuşma
alıştırmalarının hepsi sözlü anlatım alıştırması olmadığından karşılıklı konuşma
gerektiren alıştırmalar (bk. s. 58, 61, 65) açısından yeniden gözden geçirilmelidir.

3.2.4. Alıştırmalarda Çalışma Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Alıştırmalar, farklı çalışma biçimlerinde uygulanabilir. Çalışma biçimlerinin seçiminde;
alıştırma türleri, sınıf ortamı ve öğrenci sayısı gibi birçok değişken etkilidir. Örneğin,
uygulamaya yönelik diyalog alıştırmaları ve karşılıklı konuşma becerisini geliştirmeye
yönelik olarak hazırlanan alıştırmalar doğası gereği eşli çalışma biçimini zorunlu
kılmaktadır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde bazı alıştırma yönergelerinde çalışma
biçimlerine vurgu yapılmıştır. Örneğin, A1 düzeyindeki ders kitabının 29, 41, 45.
sayfalarında yer alan alıştırma yönergesinde eşli çalışma; A1 düzeyindeki ders kitabının
78. sayfasında ve A2 düzeyindeki ders kitabının 15, 34, 48. sayfalarında yer alan
oyunlarda grup çalışması yapılacağı konusunda bilgiye yer verilmektedir. Bazı alıştırma
yönergelerinden öğrenciler arası etkileşim yoluyla yapılacağı anlaşılmaktadır (bk. A1
DK’de s. 11, 58, 89; A2 DK’de s. 26, 92).
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“Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında alıştırma yönergelerinde
çalışma biçimleri hakkında bilgiye yer verilmemekte ancak yönergeleri destekleyen
semboller yardımıyla bazı alıştırmaların eşli çalışma biçiminden yararlanılarak yapılacağı
gösterilmektedir. Öğretmen kitabında alıştırmaların uygulanmasıyla ilgili açıklamaların
yanı sıra önerilerde de bulunulmaktadır. Örneğin, A1 düzeyindeki ders kitabının 147.
sayfasında “İşaretleyelim, konuşalım.” yönergesiyle verilen bir alıştırma için öğretmen
kitabında (2015, s. 161) “Sınıftan üçer kişilik iki öğrenci grubu oluşturarak tartışma
ortamı da sağlayabilirsiniz.”, A2 düzeyindeki ders kitabının 42. sayfasındaki “Oyun
zamanı” isimli alıştırma için ise “Sınıf ortamı uygun ise grup oluşturularak zaman tutup
yarışma şeklinde oynatılması öğrencileri daha çok eğlendirebilir.” şeklinde önerilere yer
verilmiştir (2015, s. 45). Öğretmen kitaplarında da yer alan bu önerilerde diyalog ve
karşılıklı konuşma alıştırmalarının haricinde çalışma biçimlerine yönelik öneriler sayıca
sınırlıdır. Başar’da (2016) “Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setinin (Temel
Seviye: A1, A2) Yapılandırmacılık Bağlamında Değerlendirilmesi” isimli çalışmasında
temel seviye ders kitaplarında ikili ve grup çalışması yapılabilecek alıştırmaların çok az
olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgu, çalışmamızda elde edilen bulgularla uyum
içerisindedir. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde gerek ders kitaplarında gerekse
öğretmen kitabında çalışma biçimleriyle ilgili açıklamaya yer verilmemiştir. “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında alıştırma yönergelerinde çalışma
biçimlerine yönelik vurgu yapılmamıştır. Fakat öğretmen kitabında diyalog ve karşılıklı
konuşma alıştırmaları haricinde bazı alıştırmalar için çalışma biçimlerine yönelik
önerilere yer verilmektedir (bk. ÖK’de s. 19, 27, 31).
Yukarıda bilgiler ışığında daha çok öğretmen merkezli, bireysel ve eşli çalışma
biçimlerinde uygulanabilecek alıştırma türlerine yer verildiği görülmektedir. Ders
kitaplarında ve öğretmen kitaplarında yer alan bilgilerden hareketle grup çalışmasının
uygulanmasına yönelik ifadelerin sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak bu durum, öğretim
setlerinde yer alan alıştırmaların grup çalışması için uygun olmadığı anlamına
gelmemektedir. Özellikle ürün odaklı afiş/poster hazırlama, tartışma, karşılaştırma vb.
alıştırmalarda grup çalışması uygulanabilir. Bu durum, alıştırmaların uygulanmasında
çalışma biçimlerinin tespitinin daha çok öğretmen tercihine bırakıldığını göstermektedir.
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3.3. ÖĞRETİM SETLERİNDE TESPİT EDİLEN ALIŞTIRMA
TÜRLERİ
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı doğrultusunda veri kaynaklarını oluşturan
ders ve çalışma kitaplarında kullanılan alıştırmalar incelenmiş ve alıştırma türleri tespit
edilmiştir. Alıştırma türlerinin isimlendirilmesinde kuramsal bölümde yer alan
bilgilerden yararlanılmıştır. Benzer alıştırmalar tek başlık altında toplanmıştır. Tespit
edilen alıştırma türlerinin kullanım sıklığına dikkat edilmeyerek toplam alıştırma türü
sayısına ulaşılmıştır. Alıştırma türleri öğretim setlerinde ders ve çalışma kitaplarında yer
alan alıştırmalardan yararlanılarak resimlerle örneklendirilmiş ve açıklanmıştır.

3.3.1. Doğru-Yanlış Alıştırmaları
Öğretim setlerinde sıklıkla kullanılan doğru-yanlış alıştırmalarına özellikle okuma ve
dinleme metinlerinden sonra öğrencilerin anlama ve kavrama becerilerini gözden
geçirmek amacıyla yer verilmektedir. Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden okuma ve
dinleme metinlerinde yer alan bilgiler doğrultusunda verilen cümlelerin doğruluğunu ve
yanlışlığını kontrol etmesi beklenmektedir. Bu yönüyle doğru-yanlış alıştırmaları seçme
gerektiren bir alıştırma türüdür.
Doğru-yanlış alıştırmaları, bir yönerge ve yönerge altında bir kısmı doğru bir kısmı yanlış
olarak yapılandırılmış önerme cümlelerinden oluşur. Bu alıştırmalarda verilen cümleler
alıştırmaya kaynaklık eden metinde yer alan bilgiler doğrultusunda doğru veya yanlış
olarak sınıflandırır. Alıştırma yönergesi veya tasarımdan yola çıkılarak liste hâlinde
verilen cümleler doğru-yanlış olarak işaretlenir. Doğru-yanlış alıştırmalarında işaretleme
yöntemi alıştırma yönergesinde veya örnek yoluyla öğrenciye açıklanır. Öğretim
setlerinde iki farklı türde doğru-yanlış alıştırması kullanımına yer verilmiştir. Birinci tür
doğru-yanlış alıştırmalarında öğrencilerden metne göre alıştırmayı oluşturan önerme
cümleleri için doğru-yanlış sütunlarına veya  sembollerini koyması ya da D-Y
harflerini yazması beklenmektedir (bk. Şekil 76).
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Şekil 76: Doğru-Yanlış Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 15)
İkinci tür doğru-yanlış alıştırmaları ise iki aşamadan oluşmaktadır. Bu alıştırmalarda
öğrenciler ilk aşamada birinci tür doğru-yanlış alıştırmalarında olduğu gibi doğru-yanlış
cümleleri tespit eder. İkinci aşamada ise yanlış olarak tespit edilen cümlelerdeki bilgi
yanlışları alıştırmaya kaynaklık eden metin doğrultusunda düzeltilir. İkinci tür doğruyanlış alıştırmalarının kullanımına sadece “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde yer
verilmiştir. Doğru-yanlış alıştırmaları, iki seçenek arasından seçme gerektirdiğinden
öğrencilerin şans başarısı oldukça yüksektir. Alıştırmayı oluşturan cümle sayısının
artırılması veya yanlış olarak seçilen cümlelerdeki bilgi hatalarının düzeltilmesi şans
başarısını düşürmek için kullanılabilir. Dinleme becerisini ölçmeye yönelik doğru-yanlış
alıştırmalarında ise öğrencilerin dinleme öncesinde verilen önerme cümlelerini okuması
ve cümlelerde yer alan anahtar kelimelerin altlarını çizmesi süreci kolaylaştırabilir.
Öğrencilerin dinleme öncesinde alıştırma maddelerinde verilen saat, tarih, fiyat gibi bazı
kelime veya ifadelerin sesletimini önceden yapmaları doğru-yanlış alıştırma sürecini
kolaylaştıracak bir işlemdir. Bilgi yanlışlığı olan cümlelerinin düzeltilmesiyle ilgili
alıştırmalarla ise dinleme esnasında kısa notlar alınması ve dinleme sonrasında cümlenin
uygun şekilde düzeltilmesi alıştırma sürecinin etkinliğini artırabilir.

3.3.2. Çoktan Seçmeli Testler
Öğretim setlerinde sıklıkla kullanılan seçme gerektiren diğer bir alıştırma türü de çoktan
seçmeli testlerdir. Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden cevap üretmesi beklenmez aksine
verilen seçenekler arasından doğru düşündüğü cevabı seçmesi beklenir. Çoktan seçmeli

210

testler okuma ve dinleme becerisinin yanı sıra kelime ve dil bilgisi öğretiminde
kullanılmaktadır. Çoktan seçmeli testlerde alıştırma tipine özgü bazı kavram ve terimler
bulunmaktadır.
1. Madde Kökü: Cevaplandırılması istenen sorudur. Soru cümlesi veya eksik cümle
şeklinde yazılabilir.
2. Seçenekler (Şıklar): Madde kökünde yer alan soruya uygun cevap olma olasılığı
olan ifadelerdir. Doğru cevabı ve çeldiricileri içerir.
3. Anahtarlanmış (Doğru) Cevap: Sorunun doğru cevabıdır.
4. Çeldiriciler: Doğru ve en doğru cevap dışında kalan, sorunun cevabı hakkında
bilgisi olmayan veya az bilgisi olan öğrencileri yanıltmak üzere hazırlanan
seçenektir (Güler, 2015, s. 89; Tekin, 2014, ss. 147–148).
Yukarı adı geçen kavram ve terimler, okuma metnine yönelik olarak hazırlanmış çoktan
seçmeli bir test maddesi üzerinde şu şekilde gösterilebilir:

Test Maddesi

Aşağıdaki bilgilerden hangisi metinde yoktur?

Madde Kökü

a) yazarın son kitabının adı
b) yazarın kitap sayısı

Çeldiriciler

c) yazarın özellikleri

Seçenekler

d) yazarın bütün eserleri

Doğru Cevap
(Gazi A1 DK, s. 8)

Çoktan seçmeli testler, “İşaretleyelim.”, “Metne göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.”
gibi genel bir alıştırma yönergesinin altında yer alan sorulardan oluşur. Yönerge altında
verilen sorular için farklı madde kökleri kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan
madde kökü soru kipinde olandır ve örnek bir alıştırma üzerinde şu şekilde gösterebilir:
Metne göre doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Mehmet’in kızının adı nedir?
a) Gül

b) Elif

c) Can

(Gazi A1 DK, s. 10)
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En çok kullanılan madde köklerinden bir diğeri ise madde kökü olumsuz olandır. Bu
sorularda olumsuz ifadenin altı, aşağıda verilen örnek alıştırma sorusunda görüldüğü gibi
çizilebilir veya koyu yazılabilir.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Ezgi’nin alışveriş listesinde yoktur?
a) domates

b) soğan

c) patates

(Gazi A1 DK, s. 37)

Çoktan seçmeli testlerde kullanılan diğer bir madde kökü ise boşluk doldurma
alıştırmalarına benzer nitelikte olan eksik cümle yapısında olan maddelerdir. Bu tür
alıştırmalarda öğrencilerden madde kökünde verilen cümleyi en uygun seçenekle
tamamlaması beklenir. Aşağıda dil bilgisi öğretimine yönelik hazırlanan çoktan seçmeli
testte görüldüğü gibi öğrencilerden özne-yüklem uyumunu göz önünde bulundurarak
cümlede boş bırakılan yeri tamamlayan uygun seçeneği işaretlemeleri beklenmektedir.
Amcam dün Almanya’ya ________________.
 gitti

 gittiniz

 gidiyor

(Yeni Hitit A1 DK, s. 45)

Çoktan seçmeli alıştırmalarda kullanılan diğer bir madde kökü ise ortak köklü sorulardır.
Turgut ve Baykul (2015, s. 197) bazı hâllerde; bir şekil, bir grafik, bir tablo veya bir
metinden yararlanılarak birden çok davranışın yoklanması istenen durumlarda bu köke
bağlı birden çok soru sorulabilir ve bu maddelere ortak köklü madde adı verilir. Birden
fazla sorunun sorulmasına olanak sağlayan ortak madde kökü için uygun seçenekler
oluşturulur. Aşağıda verilen çoktan seçmeli testte de görüldüğü gibi dinleme metnine
yönelik olarak “Doğru sözcüğü seçiniz.” şeklinde verilen ortak madde köküne bağlı
olarak beş farklı soru oluşturulmuştur.
Dinleyiniz. Doğru sözcüğü seçiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

a) kaç lira?
a) ucuz
a) sen
a) indirim
a) ne

b) alabilir miyim?
b) lezzetli
b) nakit
b) güzel
b) yardımcı

c) öder misin?
c) pahalı
c) kart
c) pahalı
c) ikram
(Gazi DK A1, s. 35).

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin soru kökünü okuyarak seçenekler arasında yer alan
doğru veya en uygun seçeneği seçmesi beklenir. Bu yönüyle çoktan seçmeli testler
algılamaya yönelik seçme gerektiren bir alıştırma türüdür ve dolayısıyla da kavramaya ve
anlamaya yönelik beceriler için uygundur ancak üretken beceriler için uygun değildir. Bu
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nedenle bu tür alıştırmalar, öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyindeki bilişsel
davranışlarını gözden geçirmek üzere dinleme/okuma metinlerinden sonra anlama ve
kavrama alıştırması olarak kullanılmasının yanı sıra dil bilgisi ve kelime öğretimi için de
kullanılmaktadır. Bu tür alıştırmalar; öğrencilerin konuyla ilgili düşüncelerini ifade
etmeye, dinlenilen veya okunan metnin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst bilişsel
düzeydeki davranışlar yoluyla değerlendirilmesine olanak vermez.

3.3.3. Boşluk Doldurma Alıştırmaları
Boşluk doldurma alıştırmaları, farklı amaçlar için kolay uyarlanabilen yapısından dolayı
öğretim setlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu tür alıştırmalarda genel
itibariyle öğrencilerden boş bırakılan yerleri doldurulmaları beklenir. Boşluk doldurma
alıştırmaları, dinleme ve okuma beceri alanlarında anlama-kavrama alıştırması olarak da
kullanılabilir. Bunun yanı sıra dil bilgisi ve kelime öğretimi içinde kolayca uyarlanabilir.
Boşluk doldurma alıştırmalarının en çok kullanıldığı beceri alanlarının başında kelime
öğretimi gelmektedir. Verilen kelimelerin ilgili görsellerin altında yer alan boşluklara
yazıldığı boşluk doldurma alıştırmaları da kelime öğretiminde en çok kullanılan
alıştırmalardan bir tanesidir (bk. Şekil 77). Benzer şekilde kelime öğretimine yönelik
boşluk doldurma alıştırmalarında boşluklar; kelime listesi verilmeksizin görseller
yardımıyla, kelime dağarcığı kullanılarak veya sözlük yardımıyla da doldurulabilir.

Şekil 77: Boşluk Alıştırma Alıştırması Örneği-Kelime 1 (Yedi İklim A1 DK, s. 132)
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Kelime öğretimine yönelik olarak kullanılan diğer bir boşluk doldurma alıştırmasında
yönerge sonrasında verilen kelimelerin cümle ve metinlerde boş bırakılan uygun yerlere
yazılmasına dayanır. Bu tür alıştırmalarda kelimelerin cümle veya metin düzeyinde
bağlamdan hareketle öğretilmesi hedeflenir. Öğrencilerden verilen kelimeleri anlamlı bir
bütün oluşturacak şekilde cümle veya metinlerde boş bırakılan yerlere yerleştirmesi
istenir (bk. Şekil 78). Bu tür alıştırmalarda öğrenciler önce boşluk bırakılan cümleleri
okur sonra bu cümleleri tamamlayan en uygun kelimeyi verilen kelime listesinden
bularak boşluğa yazar.

Şekil 78: Boşluk Doldurma Alıştırması Örneği-Kelime 2 (Gazi A1 DK, s. 19).
Bu tür alıştırmalarda öğrencilerin boşluk öncesi ve sonrasında yer alan kelimelere
odaklanması ve anlamını bildiği kelimelerden başlaması diğer kelimeleri yerleştirmede
yapılabilecek hataların önüne geçebilir. Çünkü bir kelimenin yanlış yere yazılması bir
veya daha fazla hatanın yapılmasına neden olabilir. Tüm kelimelerin kullanılmasından
sonra cümlelerin anlam bütünlüğü açısından yeniden kontrol edilmesi hata kontrolü için
yararlı olabilir.
Boşluk doldurma alıştırmalarının dinleme ve okuma beceri alanlarında anlama-kavrama
alıştırması olarak kullanımında ise boşluklar dinleme veya okuma metninde yer alan
bilgilerden yola çıkılarak doldurulur. Şekil 79’da verilen örnek alıştırmadan önce
öğrenciler “Film Başlıyor.” isimli bir diyalog okur. Diyalogdan sonra verilen alıştırmada
cümlelerde boş bırakılan yerlerin metinde yer alan bilgiler doğrultusunda tamamlanır.
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Şekil 79: Doldurma Alıştırması Örneği-Okuma (Gazi A2 DK A2, s. 63)
Boşluk doldurma alıştırmaları dil bilgisi öğretiminde de kullanılan bir alıştırma türüdür.
Bu tür alıştırmalarda verilen boşluklar dil bilgisel yapılara uygun şekilde doldurulur. Şekil
80’de verilen örnek alıştırmada öğrencilerin boşlukları cümle sonunda parantez içinde
verilen kelimelerdeki ses düşmelerine dikkat ederek doldurmaları beklenmektedir.

Şekil 80: Boşluk Doldurma Alıştırması Örneği-Dil Bilgisi (Yedi İklim A1 ÇK, s. 59)
Boşluk doldurma alıştırmaları yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi; okuma,
dinleme, yazma, kelime ve dil bilgisi beceri alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

3.3.4. Dikte Alıştırmaları
Dikte alıştırmaları, temel seviye öğretim setlerinde dinleme becerisi alanında sıklıkla
kullanılan bir alıştırma türüdür. Dikte alıştırmalarında öğrencilerden duydukları kelime
veya cümleleri verilen boşluklara yazmaları beklenir. Boşluklara gelecek ifadelerde
öğrenciler herhangi bir değişiklik yapmaz. İfadeler, duyulduğu şekliyle uygun boşluklara
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yerleştirilir. Bu yönüyle bu tür alıştırmalar duyulan seslerin yazılı sembollere aktarılması
olarak değerlendirilebilir. Öğretim setlerinde en çok kullanılan dikte türü boşluk
doldurmalı diktedir. Bu tür alıştırmalarda metinde yer alan bazı ifadeler çıkartılır ve bu
ifadeler dinleme metni doğrultusunda öğrenciler tarafından tamamlanır. Şekil 81’de
verilen örnek dikte alıştırmasında metinde yer alan bazı ifadeler çıkartılmıştır. Öğrenciler,
dinleme esnasında seçici dinleme tekniğini kullanarak boş bırakılan yerlere gelecek
ifadelere odaklanır. Öğrencilerden ilk olarak dinleme metninde geçen ifadeleri anlamaları
daha sonra da bu ifadeleri metinde boş bırakılan yere yazmaları beklenmektedir.

Şekil 81: Dikte Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 22)
Bu tür alıştırmalarda dinleme öncesinde boş bırakılan yerlere gelecek; kelime türleri,
tarih, saat, isim vb. bilgilerin tespit edilmesi ve dinleme öncesinde boşluklara gelebilecek
kelimelerin tahmin edilmesi alıştırmanın sürecini kolaylaştırılabilir. Benzer şekilde
birinci dinlemede, eğer metin ikinci kez dinlenilecekse, anlaşılmayan kelimeler
atlanabilir, kelimelerin kısaltması kullanılabilir veya kelimeler gelişigüzel yazılabilir.
İkinci dinlemede de yazılan kelimelerin kontrolü yapılabilir, kısaltılan veya gelişigüzel
yazılan kelimeler yazım kurallarına uygun şekilde yazılabilir.
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3.3.5. Var-Yok Alıştırmaları
Var-yok alıştırmaları, öğretim setlerinde algılamaya yönelik becerilerin gözden
geçirilmesinde kullanılan bir alıştırma türüdür. Okuma veya dinleme metinleriyle
bağlantılı olarak hazırlanan var-yok alıştırmaları, alıştırmayı oluşturan maddelerde yer
alan bilgilerin ilgili metinde yer alıp almadığının tespit edilmesine yöneliktir. Şekil 82’de
okuma metninden sonra verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi öğrencilerden alıştırma
maddelerinde yer alan bilgilerin metinde var olup olmadığını gözden geçirerek var-yok
sütununda işaretleme yapması beklenmektedir.

Şekil 82: Var-Yok Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A1 DK, s. 47)
Benzer şekilde “Hangi soruların cevabı metinde vardır/yoktur.” şeklindeki alıştırma
yönergeleri de var-yok alıştırmalarının diğer türü olarak kabul edilebilir. Bu tür
alıştırmalarda verilen önerme cümlelerinin öğrenciler tarafından öncelikli olarak
okunarak anahtar kavramların altının çizilmesi ve seçici okuma/dinleme yaparak ilgili
bilgilerin aranması alıştırmaların başarıyla uygulanmasını sağlayabilir. Var-yok
alıştırmalarının kelime öğretimine yönelik kullanımını ise kısıtlıdır. Bu tür alıştırmaların
kelime öğretimine yönelik kullanımında verilen kelimelerin görsel üzerinde var olup
olmadığı sorgulanır.
Var-yok alıştırmaları iki seçenek arasından seçme gerektirdiğinden öğrencilerin şans
başarısı yüksektir. Alıştırmayı oluşturan önerme cümlelerinin sayısının artırılması veya
alıştırma içeriğine “Bilgi yok.” veya “Metinde değinilmemiş.” gibi üçüncü seçeneğin
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eklenmesi öğrencilerin şans başarısını düşürmede ve öğretmenlere sağlıklı dönütler
vermede yardımcı olabilir.

3.3.6. Eşleştirme Alıştırmaları
Eşleştirme alıştırmaları, alıştırma yönergesi ve birbiriyle ilişkili bilgileri içeren iki
listeden oluşur. Yönerge doğrultusunda birinci grupta verilen öncüller ile ikinci grupta
yer alan birden çok olasılık (seçenek) arasından biri seçilerek ilgili öncülle eşleştirilir. Bu
nedenle algılamaya yönelik seçme gerektiren bir alıştırma türüdür. Eşleştirme
alıştırmalarında öncüller sütunu sayfanın sol tarafına seçenekler sütunu sağ tarafına
yerleştirilir. Ders kitabının sayfa tasarımına bağlı olarak üstte öncüllere, altta ise
seçeneklere yer verilebilir. Eşleştirme alıştırmalarının yapısı örnek bir alıştırma üzerinde
şu şekilde gösterilebilir:
Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim.

Öncüller

Yönerge

A Sütunu

B Sütunu

1. Memnun oldum.

a. İyiyim.

2. Hoşça kalın.

b. Adım Ali.

3. Nasılsın?

c. Yunanistanlıyım.

4. Adın ne?

ç. Ben de.

5. Nerelisin?

d. Güle güle.

Seçenekler

(İstanbul A1 ÇK, s. 4)
Eşleştirme alıştırmalarında eşleştirme işlemi; çizim yoluyla, ilgili bölümlere numara veya
harf yazılarak yapılabilir. Madde sayısı fazla olan eşleştirme alışmalarında çizim yoluyla
eşleştirme işleminden uzak durulmasında fayda vardır. Çünkü madde sayısı artıkça
çizimler arasında karışıklıklar meydana gelebilir. Bu tür alıştırmalarda öncelikli olarak
yönerge veya alıştırma tasarımından yola çıkılarak eşleştirme işleminin nasıl yapılacağı
tespit edilir. Daha sonra bilinen eşleştirmelerin öncelikli olarak yapılması ve bilinmeyen
eşleştirmelerin en sona bırakılması alıştırma sürecini kolaylaştırabilir.
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Eşleştirme alıştırmalarında görseller önemli yer tutar. Görsellerin kullanıldığı eşleştirme
alıştırmalarında eşleştirme işlemi aynı sayıda verilen görseller ile kelime, kalıp söz, cümle
ve metinler arasında yapılır. Öğretim setlerinde beceri alanlarına göre kullanılan bazı
eşleştirme alıştırmaları şu şekilde özetlenebilir. Kelime öğretimi için en çok kullanılan
alıştırma türlerinden birisi kelime-görsel eşleştirme alıştırmalarıdır (bk. Şekil 83).
Öğrencilerden, alıştırma tasarımından yola çıkarak görseldeki nesnelerin numaralarını
kelimelerin yanlarında verilen daire içene yazmaları beklenmektedir.

Şekil 83: Eşleştirme Alıştırması Örneği-Kelime 1 (Yedi İklim A2 DK, s. 145)
Eşleştirme alıştırmalarının kelime öğretimine yönelik diğer kullanımları; eş veya zıt
kelimeleri eşleştirme, isimler ile fiilleri eşleştirme, kelimeleri açıklamalarıyla veya
tanımlarıyla eşleştirme şeklindedir. Şekil 84’te verilen örnek alıştırmada da görüldüğü
gibi öğrencilerden birinci grupta yer alan kelimeleri ikinci grupta yer alan kelimelerle eş
anlamlılık açısından eşleştirmesi beklenmektedir.

Şekil 84: Eşleştirme Alıştırması Örneği-Kelime 2 (Yeni Hitit A1 DK, s. 26)
Eşleştirme alıştırmaları, anlama becerilerine yönelik olarak da kullanılmaktadır. Bu
bağlamda hazırlanan eşleştirme alıştırmalarında eşleştirme işlemi okuma veya dinleme
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metnindeki bilgilerden faydalanılarak yapılır. Alıştırmanın bu amaçla kullanımında
öncüller ve seçenekler listesi metin doğrultusunda hazırlanan birçok farklı bileşenden
oluşabilir. Şekil 85’te verilen örnek alıştırmadan önce öğrenciler “Üç Önemli İnsan”
isimli biyografi metinlerini okur. Bu metinler doğrultusunda öncüller sütununda verilen
meslek isimlerini metinde anlatılan kişilerle eşleştirir.

Şekil 85: Eşleştirme Alıştırması Örneği-Okuma 1 (Yedi İklim A2 DK, s. 14)
Eşleştirme alıştırmalarının okuma becerisine yönelik diğer bir kullanımı da bir metinden
bağımsız olarak da hazırlanmasıdır. Bu tür eşleştirme alıştırmalarında öncüller (durumlar,
sorular, cümle vb.) ve seçenekler (notlar, cevaplar, cümle vb.) okuduğunu anlama üzerine
kurgulanır (bk. Şekil 86).

Şekil 86: Eşleştirme Alıştırması Örneği-Okuma 2 (Yeni Hitit A1 DK, s. 66)
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Okuma-anlamaya yönelik eşleştirme alıştırmalarında cümle, metin ile görseli eşleştirme
şeklinde de tasarlanabilir. Şekil 87’de okuma becerisi alanına yönelik kullanımı
örneklendirilen eşleştirme alıştırmasında, öğrencilerden öncelikle verilen cümleleri
anlamaları ve bu cümlelere uygun görselleri bularak ilgili alana görsellerin harflerini
yazmaları beklenmektedir.

Şekil 87: Eşleştirme Alıştırması Örneği-Okuma 3 (Gazi A1 ÇK, s. 19)
Eşleştirme alıştırmaları yukarıda değinilen beceri alanlarının yanı sıra dil bilgisi
öğretiminde de kullanılmaktadır. Şekil 88’de verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi iki
sütun hâlinde verilen cümle parçacıklarını özne-yüklem uyumu dikkate alınarak
eşleştirme suretiyle cümle kurma çalışması yapılır. Bu tür alıştırmalarda ikiden fazla
sütuna da yer verilebilir.

Şekil 88: Eşleştirme Alıştırması Örneği-Dil Bilgisi (Yedi İklim A1 ÇK, 2015, s. 52)
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Eşleştirme alıştırmalarını hazırlamanın kolaylığı ve işlevselliğinden dolayı yukarıda
verilen örnek alıştırmalarda da görüldüğü gibi okuma, dinleme, kelime ve dil bilgisi
becerisi alanlarında geniş bir kullanım alanına sahiptir.

3.3.7. Tanıma Uygun Görseli Bulma
Tanıma uygun görseli bulma alıştırmaları, anlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak
kullanılmaktadır. Anlamaya yönelik kullanımında bir görselin tanımı yapılır ve bu tanım
için görsellerden oluşan seçeneklere yer verilir. Öğrencilerden dinlenen veya okunan
metne göre görseller arasından uygun olanı seçmesi beklenir. Bu yapısal özelliğinden
dolayı bu alıştırma türü, algılamaya yönelik çoktan seçmeli bir yapıya sahiptir.
Şekil 89’da verilen örnek dinleme alıştırmasında öğrencilere dört farklı oda resmi
verilmiştir. Öğrenciler, öncelikle verilmiş görselleri inceler. Sonra da metni dinler. Bu
süreçte öğrenciler seçici dinleme tekniğini kullanarak verilen dört farklı görseli
ayrıntılarıyla karşılaştırır. Daha sonra da dinlenen metne uygun görseli diğer bir ifadeyle
metinde tanıtımı yapılan görseli verilen seçenekler arasından seçer.

Şekil 89: Tanıma Uygun Resmi Seçme/Bulma Örneği (Yeni Hitit A1 DK, s. 18)
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Bu tür alıştırmaların, konuşma becerisi alanında kullanımı mevcuttur. Konuşma
becerisine yönelik kullanımında ise öğrencilerden bir tanesi bir görseli tanımlar diğer
öğrenciler bu görselin hangisi olduğuna karar verir.

3.3.8. Görsele Uygun Cümle Yazma/Söyleme
Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden görsel okuma yapmaları ve verilen görsellere uygun
cümle

yazmaları

veya

söylemeleri

beklenir.

Bu

alıştırmalarda

öğrencilere

yararlanabilecekleri kelime ve kavram havuzu verilmez ancak örnek bir cümle verilebilir.
Öğrenciler, örnek cümleden hareketle belirli dilsel yapıları kullanarak yeni cümleler
yazar veya söyler. Şekil 90’da verilen örnek alıştırmada öğrencilerin görsellerden
yararlanarak görsellerde yer alan kişilerin boş zamanlarında neler yaptıklarını yazmaları
beklenmektedir.

Şekil 90: Görsele Uygun Cümle Yazma Örneği (Gazi A2 DK, s. 32)
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Bu tür alıştırmalar yoluyla öğrencilere cümle düzeyinde yazma ve konuşma becerisinin
kazandırılması hedeflenir.

3.3.9. Görsele Dayalı Öyküleştirme Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin anlatım becerilerini geliştirmek üzere kullanılır.
Alıştırmaların merkezinde belirli bir sıraya göre dizilmiş görseller bulunmaktadır.
Öğrencilerden verilen görsel sıralamasına uygun olarak bir olayı veya durumu anlatması
beklenir. Şekil 91’de verilen örnek alıştırmada günün farklı bölümlerinden alınmış altı
farklı görsele yer verilmiştir. Öğrencilerden bu görsellerden yararlanarak bir kişinin
gününü anlatması beklenmektedir.

Şekil 91: Görsele Dayalı Öyküleştirme Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 47)
Bu tür alıştırma sonunda görsele dayalı oluşturulmuş bir metin elde edilir. Bu nedenle
yarı üretken nitelikte bir alıştırma türüdür.
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3.3.10. Cümle Tamamlama Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, başlangıcı veya sonu yarım bırakılmış bir cümlenin anlamsal ve
yapısal olarak uygun şekilde tamamlanmasına dayanır. Verilen cümleler, sebep sonuç
ilişkisi, koşul, aynı fikri devam ettirme gibi anlamsal bağlamlar ve özne, yüklem
arasındaki tekillik, çoğulluk uyumu vb. yapısal özelliklere dikkat edilerek tamamlanır.
Cümle tamamlama alıştırmaları öğretim setlerinde farklı şekillerde kullanılmıştır.
Şekil 92’de örneklendirilen birinci tür cümle tamamlama alıştırmalarında yarım
bırakılmış cümleler yönerge sonrasında kutucuk içinde verilen ifadeler kullanılarak
tamamlanır. Bu nedenle öğrencilerden öncelikli olarak verilen cümleleri anlamaları daha
sonra da verilen seçenekler arasından en uygun olanı bularak cümleyi tamamlaması
beklenir. Algılamaya dayalı bu tür cümle tamamlama alıştırmaları öğrencilerin okuma
becerisinin gelişimine hizmet eder.

Şekil 92: Cümle Tamamlama Alıştırması Örneği 1 (Gazi A2 ÇK, s. 17)
Cümle tamamlama alıştırmalarının diğer bir türü de başlangıcı ya da sonu verilen
cümlenin öğrenciler tarafından serbestçe tamamlanmasına dayanmaktadır (bk. Şekil 93).
Öğrencilerden öncelikli olarak cümlenin verilen bölümü anlamlandırması sonra da geri
kalan bölümünü sahip olduğu dil becerilerini kullanarak uygun şekilde tamamlaması
beklenir. Bu nedenle bu tür cümle tamamlama alıştırmaları yarı üretken nitelikte yazma
alıştırmasıdır.
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Şekil 93: Cümle Tamamlama Alıştırması Örneği 2 (Gazi A2 ÇK, s. 20)
Metne dayalı cümle tamamlama alıştırmaları da cümle tamamlama alıştırmalarının diğer
bir şeklidir. Bu tür cümle tamamlama alıştırmaları, metinlerden sonra anlama ve kavrama
alıştırması olarak kullanılır. Örneğin, öğrenciler önce bir metin dinler ve verilen cümleleri
metnin bağlamından hareketle tamamlar (bk. Şekil 94). Cümle tamamlama
alıştırmalarının bu tür kullanımı okuma/dinleme-anlama becerisini değerlendirmeye
yönelik alıştırmalardır.

Şekil 94: Cümle Tamamlama Alıştırması Örneği 3 (Yedi İklim A2 DK, s. 57)
Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi cümle tamamlama alıştırmaları okuma,
dinleme ve yazma becerilerine yönelik olarak kullanılmıştır.
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3.3.11. Duruma Uygun İfade Yazma/Söyleme Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, genellikle gerçek yaşamdan alınmış durumlarda söylenebilecek uygun
bir ifade yazmaya/söylemeye yöneliktir. Bu nedenle öğrencilerin öncelikli olarak verilen
durumu veya problemi ifade eden cümleleri anlamaları ve bu duruma veya probleme
uygun öneri, çözüm, özür, not içeren cümleler yazmaları/söylemeleri beklenir (bk. Şekil
95).

Şekil 95: Duruma Uygun İfade Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A2 ÇK, s. 57)
Benzer şekilde verilen ifadelerin ne zaman söylendiğinin sorgulandığı alıştırmalar bu
bağlamda değerlendirilebilir. Öğrencilerin, gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri
durumlara uygun davranışlar geliştirmesini hedefleyen bu tür alıştırmalar iletişim odaklı
alıştırmalardır.

3.3.12. Sıralama Alıştırmaları
Sıralama alıştırmaları, algılamaya ve üretime yönelik beceriler için yaygın kullanılan bir
alıştırma türüdür. Algılamaya yönelik sıralama alıştırmaları, bir olayın, diyaloğun veya
metnin oluş ve söyleme önceliği veya sonralığına göre numaralandırılarak sıraya
koyulmasına dayanan alıştırmalardır. Sıralama işleminde bağlamsal ipuçlarından
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yararlanılarak cümleler sıraya konulur ve işlem sonucunda cümleler arasında anlamlı bir
bütünlük elde edilir.
Benzer şekilde sıralama işlemi bir metinden hareketle de yapılabilir. Bir okuma metnini
özetleyen cümleler metne göre sıralanabilir. Bu nedenle bu tür alıştırmalar öğrencilerin
okuma-anlama becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bu tür sıralama alıştırmalarında ise
sıraya koyulmuş bilgilerin bir metin oluşturacak şekilde yazması da istenebilir. Şekil
96’da verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi öğrencilerden öncelikli olarak karışık
şekilde

verilmiş

cümleleri

numaralandırarak

sıraya

koyması

beklenmektedir.

Alıştırmanın ikinci aşaması ise oluşturulan doğru sıralamanın yazılmasına yöneliktir.

Şekil 96: Sıralama Alıştırması Örneği (Gazi DK A1, s. 75)
Algılamaya yönelik sıralama alıştırmalarında tek doğru bir diziliş bulunduğundan
öğrencilerin bir cümleyi yanlış sıraya koyması diğer cümle ya da cümlelerin de yanlış
sıralanmalarına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bunun için sıralanacak
maddelerin çokluğuna göre bir veya iki maddenin sıra numarası verilebilir. Benzer
şekilde sıralama alıştırmaları dinleme becerisine yönelik olarak da kullanılabilmektedir.
Öğrenciler, dinleme anında metne göre cümleleri veya resimleri sıralamaya koyarlar.
Sıralama alıştırmalarının konuşma ve yazma beceri alanına yönelik kullanımında ise
öğrencilerden hikâye edici anlatım tekniğini kullanarak bir olayı oluş sırasına göre anlatır.
Öz’e (2011, s. 254) göre bu tür anlatımların günlük hayatta önemli bir yeri vardır.
Örneğin, kek yaparken içindekilerin sırasına uygun olarak konulması, bir günde
yaptığımız işlerin sıralanması bu tür alıştırmaların konuları arasında yer alır. Benzer
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şekilde birine yol tarifi verilirken yapılacakların belirli bir sıraya göre anlatılması da bu
alıştırmaların kapsamında değerlendirilebilir. Bu tür sıralama alıştırmalarında cümleler
arka arkaya sıralanarak bir metin oluşturulur. Bu nedenle bu tür alıştırmalar, anlatıma
dayalı üretken nitelikte alıştırmalardır.

3.3.13. Diyalog Canlandırma Alıştırmaları
Diyalog alıştırmaları,

öğrencileri gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri iletişim

durumlarına hazırlamaya yönelik alıştırmalardır ve öğrencilerin verilen diyalogda
herhangi bir değişiklik yapmaksızın diyaloğu canlandırmasına dayanır.

Bu tür

alıştırmalar yoluyla öğrencilerin farklı iletişim durumlarında kullanılan kalıp sözleri ve
yapıları tekrar ederek alışkanlık kazanması amaçlanır. Şekil 97’de verilen örnek diyalog
canlandırma alıştırmasında görüldüğü gibi öğrencilerden manavda gerçekleşen bir
diyaloğu canlandırmaları beklenmektedir. Bu diyalog yoluyla öğrencilerin konuşma
becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra “Hayırlı işler.”, “Kolay gelsin.”, “Tabii efendim.”
gibi kalıp sözleri de bağlam içinde öğrenmesi hedeflenir.

Şekil 97: Diyalog Canlandırma Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 38)
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Diyalog canlandırma alıştırmaları, tekrara dayanan mekanik konuşma alıştırmalarıdır.
Öğrencilerden kendilerine verilen rolü; sesletim, vurgu ve tonlama kurallarına uygun
olarak yerine getirmesi beklenir. Diyalogların tekrar edilmesiyle öğrencilerin konuşma
durumlarında kullanabilecek ifadelere yönelik alışkanlık kazanması sağlanır.

3.3.14. Benzer Diyalog Oluşturma Alıştırmaları
Benzer diyalog oluşturma alıştırmaları öğretim setlerinde karşılıklı konuşma veya yazma
becerilerine yönelik olarak kullanılmıştır. Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden verilen bir
diyalogdan yola çıkarak benzer bir diyalog oluşturması beklenir. Diğer bir ifadeyle
öğrenciler verilen diyaloğu kendine göre uyarlayarak yeniden oluşturur. Şekil 98’de
verilen örnek alıştırma yönergesinde görüldüğü gibi öğrencilerden öncelikli olarak
diyaloğu okumaları ve daha sonra benzer bir diyalog oluşturmaları beklenmektedir. Bu
nedenle diyaloğun öğrenciler tarafından dikkatlice okunması ve diyalogda değişiklik
yapılacak ifadelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra da verilen örnek diyaloğa
benzer diyalog oluştururken diyalogda yer alan isimleri, kardeş sayısını, kardeşini
tanımlayan ifadeleri değiştirmesi beklenir.

Şekil 98: Benzer Diyalog Oluşturma Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 15)
Benzer diyalog alıştırmaları, öğrencilerin karşılıklı konuşma becerilerini geliştirmek
üzere kullanılan yarı üretken nitelikte bir alıştırma türüdür.
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3.3.15. Diyalog Oluşturma Alıştırmaları
Bu tür diyalog alıştırmalarında öğrencilere örnek bir diyalog verilmez. Bunun yerine
öğrencilere diyaloğun içeriğini oluşturması için yardımcı olacak kelime ve kavram
havuzu veya diyaloğun kimler arasında geçeceği bilgisi verilir. Benzer şekilde alıştırma
yönergesinde diyaloğun konusunu hikâye eden bilgiler verilebilir. Öğrencilerden verilen
havuzda yer alan kelimelerden yararlanarak veya yönerge sonrasında yer alan hikâye
doğrultusunda söz konusu duruma ve rollere uygun diyalog oluşturması beklenir. Şekil
99’da görüldüğü gibi öğrencilerden doktor-hasta arasında geçen bir diyalog oluşturmaları
beklenmektedir.

Diyaloğun

ana

temasını

oluşturması

açısından

öğrencilerin

kullanabilecekleri bazı kelimelere yer verilmiştir. Öğrenciler, sahip oldukları dil
bilgilerini ve yaratıcılıklarını kullanarak özgün bir diyalog oluştururlar.

Şekil 99: Diyalog Oluşturma Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A2 DK, s. 138)
Bazı diyalog oluşturma alıştırmalarında öğrencilerden öncelikli olarak diyaloğu
yazmaları daha sonra da diyaloğu canlandırmaları da beklenebilir. Bu bakımdan diyalog
oluşturma alıştırmaları, öğrencilerin hem yaratıcı yazma hem de konuşma becerilerini
geliştirmek üzere kullanılan bir alıştırma türüdür.

3.3.16. Diyalog Tamamlama Alıştırmaları
Diyalog tamamlama alıştırmalarını diğer diyalog alıştırmalarından ayıran temel özellik
herhangi bir bölümü verilen diyaloğun öğrenciler tarafından sürdürülmesi veya
tamamlanmasıdır. Öğretim setlerinde diyalog tamamlama alıştırmaları iki farklı türde
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kullanılmıştır. Birinci tür diyalog tamamlama alıştırmalarında öğrenciler, diyalogda boş
bırakılan yerleri verilen ifadeleri kullanarak bağlama uygun şekilde tamamlar. Bu nedenle
bu

tür

diyalog

tamamlama

alıştırmaları

algılamaya

yönelik

beceriler

için

kullanılmaktadır. İkinci tür diyalog tamamlama alıştırmalarında ise öğrenciler, bir
bölümü verilen diyaloğu kendi hayal dünyalarına uygun olarak istediği gibi tamamlamada
veya sonlandırmada özgürdür (bk. Şekil 100). Bu nedenle bu tür diyalog tamamlama
alıştırmaları yarı üretken niteliktedir. Bu tür alıştırmalarda öğrenciler ilk olarak diyaloğun
verilen bölümünü okur ve diyaloğun konusunu tespit eder. Daha sonra diyaloğu kendi
duygu ve düşüncelerine göre diyaloğun konusuna ve mantıksal örüntüsüne bağlı kalarak
öğrendiği dilsel yapıları kullanarak tamamlar.

Şekil 100: Diyalog Tamamlama Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 72)
Bazı alıştırmalarda tamamlanan diyaloğun canlandırılmasına yönelik yönergeler de
bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu alıştırma türü öğrencilerin hem yaratıcı yazma
hem de karşılıklı konuşma becerilerini geliştirmek için kullanılır.

3.3.17. Form Doldurma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri çeşitli formların
doldurulmasında öğrencilere alışkanlık kazandırmaya yönelik olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenle form doldurma alıştırmaları öğrencileri gerçek yaşam durumlarına hazırlar.
Şekil 101’de verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi öğrencilerden otel kayıt formu
doldurması beklenmektedir. Formlarda boş bırakılan yerler, istenilen bilgiler göz önünde
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bulundurularak eksiksiz olarak doldurulur. Form doldurma alıştırmalarında boşluk
doldurma işlemi genellikle kelime düzeyindedir.

Şekil 101: Form Doldurma Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 30)
Forma doldurma alıştırmaları dinleme veya okuma metni doğrultusunda anlama ve
kavrama alıştırması olarak da kullanılmaktır. Bu tür alıştırmalarda ise verilen formlar
metinde yer alan bilgilerden hareket edilerek doldurulur. Öğretim setlerinde kullanılan
form türlerinden bazıları şunlardır: Öz geçmiş, kütüphane kartı, iş/yurt başvuru, randevu
ve öğrenci bilgi formu vb.

3.3.18. Metne Dayalı Sorular
Bu tür alıştırmalar, dinleme ve okuma metinlerinden sonra öğrencilerin anlama ve
kavrama düzeylerini değerlendirmek üzere hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır.
Öğrencilerden metinleri okuyup/dinleyip metne yönelik olarak hazırlanan ne, niçin, nasıl,
nerede, ne zaman ve kim gibi soru kelimelerinden oluşan soruları metinden hareketle
yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmaları beklenir. Alıştırmaların odak noktası
öğrencilerin okuduğu veya dinlediği metnin anlanması ve kavranmasıdır. Cevaplandırma
işleminin yazılı veya sözlü olarak yapılması yazma ve konuşma becerisinin bütünleşik
olarak kullanılmasını zorunlu kılar.
Pearson ve Johnson (1978) metne yönelik hazırlanan bu soruları; cevabın kaynağına göre
metin içerisinde verilen, cevabı metin içerisinde ima edilen ve cevabı metin içerisinde
olmayan sorular olmak üzere üç grupta toplamıştır (akt. Akyol, 2014, s. 2017).
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•

Cevabı metin içerisinde açık bir şekilde verilen sorular: Bu tür sorular
hatırlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. İstenen bilgiler metinde seçici
okuma veya dinleme yaparak kolaylıkla bulunabilir. Cevaplar metinden olduğu
gibi alınabilir.

•

Cevabı metin içerisinde ima edilen sorular: Bu tür soruların cevabı metinlerde
bulunmaz. Bu nedenle daha çok anlama ve kavramaya yönelik sorulardan
oluşmaktadır. Öğrencilerin metindeki bilgileri kullanarak veya yorumlayarak
kendi ifadeleriyle cümle kurmasına dayanır.

•

Cevabı metin içerisinde olmayan sorular: Bu tür sorular metinden tamamen
bağımsız olarak cevaplanır ancak sorular metinden hareketle sorulur. Bu
bağlamda, siz olsaydınız ne yapardınız, sizin de başınıza böyle bir olay geldi mi
gibi açık uçlu sorulardan yararlanır.

Temel seviyede özellikle cevabı metin içerisinde açık şekilde verilen sorulardan oluşan
alıştırmalara yer verilmektedir. Şekil 102’de verilen örnek alıştırmada öğrencilerden
okudukları metin doğrultusunda sorulara cevap vermeleri beklenmektedir.

Şekil 102: Metne Dayalı Sorular Örneği (İstanbul A2 DK, s. 39)
Metne dayalı soruların temel işlevi öğrencilerin metni anlama ve kavram düzeylerini
tespit etmektir. Bu nedenle öğretim setlerinde metinlerden sonra sıklıkla yararlanılan bir
alıştırma türüdür.

3.3.19. Başlık Seçme/Bulma Alıştırmaları
Anlama becerilerine yönelik olan bu türünde öğrencilerden metnin konusunu en iyi
şekilde özetleyen bir başlık bulması veya önerilen başlıklar arasından bir tanesini seçmesi
beklenir. Başlık seçme/bulma alıştırmalarında öğrenciler tarafından öncelikle metnin ana
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fikri diğer bir ifadeyle metnin yazılış amacı nedir sorusunun cevabı bulunur. Bu nedenle
bu tür alıştırmalarda öğrenciler ana fikri ve bu fikri destekleyen cümleleri bulmak için
detaylı okuma veya dinleme yapmak durumundadırlar. Şekil 103’te örnek olarak verilen
başlık bulma alıştırmasında öğrenciler önce üç farklı haber metni dinler daha sonra her
haber için uygun başlık bulur veya önerir. Bu yönüyle başlık bulma alıştırmaları beyin
fırtınası tekniğinin kullanımına uygun alıştırmalardır. Öğrencilerin önerdiği tüm başlıklar
ilk olarak tahtaya yazılabilir daha sonra da verilen başlıklar arasından tartışma tekniği
kullanılarak en uygun başlık seçilebilir.

Şekil 103: Başlık Seçme/Bulma Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A2, s. 117)
Bu tür alıştırmalara öğretim setlerinin A2 düzeyindeki kitaplarda yer verildiği
görülmektedir. Ancak alıştırmalar genellikle verilen başlıkların içinden uygun olanı
seçme şeklinde tasarlanmıştır.

3.3.20. Bilgi Düzeltme Alıştırmaları
Öğretim setlerinde bu tür alıştırmalara, öğrencilerin okuma ve dinleme metinlerinden
sonra anlama ve kavrama düzeylerini geliştirmek amacıyla yer verilmiştir. Öğrenciler,
bilgi düzeltme alıştırmalarında öncelikli olarak bir metin okur/dinler. Daha sonra
alıştırmada verilen bilgi yanlışlarını metne göre düzeltir. Şekil 104’te okuma metnini
takiben verilen alıştırmada yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilerek gerekli
düzeltmeleri yapmaları beklenmektedir. Alıştırma maddelerinde yer alan yanlış bilgilerin
üzeri çizilerek doğru bilgiler yazılır.
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Şekil 104: Bilgi Düzeltme Alıştırması Örneği (İstanbul A1 DK, s. 22)
Dinleme becerisine yönelik bilgi düzeltme alıştırmalarında ise öğrenciler benzer şekilde
önce metni okur. Okunan metinde bazı bilgiler yanlış verilmiştir. Daha sonra öğrenciler
dinleme yaparak metindeki bilgi yanlışlarını bulur ve düzeltir. Diğer bir ifadeyle
öğrenciler okunan ve dinlenen metin arasındaki farklılıkları bularak düzeltir.

3.3.21. Kısa Cevaplı Sorular
Kısa

cevaplı

sorulardan

oluşan

alıştırmalar,

bilgi

boyutunda

davranışların

sorgulanmasında kullanılır. Öğretim setlerinde sıklıkla kullanılan kısa cevaplı sorulara
ünite hazırlık bölümlerinde yazma ve konuşma becerilerine yönelik alıştırmalarda yer
verilmektedir. Gültekin’e (2017, s. 182) göre kısa yanıtlı maddelerde “öğrencinin yanıtı
bir kelime, ifade, sembol ya da sayı olarak vermesi, işlem basamaklarını göstererek
problem çözmesi, en fazla iki-üç cümlelik açıklamalar” yazması veya söylemesi beklenir.
Kısa cevaplı sorulardan oluşan alıştırmalarda Şekil 105’te verilen örnek alıştırmada
görüldüğü gibi herhangi bir metinden hareket edilmez. Bu tür alıştırmalar, bilgi ve
kavrama gibi alt düzey beceriler için kullanılmaktadır.

Şekil 105: Kısa Cevaplı Sorular Örneği (Gazi A1 DK, s. 9)
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Benzer şekilde bu tür alıştırmalarda yer alan sorulara sözel olarak da cevap verilebilir.
Özellikle bu tür alıştırmaların, okuma veya dinleme metinleri öncesi yapılanan hazırlık
çalışmalarında kullanımını yaygındır.

3.3.22. Görsel Destekli Sorulara Cevap Verme Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda yer alan sorulara cevap verme işlemi verilen görsellerden
yararlanılarak yapılır. Bu amaçla kullanılan görseller, öğrencinin anlama ve kavrama
becerisini geliştirmekten ziyade verilecek cevap için kaynak oluşturur. Şekil 106’da
verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi soruları cevaplandırma işlemi saat
görsellerinden yararlanılarak yapılacaktır.

Şekil 106: Görsel Destekli Sorulara Cevap Verme Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK,
s. 31)
Yukarıda verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi bu tür alıştırmalarda sorulara
verilen cevaplar kişiden kişiye değişmez. Öğrenciler, görsel okuma yaparak uygun
şekilde sorulara cevap yazar.
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3.3.23. İşaretleme Alıştırmaları
İşaretleme alıştırmaları; dinleme, okuma-anlama becerisini geliştirmek ve kontrol etmek
üzere kullanılır. Benzer şekilde kelime ve dil bilgisi öğretimi için kullanımı da yaygındır.
Dinleme ve okuma metni doğrultusunda hazırlanan tabloların satır ve sütunlarda
birbiriyle ilişkili bilgiler yer alır. Tabloda doğru bilgilerin kesiştiği noktaya işaretleme
yapılır. Şekil 107’de verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi “Neler Yapmış?” başlığı
altında yer alan bilgiler tablonun satır bölümünü oluşturur. Kişi isimleri de tablonun sütun
bölümüne yerleştirilmiştir. Dinleme metni doğrultusunda satır bölümünde yer alan
bilgilerin kime ait olduğu ilgili alana işaretlenir.

Şekil 107: İşaretleme Alıştırması Örneği (Yeni Hitit DK A2, s. 98)
İşaretleme alıştırmalarının kelime öğretimine yönelik kullanımına, satır kısmına yazılan
isimlerin, sıfatların veya zarfların sütun bölümde yer alan uygun isimler veya eylemlerle
kesiştiği yerlerin işaretlenmesi örnek olarak gösterilebilir.

3.3.24. Çizme Alıştırmaları
Çizme alıştırmaları anlama becerilerine yönelik olarak kullanılan bir alıştırma türüdür.
Öğrencilerden dinleme veya okuma metni doğrultusunda verilen bir görsel üzerinde
doğru şekilde çizim yapması beklenir. Şekil 108’de verilen örnek alıştırmada
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öğrencilerden dinleme metninde anlatılan yol tarifine göre verilen kroki üzerinde çizim
yapması beklenmektedir.

Şekil 108: Çizme Alıştırması Örneği (Gazi A1 ÇK, s. 42)
Bu tür alıştırmalar bilgi aktarımına dayalıdır. Metinden elde edilen bilgi görsel ortama
transfer edilir. Çizim alıştırmaları, iletişimsel alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Ancak çizme alıştırmalarının öğretim setlerinde kullanımı sınırlıdır.

3.3.25. Tablo Doldurma Alıştırmaları
Tablo doldurma alıştırmaları, birçok beceri alanına yönelik olarak tasarlanabilecek
alıştırma türlerindendir. Okuma ve dinleme becerilerine yönelik kullanımında bir metne
yönelik olarak birden fazla kavram, olay, kişi, eylem vb. arasındaki ilişkileri göstermek
üzere hazırlanmış tablolar yer almaktadır. Yönerge doğrultusunda tabloya kaynaklık eden
metne bağlı olarak istenilen bilgiler tabloda ilgili alana kısaca yazılır. Diğer bir ifadeyle
metinden elde edilen bilgiler tabloya aktarılır. Öğrencilerin seçici dinleme/okuma
yaparak istenilen bilgilere ulaşması ve tabloda boş bırakılan yerlere getirilecek bilgi ve
kavramları bulması, sınıflandırması beklenir. Şekil 109’da verilen alıştırma örneğinde
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öğrencilerden dinleme metnine uygun olarak metinde geçen kişilerin nerede olduklarını
ve bu kişilerin orada ne yapmak istediklerini yazmaları beklenmektedir.

Şekil 109: Tablo Doldurma Alıştırması Örneği (İstanbul A1 DK, s. 47)
Tablo doldurma alıştırmalarından dil bilgisi ve kelime öğretiminde de yararlanılmıştır.
Bu beceriler için yarı yapılandırılmış tablolar tercih edilmektedir. Aile bireylerinden
bazılarının isimlerinin yazılmış olduğu bir tabloda, boş alanların öğrenciler tarafından
diğer aile bireylerinin isimlerinin doldurulması kelime öğretimi için kullanımına örnek
olarak verilebilir.

3.3.26. Benzer Metin Oluşturma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda öğrenciler önce bir metin okur. Daha sonra da bu metinden hareketle
öğrenciler yeni bir metin yazar. Diğer bir ifadeyle örnek metnin yapısı, anlatım biçimi,
kelimeleri vb. bileşenlerinden yararlanarak okunan metne benzeyen yeni bir metin üretilir
(bk. Şekil 110).

Şekil 110: Benzer Metin Oluşturma Alıştırması Örneği (Gazi DK A1, s. 13)
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Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek için de öğretim setlerinde bu tür
alıştırmalara yer verildiği görülmektedir. Öğrenciler alıştırma yönergesi öncesinde veya
sonrasında yer alan bir metin okur. Daha sonra ise öğrencilerden okunan metindeki benzer
bir durumu sözlü olarak anlatması istenir. Diğer ifadeyle bu tür alıştırmalarda öğrenciler
bir metinden hareketle konuşma alıştırması yaparlar.
Bu alıştırma türü, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanabilmesine olanak sağlayan
yarı üretken nitelikte bir yazma alıştırması olarak değerlendirilebilir. Zira öğrenciler
örnek metni aynı bağlamda kendi yaratıcılıklarına göre geliştirebilirler.

3.3.27. Kelime ve Kavram Havuzundan Yararlanarak Yazma/Konuşma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda yönerge sonrası öğrencilerin kullanabilecekleri kelime ve kavram
havuzuna yer verilir. Öğrenciler alıştırma yönergesinde verilen görevi yerine getirmek
için bu havuzda yer alan kelime ve kavramları kullanarak bir metin yazar veya belirli bir
konu hakkında konuşur. Şekil 111’de örneklendirilen alıştırma yönergesinde
öğrencilerden köy ve şehir hayatı hakkında konuşmaları beklenmektedir. Öğrencilerin
alıştırmayı uygulama sürecinde yararlanabilecekleri kelimeler iki başlık altında
sıralanmıştır. Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden ilk olarak verilen kelime ve kavram
havuzunu incelemesi, havuzda verilen ifadelerden hangilerini kullanacağına karar
vermesi ve seçtiği ifadeleri nasıl kullanacağını düşünmesi beklenir. Daha sonra da seçtiği
ifadeleri anlatımın akışına uygun şekilde kullanmaya özen gösterir. Sonuç olarak sahip
olduğu dil bilgisini kullanarak kendine özgü bir metin üretir. Böylelikle kullanılan kelime
ve kavramların kalıcılığı sağlanmış olur.
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Şekil 111: Kelime ve Kavram Havuzundan Yararlanarak Konuşma Alıştırması
Örneği (Gazi A1 DK, s. 88)
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin yazma ve konuşma işleminden önce zihinsel hazırlık
yapması, yazma/konuşma kaygılarını azaltarak alıştırma sürecini kolaylaştırması söz
konusudur.

3.3.28. Açık Uçlu Sorular
Bu tür alıştırmalar, uzun veya sınırsız yanıt gerektiren sorulardan oluşmaktadır. İncelenen
öğretim setlerinde temalarda yer alan konularla bağlantılı olarak yazma ve konuşma
becerilerine yönelik kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu alıştırma türünde
öğrencilere yazma veya konuşma yapacağı konuda kelime ve kavram havuzu, soru veya
kelime listesi, örnek metin vb. yardımcı bileşenlere yer verilmez aksine öğrenciler, sahip
olduğu dil bilgilerini kullanarak duygu ve düşüncelerini açıklamakta özgür bırakılır.
Öğrencilerin kendi deneyimlerini, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını kullanarak yazılı
ve sözlü anlatım becerileri geliştirmek hedeflenmektedir. Bu özelliğinden dolayı bu
alıştırmalar üretken niteliktedir (bk. Şekil 112).
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Şekil 112: Açık Uçlu Soru Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 67)
Bu tür alıştırmalar; belirli bir konuda görüş ve düşüncelerini ifade etme, yeni fikirler
üretme, belirli bir problem hakkında yazma veya konuşma, belirli konularda deneyimleri
aktarma, nedenlerini açıklama vb. amaçlarla kullanılır. Birçok bilgi ve becerinin bir arada
kullanılmasını gerektirdiğinden üst düzey zihinsel becerilerin değerlendirilmesinde
yararlıdır.

3.3.29. Betimleme Alıştırmaları
Bu tezde incelenen öğretim setlerinde bulunan betimleme alıştırmaları, konuşma ve
yazma becerilerine yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu tür alıştırmaların merkezinde bir
yer veya bir kişi yer alır. Betimleme işi öğrencilerin tanıtacakları yer veya kişinin fiziksel
özellikleri hakkında konuşma veya yazma alıştırması yapmasına dayanır. Şekil 113’te
verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi öğrencilerden öncelikli olarak verilen krokiyi
incelemeleri daha sonra da verilen krokiye evin bölümlerini eşya isimlerini de kullanarak
betimlemeleri beklenmektedir.

Şekil 113: Betimleme Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 20)
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Betimleme alıştırmaları üretken nitelikte alıştırmalardır. Öğretim setlerinde genellikle yer
(resim, oda, şehir, kroki) ve kişi (arkadaş, aile) betimleme şeklinde iki farklı türde
betimleme alıştırmasına yer verilmiştir.

3.3.30. Sorulara Cevap Vererek Yazma/Konuşma Alıştırmaları
Sorulardan/cevaplardan

hareketle

yazma/konuşma

alıştırması

olarak

da

isimlendirebilecek bu tür alıştırmalar, öğrencilerin anlatım becerilerini geliştirmek üzere
kullanılırlar. Alıştırmalar, yönergede istenilen bir duruma uygun sıralanmış sorulardan
oluşur. Şekil 114’te verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi alıştırmanın içeriğini
yönerge sonrasında verilen sorular oluşturmaktadır. Öğrencilerden, anlatacakları
metinleri bu soruları göz önünde bulundurarak oluşturmaları beklenir. Sorulara verilecek
cevaplar, metnin ana hatlarını oluşturur. Bu ana hatlara bağlı kalınarak oluşturulan
metinde tüm soruların cevaplarına bir bütünlük içinde yer verilir ve anlatıma dayalı bir
metin oluşturulur.

Şekil 114: Sorulara Cevap Vererek Konuşma Alıştırması Örneği (Gazi A2 DK, s.
26)
Temel düzeyde kullanılan bu tür alıştırmalarda sorular genellikle belirli bir sıra hâlinde
verilir ve öğrenciler bu sıralamayı takip ederek bir metin oluşturlar. Oluşturulan metinde
soruların cevapları da belirli bir sıra hâlinde yer alır.
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3.3.31. Sorulardan Hareketle Karşılıklı Konuşma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, öğrenciler arası iletişimi destekler ve eşli çalışma biçiminin
kullanılmasını gerektirir. Bu alıştırma türünde öğrencilere, alıştırma yönergesinden sonra
bazı sorular verilir ve öğrencilerden bu soruları birbirilerine sorarak karşılıklı konuşması
beklenir. Şekil 115’te verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi öğrencilere verilen
soruları arkadaşlarına sormaları beklenmektedir. Alıştırma sürecinde öğrenciler arasında
rollerin değişmesi söz konusu olabilir.

Şekil 115: Sorulardan Hareketle Karşılıklı Konuşma Alıştırması Örneği (İstanbul
A1 DK, s. 58)
Karşılıklı konuşma becerisi için kullanılan bu tür alıştırmalarda ön hazırlık yapmak
gerekebilir. Çünkü öğrencilerin bazı soruları anlamaması durumunda istenilen cevabı
veremeyeceğinden hedeflenen iletişim durumu sekteye uğrayabilir. Bu nedenle alıştırma
öncesinde öğrencilerin sorulara göz atmasına izin verilebilir.

3.3.32. Karşılaştırma Alıştırmaları
Karşılaştırma alıştırmaları, üretken becerilere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu
alıştırma türü, verilen en az iki olayın veya durumun benzer ve farklı yönlerden
karşılaştırılmasına dayanır. Şekil 116’da alıştırma yönergesinden önce öğrenciler,
Kayseri hakkında bir metin okur. Bu metinden sonra öğrencilerin Kayseri ile kendi
şehirlerini parantez içinde verilen kelimeler açısından karşılaştırmaları beklenmektedir.
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Şekil 116: Karşılaştırma Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 25)
Birçok becerinin bir arada kullanımını gerektiren bu alıştırmalar öğrencilerin anlatma
becerilerini geliştirmelerine olanak verir. Özellikle homojen olmayan çok kültürlü
sınıflarda kültürel konuların karşılaştırılmasında sıklıkla başvurulan bir alıştırma türüdür.

3.3.33. Röportaj
Röportaj, öğrencilerin karşılıklı konuşma becerilerini geliştirmek üzere kullanılan
iletişim odaklı bir alıştırma türüdür ancak öğretim setlerinde kullanımı oldukça sınırlıdır.
Öğretim setlerinde kullanılan röportaj niteliğindeki alıştırmalarda, öğrenciler verilen
soruları kullanarak röportaj yapar. Alıştırma sürecinde öğrencilerin rolleri değişebilir.
Şekil 117’de verilen örnek alıştırmada öğrencilerden bir tanesinin muhabir rolünü
üstelenerek verilen soruları sorması beklenmektedir.

Şekil 117: Röportaj Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 103)
Bu tür alıştırmalar öncesinde öğrencilerin ön hazırlık yapması gerekebilir. Zira soruları
cevaplayan öğrencinin anlamadığı sorular olabilir. Bu durumda röportajın uygulanması
sekteye uğrayabilir. Bu nedenle uygulama öncesi öğrencilerin üsteleneceği role
hazırlanması için zaman verilmelidir.
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3.3.34. Anket
Anket niteliğindeki alıştırmalar, karşılıklı konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak
kullanılan öğrenci merkezli alıştırmalardır. Bu tür alıştırmalarda öğrenciler anket konusu
doğrultusunda bir taslak kullanır (bk. 118). Anket uygulayan öğrenci sınıf içinde
olabildiğince çok öğrenciye anket sorusunu sorarak aldığı cevaplara göre taslak üzerinde
işaretlemeler yapar. Alıştırma sonunda öğrenciler anket sonuçlarını arkadaşlarıyla
paylaşabilirler.

Şekil 118: Anket Örneği (Yeni Hitit A2 DK, s. 121)
Anketler, eğlenceli ve motive edicidir. Öğrencilerin sınıfta serbestçe dolaşarak anketi
uygulaması; olumlu bir öğrenme ortamının oluşmasına, sessiz ve çekingen öğrencilerin
katılımının artmasına yardımcı olabilir.

3.3.35. Özetleme Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin bir metnin ana fikrini bozmayacak şekilde kendi
ifadelerini kullanarak metni bir bütünlük içinde yeniden kısaca yazmasına veya
anlatmasına dayanır. Özetleme alıştırmalarında öğrencilerin öncelikli olarak metni
detaylı okuyarak anlamlandırması daha sonra da kendi sahip olduğu dil bilgisi ve
becerilerini kullanarak bir metin üretmesi beklenir. Şekil 119’da verilen örnek
alıştırmadan önce öğrenciler ders kitabında üç yazar hakkında yer alan bir metin
okumuşlardır. Alıştırma yönergesi doğrultusunda öğrencilerden bu metni birkaç cümleyle
özetlemeleri beklenmektedir.
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Şekil 119: Özetleme Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 55)
Özetleme alıştırmaları, yazım ve noktalama kurallarına uygun yazabilme, dil yapılarını
doğru kullanabilme, yeterli kelime dağarcığına sahip olabilme gibi birçok becerinin bir
arada kullanılmasını gerektirdiğinden üst bilişsel bir seviye gerektirir.

3.3.36. Metin Tamamlama Alıştırmaları
Metin tamamlama alıştırmaları, bir kısmı verilen metnin öğrenciler tarafından
tamamlanmasına yönelik alıştırmalardır. İncelenen öğretim setlerinde okuma ve yazma
becerilerine yönelik olarak iki farklı türde kullanılmıştır. Birinci tür metin tamamlama
alıştırmalarında öğrenciler metni istedikleri gibi sonlandırma da serbesttir. Diğer bir
ifadeyle öğrenciler, öncelikli olarak metnin verilen bölümünü okumak ve daha sonra
okuduklarından hareketle kendi hayal dünyalarına uygun olarak metni tamamlamak
durumundadır. Şekil 120’de verilen örnek alıştırma görüldüğü gibi öğrencilerden verilen
masalın sonuç bölümünü yazmaları beklenmektedir. Öğrenciler; duygu ve düşüncelerini,
sahip oldukları kelime dağarcığını ve yazım, noktalama işaretlerini doğru kullanarak
metni mantıklı bir bütünlük içinde tamamlamalıdır. Öğrencilerin hayal gücünü
geliştirmesine yönelik bu tür alıştırmalar aslında birçok dil becerisinin bir arada
kullanılmasına olanak vermektedir.
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Şekil 120: Metin Tamamlama Alıştırması Örneği (İstanbul A2 DK, s. 59)
Okuma becerisi alanında kullanılan ikinci tür metin tamamlama alıştırmalarında metinde
boş bırakılan cümleler yönerge sonrasında verilen cümlelerden yararlanılarak
tamamlanır. Bu tür alıştırmalarda metnin birçok bölümünde cümle düzeyinde boşluklar
bırakılabilir. Öğrenciler, verilen cümlelerden uygun olanları seçerek metni bir bütünlük
oluşturacak şekilde tamamlar.

3.3.37. E-posta/Mektup/Kartvizit Yazma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden yönergede verilen duruma uygun e-posta/mektup
yazmaları beklenir. Genellikle hayatın içinden konularla ilgili bir içerik söz konusudur.
İçerik hakkında bilgi öğrencilere alıştırma yönergesinde verilir (bk. Şekil 121). Bu tür
alıştırmalar için kitaplarda mektup/e-posta taslağından yararlanılabilir. Verilen taslak
üzerinde öğrencilerden duruma uygun bir mektup yazmaları beklenmektedir. Bu tür
alıştırmalarda öğrencilerin uygun hitap ve vedalaşma ifadelerini kullanma becerisi
geliştirilir. Benzer şekilde tarih, adres, isim ve imza vb. bileşenlerin e-postanın veya
mektubun neresinde nasıl kullanılacağı öğrenilir.
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Şekil 121: Mektup Yazma Alıştırması Örneği (Gazi A2 DK, s. 87)
Benzer şekilde bu tür alıştırmalarda ders kitabında verilen bir mektubu veya e-postayı
önce okumaları daha sonra da cevap yazmaları da beklenebilir.

3.3.38. Tartışma Alıştırmaları
Tartışma niteliğindeki alıştırmalar, öğrencilerin karşılıklı konuşmalarını geliştirmek
üzere kullanılan alıştırma türlerindendir. Verilen bir konu hakkında öğrencilerin olumlu
veya olumsuz düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanınır. Öğrenciler, savundukları
görüşleri temel düzeyde basit cümleler yoluyla ifade etmeye çalıştır. Şekil 122’de verilen
örnek alıştırmada da görüldüğü gibi öğrencilerin kullanabilecekleri cümle yapıları
verilmiştir. Bu cümle yapılarını kullanarak öğrencilerden savundukları görüş
doğrultusunda olabildiğince cümle üretmeleri beklenir.
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Şekil 122: Tartışma Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 142)
Bu tür alıştırmalarda öğrenciler hem dinleyici hem de konuşmacı rolünü üstlenirler.
Alıştırmalar, tüm sınıfla birlikte veya grup tartışma yöntemi uygulanarak yapılabilir.
Temel amaç, düşüncelerini karşıdaki kişi ya da gruba kabul ettirmek değil, konu hakkında
olabildiğince anlamlı ve tutarlı şekilde konuşabilmektir.

3.3.39. Edebi Metin Oluşturma
Üretken nitelikteki bu alıştırmalar öğrencilerin yazma veya konuşma becerisi edinmeleri
için kullanılmaktadır. Bu alıştırmaları yapmaktaki temel amaç, öğrencilerin bir olayı oluş
sırasına göre peş peşe sıralayarak bir metin oluşturmasıdır. Bu metinler; bir olay
çerçevesinde yer, zaman ve kişi belirtilerek oluşturulur. Ünsal’ın (2008, s. 58) edebi
yazılar yazma olarak isimlendirdiği bu alıştırma türü; öğrencilerin duygu, düşünce,
deneyim ve arzularını kendi tarzlarıyla anlatma olanağı tanır. Öğrencilerden de yaratıcı
yönlerini geliştirmek amacıyla hedef dildeki seviyelerine uygun; kısa öykü, oyun, anı,
deneme ve şiir gibi özgün çalışmalar yapmaları istenebilir. Taşkaya’ya (2018, s. 60) göre
ise edebi metinlerin kullanılması konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek
etkili bir yöntemdir çünkü bu tür edebi ürünlerin anlatımında dili etkin biçimde kullanma
becerisi gerekir.
Öğretim setlerinde bu tür alıştırmalardan özellikle Türk kültürünü tanıtan masallara veya
öykülere yer verilen ünitelerde yararlanılmıştır (bk. Şekil 123). Öğrencilerden verilen
masalları veya öyküleri okunduktan sonra kendi hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını
kullanarak masal/öykü yazmaları veya anlatmaları beklenir.
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Şekil 123: Edebi Metin Oluşturma Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A2 DK, s. 93)
Bu tür alıştırmalar, öğrenciler arasında kültürlerarası farkındalık oluşturmak için de
kullanılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerden kendi kültürlerinde masal, öykü, fıkra ve
destan yazmalarına veya anlatmalarına yönelik alıştırmalara da yer verilmiştir.

3.3.40. Görsel Üzerine Yazma/Konuşma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, ders kitaplarında yer alan resim, grafik, tablo gibi görseller hakkında
öğrencilerin konuşmasına/yazmasına dayanır. Öğrenciler, bu alıştırmalarda görseller
hakkında kendi duygu ve düşüncelerini içinden geldiği gibi ifade eder. Şekil 124’te
verilen örnek alıştırmada öğrencilerden öncelikle verilen görselleri incelemeleri daha
sonra da bu görsellerin kendilerine neler hatırlattığı veya kendilerinde oluşan izlenimi
anlatmaları beklenmektedir.
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Şekil 124: Görsel Üzerine Yazma/Konuşma Alıştırması (Yedi İklim A1 DK, s. 148)
Görsel üzerine yazma/konuşma alıştırmaları üretken nitelikte bir alıştırma türüdür.
Öğrencilerden görseller hakkındaki duygu ve düşünceleri uygun kelime, cümle ve
yapıları kullanarak ifade etmesine olanak sağlar.

3.3.41. Not Yazma/Mesaj Yazma
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşılabilecekleri durumlara uygun
yazma becerilerinin kazandırılmasına yönelik olarak kullanılan özgün alıştırma
türlerindedir. Bu alıştırmalar yoluyla öğrencilerin kime, nasıl uygun not/mesaj yazma
becerisi kazandırılması amaçlanır. Şekil 125’te verilen örnek alıştırmada öğrencilerden
farklı kişilere not yazması beklenmektedir. Bu alıştırmada, notun yazılacağı kişiye uygun
hitap ve vedalaşma ifadelerinin öğrenilmesi ve kısa cümleler kullanılarak ifade edilmek
istenilen durumun yazılması hedeflenir.
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Şekil 125: Not Yazma Alıştırması Örneği (Gazi A2 DK, s. 10)
Benzer şekilde bu tür alıştırmalarda bir durumdan bahsedilebilir. Bu durumda da
öğrencilerden verilen duruma uygun not/mesaj göre yazması da istenebilir. Not/mesaj
yazma alıştırmaları, iletişim odaklı alıştırma türleri arasında yer almaktadır.

3.3.42. Özgün Ürün Oluşturma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin temalarda işlenen konulara paralel olarak benzer bir ürün
ortaya koymalarına dayanır. Öğrenciler, verilen bir taslak üzerinde çalışacakları gibi
kendileri de bir taslak oluşturabilirler. Öğrenilen bilgilerin kullanılarak uygulamasına
olanak sağlayan bu tür alıştırmalar öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak özgün bir ürün
ortaya koymasını sağlar. Şekil 126’da verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi
öğrencilerden verilen taslak bir broşür hazırlanmaları beklenmektedir. Bu bağlamda
öğrencilerin broşürde boş bırakılan alanları yönerge doğrultusunda doldurmaları
beklenmektedir.
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Şekil 126: Özgün Ürün Oluşturma Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 80)
Afiş, poster, ilan, reklam ve menü hazırlama, slogan bulma vb. çalışmalar bu bağlamda
değerlendirilen alıştırma türleridir.

3.3.43. Yüksek Sesle Okuma Alıştırmaları
Yüksek sesle okuma alıştırmaları; öğrencilerin kelime, cümle ve metinleri yüksek sesle
okumasına yöneliktir. Bu tür alıştırmalar, okuma sürecinde, tonlama ve vurgu kurallarına
dikkat edilerek akıcı şekilde konuşma becerisini geliştirmesine yardımcı olur. Bu yönüyle
konuşma becerisinin de geliştirilmesine katkı sağlayan alıştırmalardan biri olduğu
söylenebilir. Şekil 127’de verilen örnek alıştırmada öğrencilerden öncelikle eşleştirme
yaparak cümle kurması daha sonra da bu cümleleri yüksek sesle okuması beklenmektedir.
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Şekil 127: Yüksek Sesle Okuma Alıştırması Örneği (Gazi A1 ÇK, s. 23)
Yüksek sesle okuma alıştırmalarına öğretim setlerinin tamamında yer verilmiştir ancak
alıştırma yönergelerinde yüksek sesle okuyunuz veya yüksek sesle okuyalım şeklinde
yönerge oluşturulmamıştır.

3.3.44. Dinleme-Tekrar Etme Alıştırmaları
Seslerin taklit edilmesine dayanan dinleme-tekrar etme alıştırmaları öğrencilerin sesletim
becerilerini geliştirmek üzere tasarlanır. Dinlenilen bir kelimenin veya cümlenin
öğrenciler tarafından tekrarlandığı algılamaya yönelik bir alıştırma türüdür. Şekil 128’de
verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi öğrencilerden tanışma diyaloğunu oluşturan
cümleleri önce dinlemeleri daha sonra tekrar etmeleri beklenmektedir.

Şekil 128: Dinleme-Tekrar Etme Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 10)
Dinleme-tekrar etme alıştırmaları yoluyla yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin
kulak ve dil alışkanlığı kazanması hedeflenir.
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3.3.45. Şarkı Söyleme Alıştırmaları
Şarkı söyleme alıştırmalarında öğrenme içeriğiyle ilgili şarkılara yer verilmiştir. Şarkılar,
öğrencilerin motivasyonu artırır ve eğlenerek doğal dil kullanımlarını öğrenmelerine
olanak sağlar. Nakarat bölümlerinden dolayı akılda kalıcı olması nedeniyle, kelime ve
kalıp sözlerin öğretiminde etkili olduğu söylenebilir. Şarkılar, öğrencilerin sesletim
becerilerini

geliştirerek

sözlü

olarak

kendilerini

ifade

etmelerinde

özgüven

kazandırmalarında etkili olabilir. Şekil 129’da verilen örnekte görüldüğü gibi “Çok
yaşa.”, “İyi yaşa.”, “Sende gör.” gibi kalıp ifadelerin yanı sıra “Evdeki hesap çarşıya
uymaz.”, “İğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına.” gibi atasözlerinin öğrenilmesine
olanak verir.

Şekil 129: Şarkı Söyleme Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 37).
İncelenen öğretim setlerinde şarkı söyleme alıştırmalarının kullanımını sınırlıdır. “Yedi
İklim Yabancılar İçin Türkçe” seti en çok şarkı söyleme alıştırmasının kullanıldığı settir.
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3.3.46. Yorumlama Alıştırmaları
Yorumlama alıştırmaları üretken nitelikte bir alıştırma türüdür. Birçok becerinin bir arada
kullanılmasını zorunlu kılan bu tür alıştırmalar öğrencilerin eleştirisel, analitik ve yaratıcı
olmak üzere üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine, duygu ve düşüncelerini
Türkçeye uygun bir şekilde aktarmasına yardımcı olur. Şekil 130’da verilen alıştırmada
öğrencilerden bir atasözünü yorumlamaları beklenmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler,
atasözünün kendilerinde uyandırdığı düşünceleri aktararak Türkçeyi kullanma
becerilerini geliştirirler.

Şekil 130: Yorumlama Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A2 DK, s. 143)
Yorumlama alıştırmaları temel seviye için zor bir alıştırma türü olduğundan öğretim
setlerinde kullanımı sınırlıdır.

3.3.47. Cümle Kurma Alıştırmaları
Temel seviye öğretim setlerinde sıklıkla kullanılan cümle kurma alıştırmaları dil bilgisi
ve cümle yapısı kurallarına uygun olarak anlamlı cümle oluşturmaya yöneliktir. Güneş’e
(2003, s. 40) göre cümle kurmada anlam, sıralama ve çeşitlilik özellikleri bulunmaktadır.
Bu özellikler; kurulan cümlelerin anlamlı olması, kelimelerin uygun şekilde sıralanması
ve cümlenin yapısı, uzunluğu, etken-edilgen olması durumlarını içerir. Bu özelliklerin
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yanı sıra iyi bir cümlenin açıklık, duruluk, akıcılık, sadelik, birlik, bütünlük gibi nitelikleri
taşıması ve dil bilgisi kurallarına uygun olması gerekmektedir. Öğrencilere cümlenin bu
özelliklere göre cümle kurma becerisini kazandırmak için öğretim setlerinde farklı türde
cümle kurma alıştırmalarına yer verilmiştir. Karışık şekilde verilen kelimeleri kullanarak
olumlu/olumsuz veya soru cümlesi yazma cümle kurma alıştırmaları bunlardan bir
tanesidir (bk. Şekil 131).

Şekil 131: Cümle Kurma Alıştırması Örneği 1 (Yeni Hitit A1 ÇK, s. 14)
Diğer bir cümle kurma alıştırması örneği ise Şekil 132’de örneklendirilen karışık olarak
verilen cümle parçacıklarını sıraya koyarak cümle oluşturmadır. Bu tür alıştırmalarda
öğrenciler verilen kelime veya kelime gruplarından hareket ederler ve kelimeleri uygun
şekilde sıralayarak anlamlı cümleler kurarak yazarlar. Brown (2004, s. 30) bu tür cümle
kurma alıştırmalarını yazma becerisi için özgün olmadığından ve daha çok verilen
kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun olarak doğru sıralanışını içerdiğinden dil bilgisi
alıştırmalarıyla ilişkilendirir.
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Şekil 132: Cümle Kurma Alıştırması Örneği 2 (Yedi İklim A1 DK, s. 160)
Yukarıda bir bölümü örneklendirilen cümle kurma alıştırmalarının yanı sıra öğretim
setlerinde verilen ifadelerle istek, izin cümleleri, gelecek zamanlı cümle yazmaları vb.
belirli dilsel yapıları kullanarak istenen cümle kurma alıştırmaları da bulunmaktadır.

3.3.48. Dönüştürme Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden verilen kelime, cümle veya metinleri farklı bir şekilde
yeniden yazmaları istenir. Dönüştürme alıştırmaları kelime, cümle ve metinlerin
yapısında ve ifade edilişinde değişiklik yapmaya yönelik alıştırmalardır. Verilen iki basit
cümlenin tek bir cümle hâline veya bir cümlenin iki basit cümle hâline dönüştürülmesi
bu alıştırma türünün diğer kullanım örnekleri arasında yer almaktadır. Şekil 133’te verilen
örnek alıştırmada da öğrencilerden görülen geçmiş zaman eki almış fiilleri duyulan
geçmiş zamana dönüştürmeleri beklenmektedir. Öğrenciler alıştırmanın birinci
maddesinde verilen örnek cümleden hareketle sol sütunda verilen cümlelerin fiillerini
duyulan geçmiş zaman ekiyle yeniden yazarlar.
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Şekil 133: Dönüştürme Alıştırması Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 14)
Brown’a (2004, s. 226) göre dil bilgisi yetisini ölçmek üzere kullanılan dönüştürme
alıştırmaları; metnin zamanını başka bir zamana, olumlu cümleleri soru cümlelerine, soru
cümlelerini olumlu cümlelere, ilgi adılı kullanarak cümleleri birleştirme, dolaysız
anlatımı dolaylı anlatıma, etken cümleleri edilgen cümlelere dönüştürme vb. birçok amacı
içerir.

3.3.49. Kelime Tamamlama Alıştırmaları
Ek tamamlama alıştırması olarak da isimlendirilen bu tür alıştırmalara öğretim setlerinde
ele alınan dil bilgisi konularının uygulanması amacıyla sıkça başvurulmuştur. Erol’a
(2015, s. 1294) göre eklemeli bir dil olan Türkçede, eklerin öğretiminde en çok kullanılan
alıştırma türüdür ve bu tür alıştırmalarda kelime kök veya gövdesine gelecek ekin yeri
boş bırakılarak öğrenciden uygun eklerle tamamlaması istenir. Öğretim setlerinde kelime
tamamlama alıştırmalarına kelime, cümle ve metin düzeyinde yer verilmiştir.
Alıştırma yönergelerinde genellikle boşlukların hangi ek veya eklerle dolduracağı
konusunda bilgilere yer verilebilir. Şekil 134’te kelime düzeyinde verilen örnek
alıştırmalarda öğrenciler kelimeleri uygun tamlama ekleriyle tamamlar.

261

Şekil 134: Kelime Tamamlama Alıştırması Örneği 1 (Yeni Hitit A1 ÇK, s. 22)
Benzer şekilde kelime tamamlama alıştırmaları cümle düzeyinde de tasarlanabilir. Bu tür
kelime tamamlama alıştırmalarında cümle içinde boş bırakılan kelime sonları uygun ekler
yoluyla tamamlanır. Şekil 135’te örnek alıştırmada cümle içinde bazı kelime sonları boş
bırakılmıştır. Öğrencilerden kelime sonlarında bırakılan boşlukları yönergede belirtilen
ekleri kullanarak tamamlanması beklenmektedir.

Şekil 135: Kelime Tamamlama Alıştırması Örneği 2 (İstanbul A1 DK, s. 54)
Kelime tamamlama alıştırmaları, metin düzeyinde de tasarlanabilir. Metni oluşturan
cümlelerde öğretilen eklerin geçtiği kelimelerin bir bölümü boş bırakılır. Metinlerde boş
bırakılan yerlere öğrenciler tarafından uygun ek veya ekler getirilerek tamamlanır (bk.
Şekil 136). Cümle ve metin düzeyinde oluşturulan kelime tamamlama alıştırmalarının
temel amacı metnin bağlamından da hareket ederek eklerin tamamlanmasına dayanır.
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Şekil 136: Kelime Tamamlama Alıştırması Örneği 3 (Yeni Hitit A1 ÇK, s. 21)
Bazı kelime alıştırmalarında ise kelimenin boş bırakılan bölümü ek+ilgeç (-mek/mak
için/üzere, -DAn önce/sonra, mAdAn önce/DIktAn sonra vb.) yardımıyla tamamlanabilir.
Bu tür alıştırmaların temel hedefi ek öğretimi olduğu için diğer bir ifadeyle ilgeçte
öğrenciler bir değişiklik yapmadığı için kelime tamamlama alıştırması olarak
değerlendirilmiştir.

3.3.50. Kelimelere Uygun Ekler Getirerek Boşluk Doldurma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda, yönergeden sonra verilen kelime listesi ve bu listede yer alan
kelimelerin yerleştirileceği yerin boş bırakıldığı cümle veya metinler bulunur. Alıştırma
süreci uygun kelimeyi seçme ve seçilen kelimeye uygun ek tamamlama olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır.
Şekil 137’de örneklendirilen bu alıştırma türünde öğrenciler, öncelikli olarak verilen
kelime listesindeki kelimelerin hangi boşluğa yerleştireceğine boşluk öncesi ve
sonrasında yer alan bilgilerde veya bağlamdan hareket ederek karar verir. Daha sonra ise
verilen kelimeye uygun ek veya ekler getirerek boşluğu doldurur. Bu tür alıştırmalar
sonunda tamamlanmış cümle ve metinler elde edilmektedir. Tamamlanmış cümle veya
metnin alıştırma sonunda istenilen ekler açısından tekrar gözden geçirilmesi yapılan
hataların en aza indirilmesinde yararlı olabilir.
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Şekil 137: Kelimelere Uygun Ekler Getirerek Boşluk Doldurma Alıştırması Örneği
(Gazi DK A1, s. 48)
Heaton (1990, s. 48) bu tür alıştırmaları, dil bilgisi alıştırmaları başlığı altında ele almıştır.
Kelimelerin yapısında değişiklik gerektiren bu alıştırma türü, öğrencilerin fiilleri doğru
zamanda ve doğru eklerle kullanabilmesinin ölçülmesinde kullanışlı bir alıştırmadır.

3.3.51. Yazım Yanlışlarını Düzeltme Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalar, öğrencilerde yazım yanlışları konusunda farkındalık oluşturmak
amacıyla kullanılır. Yazım yanlışlarını düzeltme alıştırmaları kelime veya cümle
düzeyinde tasarlanabilir. Şekil 138’de bir kısmı örneklendirilen alıştırmada görüldüğü
gibi öğrencilerden “Yanlış” sütununda yazım yanlışı yapılmış kelimeleri düzelterek
“Doğru” sütununa yazmaları beklenmektedir.

Şekil 138: Yazım Yanlışlarını Düzeltme Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 93)
Cümle düzeyinde tasarlanan yazım yanlışlarını düzeltme alıştırmalarında öğrencilerden
verilen cümlelerde bulunan yazım yanlışlarının bularak cümlelerin doğru şekilde tekrar
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yazılması istenebilir. Bu tür alıştırmalar, yazım kurallarına uygun cümle kurma becerisi
kazandırmak üzere dil bilgisi öğretiminde kullanılmaktadır.

3.3.52. Doğru Kelimeyi Seçme Alıştırmaları
Çoktan seçmeli yapıya sahip olan bu alıştırma türü, alıştırmanın amacı doğrultusunda
cümle içinde arka arkaya sıralanmış iki veya üç kelimeden oluşan bir kelime dizinin
verildiği alıştırmalardır. Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden verilen kelime dizini
içeresindeki doğru kelimeyi seçmeleri beklenmektedir. Şekil 139’da verilen örnek
alıştırmada görüldüğü gibi cümle içinde farklı renkle verilen iki kelimeden doğru
kelimeyi seçme işlemi yanlış kelimenin üstü çizilerek de yapılabilir.

Şekil 139: Doğru Kelimeyi Seçme Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A1 DK, s. 35)
Yukarıda dil bilgisi öğretimine yönelik örneği verilen bu tür alıştırmalar, benzer şekilde
kelime öğretimi içinde kullanılmaktadır. Alıştırmanın bu tür kullanımında ise cümle
içinde verilen kelimelerden cümlenin bağlamına uygun olan kelimenin seçilmesi istenir.
Dinleme becerisine yönelik kullanımı da cümle içinde verilen bilgilerden dinleme
metnine göre doğru olan kelimenin seçimine dayanır. Bu tür alıştırmalarda öğrenciler
seçici dinleme yaparak doğru kelimeyi bulur.

3.3.53. Kelimeyi Cümle İçinde Kullanma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden verilen kelimelerin cümle içinde kullanması beklenir.
Öğrenciler verilen kelimeleri istedikleri dilsel yapıda kullanmakta özgürdür. Diğer bir
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ifadeyle öğrencilerin verilen kelimeleri Şekil 140’ta verilen örnek alıştırmada görüldüğü
gibi belirli bir dil bilgisel yapı içinde kullanma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle bu tür
alıştırmalar, öğrencilerin kelimeleri üretken şekilde kullanabilmesine yöneliktir.

Şekil 140: Kelimeyi Cümle İçinde Kullanma Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK,
s. 74)
Read’e (2000, s. 175) göre bu tür alıştırmalar öğrencilere hedef dilde kelimenin anlamını,
kelimenin cümle içinde dil bilgisi kurallarına uygun ve doğru olarak kullanımını, diğer
kelimelerle uygun dizilişini bilip bilmediği ve üretken şekilde yazma da kullanıp
kullanamadığı hakkında bilgiler verir.

3.3.54. Gruplandırma/Sınıflandırma Alıştırmaları
Sınıflandırma/gruplandırma alıştırmaları, kelime öğretiminde sıklıkla kullanılan alıştırma
türlerinden biridir. Bu tür alıştırmalarda karışık olarak verilen kelimeler iki veya daha
fazla başlık altında gruplandırılır. Şekil 141’de verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi
öğrencilerin alıştırma yönergesi doğrultusunda öncelikli olarak verilen kelimeleri
incelemeleri beklenmektedir. Daha sonra ise kelimeler arasındaki ortak ve farklı
özelliklerden hareketle verilen kelimeleri meyve, sebze ve içecek başlıkları altında
kategorilere göre tasnif etmeleri söz konusudur.
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Şekil 141: Gruplandırma/Sınıflandırma Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 35)
Bu tür alıştırmalar sonunda tamamlanmış bir liste, tablo veya taslak elde edilir.
Tamamlanmış listeler, öğrencilere genel başlıklar altında birçok kelimeyi bir arada
öğrenme olanağı sunar.

3.3.55. Harfleri Karışık Verilmiş Kelimeleri Düzeltme Alıştırmaları
Kelime öğretimi için kullanılan bu alıştırma türünde öğrencilerden harfleri karışık şekilde
verilen kelimeleri düzelterek yazmaları beklenmektedir. Gelişigüzel dizilmiş harfler
öğrencileri düşünmeye sevk ederek kelime türetmesini ve doğru kelimeyi bulmasını
sağlar. Bu tür alıştırmalarda görsellerden de yararlanılabilir (bk. Şekil 142).
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Şekil 142: Harfleri Karışık Verilmiş Kelimeleri Düzeltme Alıştırması Örneği
(İstanbul A1 DK, s. 12)
Öğretim setlerinde bu tür alıştırmalara A1 düzeyindeki kitaplarda yer verilmiştir. Bu
alıştırmalar, öğrencilerin yeni kelimeler öğrenmesinin yanı sıra öğrenilen kelimelerin
doğru yazımının pekiştirilmesine olanak sağlar.

3.3.56. Zincir Ayrıştırma Alıştırmaları
Kelime öğretiminde kullanılan zincir ayrıştırma alıştırmalarında öğrencilerden zincir
hâlinde ayrıştırılmadan verilmiş kelimeleri tespit ederek ayrı ayrı yazması beklenir. Şekil
143’te verilen alıştırma örneğinde öğrencilerden zincirde bulanan kelimeleri ayrıştırarak
zıt anlamlı kelimeleri bir arada yazması beklenmektedir.
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Şekil 143: Zincir Ayrıştırma Alıştırması Örneği (İstanbul A1 ÇK, s. 15)
Benzer şekilde bu tür alıştırmalarda zincir hâlinde bir cümle de verilebilir. Alıştırma
türünün bu kullanımında ise zincir şeklinde verilen cümleler ayrıştırılarak yazım
kurallarına uygun şekilde yeniden yazılır.

3.3.57. Farklı Kelimeyi Bulma Alıştırmaları
Öğretim setlerinde farklı kelimeyi bulma alıştırmalarından kelime ve dil bilgisi
öğretiminde yararlanılmıştır. Bu alıştırmalarda öğrencilere Şekil 144’te yer alan
alıştırmada olduğu gibi bir kelime dizini verilir. Kelime dizininde yer alan kelimeler
dikkatlice okunur ve farklı açılardan karşılaştırılır. Kelimeler arasında ortak bir nokta
tespit edilir ve bu ortak noktaya uygun olmayan kelime seçilir.

Şekil 144: Farklı Kelimeyi Bulma Alıştırması Örneği (Yeni Hitit A2 DK, s. 91)
Bu tür alıştırmalarda farklı kelimenin seçim nedenin sorgulanması alıştırmanın etkinliğini
artırabilir. Benzer şekilde bu tür alıştırmalar dil bilgisi öğretimi içinde tasarlanabilir.
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3.3.58. Harf Tamamlama/Söyleme Alıştırmaları
Harf tamamlama/söyleme alıştırmalarına ders ve çalışma kitaplarının özellikle giriş veya
ilk ünitelerinde yer verilmektedir. Öğretim setlerinde bu tür alıştırmaların kullanımı,
dinlenilen sesin ilgili alanlara yazılması, harfleri eksik şekilde verilmiş kelimelere uygun
harfleri yazma veya alfabe dizgisinde boş bırakılan yerlere uygun harfleri yazma
şeklindedir. Şekil 145’te kelime öğretimine yönelik olarak hazırlanmış harf tamamlama
alıştırmasına yer verilmiştir. Örnek alıştırmada da görüldüğü gibi öğrencilerden
kelimelerde eksik verilen harfleri tamamlayarak kelimelerin doğru yazımını öğrenmeleri
beklenmektedir.

Şekil 145: Harf Tamamlama Alıştırması Örneği (Gazi A1 DK, s. 8)
Öğretim setlerinde harf söyleme alıştırmaları ise harflerin okunuşunun söylenmesine
yönelik olarak kullanılmaktadır.

3.3.59. Verilen Harfle Başlayan Kelime Yazma Alıştırmaları
Bu tür alıştırmalarda öğrencilerden verilen bir harfle başlayan kelime yazması
beklenmektedir. Özellikle alfabe ve kelime öğretiminde bu alıştırma türünden
yararlanılmaktadır. Bu nedenle A1 düzeyindeki ders ve çalışma kitaplarında sıklıkla
kullanılan bir alıştırma türüdür. Şekil 146’da verilen örnek alıştırmada da görüldüğü gibi
harf sırasına göre hazırlanmış bir listede örnek olarak verilmiş kelimeler gibi yeni
kelimeler yazmaları beklenmektedir.
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Şekil 146: Verilen Harfle Başlayan Kelime Yazma Alıştırması Örneği (İstanbul A1
DK, s. 12)
Bu tür alıştırmalar yoluyla öğrencilerin ilgili harfle başlayan kelime türeterek sahip
olduğu kelime dağarcığını harekete geçirmek veya geliştirmek amaçlanmaktadır.

3.3.60. Tekerlemeler
Tekerlemeler, öğrencilere sesletimde akıcılık ve doğru boğumlama becerisi kazandırmak
üzere kullanılmaktadır. Göçer’e (2010, s. 351) göre tekerlemelerle yapılan dil egzersizleri
öğrencilerin akıcı konuşma becerisi kazanmalarına önemli işlev görebilir. Bu sayede
öğrenciler daha akıcı ve daha rahat konuşma becerisi kazanabilirler. Söylenişindeki
şaşırtmaca ve seslerdeki ahengin müzikalitesi, öğrencilerin tekerleme alıştırmalarına
severek katılmalarını sağlayabilir. Şekil 147’de verilen örnek alıştırmada öğrencilerden
verilen tekerlemeleri tekrar etmeleri ve kendi kültürlerine ait tekerlemelerden örnek
vermeleri istenmektedir.

Şekil 147: Tekerleme Örneği (İstanbul A2 DK, s. 78).
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Yukarıdaki alıştırma yönergesinde görüldüğü gibi tekerlemeler aynı zamanda öğrencilere
kültürlerarası farkındalık kazandırma amacına da hizmet etmektedir. Tekerleme
alıştırmasına öğretim setlerinde sadece “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2
düzeyindeki ders kitabında “Eğlenelim Öğrenelim” bölümünde yer verilmiştir.

3.3.61. Bilmeceler
Bilmeceler; kafiye, ses ve söz tekrarlarıyla öğrencileri düşünmeye zorlayarak tahminde
bulunmasına ve kelime türetmesine olanak sağlar. Bilmece kullanımında öğrencilerde
merak uyandırarak olumlu bir sınıf ortamının oluşması ve öğrencilerin eğlenerek
öğrenmesi söz konusudur.

İncelenen öğretim setlerinde tespit edilen bilmece

niteliğindeki alıştırma görsellerle desteklenmiştir. (bk. Şekil 148). Öğrencilerden
görsellerin

de

yardımıyla

bilmecenin

cevabını

verilen

boşluklara

yazması

beklenmektedir.

Şekil 148: Bilmece Örneği (Yedi İklim A1 ÇK, s. 63)
Bilmecelerin kullanılması aynı zamanda kültür aktarımına ve kültürlerarası farkındalığı
artırmaya katkı sağlar ancak incelenen öğretim setlerinde bilmecelerin kullanımı
sınırlıdır.
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3.3.62. Bulmacalar
Bulmacalar; öğrencileri eğlendirmesi, motive etmesi ve öğrenci katılımını artırması gibi
nedenlerden dolayı ders kitaplarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğretim setlerinde
özellikle yeni kelimelerin öğretilmesinde veya öğrenilen kelimelerin tekrar edilmesinde
başvurulan bir alıştırma türüdür. Bazı bulmaca türlerinde resimlerden de yararlanıldığı da
görülmektedir (bk. Şekil 149). Bu tür bulmacalarda öğrencilerden görsellerin isimlerini
rakamların yardımıyla yukarıdan aşağıya veya soldan sağa doğru şekilde yazmaları
beklenmektedir.

Şekil 149: Bulmaca Örneği (İstanbul A1 DK, s. 64)
Öğretim setlerinde resimli bulmacaların yanı sıra verilen kelime listesinin bulmaca
üzerinde arandığı kelime avı bulmacası ve kısa cevaplı soruların cevaplarının
numaralandırılmış kutucuklara yazıldığı çengel bulmaca kullanılan diğer bulmaca
türlerine örnek olarak verilebilir.

3.3.63. Oyunlar
Oyunlar, olumlu sınıf atmosferinin oluşmasına katkı sağlayarak öğrencilerin hem
eğlenmesine hem de öğrenmesine olanak sağlayan alıştırmalardır. Öğrenme içeriğine
uygun olarak hazırlanan oyunlar; ders içi etkinliklere çeşitlilik kazandırması, tüm dil
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becerilerine göre uyarlanabilmesi, dersin farklı aşamalarında farklı amaçlara yönelik
olarak da kullanılabilmesi ve öğrenci katılımı ile sınıf içi etkileşimi artırması gibi
yararlarından dolayı ders kitaplarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle incelenen
öğretim setlerinde farklı beceri alanlarına yönelik oyunlara yer verilmiştir. Şekil 150’de
kelime öğretimine yönelik olarak verilen örnek alıştırmada öğrencilerden verilen
başlıklar altına uygun kelimeler yazması beklenmektedir.

Şekil 150: Oyun Örneği (Yedi İklim A2 DK, s. 42)
Öğretim setlerinde kullanılan oyunlardan bazıları şunlardır: Pandomim, kulaktan kulağa,
tahmin etme oyunu vb.

3.4. A1-A2 DÜZEYİNDEKİ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA
KULLANILAN ALIŞTIRMA SAYILARI
Veri kaynaklarını oluşturan öğretim setlerinin A1 ve A2 düzeyindeki ders ve çalışma
kitaplarında alıştırmalarla ilgili olarak verilerin elde edilmesinde aşağıda belirtilen
ölçütler göz önünde bulundurulmuştur.
•

Tüm öğretim setlerinde alıştırma yönergesine uygun olarak birden fazla görev
yerine getiriliyorsa alıştırma sayısı her bir görev için farklı sayılmıştır.

•

“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde ders kitabının sonunda yer alan ve
her ünite sonunda yerine getirilmesi beklenen karşılıklı konuşma alıştırmaları
verilere dâhil edilmiştir. Benzer şekilde ders kitabının başında yer alan “Alfabe”
ve “Sayılar” bölümünde yer alan alıştırmalar diğer öğretim setlerinde bu iki
konuya üniteler içinde yer verildiğinden alıştırma verilerine dâhil edilmiştir.
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•

Tüm öğretim setlerinde alıştırmalarla desteklenmeyen “Okuyalım”, “Dinleyelim”
ve “İnceleyelim” gibi yönergeler kapsam dışı tutulmuştur. Bu bağlamda “Yedi
İklim Türkçe” ders kitaplarında yer alan “Serbest Okuma” başlığı altında verilen
metinlerden sonra alıştırmalara yer verilmediğinden kapsam dışı tutulmuştur.
Yine “Yedi İklim Türkçe” ders kitaplarında yer alan “Kelime Dünyası” bölümü
alıştırma olarak numaralandırılmamasına rağmen bu bölümde öğrencilerden bir
alıştırma yapması beklendiğinden verilere dâhil edilmiştir.

•

“Yedi İklim Türkçe” ders kitaplarında her ünite sonunda yer alan 8 veya 10 çoktan
seçmeli sorudan oluşan “Değerlendirme” bölümü ve “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe” ders kitaplarında “Neler Öğrendik” bölümü öğretim setlerinin tamamında
verilmediğinden kapsam dışında tutulmuştur.

•

“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ders kitaplarında ayrı bir bölüm olarak ele
alınan “Kültürden Kültüre” ve “Eğlenelim Öğrenelim” bölümünde yer alan
alıştırmalar verilere dâhil edilmiştir çünkü diğer öğretim setlerinde kültür
aktarımıyla ilgili konulara ve eğitsel oyunlara temalar içinde yer verilmiştir.

•

Tüm öğretim setlerinde kalıp sözlerin öğretimine yönelik alıştırmalar kelime
alıştırmaları içinde değerlendirilmiştir.

Yukarıda değinilen ölçütler göz önünde bulundurularak araştırmanın veri kaynaklarını
oluşturan ders ve çalışma kitaplarında kullanılan toplam alıştırma sayıları tespit
edilmiştir. Bu verilerden hareketle ders ve çalışma kitaplarında tema başına düşen
alıştırma sayıları elde edilmiştir. Tablo 35’te öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders
kitaplarına göre toplam alıştırma sayıları ve tema başına düşen alıştırma sayıları ele
alınmıştır.
Toplam

Ünite

Tema

Tema Başına Düşen

Alıştırma Sayısı

Sayısı

Sayısı

Alıştırma Sayısı

İstanbul A1

217

6

18

12,05

Yedi İklim A1

251

8

24

10,45

Gazi A1

259

6

24

10,79

Yeni Hitit A1

212

6

18

11,77

Ders Kitabı/Düzey

Tablo 35: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Tema Başına Düşen Alıştırma Sayısı
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Tablo 35’te yer alan verilere bakıldığında en fazla alıştırmanın “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında kullanıldığı
görülmektedir. Bu durumun temel nedeni “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında her ünitenin dört temadan, “Yedi İklim Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabının da sekiz üniteden oluşmasıdır. Tema başına düşen alıştırma
sayılarına A1 düzeyindeki ders kitapları açısından bakıldığında kullanılan alıştırma
sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Tema başına en çok alıştırmaya
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” (12,05) ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” (11,77)
setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında yer verilmiştir. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
(10,79) ve “Yedi İklim Türkçe” (10,45) setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında tema
başına düşen alıştırma sayıları birbirine yakındır. Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki
çalışma kitaplarında kullanılan toplam alıştırma sayıları ve tema başında düşen alıştırma
sayılarına yönelik veriler Tablo 36’daki gibidir.
Çalışma

Toplam

Ünite

Tema

Tema Başına Düşen

Alıştırma Sayısı

Sayısı

Sayısı

Alıştırma Sayısı

İstanbul A1

126

6

18

7

Yedi İklim A1

179

8

24

7,45

Gazi A1

166

5

20

8,3

Yeni Hitit A1

136

6

18

7,55

Kitabı/Düzey

Tablo 36: A1 Düzeyindeki Çalışma Kitaplarında Tema Başına Düşen Alıştırma
Sayısı
Tablo 36’da görüldüğü gibi A1 düzeyindeki çalışma kitaplarında kullanılan toplam
alıştırma sayıları A1 düzeyindeki ders kitaplarına göre azalmıştır. Çalışma kitaplarında
kullanılan toplam alıştırma sayılarına bakıldığında en çok alıştırmaya “Yedi İklim
Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki çalışma kitaplarında
yer verildiği görülmektedir. Bu durum, ders kitaplarında olduğu gibi toplam ünite ve tema
sayısının farklılığından kaynaklanmaktadır. Ancak tema başına düşen alıştırma sayılarına
bakıldığında en çok alıştırmanın “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında (8,3) yer aldığı görülmektedir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
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(7,55) ve “Yedi İklim Türkçe” (7,45) setlerinin A1 düzeyindeki çalışma kitaplarında tema
başına düşen alıştırma sayısı birbirine yakındır. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin
A1 düzeyindeki çalışma kitabında ise tema başına yedi alıştırma düşmektedir. Öğretim
setlerinin A2 düzeyindeki ders kitaplarında yer alan toplam alıştırma sayıları ve tema
başına düşen alıştırma sayıları Tablo 37’de ele alınmıştır.
Ders Kitabı/Düzey

Toplam

Ünite

Tema

Tema Başına Düşen

Alıştırma Sayısı

Sayısı

Sayısı

Alıştırma Sayısı

İstanbul A2

211

6

18

11,72

Yedi İklim A2

232

8

24

9,6

Gazi A2

217

5

20

10,85

Yeni Hitit A2

213

6

18

11,83

Tablo 37: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Ünite ve Tema Başına Düşen Alıştırma
Sayısı
Tablo 37’de görüldüğü gibi öğretim setlerinin A2 düzeyindeki ders kitapları arasında en
fazla alıştırmaya “Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitabında yer verilmiştir. Bu durumun
temel nedeni, A1 düzeyinde olduğu gibi ders kitabının sekiz üniteden oluşmasıdır. “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında ünite sayısı beşe
düşmesine rağmen her ünitenin dört temadan oluşmasından dolayı toplam alıştırma sayısı
açısından ikinci sırada yer almaktadır. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ve “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A2 düzeyindeki ders kitaplarında kullanılan toplam
alıştırma sayısı birbirine yakındır. Öğretim setlerinin A2 düzeyindeki ders kitaplarında
tema başına düşen alıştırma sayılarına bakıldığında ise tema başına en çok alıştırmaya
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” (11,83) ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” (11,72)
setlerinin A2 düzeyindeki ders kitaplarında yer verildiği görülmektedir. “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında tema başına 10,85 alıştırma düşerken
“Yedi İklim Türkçe” A2 düzeyindeki ders kitabında 9,6 alıştırma düşmektedir.
Tablo 37’de yer alan A2 düzeyindeki ders kitaplarına ait veriler Tablo 35’te yer alan A1
düzeyindeki ders kitaplarındaki verilerle karşılaştırıldığında toplam alıştırma sayısı
açısından en çok değişikliğin “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 (259) ve A2 (217)
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düzeyindeki ders kitapları arasında bulunduğu görülmektedir. Bu değişikliğin temel
nedeni A2 düzeyindeki ders kitabının beş üniteden oluşmasıdır. Benzer şekilde “Yedi
İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kullanılan toplam alıştırma sayısı
(232), A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan toplam alıştırma sayısına (251) göre
azalmıştır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinin A2
düzeyindeki ders kitaplarında kullanılan alıştırma sayısı A1 düzeyindeki ders kitaplarına
göre azalmasına rağmen dört öğretim seti içinde temel seviyede en çok alıştırmaya yer
verilen öğretim setleridir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe” setlerinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında kullanılan toplam
alıştırma sayısı açısından önemli değişiklik bulunmamaktadır. Ancak toplam alıştırma
sayılarının daha sağlıklı yorumlanabilmesi için bu sayıların temalara göre oranı daha
önemlidir. Her temanın farklı bir öğrenme içeriğinden oluşması ve dolayısıyla da her
temada farklı kazanımların elde edilmesi söz konusu olduğundan tema başına düşen
alıştırma sayısı daha önemli hâle gelmektedir. A1 ve A2 düzeyindeki ders kitapları, tema
başına düşen alıştırma sayıları açısından karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik
görülmemektedir. A1 düzeyindeki ders kitaplarında olduğu gibi A2 düzeyindeki ders
kitaplarında da tema başına en çok alıştırmanın “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ve
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders kitaplarında bulunduğu görülmektedir.
Öğretim setlerinin A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yer alan toplam alıştırma sayıları
ve tema başına düşen Tablo 38’de ele alınmıştır.
Çalışma

Toplam

Ünite

Tema

Tema Başına Düşen

Alıştırma Sayısı

Sayısı

Sayısı

Alıştırma Sayısı

İstanbul A2

111

6

18

6,16

Yedi İklim A2

144

8

24

6

Gazi A2

178

5

20

8,9

Yeni Hitit A2

130

6

18

7,22

Kitabı/Düzey

Tablo 38: A2 Düzeyindeki Çalışma Kitaplarında Ünite ve Tema Başına Düşen
Alıştırma Sayısı
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Tablo 38’de yer alan verilere göre en çok alıştırmaya “Yedi İklim Türkçe” ve “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yer verilmiştir.
Bu durum, ünite ve tema sayısından dolayı ders kitaplarıyla benzerlik göstermektedir.
Ancak tema başına düşen ortalama alıştırma sayıları açısından değerlendirildiğinde ünite
sayısı azalmasına karşın en çok alıştırmanın “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2
düzeyindeki çalışma kitabında (8,9), en az alıştırmanın ise “Yedi İklim Türkçe” setinin
A2 düzeyindeki çalışma kitabında (6) yer aldığı görülmektedir.
Tablo 38’de A2 düzeyindeki çalışma kitaplarına ait veriler Tablo 36’da yer alan A1
düzeyindeki çalışma kitaplarındaki verilerle karşılaştırıldığı toplam alıştırma sayısında
sadece “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında artış
olduğu görülmektedir. İncelenen diğer A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kullanılan
alıştırma sayısı, A1 düzeyindeki çalışma kitaplarına göre azalmıştır. Buna bağlı olarak
tema başına düşen alıştırma sayısında da azalma olmuştur. En anlamlı farklılık ise “Yedi
İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabıyla (7,45) A2 düzeyindeki çalışma
kitabı (6) arasında olmuştur. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyindeki çalışma kitaplarında tema başına düşen alıştırma sayısı hemen hemen aynı
olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıdaki tablolarda öğretim setlerinin A1 ve A2 düzeyindeki ders ve çalışma
kitaplarına göre tespit edilen verilerin daha sağlıklı yorumlanabilmesi için alıştırmaların
beceri alanlarına göre dengeli dağılım gösterip göstermediğini ve beceri alanlarına göre
kullanılan alıştırma türlerinin ve kullanım sıklıklarının ortaya konulması önem arz
etmektedir.

3.5. A1 DÜZEYİNDEKİ DERS KİTAPLARINDA ALIŞTIRMALARIN
BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
Çalışmanın bu bölümünde öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında tespit
edilen toplam alıştırma sayıları; dinleme, konuşma, okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi
beceri alanlarına göre gruplandırılmıştır. Alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımları
pasta grafiklerinden yararlanılarak ortaya çıkarılmış ve beceri alanlarının toplam alıştırma
sayısı içindeki oranı önce kendi içinde daha sonra da diğer ders kitaplarıyla
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karşılaştırılarak yorumlanmıştır. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında yer alan alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı Grafik
1’de ele alınmıştır.
Dil bilgisi
16%

Dinleme
12%

Kelime
12%

Konuşma
23%

Yazma
19%

Okuma
18%

Grafik 1: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A1) Ders Kitabında Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 1’de yer alan veriler incelendiğinde “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında konuşma alıştırmalarının %23’lük oranıyla ilk sırada yer
aldığı görülmektedir. Konuşma alıştırmalarını %19’luk oranıyla yazma ve %18’lik
oranıyla okuma alıştırmaları izlemektedir. Dil bilgisi alıştırmalarının oranı ise %16’dır.
Kelime alıştırmalarının tüm alıştırmalar içindeki oranı ile dinleme alıştırmalarının oranı
(%12) aynıdır. Bu veriler ışığında dört temel beceri alanında en çok konuşma, en az ise
dinleme becerisi alanında alıştırmalara yer verildiği görülmektedir. Yazma ve okuma
becerisi alanında kullanılan alıştırmaların yüzdelik oranları birbirine yakındır. Alt
becerilerden dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırmaların yüzdelik oranı dinleme
becerisinden daha yüksektir. Kelime öğretimi için kullanılan alıştırmaların yüzdelik oranı
dinleme becerisiyle aynıdır. Dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırmaların yüzdelik
oranının yüksek olması ders kitabında “Dil Bilgisi” bölümünün varlığıyla ve dil bilgisi
öğretiminde benimsenen tümdengelim yaklaşımıyla açıklanabilir. Bu bölümde önce dil
bilgisi konuları hakkında açıklamalara sonra konuyla ilgili alıştırmalara yer verilmiştir.
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Konuşma becerisine yönelik alıştırma oranın çok olması ders kitabında “Konuşma”
bölümünün yanı sıra her tema öncesinde yer alan “Hazırlık Çalışması” ve her okuma
metninden sonra yer alan “Ya siz” bölümlerinde de konuşma alıştırmalarına yer
verilmesiyle açıklanabilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında yer alan alıştırmaların beceri
alanlarına göre dağılımı Grafik 2’de verilmiştir.
Dil bilgisi
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Dinleme
12%

Kelime
14%

Konuşma
18%

Yazma
20%
Okuma
24%

Grafik 2: Yedi İklim Türkçe (A1) Ders Kitabında Alıştırmaların Beceri Alanlarına
Göre Dağılımı
Grafik 2’de yer alan verilere göre “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında okuma alıştırmaları %24’lük oranıyla ilk sırada bulunmaktadır. Okuma
alıştırmalarını %20’lik oranıyla yazma ve %18’lik oranıyla konuşma alıştırmaları
izlemektedir. Kelime alıştırmalarının oranı %14, dinleme ve dil bilgisi alıştırmalarının
oranı ise %12’dir. Bu veriler ışığında dört temel beceri alanında en çok okuma daha sonra
yazma becerisi alanında alıştırmaların kullanıldığı görülmektedir. Dört temel beceri
içinde en az alıştırma ise dinleme becerisi alanında kullanılmıştır. Alt beceriler açısından
bakıldığında ise kelime öğretimi için kullanılan alıştırma sayısının dinleme
alıştırmalarından daha fazla olduğu görülmektedir. Dil bilgisi öğretimi alıştırmalarının
yüzdelik oranı (%12) dinleme alıştırmalarıyla aynıdır. Dil bilgisi alıştırmalarının oranının
az olması ders kitaplarında yer alan “İnceleyelim” başlığı altında dil bilgisi konularının
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oluşturulan bağlamlardan hareketle öğrencilere sezdirilmesi yoluyla öğretilmesinin
hedeflenmesiyle açıklanabilir. “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında okuma alıştırmalarının yüzdelik oranın diğer beceri alanlarına oranla daha çok
olması, her temada birden fazla okuma metnine yer verilmesiyle açıklanabilir. Benzer
şekilde dinleme becerisinin yüzdelik oranın az olması da birinci ünite dışındaki tüm
temalarda genellikle sadece bir dinleme metnine yer verilmesiyle açıklanabilir.
Ünitelerde yer alan ancak alıştırmalarla desteklenmeyen “Serbest Okuma” bölümlerinin
ve temalarda yer alan birden çok okuma metninin varlığı da düşünüldüğünde “Yedi İklim
Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında okuma becerisinin ön planda tutulduğu
söylenebilir. Okuma ve yazma alıştırmalarının oranın diğer becerilere oranla daha yüksek
olması ülkemizde yükseköğrenim görmek için Türkçe öğrenen öğrenciler açısından
bakıldığında olumlu bir durum olarak görülebilir. Çünkü bu öğrenciler, günlük yaşamda
Türkçeyle iç içedirler. Ancak yurt dışında bulunan Yunus Emre Enstitülerinde Türkçeyi
kurslarda veya bireysel öğrenen öğrenciler açısından bakıldığında ise her iki grubun
günlük yaşamda dile maruz kalma düzeyleri aynı olmadığından dinleme ve konuşma
becerilerinde sorun yaşayabilirler. Alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabı açısından Grafik 3’te ele
alınmıştır.
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Grafik 3: Gazi Yabancılar İçin Türkçe (A1) Ders Kitabında Alıştırmaların Beceri
Alanlarına Göre Dağılımı
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Grafik 3’te görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında okuma alıştırmaları %23’lük oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Okuma
alıştırmalarını %22’lik oranıyla kelime alıştırmaları izlemektedir. Üçüncü sırada ise
%19’luk oranıyla konuşma alıştırmaları bulunmaktadır. Konuşma alıştırmalarını ise
%15’lik oranıyla yazma alıştırmaları izlemektedir. En az alıştırmanın kullanıldığı beceri
alanları %11’lik oranıyla dinleme ve %8’lik oranıyla dil bilgisidir. Dört temel beceri
alanında en çok alıştırmaya okuma daha sonra da konuşma becerisi alanında yer verildiği
görülmektedir. Dinleme becerisi dört temel beceri alanında en az alıştırmanın kullanıldığı
beceri alanı olmuştur. Okuma becerisi alanında kullanılan alıştırmaların oranının diğer
temel beceri alanlarına göre daha yüksek olması ders kitabında her temanın bir okuma
metniyle başlamasıyla açıklanabilir. Çünkü okuma metinleri genellikle en az iki alıştırma
türüyle desteklenmiştir. Alt beceriler açısından bakıldığında ise kelime alıştırmalarının
oranın konuşma, yazma ve dinleme becerisinden daha fazla olduğu görülmektedir.
Kelime öğretimi temel becerilerin etkili kullanılmasını desteleyen bir alt beceri diğer bir
ifadeyle bir araçtır. Bu açıdan bakıldığında kelime öğretiminin beceri öğretiminin önüne
geçtiği söylenebilir. A1 düzeyindeki ders kitabında en az alıştırmaya dil bilgisi beceri
alanında yer verilmiştir. Dil bilgisi öğretimi için kullanılan alıştırmaların sayısının az
olması; ders kitabında doğrudan dil bilgisi öğretimine yönelik bir bölümünün yer
almaması, öğretim setinde yardımcı bir dil bilgisi kitabının bulunması ve Ömeroğlu’nun
da (2016, s. 608) belirttiği gibi Gazi TÖMER Türkçe kurslarında da dil bilgisi konularının
ayrı bir derste işlenmesiyle açıklanabilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında yer alan
alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı Grafik 4’te ele alınmıştır.
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Grafik 4: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (A1) Ders Kitabında Yer Alan
Alıştırmaların Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi
alıştırmalarının %21’lük oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Dil bilgisi
alıştırmalarını %20’lik oranıyla okuma alıştırmaları izlemektedir. Yazma alıştırmalarının
tüm alıştırmalar içindeki oranı %17, konuşma alıştırmalarının ise %14’tür. Kelime ve
dinleme alıştırmalarının oranı (%14) aynıdır. Dört temel beceri alanında en çok
alıştırmaya okuma daha sonra da yazma becerisi alanında yer verilmiştir. Dil bilgisi
alıştırmalarının oranı temel becerilerin oranlarından daha yüksektir. Bu durum, ders
kitabında dil bilgisi öğretiminde benimsenen tümdengelim yöntemiyle açıklanabilir. Ders
kitabında dil bilgisi öğretiminde dil bilgisi konuları genellikle tablolar yoluyla
açıklanmıştır. Bu tablolardan sonra dil bilgisel yapıları uygulamaya dönük alıştırmalara
yer verilmiştir.
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında alıştırmaların beceri alanlarına göre
yüzdelik dağılımlarına karşılaştırılmalı olarak bakıldığında ders kitaplarının hepsinde
dört temel beceri içinde en az dinleme becerisi alanında alıştırmalara yer verildiği
görülmektedir. Dinleme becerisinin konuşma becerisine temel teşkil etmesinden dolayı
öğrencilerin iletişim durumlarında söylenenleri anlayabilmesi ve söylenenlere uygun
tepkide bulunabilmesi büyük oranda duyduğunu anlamlandırmasıyla açıklanabilir. Bu
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nedenle konuşma becerisinin kazandırılmasında dinleme alıştırmalarının sayısının
artırılması gerekmektedir. Dört temel beceri bağlamında okuma alıştırmalarının oranın
“Yedi İklim Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir.
Alt beceriler açısından bakıldığında ise “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında yer alan dil bilgisi alıştırmalarının oranının temel becerilerden
daha yüksek olduğu görülmektedir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında ise dil bilgisi alıştırmalarının oranı dinleme alıştırmalarının
oranından daha yüksektir. “Yedi İklim Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setleri
dil bilgisi alıştırmalarının oranının en az olduğu ders kitaplarıdır. Bu durum, her iki ders
kitabında da dil bilgisine yönelik ayrıca bir bölümün yer almamasıyla açıklanabilir.
Kelime öğretimi için en çok alıştırmaya “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında yer verilmiştir.
Alıştırmaların beceri alanlarına göre dengeli dağılımı kadar nitelikleri de ele alınması
gereken diğer önemli bir konudur. Bu amaçla beceri alanlarına göre sınıflandırılan
alıştırmaların türleri ve kullanım sıklıkları incelenmiştir. Aynı beceri alanında tüm ders
kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları tespit edilerek grafikler
hâlinde bir arada sunulmuştur. Elde edilen veriler öncelikle kendi içinde daha sonra da
diğer ders kitaplarında yer alan verilerle karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

3.5.1. Dinleme Alıştırmaları
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında kullanılan dinleme metinlerinin
sayısı ve temalara göre dağılımı şu şekildedir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin
A1 düzeyindeki ders kitabında dinleme metinlerine her üniteye üç, her temaya bir metin
gelecek şekilde yer verilmiştir. Diğer bir ifadeyle A1 düzeyindeki ders kitabında bulunan
18 temada toplam 18 dinleme metnine yer verilmiştir. “Yedi İklim Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında 33 dinleme metni kullanılmıştır. Ders kitabında yer alan 24
temanın hepsinde en az bir tane olmak üzere dinleme metnine yer verilmiştir. “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında toplam 22 dinleme
metnine yer verilmiştir. Dinleme metinleri yaklaşık olarak her temada bir dinleme metni
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olacak şekilde kullanılmıştır. Sadece birinci ünitenin dördüncü ve üçüncü ünitenin ikinci
temasında dinleme metnine yer verilmemiştir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin
A1 düzeyindeki ders kitabında 30 tane dinleme metni kullanılmıştır. Dinleme metinleri
diğer öğretim setlerinin aksine temalara göre dengeli bir dağılım göstermemektedir.
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında yukarıda değinilen dinleme
metinlerinden yararlanılarak hazırlanan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 5’te
bir araya getirilmiştir.
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Grafik 5: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Dinleme Alıştırması Türleri ve
Kullanım Sıklıkları
Grafik 5’te görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında dinleme becerisi alanında 10 alıştırma türü kullanılmıştır. Dikte, form doldurma
alıştırmaları ve metne dayalı sorular kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında
yer almaktadır. Bu alıştırmaları, boşluk doldurma ve doğru kelimeyi seçme alıştırmaları
izlemektedir. Doğru-yanlış, işaretleme, sıralama, tablo doldurma ve tanıma uygun görseli
bulma alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı olan alıştırma türleridir. Dinleme becerisi
alanında kullanılan alıştırmalardan beş tanesi metinde boş bırakılan kelimelerin dinleme
metni doğrultusunda tamamlanması istenilen dikte alıştırmalarıdır. Dinleme metni
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doğrultusunda hazırlanan dinleme-anlama alıştırmalarının kullanım sıklığının toplamı
19’dur. Metne dayalı sorular, doğru-yanlış ve boşluk doldurma gibi geleneksel alıştırma
türlerinin yanı sıra; dinleme metni doğrultusunda sıralama, form ve tablo doldurma
alıştırmalarına da yer verilmiştir. Dinleme becerisi, iki alıştırmada konuşma becerisiyle
bütünleşik olarak kullanılmıştır. Bu alıştırmalarda öğrencilerden sorulara sözel olarak
cevap vermeleri beklenmektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında dinleme becerisi alanında
sekiz alıştırma türüne yer verilmiştir (bk. Grafik 5). Dikte alıştırmasının kullanım sıklığı
diğer tüm alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarının toplamından daha fazladır. Kullanılan
alıştırma türlerinden dört tanesi dinleme tekrar alıştırmalarıdır. Dinleme tekrar etme
alıştırmaları, dinleme-anlama becerisi değerlendirmekten daha çok öğrencilerin Türkçeye
kulak alışkanlığı kazanması ve sesletim becerilerini geliştirmek amacıyla kullanıldığı
söylenebilir. Çünkü bu alıştırmalarda öğrencilerin dinlediğini anlaması ve uygun şekilde
söyleyebilmesi hedeflenir. Bu nedenle öğrenci performansı hem dinlediği seslerin
kodlarını çözmesine hem de bu kodları uygun şekilde sesletmesine bağlıdır. Dinleme
becerisi alanında kullanılan 16 alıştırma, metinlerde boş bırakılan yerlere gelecek
kelimelerin yazımına yönelik dikte alıştırmalarından oluşmaktadır. Dinleme-anlamayı
değerlendirmeye yönelik olarak kullanılan boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme
işaretleme, metne dayalı sorular ve tablo doldurma alıştırmalarının toplam kullanım
sıklığı 11’dir. Metne dayalı sorular ve doğru-yanlış alıştırmalarının yanı sıra dinleme
metni doğrultusunda eşleştirme, işaretleme, tablo doldurma alıştırmalarına da yer
verilmiştir. Bu veriler ışığında dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırmalardan sadece
11 tanesinin dinleme-anlama becerilerini ölçmeye hizmet ettiği söylenebilir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında ise dinleme becerisi
alanında altı alıştırma türüne yer verilmiştir. Çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış ve dikte
alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Eşleştirme, harf tamamlama ve metne dayalı sorular kullanım sıklığı sınırlı olan alıştırma
türlerdir (bk. Grafik 5). Alıştırma türü sayısı göz önünde bulundurulduğunda dinleme
becerisi alanında alıştırma çeşitliliğinin sağlanmadığı görülmektedir. Alıştırma türleri
daha detaylı incelendiğinde alıştırmalardan beş tanesinin dinleme metni doğrultusunda
verilen boşluklara gelecek kelimelerin yerleştirilmesine dayanan dikte alıştırmalarından
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oluştuğu görülmektedir. Dinleme-anlamayı değerlendirmeye yönelik kullanılan alıştırma
türlerinin kullanım sıklığının toplamı 24’tür. Bu alıştırmalar; çoktan seçmeli testlerden,
doğru-yanlış alıştırmalarından ve metne dayalı sorulardan oluşmaktadır. Bu
alıştırmalardan iki tanesinde dinleme metni doğrultusunda eşleştirme yapılması
beklenmektedir. Bu veriler ışığında dinleme alıştırmalarında dinleme-anlamaya yönelik
yeterince alıştırmaya yer verildiği söylenebilir. Ancak dinleme-anlama becerisinin
gözden geçirilmesinde daha çok seçme gerektiren çoktan seçmeli testlerin ve doğruyanlış alıştırmalarının kullanılması şans başarısından dolayı öğretmenlere ve öğrencilere
geri bildirim verme de sağlıklı olmayabilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında dinleme
becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı 12’dir. Bu yönüyle dinleme becerisi
alanında A1 düzeyindeki ders kitapları arasında en çok alıştırma türünün kullandığı
kitaptır (bk. Grafik 5). Fakat alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında dikte
alıştırmalarının kullanım sıklığının diğer alıştırma türlerine göre çok daha yüksek
olduğunu görülmektedir. Sıralama alıştırmaları, dikte alıştırmalarından sonra en yüksek
kullanım sıklığına sahip ikinci alıştırma türüdür. Bilgi düzeltme, çoktan seçmeli testler,
dinleme tekrar etme, doğru-yanlış, eşleştirme, işaretleme, tablo doldurma, tanıma uygun
görseli bulma ve var-yok alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı olan alıştırma türleri
arasında yer almaktadır. Dinleme becerisi alanına dâhil edilmeyen bu alıştırmaların yanı
sıra ders kitabında 12, 34, ve 74. sayfalarda dinleme kontrol etme alıştırmalarına yer
verilmiştir.

Bu

sayfalarda

yer

alan

alıştırmalar,

dinleme-anlama

becerisini

değerlendirmekten ziyade alıştırmanın öğrenciler tarafından doğru yapılıp yapılamadığını
kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır. Dinleme becerisi alanında kullanılan
alıştırmalardan 13 tanesi dikte alıştırmasıdır. Dikte alıştırmaları, kulak alışkanlığının ve
sesletim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı niteliktedir. Dinleme-anlama becerisine
yönelik olarak kullanılan alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığının sayısı 17’dir. Bu
alıştırmalarda çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, boşluk doldurma gibi geleneksel
alıştırmaların yanı sıra işaretleme, tablo doldurma, eşleştirme alıştırmalarına da yer
verilmiştir.
Dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türlerine A1 düzeyindeki ders kitapları
açısından bakıldığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni
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Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında dikte
alıştırmasının en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türü olduğu görülmektedir. Bu
durum, dikte alıştırmalarının dinleme becerisine yönelik tasarımlarının incelenmesini
gerekli kılmaktadır. Dikte alıştırmalarının bu denli çok kullanılması alıştırmaların
tasarlanmasında bazı bölümleri boş bırakılmış metinlerin yazılı hâllerine ders kitaplarında
yer verilmesiyle açıklanabilir. Dikte alıştırmalarının “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 düzeyindeki ders kitabında daha az olması dinleme metinlerinin yazılı
hâllerine diğer öğretim setlerine göre daha az yer verilmesiyle açıklanabilir. Bu nedenle
de “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında çoktan seçmeli
testler ve doğru-yanlış alıştırmaları ön plana çıkmaktadır. “Yedi İklim Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında 28’inci sayfada yer alan “Dinleyelim, okuyalım, işaretleyim.”
yönergesi altında dinleme metinlerinin yazılı hâllerine de yer verilmiştir. Benzer şekilde
34. sayfada yer alan alıştırmada ise “Dinleyelim, tamamlayalım.” yönergesi altında
verilen boşlukların tamamlanması beklenmektedir. Ancak bu alıştırmada da dinleme
metinlerinin yazılı hâllerine yer verildiği görülmektedir (bk. Şekil 151).

Şekil 151: Dinleme Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 34)
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Yukarıda verilen

örnek dinleme alıştırmasında görüldüğü gibi

“Dinleyelim,

tamamlayalım” yönergesi doğrultusunda öğrencilerden fotoğrafların altında yer alan
boşlukları dinleme metnine göre doldurmaları beklenmektedir. Ancak dinleme metninin
bire bir yazılı hâline de sağ üst köşede yer verilmiştir. Zira bu iki alıştırmada hem dinleme
hem de okuma yapılarak alıştırmalar yapılabilir. Bu iki alıştırmanın bu hâliyle
öğrencilerin dinleme-anlama becerilerini geliştirmekten ziyade Türkçenin sesletimine
yönelik bir alıştırma olduğu söylenebilir.
Dikte alıştırmalarında dinleme esnasında seçici dinleme yapılarak boşluğa gelecek
kelimeye odaklanılır ve duyulan kelime kısa süreli bellekte tutularak ilgili boşluğa yazılır.
Bu kısa süreçte sırasıyla duyma ve yazma işlemi gerçekleştirilir. Bu nedenle dikte
alıştırmaları dinleme-anlama becerisinin gelişiminden çok duyulan kelimelerin
yazılmasına hizmet edeceği aşikârdır. Benzer şekilde dikte alıştırmalarına sık yer vermek
bazı sakıncalar oluşturabilir. Bu tür alıştırmalarda öğrenciler verilen metnin bağlamından
hareketle diğer bir ifadeyle okuma-anlama yoluyla boşluklara gelebilecek kelimeleri
tahmin edebilir. Bu durum, “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında
Şekil 152’de yer alan örnek alıştırma üzerinde şu şekilde açıklanabilir.

Şekil 152: Dinleme Alıştırmasında Verilen Kelimelerle Boşluk Doldurma
Alıştırması Örneği (Yedi İklim A1 DK, s. 128)
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Yukarıda verilen örnek alıştırmada öğrencilerden dinleme yaparak diyalogda yer alan üç
boşluğu doldurmaları beklenmektedir. Ancak sağ üst tarafta boşluklara yerleştirilecek üç
kelimeye de yer verilmiştir. Öğrenciler, bu tür alıştırmalarda diyaloğun bağlamından
yararlanarak diğer bir ifadeyle metni dinlemeden verilen kelimeleri uygun boşluklara
yerleştirebilirler. Örneğin, diyalogda yer alan ikinci boşluktan sonra gelen “alayım”
ifadesinden önce “şemsiye” kelimesinin gelebileceği tahmin edilebilir. Dolayısıyla bir
önceki boşlukta da “yağmurlu” kelimesinin geleceği tespit edilebilir. Diyaloğun akışında
hafta sonu pikniğe gidileceği ifade edildiğinden de üçüncü boşlukta “güneşli” kelimesinin
kullanılacağı kolaylıkla belirlenebilir. Benzer şekilde öğrenciler boşluklara gelebilecek
kelimeleri bildiğinden dinleme esnasında metnin genelinden çok hangi kelimenin boşluğa
yazılacağına diğer bir ifadeyle verilen kelimelerin sesletimine odaklanabilir. Bu nedenle
bu tür alıştırmaların tam anlamıyla dinleme-anlama becerisini geliştirmeye hizmet
etmeyeceği söylenebilir. Öğretim setinin A1 düzeyindeki ders kitabında bu şekilde
hazırlanmış dinleme alıştırmalarının (bk. A1 DK’de s. 105, A2 DK’de s. 43) anlama ve
kavramadan ziyade öğrencilerin sesletim becerileri geliştirmeye yönelik olduğu
söylenebilir. Bu tür dinleme alıştırmalarına “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabının yanı sıra “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında da yer verilmiştir (bk. s. 12, 34, 56).
Metinde boş bırakılan yerlerin dinleme metnine göre doldurulması beklenen dikte
alıştırmalarında karşılan diğer bir durum ise dinleme metinlerine yönelik hazırlanan
alıştırma sayılarıyla ilgilidir. Bu durum Şekil 153’te verilen örnek dinleme bölümüyle şu
şekilde açıklanabilir.
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Şekil 153: Yazılı Hâlleri Verilen Dinleme Metinlerinde Alıştırma Sayısı Sorunu
(Gazi A1 DK, s. 59)
Yukarıda örnek olarak verilen alıştırmada görüldüğü gibi dinleme metnine yönelik üç
farklı alıştırma türü tasarlanmıştır. Bu alıştırmalardan birincisinde öğrencilerden
diyalogda boş bırakılan yerleri dinleme metni doğrultusunda tamamlamaları
beklenmektedir. Bu tür alıştırmalarda öğrenciler, dinleme esnasında metnin genelinden
ziyade boş bırakılan yere gelecek kelimeye odaklanır ve boşluklara gelecek kelimeleri
yazar. Bu durum, öğrencilerin metnin genelini anlamasını engelleyebilir. Birinci alıştırma
yapıldıktan sonra tamamlanmış bir diyalog elde edilir. Diğer bir ifadeyle öğrenciler,
ikinci ve üçüncü alıştırmaları yapmak için dinleme metnine tekrar ihtiyaç duymayacaktır.
Öğrenciler, tamamlanmış metinden hareketle ikinci ve üçüncü alıştırmada kendilerinden
beklenen görevleri yerine getirecektir. Öğrenciler, ikinci ve üçüncü alıştırmaları
tamamlanmış bir metinden hareketle yapacağından bu iki alıştırma türü, dinleme-anlama
becerisinin gelişiminden daha çok okuma-anlama becerisinin gelişimine katkı sağlar.
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Scrivener’de (2005, s. 171) benzer görüşleri dile getirerek dinleme metinlerinin yazılı
hâllerinin kullanıldığı alıştırmaların dinleme alıştırmasından okuma alıştırmasına
dönüştüğünü ifade eder. Çünkü okuma genellikle birçok öğrenci için dinlemeden daha
kolaydır. Bu nedenle öğrenciler alıştırmaları dinlemeden daha çok yazılı metinden
yararlanarak yapma eğilimindedirler. Ur’a (2012, s. 114) göre ise bu tür alıştırmaların
odak noktası dinlemeden ziyade okuma ve kelimedir. Öğrenciler, alıştırma sürecinde
zamanın çoğunu okuma ve kelimeleri yazma ile geçirir. Bu nedenle bu tür alıştırmalarda
nitelik sorunu bulunmaktadır. Eğer öğrencilerin dinleme becerileri geliştirilmek
isteniyorsa öğrenciler her dinlemede farklı alıştırmalar yapmalıdır.
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında dinleme-anlama alıştırmalarında;
çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, metne dayalı sorular gibi geleneksel alıştırma
türlerinin yanı sıra; öğrencilerin dinleme metni doğrultusunda form doldurma, çizme,
tablo doldurma vb. görevleri yerine getireceği bilgi aktarımına dayalı alıştırma türlerine
de yer verilmelidir. Field’e (2002, s. 244) göre bu tür alıştırmalar öğrencilerin dinlemeanlama becerilerini kontrol etmede daha güvenilirdir. Dinleme çalışmalarındaki temel
zorluk diğer beceriler olmaksızın öğrencilerin ne kadar anladığını tespit etmektedir.
Çünkü öğrencilerin dinleme metni doğrultusunda hazırlanan; doğru-yanlış, var-yok,
çoktan seçmeli testler, metne dayalı sorular gibi alıştırma türlerinde bir soruya yanlış
cevap vermesinin nedeni soruyu anlamaması (okuma) olabilir. Benzer şekilde metne
dayalı bir soruya yanlış cevap vermesi de cevabı doğru şekilde oluşturamaması da
(yazma) olabilir. Bu nedenle özellikle temel düzeyde okuma ve yazma becerisi
kullanımının en az seviyede olduğu bir görevle ilişkilendirilen alıştırmalar, dinlemeanlama becerilerinin tespit edilmesinde daha kesin sonuçlar verebilir.

3.5.2. Konuşma Alıştırmaları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin temel
seviyedeki ders kitaplarında alıştırmalar, beceri bölümleri altında ele alındığından her
temada konuşma alıştırmasına yer verilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin
ders kitaplarında “Konuşma” bölümünün yanı sıra “Ya Siz” bölümünde genellikle kısa
cevaplı sorulardan oluşan konuşma alıştırmalarına yer verilmektedir. “Yedi İklim
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Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders kitaplarında ise konuşma
alıştırmalarının yeri ve sırası açısından bir standart bulunmamaktadır. Ancak “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında üniteler standart olarak karşılıklı
konuşma alıştırmalarıyla sonlandırılmaktadır. Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders
kitaplarında konuşma becerisinin kazanımına yönelik olarak hazırlanan alıştırma türleri
ve kullanım sıklıklarının ders kitaplarına göre dağılımı Grafik 6’da ele alınmıştır.

Grafik 6: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Konuşma Alıştırması Türleri ve
Kullanım Sıklıklar

Konuşma alıştırmalarına “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabı açısından bakıldığında ise 11 alıştırma türünün kullanıldığı görülmektedir. Bu
alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında ise en çok benzer diyalog oluşturma,
diyalog canlandırma, görsele uygun cümle söyleme ve benzer metin oluşturma
alıştırmaları kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerini görsel destekli sorulara cevap verme,
kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma alıştırmaları izlemektedir.
Betimleme, diyalog oluşturma, kısa cevaplı sorular ve sıralama alıştırmaları kullanım

294

sıklıkları en düşük alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 6). Kullanım
sıklığı en yüksek olan diyalog canlandırma alıştırmaları, iletişim durumlarını
canlandırmaya yönelik alıştırmalardır. Bu alıştırmalarda öğrencilerden sadece verilen
diyaloğu canlandırması beklendiğinden bu alıştırmalar algılamaya yöneliktir. Görsel
destekli sorulara cevap verme, görsele uygun cümle söyleme, duruma uygun ifade
söyleme ve kısa cevaplı sorular konuşma eyleminin cümle düzeyinde gerçekleştiği
alıştırma türlerdir. Benzer diyalog oluşturma, benzer metin oluşturma, kelime ve kavram
havuzundan yararlanarak konuşma alıştırmaları yarı üretken alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. Betimleme, diyalog oluşturma ve sıralama alıştırmaları kullanılan üretken
alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Alıştırma türleri ve kullanım sıklıklarına
bakıldığında cümle düzeyine yapılan konuşma alıştırmalarından yarı üretken alıştırma
türlerine geçiş yapıldığı görülmektedir. Ancak üretken alıştırma türü sayısı ve mevcut
alıştırma türlerinin kullanım sıklığının yeterli olmadığı görülmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında konuşma
becerisi alanında 10 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinin kullanım
sıklıkları diğer ders kitaplarına göre daha dengeli bir dağılım göstermektedir. Sorulardan
hareketle karşılıklı konuşma, diyalog oluşturma ve diyalog canlandırma alıştırmaları
kullanım sıklıkları en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Bu alıştırma
türlerini açık uçlu sorular, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma
alıştırmaları izlemektedir. Görsel üzerine konuşma, karşılaştırma, kısa cevaplı sorular,
tartışma ve sıralama alıştırmaları kullanım sıklıkları en az olan alıştırma türleri arasında
yer almaktadır (bk. Grafik 6). Kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma ve
sorulardan hareketle karşılıklı konuşma alıştırmaları kullanılan yarı üretken alıştırma
türlerdir. Açık uçlu sorular, diyalog oluşturma, görsel üzerine konuşma, karşılaştırma,
tartışma ve sıralama alıştırmaları kullanılan üretken alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. Alıştırma türlerine ve kullanım sıklıklarına bakıldığında yarı üretken ve
üretken alıştırma türlerinin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle ders kitabının sonunda
yer alan karşılıklı konuşma alıştırmalarında öğrencilerin belirli rollere uygun diyalog
oluşturmalarını gerektirdiğinden iletişimi destekler niteliktedir.
Konuşma alıştırmalarına tüm ders kitapları açısından karşılaştırılmalı olarak bakıldığında
diyalog alıştırmalarının “Yedi İklim Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni
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Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında (diyalog
canlandırma, diyalog oluşturma) kullanım sıklığı en yüksek olan alıştırma türleri arasında
yer aldığı tespit edilmiştir. Karşılıklı konuşma becerisinin geliştirilmesinde diyaloglardan
bu denli yararlanılmasının yerinde bir uygulama olduğu söylenebilir. Çünkü diyalog
canlandırma alıştırmaları, temel dil kullanıcısına anlamlı bağlamlarda kullanabilecekleri
ifade kalıplarını akıcı şekilde kullanarak başarılı bir şekilde iletişim kurma güveni sağlar
(Ur, 2012, s. 125).

3.5.3. Okuma Alıştırmaları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında okuma
alıştırmalarına her temada bulunan “Okuma” bölümlerinde yer verilmiştir. Benzer şekilde
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında “Anlama”
bölümü altında okuma metinlerine takiben yer verilmiştir. Bu iki öğretim setinde her
temada bir okuma metnine yer verilmiştir. “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe” setlerinin ders kitaplarında ise okuma alıştırmalarının kullanım yerleri
konusunda bir standart bulunmamaktadır. Ancak her temada en az bir okuma metnine yer
verilmiştir. Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında yer alan okuma
metinlerine dayalı olarak oluşturulan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 7’de
ele alınmıştır.

296

35
31
30
25
21
20

18
16

15
11
9

10

7

5
1

2

9
7

6

8

7
5

1

1

2

3
1

2

3

4

7
5

2

5
1 1 1 1 1

4
1 1 1

YEDİ İKLİM A1 DK

GAZİ A1 DK

Başlık seçme
Boşluk doldurma
Bilgi düzeltme
Çoktan seçmeli testler
Doğru kelimeyi seçme
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
İşaretleme
Metne dayalı sorular
Sıralama
Tablo doldurma
Var-Yok

Boşluk doldurma
Çoktan seçmeli testler
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
Metne dayalı sorular
Sıralama

İSTANBUL A1 DK

Boşluk doldurma
Çizme
Çoktan seçmeli testler
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
Metne dayalı sorular
Sıralama
Var-Yok

Başlık seçme
Bilgi düzeltme
Boşluk doldurma
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
Form doldurma
Metne dayalı sorular
Sıralama
Tablo doldurma
Var-Yok

0

YENİ HİTİT A1 DK

Grafik 7: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Okuma Alıştırması Türleri ve
Kullanım Sıklıkları
Grafik 7’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında okuma becerisi alanında 10 alıştırma türü saptanmıştır. Alıştırma türlerinin
kullanım sıklıklarına bakıldığında dört alıştırma türünün öne çıktığı görülmektedir. Bu
alıştırma türleri; eşleştirme, metne dayalı sorular, doğru-yanlış ve boşluk doldurma
alıştırmalarıdır. Başlık seçme, bilgi düzeltme, form doldurma, sıralama, tablo doldurma
ve var-yok alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Alıştırma türlerine daha detaylı bakıldığında başlık seçme, doğru-yanlış, eşleştirme,
sıralama ve var-yok alıştırmalarının seçme gerektiren alıştırma türleri olduğu
görülmektedir. Form doldurma ve tablo doldurma alıştırmaları bilgi aktarımı gerektiren
alıştırmalardır. Bilgi düzeltme ve boşluk doldurma alıştırmaları, metin doğrultusunda
kelime düzeyinde bilgilerin düzeltilmesine veya yazılmasına dayanır. Diğer bir ifadeyle
bu iki alıştırma türü yanıtı sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Metne dayalı
sorular ise metin doğrultusunda hazırlanan sorulara cevap yazılmasının beklenildiği
alıştırma türleridir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
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kitabında okuma becerisi alanında seçme ve bilgi aktarımı gerektiren alıştırma türlerinin
yanı sıra yanıtı sınırlı alıştırma türlerine de yer verildiği görülmektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında okuma becerisi alanında sekiz
alıştırma türüne yer verilmiştir. Bu alıştırma türlerinden metne dayalı sorular en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Eşleştirme, doğru-yanlış ve boşluk doldurma
kullanım sıklığı yüksek olan diğer alıştırma türleridir. Çizme, çoktan seçmeli testler,
sıralama ve var-yok alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer
almaktadır (bk. Grafik 7). Çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, eşleştirme, sıralama ve
var-yok alıştırmaları seçme gerektiren alıştırma türleridir. Alıştırma türlerinden metne
dayalı soruların kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığına
eşittir. Bu durum, alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarının dengeli bir dağılım
göstermemesine neden olmuştur.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında ise okuma becerisi
alanında altı alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden çoktan seçmeli testler
ve metne dayalı sorular kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Doğru-yanlış,
eşleştirme, sıralama ve boşluk doldurma alıştırmaları kullanılan diğer alıştırma türlerdir.
Ancak çoktan seçmeli testlerin ve metne dayalı soruların kullanım sıklığı diğer alıştırma
türlerinin toplam kullanım sıklıklarından daha yüksektir (bk. Grafik 7). Çoktan seçmeli
testler, doğru-yanlış, eşleştirme ve sıralama alıştırmaları seçme gerektiren alıştırmalardır.
Boşluk doldurma ve metne dayalı sorular ise yanıtı sınırlı bir alıştırma türüdür. Alıştırma
türü açısından okuma metinlerin genellikle; metne dayalı sorular, çoktan seçmeli testler
ve doğru-yanlış alıştırmalarından en az biriyle desteklendiği görülmektedir. Bu açıdan
bakıldığında alıştırma çeşitliliğinin sağlanmadığı ve üç alıştırma türüne bağlı kalındığı
söylenebilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında ise okuma
becerisi alanında 12 alıştırma türüne yer verilmiştir. Alıştırma çeşitliliği açısından A1
düzeyindeki ders kitapları arasında okuma becerisi alanında en çok alıştırma türünün
kullanıldığı ders kitabıdır. Bu beceri alanında eşleştirme ve metne dayalı sorular en
yüksek kullanım sıklığına sahip iki alıştırma türüdür. Bu iki alıştırma türünün kullanım
sıklığının toplamı diğer tüm alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığından daha
yüksektir. Doğru-yanlış ve işaretleme alıştırmaları kullanım sıklıkları yüksek olan diğer
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alıştırma türleridir. Başlık seçme, boşluk doldurma, bilgi düzeltme, çoktan seçmeli testler,
doğru kelimeyi seçme, sıralama, tablo doldurma ve var-yok alıştırmaları birer kez
kullanılan alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 7). Bilgi aktarımı
gerektiren tablo doldurma alıştırmasının yanı sıra; başlık seçme, çoktan seçmeli testler,
doğru kelimeyi seçme, doğru-yanlış, eşleştirme, işaretleme, sıralama ve var-yok
alıştırmaları gibi seçme gerektiren alıştırma türlerine de yer verilmiştir. Bu alıştırma
türleri yanıtı sınırlı olan metin doğrultusunda bilgi düzeltme, boşluk doldurma ve metne
dayalı sorularla desteklenmiştir.
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında okuma becerisi alanında kullanılan
alıştırma türlerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında; metne dayalı sorular, eşleştirme ve
doğru-yanlış alıştırmalarının tüm ders kitaplarında en çok kullanılan alıştırma türleri
arasında yer aldığı görülmektedir. Metne dayalı sorular, okuma becerisiyle yazma
becerisinin tümleşik olarak kullanıldığı alıştırma türüdür. Bu alıştırma türünden en fazla
“Yedi İklim Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki ders
kitaplarında yararlanılmıştır. Eşleştirme alıştırmaları ve çoktan seçmeli testler ise seçme
gerektiren alıştırma türleridir. Çoktan seçmeli testlere ise en çok “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında yer verilirken diğer ders kitaplarında
kullanımını sınırlıdır. Bu öğretim setinin A1 düzeyindeki ders kitabında okuma metni
doğrultusunda hazırlanan çoktan seçmeli testlerin bazılarında üç seçenek (bk. s. 10, 36,
40) bazılarında ise dört seçenek (bk. s. 46, 53, 57) kullanılmıştır. Öğrenciler, çoktan
seçmeli terslerde madde kökünde yer alan sorulara uygun cevabı verilen seçenekler
arasından seçer. Diğer bir ifadeyle öğrenciler kendisi bir cevap üretmez. Benzer şekilde
öğrenciler cevaplarını kendi el yazısı ve ifadeleriyle oluşturmaz. Bu durum öğrencilerin
yaratıcılık ve üreticilik becerilerinin gelişmesine ket vurabilir. Bu nedenle öğrencilerin
metinle dilsel ve zihinsel temasta bulunma süresi diğer alıştırma türlerine göre daha kısa
olacağından fazla kullanımından uzak durulmalıdır.

3.5.4. Yazma Alıştırmaları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin temel
seviyedeki ders kitaplarında yazma alıştırmalarına “Yazma” bölümlerinin altında yer
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verilmiştir. “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin temel
seviyedeki ders kitaplarında ise yazma alıştırmalarının temalarda standart bir kullanım
yeri bulunmamaktadır. A1 düzeyindeki ders kitaplarında yazma becerisi alanında
kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları öğretim setlerine göre Grafik 8’de ele
alınmıştır.

Grafik 8: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Yazma Alıştırması Türleri ve
Kullanım Sıklıkları
Grafik 8’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında yazma becerisi alanında 17 alıştırma türü tespit edilmiştir. Görsele uygun
cümle yazma, diyalog oluşturma, kısa cevaplı sorular ve boşluk doldurma alıştırmaları
kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasındadır. Açık uçlu sorular, benzer metin
oluşturma, betimleme, cümle tamamlama, diyalog tamamlama, e-posta yazma, görsel
destekli sorulara cevap verme, karşılaştırma, oyun, sıralama, sorulara cevap vererek
yazma ve tablo doldurma kullanım sıklıkları sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer
almaktadır (bk. Grafik 8). Yazma alıştırmalarından (boşluk doldurma, görsel destekli
sorulara cevap verme, görsele uygun cümle yazma, kısa cevaplı sorular) 18 tanesi cümle
yapılarını ve ifade kalıplarını kullanarak pekiştirmek için hazırlanmış cümle düzeyindeki
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tasarlanmıştır.

Bu durum, temel seviyede Türkçenin cümle yapısına uygun yazma

becerisinin kazandırılmasında beklenen bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Bazı
alıştırmalarda ise öğrencilerden bir cümleden (cümle tamamlama), bir metinden (benzer
metin yazma, diyalog tamamlama), sorulardan (sorulara cevap vererek yazma),
taslaklardan (form doldurma) ve kelime listelerinden (kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak yazma) hareketle yazma alıştırmaları yapmaları beklenmektedir. Bu tür
alıştırmalar, öğrencilere rehberlik eden yardımcı unsurlar barındırması nedeniyle
kontrollü yazma alıştırmaları adı altında sınıflandırılabilir. Bu tür alıştırmaların kullanım
sıklığının toplam sayısı ise 11’dir. Serbest yazma alıştırmalarının (açık uçlu sorular,
betimleme, diyalog oluşturma, e-posta yazma, karşılaştırma, sıralama) sayısı ise 14’tür.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan
yazma alıştırmaların cümle düzeyinde yazma alıştırmalarının haricinde kalan
alıştırmalarda kontrollü ve serbest yazma alıştırmalarının dengeli bir dağılım gösterdiği
söylenebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi alanında 14
alıştırma türü saptanmıştır. Bu alıştırma türlerinden; diyalog tamamlama, benzer metin
oluşturma, görsel destekli sorulara cevap verme ve cümle tamamlama alıştırmaları
kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Bu alıştırma türlerini
açık uçlu sorular ve görsele uygun cümle yazma alıştırmaları izlemektedir. Betimleme,
boşluk doldurma, diyalog oluşturma, form doldurma, karşılaştırma, kelime ve kavram
havuzundan yararlanarak yazma, kısa cevaplı sorular ve mesaj yazma kullanım sıklıkları
sınırlı olan alıştırma türleridir (bk. Grafik 8). Cümle düzeyinde yazma gerektiren alıştırma
türlerinin (boşluk doldurma, görsel destekli sorulara cevap verme, görsele uygun cümle
yazma, kısa cevaplı sorular, mesaj yazma) kullanım sıklığının toplamı 15’tir. Kontrollü
yazma alıştırmalarının (benzer metin oluşturma, cümle tamamlama, diyalog tamamlama,
form doldurma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma) toplam kullanım
sıklığı 27’dir. Serbest yazma alıştırmalarının (açık uçlu sorular, betimleme, diyalog
oluşturma, karşılaştırma) kullanım sıklığının toplamı 8’dir. “Yedi İklim Türkçe” setinin
A1 düzeyindeki ders kitabında cümle düzeyinde yazma alıştırmalarının yanı sıra
kontrollü ve serbest yazma alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir.
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“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi
alanında 18 alıştırma türünden yararlanılmıştır. Alıştırmaların türlerinin kullanım
sıklıklarına bakıldığında A1 düzeyindeki diğer ders kitaplarına göre daha dengeli bir
dağılım gösterdiği söylenebilir. Cümle tamamlama, duruma uygun ifade yazma, açık uçlu
sorular, duruma uygun ifade yazma, e-posta yazma, görsele uygun cümle yazma ve
sıralama alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir. Benzer
diyalog oluşturma, benzer metin oluşturma, betimleme, diyalog oluşturma, form
doldurma, görsel destekli sorulara cevap verme, görsele dayalı öyküleştirme, kısa cevaplı
sorular, mesaj yazma, not yazma ve özgün ürün oluşturma alıştırmaları kullanım sıklığı
sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 8). Cümle düzeyinde
yazma alıştırmalarının (duruma uygun ifade yazma, görsele destekli sorulara cevap
verme, görsele uygun cümle yazma, kısa cevaplı sorular, mesaj yazma, not yazma,
sıralama) kullanım sıklıklarının toplamı 16’dır. Kontrollü yazma alıştırmalarının (benzer
diyalog oluşturma, benzer metin oluşturma, cümle tamamlama, form doldurma, görsele
dayalı öyküleştirme, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma, özgün ürün
oluşturma) kullanım sıklıklarının toplam sayısı 8’dir. Serbest yazma alıştırmalarının (açık
uçlu sorular, betimleme, diyalog oluşturma, e-posta yazma) toplam sayısı 8’dür. Duruma
uygun ifade yazma, e-posta yazma, form doldurma, mesaj yazma, not yazma ve özgün
ürün oluşturma alıştırmaları yoluyla yazma sürecinin günlük yaşamla ilişkilendirildiği
özgün nitelikteki alıştırmalara yer verildiği görülmektedir. Bu tür alıştırmalar; öğrencileri
motive etmesi, öğrencilerde merak uyandırması ve en önemlisi de öğrencilerin gerçek
yaşamda kullanıldıkları veya kullanabilecekleri durumlar içermesi açısından önemlidir
(bk. Grafik 8).
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi
alanında 14 alıştırma türünden yararlanılmıştır. Cümle tamamlama, kısa cevaplı sorular,
benzer metin oluşturma, betimleme, görsel destekli sorulara cevap verme alıştırmaları
kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Benzer diyalog
oluşturma, boşluk doldurma, diyalog tamamlama, duruma uygun ifade yazma, form
doldurma, karşılaştırma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma, özgün ürün
oluşturma ve sorulardan hareketle yazma alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı olan
alıştırma türledir (bk. Grafik 8). Cümle düzeyinde kullanılan yazma alıştırmalarının
(boşluk doldurma, duruma uygun ifade yazma, görsel destekli sorulara cevap verme, kısa
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cevaplı sorular) kullanım sıklığının toplamı 10’dur. Kontrollü yazma alıştırmaların
(benzer diyalog oluşturma, benzer metin oluşturma, cümle tamamlama, diyalog
tamamlama, form doldurma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma, özgün
ürün oluşturma, sorulara cevap vererek yazma) toplam sayısı 22’dir. Serbest yazma
alıştırmalarının (betimleme, karşılaştırma) toplam kullanım sıklığı 3’tür. Bu veriler
ışığında “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında
yazma becerisi alanında daha çok kontrollü yazma alıştırmalarının kullanıldığı ve serbest
yazma alıştırmalarının sayısının sınırlı olduğu söylenebilir.

3.5.5. Kelime Alıştırmaları
Öğretim setlerinin temel seviye ders kitaplarında kelime öğretimi için ayrıca bir
bölümlemeye gidilmemiştir. Kelime alıştırmalarına diğer beceri alanlarının içinde yer
verilmiştir. Grafik 9’da öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında kelime
öğretimi için kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıklarına yer verilmiştir.
30

26

25
20

19

17

16

15
10

1

2 2 1 2 1 1 1 1

İSTANBUL A1 DK

1 2

1

2 1 3

YEDİ İKLİM A1
DK

GAZİ A1 DK

1 2

2 1

Boşluk doldurma
Bulmaca
Çoktan seçmeli testler
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
Harfleri karışık verilmiş…

0

3

5

Boşluk doldurma
Bulmaca
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
Harf tamamlama
İşaretleme
Kelimeyi cümle içinde kullanma

5

8

6

Boşluk doldurma
Bulmaca
Doğru kelimeyi seçme
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
İşaretleme
Harfleri karışık verilmiş…
Kelimeyi cümle içinde kullanma
Oyun
Sıralama
Var-Yok
Verilen harfle başlayan kelime…

5

7

Boşluk doldurma
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
İşaretleme
Kelimeyi cümle içinde kullanma

10

YENİ HİTİT A1 DK

Grafik 9: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Kelime Alıştırması Türleri ve
Kullanım Sıklıkları
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Grafik 9’a bakıldığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında kelime öğretimi için 12 alıştırma türüne yer verildiği görülmektedir. Kullanılan
alıştırma türü sayısı açısından çeşitliliğin sağlandığı söylenebilir. Eşleştirme, boşluk
doldurma ve bulmacalar, kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleridir. Doğru kelimeyi
seçme, gruplandırma/sınıflandırma, işaretleme, harfleri karışık verilmiş kelimeleri
düzeltme, kelimeyi cümle içinde kullanma, oyun, sıralama, var-yok ve verilen harfle
başlayan kelime yazma alıştırmaları kullanımı sınırlı alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. Toplam alıştırma sayısının 25’i kelime-görsel eşleştirme, görselin ismini ilgili
boşluğa yazma, doğru kelimeyi seçme, resimli bulmaca vb. alıştırmalardan oluşmaktadır.
Öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri üretken şekilde kullanacakları alıştırma sayısı ikidir.
Bu veriler ışığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında kelime öğretiminde kelimenin anlam ve kullanım boyutunun ihmal edildiği
söylenebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretimi için sadece
beş alıştırma türü kullanılmıştır. Boşluk doldurma, kelimeyi cümle içinde kullanma ve
eşleştirme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. İşaretleme ve gruplandırma/sınıflandırma alıştırmalarının kullanım sıklıkları
sınırlıdır (bk. Grafik 9). Kullanılan alıştırma türü sayısına ve alıştırmaların kullanım
sıklıklarına bakıldığında kelime öğretiminde yeteri kadar alıştırma çeşitliliğinin
sağlanmadığı söylenebilir. Ancak mevcut alıştırma türlerinin tasarımlarına bakıldığında
alıştırmaların, kelimelerin anlam ve kullanım boyutuyla öğretilmek üzere tasarlandığı
görülmektedir. Toplam alıştırma sayısının 14’ü kelime-görsel eşleştirme, görselin ismini
ilgili boşluğa yazma, işaretleme ve gruplandırma/sınıflandırma gibi kelime düzeyinde
tasarlanan alıştırmalardan oluşmaktadır. Cümle/metin düzeyinde tasarlanan anlam odaklı
kelime alıştırması sayısı 20’dur. Bu alıştırmalar, cümle veya metinlerde boş bırakılan
yerlerin uygun kelimelerle tamamlanması veya tanımını yapılan kelimeyi ilgili boşluğa
yazma şeklinde tasarlanmıştır. Diğer bir ifadeyle bu tür alıştırmalarda cümle veya metnin
bağlamından hareketle kelime öğretimi hedeflenmiştir. Kelimeyi cümle içinde kullanma
alıştırmalarının sayısı 10’dur. Bu tür alıştırmalarda öğrencilerin kelimeleri biçim, anlam
ve kullanım boyutuyla ele alarak üretken bir şekilde kullanması hedeflenmiştir.
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“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretimi
için yedi alıştırma türünden yararlanılmıştır. Boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları
kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Bu iki alıştırma türünün kullanım
sıklığının toplamı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığından fazladır.
Kelimeyi

cümle

içinde

kullanma,

işaretleme,

harf

tamamlama,

gruplandırma/sınıflandırma ve bulmaca kullanılan diğer alıştırma türleridir (bk. Grafik
9). Alıştırmalardan 32 tanesini eşleştirme, boşluk doldurma, gruplandırma/sınıflandırma,
işaretleme ve harf tamamlama alıştırmaları oluşmaktadır. Alıştırmalardan 20 tanesi
cümle/metin düzeyinde tasarlanan anlam odaklı alıştırmalardan oluşmaktadır. Beş
alıştırma ise öğrenilen kelimelerin kullanımına yöneliktir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında kelime
öğretiminde altı alıştırma türünden yararlanılmıştır. Boşluk doldurma ve eşleştirme
alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Bu iki alıştırma türünün
toplam kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığından daha
yüksektir (bk. Grafik 9). Kelime düzeyinde (kelime-resim eşleştirme, boşluk doldurma)
11 alıştırmaya yer verilirken ve cümle/metin düzeyinde anlam odaklı 19 kelime
alıştırmasına yer verilmiştir. Kelimelerin biçim, anlam ve kullanım boyutuyla ele alındığı
alıştırma bulunmamaktadır.
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitapları kelime alıştırmaları açısından
değerlendirildiğinde “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında alıştırma çeşitliliğinin sağlanmasına rağmen anlam ve kullanım düzeyinde
tasarlanan alıştırma türlerinin sayısı sınırlıdır. “Yedi İklim Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında ise en az alıştırma türü kullanılmasına rağmen kullanılan
alıştırmaların anlam ve kullanım odaklı olduğu görülmektedir. En fazla kelime alıştırması
türünün kullanıldığı “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında
ise anlam düzeyinde kelime alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir ancak kullanım
düzeyinde yer verilen alıştırma sayısı sınırlıdır. Benzer şekilde “Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde öğrenilen
kelimelerin kullanılmasına yönelik alıştırmalara yer verilmemiştir.
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3.5.6. Dil Bilgisi Alıştırmaları
Öğretim setlerinin temel seviyedeki ders kitaplarında dil bilgisi alıştırmalarına; “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setinde “Dil Bilgisi” başlığı altında, “Yedi İklim Türkçe” setinde
“İnceleyelim” yönergesiyle birlikte veya bu yönergeden sonra, “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” setinde “Yazma” bölümlerinin içinde ve “Yeni Hitit Yabancıları İçin Türkçe”
setinde ise genellikle dil bilgisi tablolarından sonra yer verilmiştir. Bu bölümlerde yer
alan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları ders kitaplarına göre Grafik 10’da bir araya
getirilmiştir.
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Grafik 10: A1 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Alıştırması Türleri ve
Kullanım Sıklıkları
Grafik 10’da görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında dil bilgisi öğretiminde sekiz alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma
türlerinden kelime tamamlama alıştırması kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür.
Kelime tamamlama alıştırmalarını; boşluk doldurma, cümle kurma ve doğru kelimeyi
seçme alıştırmaları izlemektedir. Dönüştürme ve eşleştirme alıştırmalarına ikişer kez,
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma ve tablo doldurma alıştırmalarına birer
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kez yer verilmiştir. Ancak kelime tamamlama alıştırmalarının toplam kullanım sıklığı ile
diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığı birbirine yakındır (bk. Grafik 10).
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi öğretiminde beş
alıştırma türü kullanılmıştır. Kelime tamamlama, boşluk doldurma ve dönüştürme
alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Cümle
kurma ve kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmalarına sadece birer
kez yer verilmiştir. Alıştırma türü sayısına ve kullanım sıklıklarına bakıldığında dil bilgisi
alıştırmalarında çeşitliliğin sağlanmadığı ve sadece üç alıştırma türüne bağlı kalındığını
göstermektedir (bk. Grafik 10).
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında ise dil bilgisi
öğretiminde beş alıştırma türü kullanılmıştır. Kelimelere uygun ekler getirerek doldurma,
kelime tamamlama ve dönüştürme alıştırmaları kullanım sıklıkları en yüksek alıştırma
türleri arasında yer almaktadır. Boşluk doldurma, cümle kurma ve yazım yanlışlarını
düzeltme alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk.
Grafik 10).
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında ise dil bilgisi
öğretiminde yedi alıştırma türünden yararlanılmıştır. Kelime tamamlama alıştırmaları
kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür. Kelime tamamlama alıştırmalarından sonra
en yüksek kullanım sıklığına boşluk doldurma alıştırmaları sahiptir. Çoktan seçmeli
testler, doğru kelimeyi seçme, dönüştürme, işaretleme ve kelimelere uygun ekler
getirerek boşluk doldurma alıştırmalarının kullanım sıklıkları birbirine yakındır. Dil
bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları dengeli bir dağılım
göstermemektedir. Örneğin, kelime tamamlama alıştırmalarının kullanım sıklığı diğer altı
alıştırmanın toplam kullanım sıklığından daha fazladır (bk. Grafik 10).
Öğretim setlerinin A1 düzeyindeki ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminde kullanılan
alıştırma türü ve sayısı birbirine yakındır. Örneğin; kelime tamamlama, boşluk doldurma,
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma ve dönüştürme alıştırmaları A1
düzeyindeki tüm ders kitaplarında kullanılan alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Alıştırma türleri, kullanım sıklıkları açısından karşılaştırıldığında “İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A1
düzeyindeki ders kitaplarında kelime tamamlama ve boşluk doldurma alıştırmalarının en
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yüksek kullanım sıklığına sahip olan iki alıştırma türü olduğu görülmektedir. Kelime
tamamlama alıştırmalarının bu denli yoğun kullanılması Türkçenin sondan eklemeli bir
dil olmasıyla açıklanabilir. Bu alıştırma türlerinde dilsel birimlerin yani eklerin uygun
biçimlerinin kelime sonlarında yer alan boşluklara yazılmasından dolayı dil bilgisel
doğruluk ön plandadır. A1 düzeyindeki tüm ders kitaplarında kullanılan bir diğer ortak
alıştırma türü de belirli bir yapıda yazılmış ifadelerin başka bir yapı ile yeniden
yazılmasının beklendiği dönüştürme alıştırmalarıdır. Kelimelere uygun ekler getirerek
boşluk doldurma alıştırmaları ise “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında dil bilgisi öğretiminde en çok kullanılan alıştırma türüdür. Bu alıştırma
türünün diğer öğretim setlerinde kullanımı sınırlıdır. Bu tür alıştırmalar A1 düzeyindeki
öğrenciler için zorlayıcı olabilir. Çünkü bu tür alıştırmalarda öğrencilerden öncelikle
cümlelerde verilen boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçmeleri daha sonra da bu
kelimelere uygun ekler getirerek boşlukları doldurması beklenmektedir. Diğer bir
ifadeyle bu tür alıştırmalar iki farklı kazanıma hizmet etmektedir. Öğrencinin yanlış
kelimeyi seçmesi alıştırmanın hedefinden sapmasına neden olacaktır çünkü alıştırmanın
temel hedefi verilen kelimenin boşlukta kullanıldığı zaman aldığı ek veya eklerin
kavratılmasıdır. Çoktan seçmeli testler, doğru kelime seçme, işaretleme ve eşleştirme
alıştırmaları dil bilgisi kuralları konusunda öğrencilerin verilen seçenekler arasında
karşılaştırmalar yaparak hedeflenen yapıları ayırt etme konusunda farkındalık oluşturmak
üzere kullanılan alıştırma türleridir. Bu tür alıştırmalara “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki ders
kitaplarında yer verilmiştir.

3.6.

A1

DÜZEYİNDEKİ

ÇALIŞMA

KİTAPLARINDA

ALIŞTIRMALARIN BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
Çalışmanın bu bölümünde öğretim setlerinin A1 düzeyindeki çalışma kitapları
alıştırmalar açısından incelenmiştir. Alıştırmalar, önce beceri alanlarına göre
gruplandırılmış sonra beceri alanlarına göre dağılımı pasta grafiklerinden yararlanılarak
ele alınmıştır. Grafikler önce kendi içinde daha sonra da A1 düzeyindeki ders kitaplarıyla
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
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“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma,
yazma, kelime ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Çalışma
kitabında dinleme ve konuşma becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmemiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında yer alan alıştırmaların beceri alanlarına
göre dağılımı Grafik 11’de ele alınmıştır.

Okuma
30%

Dil bilgisi
34%

Kelime
18%

Yazma
18%

Grafik 11: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Yer Alan
Alıştırmaların Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 11’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında %34’lük oranıyla dil bilgisi alıştırmaları ilk sırada yer almaktadır. Dil
bilgisi alıştırmalarını %30’luk oranıyla okuma alıştırmaları izlemektedir. Kelime ve
yazma alıştırmalarının oranı %18’dir. Çalışma kitabında en çok dil bilgisi öğretimi için
alıştırmalara yer verildiği görülmektedir. Temel becerilerden okuma becerisi çalışma
kitabında önem verilen alandır. Bu veriler doğrultusunda çalışma kitabının okuma ve dil
bilgisi odaklı bir izlenceye sahip olduğu söylenebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma, yazma, kelime
ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Çalışma kitabında dinleme
ve konuşma becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmemiştir. Çalışma kitabında yer
alan alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı Grafik 12’de ele alınmıştır.
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Grafik 12: Yedi İklim Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Yer Alan Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 12’de görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma
kitabında kullanılan alıştırmaların %30’unu kelime alıştırmaları oluşturmaktadır. Dil
bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırmaların oranı %25’tir. Okuma becerisi alanında
kullanılan alıştırmaların oranı %23, yazma becerisi alanında kullanılan alıştırmaların
oranı ise %22’dir. Çalışma kitabında en çok kelime daha sonra da okuma becerisi
alanlarında alıştırmalara yer verildiği görülmektedir. Öğretim setinin A1 düzeyindeki
ders kitabının aksine Türkçenin yapı ve kurallarının işlevlerine yönelik dil bilgisi
alıştırmalarına çalışma kitabında daha çok yer verildiği görülmektedir. Öğretim setinin
A1 düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma
sayısı çalışma kitabında da en çok alıştırmanın kullanıldığı temel beceri alanı olmuştur.
Çünkü A1 düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi temalarda birden çok okuma metnine
yer verilmiştir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında diğer çalışma
kitaplarından farklı olarak; dinleme, konuşma, okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi
becerisi alanlarına yönelik alıştırmalara verilmiştir. Çalışma kitabında yer alan
alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı Grafik 13’te ele alınmıştır.
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Grafik 13: Gazi Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Yer Alan
Alıştırmaların Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 13’te görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabından yer alan alıştırmaların %29’unu kelime alıştırmaları oluşturmaktadır.
Okuma becerisi alanında kullanılan alıştırmalar tüm alıştırmaların %17’sini
oluşturmaktadır. Konuşma alıştırmalarının oranı %15, dinleme ve dil bilgisi
alıştırmalarının oranı ise %14’tür. En az alıştırma %11’lik oranıyla yazma becerisi
alanında kullanılmıştır. Beceri alanlarına göre alıştırmaların oranlarına bakıldığında en
çok kelime daha sonra da okuma alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir. Bu durum,
A1 düzeyindeki ders kitabıyla benzerlik göstermektedir. Dil bilgisi ve dinleme
alıştırmalarının oranı A1 düzeyindeki ders kitabına göre yükselirken yazma
alıştırmalarının oranı düşmüştür.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında; dinleme,
okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalar yer verilmiştir.
Çalışma kitabında yer alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı Grafik 14’te ele
alınmıştır.
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Grafik 14: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Yer Alan
Alıştırmaların Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 14’te görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabından yer alan alıştırmaların %47’sini dil bilgisi alıştırmaları oluşmaktadır.
Bu oran, çalışma kitabındaki alıştırmaların hemen hemen yarısını oluşturmaktadır.
Okuma alıştırmalarının oranı %21, yazma alıştırmalarının oranı da %20’dir. Kelime
alıştırmalarının tüm alıştırmalar içindeki oranı da %12’dir. Bu oranlar A1 düzeyindeki
ders kitabıyla karşılaştırıldığında A1 düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi dil bilgisi
alıştırmalarının ön plana çıktığı görülmektedir. Temel beceriler açısından bakıldığında
yazma ve okuma alıştırmalarının ön plana çıktığı görülmektedir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setlerinin A1 düzeyindeki çalışma kitaplarında yer alan alıştırmaların beceri
alanlarına göre dağılımına bakıldığında öğrencilerin tek başına yapabileceği
alıştırmalardan oluştuğu görülmektedir. Bu durum, çalışma kitaplarının bir alıştırma
kitabı şeklinde tasarlandığını göstermektedir.
Beceri alanlarına göre yukarıda çalışma kitaplarında yer alan alıştırma oranlarının
ışığında elde edilen verilerin daha sağlıklı yorumlanması için kullanılan alıştırmaların
niteliği de önemli bir husustur. Bu durum, beceri alanlarına yönelik kullanılan alıştırma
türlerinin ve alıştırmaların kullanım sıklıklarının incelenmesini gerekli kılmaktadır.
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Öğretim setlerinde yer alan A1 düzeyindeki çalışma kitaplarının hepsinde tüm beceri
alanlarına yönelik alıştırmalara yer verilmediğinden, kullanılan alıştırma türü ve sayısı
ders kitaplarına göre daha az olduğundan elde edilen veriler tek grafikte sunulmuştur. Bu
veriler de öncelikli olarak çalışma kitapları kendi içinde değerlendirilmiştir. Daha sonra
A1 düzeyindeki ders kitaplarında aynı beceri alanında kullanılan alıştırma türü ve
sayısıyla karşılaştırılmıştır.

3.6.1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanları Göre
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma,
yazma, kelime ve dil bilgisi olmak üzere dört beceri alanında alıştırmalara yer verilmiştir.
Çalışma kitabında bu beceri alanlarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları
Grafik 15’te bir araya getirilmiştir.
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Grafik 15: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 Düzeyindeki Çalışma Kitabında
Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
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Grafik 15’te görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında okuma becerisi alanında 10 alıştırma türü tespit edilmiştir. Metne dayalı
sorular, eşleştirme ve doğru-yanlış alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma
türleri arasında yer almaktadır. Bu alıştırmaları boşluk doldurma ve var-yok alıştırmaları
izlemektedir. Bilgi düzeltme ve sıralama alıştırmalarından ikişer kez; çoktan seçmeli
testler ve gruplandırma/sınıflandırma alıştırmalarından birer kez yararlanılmıştır. A1
düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (9)
A1 düzeyindeki ders kitabında aynı beceri alanında kullanılan alıştırma türü sayısına (10)
yakındır. Kullanılan alıştırma türleri açısından bakıldığında ise sekiz alıştırma türüne her
iki kitapta da yer verildiği görülmektedir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında A1
düzeyindeki ders kitabından farklı olarak kullanımı sınırlı sayıda olan çoktan seçmeli
testlere ve gruplandırma/sınıflandırma alıştırmalarına yer verilmiştir. Genel itibariyle her
iki kitapta da benzer alıştırma türlerinin kullanıldığı söylenebilir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında sekiz alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında dengeli
bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Diyalog tamamlama ve kısa cevaplı sorular bu
beceri alanında kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Boşluk doldurma ve
cümle tamamlama alıştırmaları üçer kez; benzer metin yazma, görsel destekli sorulara
cevap verme ve görsele uygun cümle yazma alıştırmaları ikişer kez kullanılmıştır. Kelime
ve kavram havuzundan yararlanarak yazma alıştırması bir kez kullanılmıştır (bk. Grafik
15). Alıştırma türlerine bakıldığında cümle düzeyinde yazma alıştırmalarının yanı sıra
kontrollü yazma alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir ancak serbest yazma
alıştırmalarına yer verilmemiştir. Yazma becerisi alanında A1 düzeyindeki çalışma
kitabında kullanılan alıştırma türü sayısı (8) A1 düzeyindeki ders kitabına (17) göre
azalmıştır. A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma
türleri ders kitabıyla aynıdır.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretimi için dokuz alıştırma
türüne yer verilmiştir. Bu alıştırma türlerinden boşluk doldurma alıştırması en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Boşluk doldurma alıştırmasının kullanım
sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığına yakındır. Boşluk doldurma
alıştırmalarından sonra en yüksek kullanım sıklığına sahip olan alıştırma türü eşleştirme
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alıştırmalarıdır. Bulmaca ve zincir ayrıştırma alıştırmalarından ikişer kez yararlanılırken
doğru kelimeyi seçme, harf tamamlama, harfleri karışık verilen kelimeleri düzeltme
alıştırmalarından birer kez yararlanılmıştır (bk. Grafik 15). Kelime öğretiminde
kullanılan alıştırmalar; kelime-fiil eşleştirme, boşluk doldurma, kelime avı bulmacası vb.
şeklinde tasarlanmıştır. Kelimelerin anlam ve kullanım boyutuna yönelik alıştırma
türlerine yer verilmemiştir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde
kullanılan alıştırma türü sayısı (8) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (12) düşmüştür. A1
düzeyindeki çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak kullanımı
sınırlı sayıda olan harf tamamlama, zincir ayrıştırma ve tablo doldurma alıştırmalarına
yer verilmiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde ise yedi
alıştırma türüne yer verilmiştir. Bu alıştırma türlerinden kelime tamamlama alıştırması en
yüksek kullanım sıklığına sahip olan alıştırma türüdür ve bu alıştırma türünün kullanım
sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığından daha fazladır. Boşluk
doldurma alıştırmaları, dönüştürme ve cümle kurma alıştırmaları kullanım sıklığı yüksek
diğer alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Eşleştirme, kelimelere uygun ekler
getirerek boşluk doldurma, tablo doldurma ve yazım yanlışlarını düzeltme
alıştırmalarının kullanım sıklıkları sınırlıdır (bk. Grafik 15). Dil bilgisi öğretiminde her
iki kitapta da kullanılan alıştırma türü sayısı (8) aynıdır. A1 düzeyindeki çalışma
kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak bir kez kullanılan yazım
yanlışlarını düzeltme alıştırmasına yer verilmiştir. Çalışma kitabında en yüksek kullanım
sıklığına sahip olan bazı kelime tamamlama alıştırmalarında metinlerden de
yararlanılmıştır. Bu şekilde tasarlanan kelime tamamlama alıştırmalarında öğrencilerden
metnin bağlamından hareketle istenilen ekleri kullanması beklenmektedir. Ancak bu
alıştırmalardan bazılarında okuma anlama ve dil bilgisi alıştırmalarının birbirine geçtiği
görülmektedir. Bu durum Şekil 154’te verilen örnek alıştırma yoluyla açıklanabilir.
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Şekil 154: Dil Bilgisi ve Okuma Alıştırması Örneği (İstanbul A1 ÇK, s 39-40)
Yukarıda verilen örnek alıştırmada görüldüğü gibi çalışma kitabının okuma bölümünde
yer alan metindeki boşlukların metnin bağlamından da hareketle uygun tamlama ekleriyle
doldurulması beklenmektedir. Ancak aynı metin doğrultusunda verilen metne dayalı
sorulara ve doğru-yanlış alıştırmalarına cevap verilmesi hatta üçüncü ve dördüncü
alıştırmalardaki

maddelerdeki

kelimeleri

de

uygun

eklerle

tamamlanması

beklenmektedir. Böyle bir alıştırmada öğrencilerin hem dil bilgisi kurallarını uygulama
hem de okuma-anlama alıştırmalarına doğru cevap verme becerisi geliştirilmeye
çalışılmıştır. Temel seviyede bu tür alıştırmalar öğrenciler için zor gelebilir. Çünkü bu
şekilde tasarlanan bir alıştırmadan istenilen çıktının elde edilmesi öncelikle kelimelerin
doğru eklerle tamamlanmasına bağlıdır. Bu işlem, doğru yapıldığı takdirde okumaanlama alıştırmalarından istenilen öğrenme çıktıları elde edilebilir. Özellikle temel seviye
için hazırlanmış alıştırmalarda birden çok kazanıma bir arada yer verilmesinden
kaçınılmalıdır. Bu durum, yabancı dil öğretiminin temel ilkelerinden olan tek seferde bir
yapıyı sunma ilkesiyle tezatlık oluşturmaktadır.
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“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma ve ders kitabında aynı
beceri alanlarında yer alan alıştırma türü sayısı açısından karşılaştırmalı olarak
incelenerek değerlendirilmiştir. Dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısının
aynı olduğu buna karşın okuma, yazma becerisi alanlarında ve kelime öğretiminde
kullanılan alıştırma türü sayısının farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu durum, çalışma
kitabında ders kitabına göre daha az alıştırma türüne yer verildiğini göstermektedir. Her
iki kitapta beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri arasında önemli farklılıkların
bulunmadığı söylenebilir.

3.6.2.Yedi İklim Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan
Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma, yazma, kelime
ve dil bilgisi olmak üzere dört beceri alanında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu beceri
alanlarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 16’da bir araya
getirilmiştir.

Grafik 16: Yedi İklim Türkçe A1 Düzeyindeki Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına
Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
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Grafik 16’da görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma
kitabında okuma becerisi alanında 11 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma
türlerinden metne dayalı sorular kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür. Çoktan
seçmeli testler, eşleştirme ve eşleştirme alıştırmaları en çok tercih edilen diğer alıştırma
türlerdir. Boşluk doldurma, cümle tamamlama, çizme, form doldurma, işaretleme,
sıralama ve tablo doldurma alıştırmaları kullanımı sınırlı alıştırma türleri arasındadır.
Okuma becerisi alanında “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında
kullanılan alıştırma türü sayısı (11) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (8) artmıştır. A1
düzeyindeki çalışma kitabında A1düzeyindeki ders kitabından farklı olarak kullanımı
sınırlı sayıda olsa da cümle tamamlama, form doldurma ve işaretleme alıştırmalarına yer
verilerek alıştırma çeşitliliği artırılmıştır.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında 13 alıştırma
türü kullanılmıştır. Görsel destekli sorulara cevap verme, görsele uygun cümle yazma,
cümle tamamlama ve diyalog tamamlama alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleridir. Diğer alıştırma türlerinin (benzer metin oluşturma, betimleme, boşluk
doldurma vb.) kullanım sıklığı sınırlıdır (bk. Grafik 16). Yazma becerisi alanında A1
düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan alıştırma türü sayısı (8) A1 düzeyindeki ders
kitabına göre (17) göre düşmüştür. Çalışma kitabında kullanılan alıştırma türleri ders
kitabıyla aynıdır.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde 13 alıştırma türü
kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden boşluk doldurma alıştırması en yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türüdür. Boşluk doldurma alıştırmasının kullanım sıklığı diğer
alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığına yakındır. Kelime öğretiminde kullanılan
diğer alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında dengeli bir dağılım gösterdiği
söylenebilir (bk. Grafik 16). A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde
kullanılan alıştırma türü sayısı (13) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (5) artmıştır. A1
düzeyindeki çalışma kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak; bilmece,
bulmaca, çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, harf tamamlama, harfleri karışık verilmiş
kelimeleri düzeltme, tablo doldurma ve verilen harfle başlayan kelime yazma
alıştırmalarına da yer verilmiştir.
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Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde sekiz alıştırma
türü kullanılmıştır. Kelime tamamlama ve cümle kurma alıştırmaları en yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türlerdir. Bu iki alıştırma türünün kullanım sıklığı diğer alıştırma
türlerinin toplam kullanım sıklığından yüksektir. Dönüştürme ve eşleştirme alıştırmaları
kullanım sıklığı yüksek diğer alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Cümle kurma,
çoktan seçmeli testler, kelimeye uygun ekler getirerek boşluk doldurma ve zincir
ayrıştırma alıştırmalarının kullanım sıklıkları sınırlıdır (bk. Grafik 16). Dil bilgisi
öğretiminde her iki kitapta da kullanılan alıştırma türü sayısı (8) aynıdır. A1 düzeyindeki
çalışma kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak bir kez kullanılan yazım
yanlışlarını düzeltme alıştırmasına yer verilmiştir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında beceri alanlarına göre
kullanılan alıştırma türü sayısı A1 düzeyindeki ders kitabındaki aynı beceri alanlarında
yer alan alıştırma türü sayısıyla karşılaştırıldığında okuma ve kelime becerisi alanlarında
kullanılan alıştırma türünün arttığı görülmektedir. Alıştırma türünün çeşitliliğinin
artmasının farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrenciler için yerinde bir uygulama
olduğu söylenebilir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında kullanılan
alıştırma türü sayısı A1 düzeyindeki ders kitabına göre azalmıştır. Bu durum, A1
düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında daha az alıştırmaya yer
verilmesiyle açıklanabilir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde
kullanılan alıştırma türü sayısı A1 düzeyindeki ders kitabıyla aynı kalmıştır. Çalışma
kitabında kullanılan toplam alıştırma sayısının A1 düzeyindeki ders kitabına göre
azalmasına rağmen okuma ve kelime becerisi alanlarında kullanılan alıştırma türünün
sayısının artması yerinde bir uygulamadır. Çünkü ders kitabında yer alan alıştırma
türlerinden farklı alıştırma türlerinin kullanılması öğrenilen bilgilerin farklı alıştırma
türlerinde pekiştirilmesine olanak sağlayarak öğrenmede kalıcılığın artmasına yardımcı
olabilir.
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3.6.3. Gazi Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabı tüm beceri
alanlarında alıştırma bulunan tek kitaptır. Çalışma kitabında yer alan alıştırma türlerinin
becerilere göre dağılımı ve kullanım sıklıkları Grafik 17’de ele alınmıştır.

Grafik 17: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 Düzeyindeki Çalışma Kitabında Beceri
Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
Grafik 17’de görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında dinleme becerisi alanında dokuz alıştırma türü kullanılmıştır. Alıştırma
türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında dengeli bir dağılım gösterdiği söylenebilir.
Çoktan seçmeli testler, eşleştirme ve sıralama alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleridir. Bu alıştırma türlerini üçer kez kullanılan dikte ve var-yok alıştırmaları
izlemektedir. Çizme, doğru kelimeyi seçme, işaretleme ve metne dayalı sorular, kullanım
sıklığı sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer almaktadır. A1 düzeyindeki çalışma
kitabında dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (9) A1 düzeyindeki
ders kitabına göre (6) artmıştır. Çalışma kitabında ders kitabından farklı olarak; çizme,
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doğru kelimeyi seçme, işaretleme, sıralama ve var-yok alıştırmalarına yer verildiği
görülmektedir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında konuşma becerisi alanında 11 alıştırma
türü kullanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında dengeli bir
dağılım gösterdiği söylenebilir. Alıştırma türleri içinde görsele uygun cümle söyleme
alıştırması kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür. Bu alıştırma türünü üçer kez
kullanılan diyalog canlandırma ve sorulara cevap vererek konuşma alıştırmaları
izlemektedir. Benzer metin oluşturma, duruma uygun ifade söyleme, görsele dayalı
öyküleştirme, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma ve sıralama
alıştırmaları ikişer kez; açık uçlu sorular, betimleme ve kısa cevaplı sorular birer kez
kullanılan alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 17). A1 düzeyindeki
çalışma kitabında konuşma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (11) A1
düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır. A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak açık uçlu
sorular, görsele dayalı öyküleştirme ve sorulara cevap vererek konuşma alıştırma
türlerine yer verilmiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında dokuz
alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden eşleştirme alıştırması en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Eşleştirme alıştırmalarından sonra en çok
kullanılan alıştırma türü de çoktan seçmeli testlerdir. Boşluk doldurma, diyalog
tamamlama, doğru-yanlış, sıralama, tanımına uygun görseli bulma ve var-yok
alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik
17). A1 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan alıştırma türü sayısı (9) A1 düzeyindeki
ders kitabında kullanılan alıştırma türü sayısına (6) göre artmıştır. A1 düzeyindeki ders
kitabından farklı olarak çalışma kitabında diyalog tamamlama, tanıma uygun görseli
bulma ve var-yok alıştırmalarına yer verilmiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında dokuz
alıştırma türü kullanımına gidilmiştir. Alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında
dengeli bir dağılım gösterdiği söylenebilir. Görsel destekli sorulara cevap yazma, görsele
uygun cümle yazma ve cümle tamamlama alıştırmaları bu beceri alanında en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Açık uçlu sorular,
diyalog tamamlama, duruma uygun ifade yazma, e-posta yazma, kısa cevaplı sorular ve
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sorulara cevap vererek yazma alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı olan alıştırma
türleridir (Grafik 17). A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında
kullanılan alıştırma türü sayısı (9) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (18) azalmıştır. A1
düzeyindeki ders kitabından farklı olarak bir kez kullanılan diyalog tamamlama ve iki kez
kullanılan sorulara cevap vererek yazma alıştırmalarına yer verilmiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde yedi alıştırma türü
kullanılmıştır. Boşluk doldurma, eşleştirme ve doğru kelimeyi seçme alıştırmaları en
yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türlerdir. Çoktan seçmeli testler, harf
tamamlama, harfleri karışık verilmiş kelimeleri düzeltme ve kelimeyi cümle içinde
kullanma alıştırmaları kullanımı sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk.
Grafik 17). A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde kullanılan alıştırma
türü sayısı (7) A1 düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır. Çalışma kitabında A1 düzeyindeki
ders kitabından farklı olarak; çoktan seçmeli testler, doğru kelimeyi seçme ve harfleri
karışık verilmiş kelimeleri düzeltme alıştırmalarına yer verilmiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde sekiz alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarının dengeli bir dağılım
gösterdiği söylenebilir. Cümle kurma ve boşluk doldurma alıştırmaları en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir. Bu iki alıştırma türünü üçer kez kullanılan
çoktan seçmeli testler, dönüştürme ve kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma
alıştırmaları izlemektedir. Doğru kelimeyi seçme, eşleştirme ve kelime tamamlama
alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik
17). A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü
sayısı (8) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (6) artmıştır. Çalışma kitabında A1
düzeyindeki ders kitabından farklı olarak çoktan seçmeli testler, doğru kelimeyi seçme
ve eşleştirme alıştırmalarına yer verilmiştir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında beceri alanlarına
göre kullanılan alıştırma türü sayısı A1 düzeyindeki ders kitabında aynı beceri alanlarında
yer alan alıştırma türü sayısıyla karşılaştırıldığında dinleme, okuma ve dil bilgisi becerisi
alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısının arttığı; konuşma ve kelime öğretiminde ise
aynı kaldığı görülmektedir. Sadece yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü
sayısında düşüş tespit edilmiştir. Bu durum, A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma
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becerisi alanında daha az alıştırmaya yer verilmesiyle açıklanabilir. Çalışma kitabında
beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türünün sayısının artması veya aynı kalması
hedeflenen bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında öğrenme etkinliklerinin
çeşitlendirilmesi açısından yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir.

3.6.4. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında; dinleme,
okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu
beceri alanlarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 18’de ele
alınmıştır.
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Grafik 18: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 Düzeyindeki Çalışma Kitabında
Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
Grafik 18’de görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında dinleme becerisi için sadece dikte alıştırmasından yararlanılmıştır.
Dikte alıştırmalarında sıklıkla diyaloglardan yararlanılmıştır (bk. s. 11, 23, 13, 30, 32).
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Dikte alıştırmalarında diyalog kullanımı iletişim ortamlarında dinleme-anlama
becerilerinin gelişmesine yardımcı olması açısından faydalı olarak görülebilir. Ancak bu
beceri alanında çalışma kitabında tek bir alıştırma türüne bağlı kalındığı görülmektedir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında sekiz
alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden eşleştirme ve doğru-yanlış
alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma iki alıştırma türüdür. Cümle
tamamlama, çoktan seçmeli testler, işaretleme, metne dayalı sorular, sıralama ve var-yok
alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik
18). A1 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında kullanın alıştırma türü
sayısı (8) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (12) düşmüştür. A1 düzeyindeki çalışma
kitabında kullanılan alıştırma türleri A1 düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında 12 alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarının dengeli bir dağılım
gösterdiği söylenebilir. Cümle tamamlama, benzer metin oluşturma, görsel destekli
sorulara cevap verme ve boşluk doldurma alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleridir. Diyalog oluşturma, diyalog tamamlama, görsele uygun cümle yazma,
harf tamamlama kısa cevaplı sorular, mektup yazma, metin tamamlama ve sıralama
alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik
18). A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü
sayısı (12) A1 düzeyindeki ders kitabına göre (14) düşmüştür. A1 düzeyindeki çalışma
kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak; diyalog oluşturma, görsele uygun
cümle yazma, mektup yazma, metin tamamlama ve sıralama alıştırmalarına yer
verilmiştir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde altı alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Eşleştirme ve boşluk doldurma alıştırmaları kullanım sıklığı en
yüksek

alıştırma

türleridir.

Diğer

alıştırma

türlerinden

(bulmaca,

gruplandırma/sınıflandırma, var-yok) bir kez yararlanılmıştır (bk. Grafik 18). A1
düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı (6) A1
düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır. A1 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde
ders kitabından farklı olarak bir kez kullanılan var-yok alıştırmasına yer verilmiştir.
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Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde yedi alıştırma
türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden kelime tamamlama alıştırması en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Bu alıştırma türünün kullanım sıklığı diğer
alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığından çok fazladır. Kelime tamamlama
alıştırmasından sonra; cümle kurma, boşluk doldurma, dönüştürme ve kelimelere uygun
ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları yüksek kullanım sıklığına sahip diğer
alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Çoktan seçmeli testlere ve eşleştirme
alıştırmalarına ikişer kez yer verilmiştir (Grafik 18). Öğretim setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı (7) A1
düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır. A1 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi
öğretiminde ders kitabından farklı olarak cümle kurma ve eşleştirme alıştırmalarına yer
verilmiştir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında beceri
alanlarına göre kullanılan alıştırma türü sayısı A1 düzeyindeki ders kitabında aynı beceri
alanlarında yer alan alıştırma türü sayısıyla karşılaştırıldığında dinleme, okuma ve yazma
becerisi alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısının azaldığı; kelime ve dil bilgisi
öğretiminde ise aynı kaldığı görülmektedir.

3.7. A2 DÜZEYİNDEKİ DERS KİTAPLARINDA ALIŞTIRMALARIN
BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
Çalışmanın bu bölümünde A2 düzeyindeki ders kitaplarında beceri alanlarına göre
sınıflandırılan alıştırmaların yüzdelik dağılımları pasta grafiklerinden yararlanılarak ele
alınmıştır. Grafikler öncelikli olarak öğretim setlerinin A2 düzeyindeki ders kitapları
açısından ele alınmış daha sonra A1 düzeyindeki ders kitaplarında elde edilen verilerle
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yer alan
alıştırmaların becerilere göre dağılımı Grafik 19’da ele alınmıştır.
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Grafik 19: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A2) Ders Kitabında Yer Alan
Alıştırmaların Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 19’a bakıldığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders
kitabında yer alan alıştırmaların %27’sini konuşma alıştırmalarının oluşturduğu
görülmektedir. Konuşma alıştırmalarını %22’lik oranıyla dil bilgisi alıştırmaları
izlemektedir. Üçüncü sırada ise %21’lik oranıyla okuma alıştırmaları yer almaktadır.
Dinleme alıştırmaları bütün alıştırmaların %12’sini, kelime alıştırmaları ise %6’sını
oluşturmaktadır. Dört temel beceri içinde en çok konuşma, en az ise dinleme ve yazma
becerisi alanında alıştırmalara yer verildiği görülmektedir. Alt becerilerden dil bilgisi
alıştırmalarının oranın temel becerilerden yazma ve dinleme alıştırmalarının oranı
gölgelediği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle dinleme ve yazma becerisi alanlarında
kullanılan alıştırmalarının tüm alıştırmalar içindeki oranına bakıldığında bu beceri
alanlarının ihmal edildiği söylenebilir. A2 düzeyindeki ders kitabına ait bu veriler, A1
düzeyindeki ders kitabı verileriyle (bk. Grafik 1) karşılaştırıldığında konuşma
alıştırmalarının oranın %23’ten %27’ye, okuma alıştırmalarının yüzdelik oranın %18’den
%21’e arttığı görülmektedir. Dinleme alıştırmalarının yüzdelik oranında bir değişiklik
olmadığı (%12) ancak yazma alıştırmalarının oranının %19’dan %12’ye düştüğü
görülmektedir. Dört temel beceri alanında konuşma ve okuma alıştırmalarının yüzdelik
oranında artış görülürken yazma becerisi alanında düşüş görülmektedir. A1 düzeyindeki
öğrencilerin yapabilecekleri yazma alıştırma türleri sınırlıdır. Ancak A2 düzeyinde farklı
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alıştırma türleri yapabilmek için gerekli dilsel yeterliliğe ulaştığından yazma
alıştırmalarının oranın A1 düzeyine göre artması beklenir. Dil bilgisi alıştırmalarının
oranı %16’dan %22’ye artmıştır. Bu oran, A2 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi
öğretiminin yazma öğretiminin önüne geçtiğini göstermektedir. Kelime alıştırmalarının
ise %12’den %6’ya düştüğü görülmektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yer alan alıştırmaların beceri
alanlarına göre dağılımları Grafik 20’de ele alınmıştır.
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Grafik 20: Yedi İklim Türkçe (A2) Ders Kitabında Yer Alan Alıştırmaların Beceri
Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 20’ye göre “Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kullanılan
alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı şu şekildedir. Okuma alıştırmaları %24’lük
oranıyla ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada %19’luk oranıyla yazma alıştırmaları
bulunmaktadır. Yazma alıştırmalarını %18’lik oranıyla konuşma ve %16’lık oranıyla
dinleme alıştırmaları izlemektedir. Kelime alıştırmalarının oranı %14 iken dil bilgisi
alıştırmalarının oranı %9’dur. Dört temel beceri alanında en çok okuma en az dinleme
becerisi alanında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu veriler, öğretim setinin A1 düzeyindeki
ders kitabı verileriyle (bk. Grafik 2) karşılaştırıldığında; okuma ve konuşma becerisi
alanında kullanılan alıştırmaların oranın aynı olduğu, yazma alışmalarının oranın %1
oranında düştüğü ve dinleme alıştırmalarının oranın %4 oranında artış gösterdiği
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görülmektedir. Alt becerilerden kelime alıştırmalarının yüzdelik oranı aynıdır ancak dil
bilgisi alıştırmalarının yüzdelik oranı %12’den %9’a düşmüştür. Bu veriler doğrultusunda
öğretim setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitapları arasında beceri alanlarına göre
kullanılan alıştırma açısından önemli değişikliklerin bulunmadığı ve temel seviyedeki
ders kitaplarında belirli bir standarttın sağlandığı söylenebilir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yer alan
alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı Grafik 21’de ele alınmıştır.
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Grafik 21: Gazi Yabancılar İçin Türkçe (A2) Ders Kitabında Alıştırmaların Beceri
Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 21’de görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders
kitabında okuma alıştırmaları %30’lük oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Okuma
alıştırmalarını %22’lik oranıyla konuşma ve %17’lik oranıyla kelime alıştırmaları
izlemektedir. Dinleme ve yazma alıştırmalarının oranı ise %11’dir. Dil bilgisi
alıştırmalarının oranı %9’dur. Alıştırmaların dört temel beceri içindeki oranlarına
bakıldığında en çok okuma beceri alanında alıştırmalara yer verildiği görülmektedir.
Dinleme becerisi, dört temel beceri alanında en az alıştırmanın kullanıldığı öğrenme alanı
olmuştur. Bu bulgu, Yavuz’un (2016) “Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim
Seti Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi” isimli çalışmasında tespit edilen; dinleme
becerisi etkinliklerine diğer dil becerisi etkinliklerine oranla oldukça az yer verildiği ve
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dinleme becerisinin diğer dil becerileri kadar önemsenmediği bulgusuyla örtüşmektedir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dört temel beceri içinde en az alıştırmanın
kullanıldığı diğer beceri alanı yazmadır. Alt becerilerden kelime alıştırmalarının oranı
dinleme ve yazma becerisi alanlarından daha yüksektir. Bu veriler doğrultusunda ders
kitabında kelime öğretimine önem verildiği söylenebilir. Ancak kelime öğretiminin
beceri öğretiminin önüne geçtiği görülmektedir. Öğretim setinin A2 düzeyindeki ders
kitaplarında yer alan bu veriler A1 düzeyindeki ders kitabı verileriyle (bk. Grafik 3)
karşılaştırıldığında okuma alıştırmalarının oranının %25’ten %30’a, konuşma
alıştırmalarının oranın ise %19’dan %22’ye arttığı görülmektedir. Yazma alıştırmalarının
oranı ise %15’ten %11’e düşmüştür Dinleme alıştırmalarının oranı her iki ders kitabında
da aynıdır. Dil bilgisi alıştırmalarının oranında ise %1’lik bir değişim olduğu
görülmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yer alan
alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımları Grafik 22’de ele alınmıştır.
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Grafik 22: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (A2) Ders Kitabında Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
Grafik 22’deki verilere bakıldığında “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2
düzeyindeki ders kitabında %25’lik oranıyla okuma alıştırmalarının birinci sırada yer
aldığı görülmektedir. Okuma alıştırmalarını %21’lik oranıyla dil bilgisi alıştırmaları
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izlemektedir. Dinleme ve kelime alıştırmalarının tüm alıştırmaların içindeki oranı
%14’tür. Konuşma ve yazma alıştırmaları oranı ise (%13) aynıdır. Dört temel dil becerisi
içinde en çok okuma alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir. Diğer üç becerinin
yüzdelik oranları birbirine çok yakındır. Ancak alt becerilerden dil bilgisi öğretimi için
kullanılan alıştırmaların yüzdelik oranı %21’dir ve bu oranın yazma, konuşma ve dinleme
becerisi alanlarında kullanılan alıştırmaların oranlarından daha fazla olduğu
görülmektedir. Kelime öğretimine yönelik kullanılan alıştırmaların toplam alıştırma
sayısı içindeki oranı %14’tür ve bu oran yazma ve konuşma alıştırmalarının yüzdelik
oranından yüksek, dinleme alıştırmalarının oranıyla ise aynıdır. Bu veriler A1
düzeyindeki ders kitabı verileriyle karşılaştırıldığında (bk. Grafik 4) okuma
alıştırmalarının oranın %20’den %25’e ve yazma alıştırmalarının oranın %13’ten %17’ye
arttığı görülmektedir. Dinleme, dil bilgisi ve kelime beceri alanlarında kullanılan
alıştırmaların yüzdelik oranında bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Konuşma
alıştırmalarının yüzdelik oranı %14’ten %13’e düşmüştür. A2 düzeyindeki ders
kitaplarında beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri kullanım sıklıklarıyla
birlikte aşağıdaki bölümlerde grafikler hâlinde ele alınmıştır.

3.7.1. Dinleme Alıştırmaları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında toplam 18
dinleme metni kullanılmıştır. Her temada bir dinleme metnine yer verilmiştir. A1
düzeyindeki ders kitaplarında olduğu gibi ünitelerde dört temel beceriye göre
bölümlendirme yapılması dinleme metinlerinin temalarda dengeli bir şekilde dağılımında
etkili olmuştur. “Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kullanılan
dinleme metni sayısı 30’dur. A1 düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi her temada en az
bir dinleme metnine yer verilmiştir. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2
düzeyindeki ders kitabında ise 20 dinleme metni kullanılmıştır. Her temada dinleme
bölümü altında dinleme alıştırmalarına yer verilmiştir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında ise A1 düzeyindeki ders kitabının aksine
her temada en az bir tane olmak üzere toplam 24 dinleme metninden yararlanılmıştır.
Yukarıda değinilen dinleme metinleri sayılarına yönelik olarak hazırlanan alıştırma
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türleri ve kullanım sıklıkları A2 düzeyindeki ders kitaplarına göre Grafik 23’te ele
alınmıştır.
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Grafik 23: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Dinleme Becerisi Alanında
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
Grafik 23’te görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki
ders kitabında dinleme becerisi alanında 10 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma
türlerinden dikte, doğru-yanlış ve metne dayalı sorular kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleridir. Bilgi düzeltme, işaretleme, sıralama, tablo doldurma, tanıma uygun
görseli bulma ve var-yok alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı alıştırma türleri arasında
yer almaktadır. Kullanım sıklığı en yüksek olan dikte alıştırmalarında genellikle
diyaloglardan (bk. s. 11, 15, 19, 30, 63, 74) yararlanılmıştır. Bu durum, öğrencileri gerçek
yaşamda karşılaşabilecekleri iletişim durumlarına hazırlaması bakımından yerinde bir
uygulamadır. Dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırmalara daha detaylı bakıldığında
yedi tane alıştırmanın duyulan kelimelerin ilgili boşluğa yazılmasının beklenildiği dikte
alıştırmalarından oluştuğu görülmektedir. Dinleme-anlama alıştırmalarının sayısı 17’dir.
Doğru-yanlış alıştırmaları, boşluk doldurma ve metne dayalı sorular gibi geleneksel
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alıştırma türlerinin yanı sıra; sıralama, tablo doldurma, tanıma uygun görseli seçme ve
işaretleme gibi bir görevle ilişkilendirilmiş alıştırmalara da yer verilmiştir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dinleme becerisi alanında 10
alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden metne dayalı sorular, doğru-yanlış
ve işaretleme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. Bu alıştırma türlerini dikte, eşleştirme ve var-yok alıştırmaları izlemektedir.
Cümle tamamlama, sıralama, şarkı söyleme ve tablo doldurma alıştırmaları kullanım
sıklığı sınırlı olan alıştırma türleridir (bk. Grafik 23). Dikte alıştırmalarının üç tanesi
cümle düzeyindedir. Dinleme-anlama alıştırmalarında; metne dayalı sorular, cevap
verme, doğru-yanlış, var-yok vb. geleneksel alıştırma türlerinin yanı sıra; işaretleme,
tablo doldurma, sıralama gibi alıştırmalara da yer verilmiştir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dinleme becerisi
alanında dört alıştırma türünden yararlanılmıştır. Doğru-yanlış alıştırması ve çoktan
seçmeli testler kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Dikte
alıştırmaları dört kez kullanılırken metne dayalı sorular bir kez kullanılmıştır (bk. Grafik
23). Alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında dinleme alıştırmalarında
alıştırma çeşitliliğinin sağlanmadığı ve üç alıştırma türüne bağlı kalındığı görülmektedir.
Dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırmaların dört tanesi dikte, 21 tanesi dinlemeanlama alıştırmalarından oluşmaktadır.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dinleme
becerisi alanında ise 11 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden dikte,
işaretleme ve doğru yanlış alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri
arasında yer almaktadır. Başlık seçme, bilgi düzeltme, çoktan seçmeli testler, eşleştirme,
form doldurma, metne dayalı sorular ve tablo doldurma alıştırmaları kullanımı sınırlı olan
alıştırma türleridir. Dinleme-anlama alıştırmalarında metne dayalı sorulara cevap verme,
doğru-yanlış alıştırmaları ve çoktan seçmeli testlerin yanı sıra; işaretleme, tablo
doldurma, eşleştirme gibi alıştırma türlerine de yer verilmiştir (bk. Grafik 23).
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3.7.2. Konuşma Alıştırmaları
Konuşma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları A2
düzeyindeki ders kitaplarına göre Grafik 24’te ele alınmıştır.

Grafik 24: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Konuşma Becerisi Alanında
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında konuşma
becerisi alanında 12 alıştırma türüne yer verilmiştir. Bu alıştırma türlerinden en çok kısa
cevaplı sorular, açık uçlu sorular ve benzer metin oluşturma alıştırmaları kullanılmıştır.
Bu alıştırma türlerini sorulara cevap verme ve edebi metin oluşturma alıştırmaları
izlemektedir. Betimleme, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma, oyun,
sıralama, sorulardan hareketle karşılıklı konuşma ve tekerleme alıştırmaları kullanımı
sınırlı olan alıştırma türlerdir (bk. Grafik 24). Kısa cevaplı sorular, A1 düzeyindeki ders
kitabında olduğu gibi kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür. Tema başlarında yer
alan “Hazırlık Çalışmaları” ve okuma metinlerinden sonra yer alan “Ya Siz”
bölümlerinde kısa cevaplı sorulardan sık sık yararlanılması; öğrenceleri konuşmaya
teşvik etmesi, cesaretlendirmesi ve öğrencilere yapabilirim duygusunu kazandırması
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açısından faydalı olabilir. Fakat bu alıştırma türünde konuşma eyleminin cümle
düzeyinde olduğu unutulmamalıdır. Konuşma becerisi alanında kullanılan; benzer metin
oluşturma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma, oyun, sorulara cevap
vererek konuşma ve sorulardan hareketle karşılıklı konuşma alıştırmaları yarı üretken
alıştırma türlerdir. Açık uçlu sorular, betimleme, edebi metin oluşturma, sıralama
alıştırmaları da kullanılan üretken alıştırma türleridir. Bu alıştırma türlerinin kullanımının
sınırlı olduğu görülmektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yer alan konuşma
alıştırmalarına bakıldığında ise 11 alıştırma türünün kullanıldığı görülmektedir. Açık uçlu
sorular, diyalog oluşturma ve diyalog canlandırma alıştırmaları en yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türleridir. Görsel üzerine konuşma ve tartışma alıştırmaları üçer
kez kullanılmıştır. Betimleme, edebi metin oluşturma, karşılaştırma, kısa cevaplı sorular,
sorulara cevap vererek konuşma, sorulardan hareketle konuşma alıştırmaları kullanım
sıklıkları sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 24). Kısa cevaplı
sorularda konuşma eylemi cümle düzeyindedir. Bu alıştırmadan iki kez yararlanılmıştır.
Diyalog canlandırma, sorulara cevap vererek konuşma ve sorulardan hareketle karşılıklı
konuşma alıştırmaları yarı üretken alıştırma türleridir. Açık uçlu sorular, betimleme,
diyalog oluşturma, edebi metin oluşturma, görsel üzerine konuşma, karşılaştırma ve
tartışma alıştırmaları üretken alıştırmalardır. Özellikle üretken nitelikte kullanılan
alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları göz önünde bulundurulduğunda öğretim setinin A2
düzeyindeki ders kitabının öğrencilerin yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini geliştirici
nitelikte olduğu söylenebilir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında konuşma becerisi
alanında 11 alıştırma türü kullanılmıştır. Benzer diyalog oluşturma, kelime ve kavram
havuzundan yararlanarak konuşma, benzer metin oluşturma alıştırmaları kullanım sıklığı
en yüksek alıştırma türleridir. Bu alıştırma türlerini görsel üzerine konuşma, diyalog
canlandırma, açık uçlu sorular ve diyalog oluşturma alıştırmaları izlemektir. Betimleme,
edebi metin oluşturma, görsele uygun cümle söyleme ve sorulardan hareketle karşılıklı
konuşma alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı alıştırma türleridir (bk. Grafik 24).
Alıştırma türleri daha detaylı incelendiğinde görsele uygun cümle söyleme alıştırmaları
konuşma eyleminin cümle düzeyinde gerçekleştiği bir konuşma alıştırmasıdır. Diyalog
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canlandırma alıştırmaları da algılamaya yönelik bir alıştırma türüdür. Benzer diyalog
oluşturma, benzer metin oluşturma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma
ve sorulardan hareketle konuşma alıştırmaları yarı üretken alıştırma türleridir. Açık uçlu
sorular, betimleme, diyalog oluşturma, edebi metin oluşturma, görsel üzerine konuşma
alıştırmaları üretken alıştırma türleridir. Alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları göz
önünde bulundurulduğunda konuşma becerisi alanında daha çok yarı üretken alıştırma
türlerinin tercih edildiği görülmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında ise konuşma
becerisi alanında 12 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinin kullanım
sıklıklarına bakıldığında diğer ders kitaplarının aksine daha dengeli bir dağılım gösterdiği
anlaşılmaktadır. Diyalog oluşturma, sorulara cevap vererek konuşma, tartışma
alıştırmalarına dörder kez; açık uçlu sorular, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak
konuşma alıştırmalarına üçer kez başvurulmuştur. Bu kitapta kullanılan; anket uygulama,
görsel üzerine konuşma, karşılaştırma, kısa cevaplı sorular, oyun, özetleme ve sorulardan
hareketle karşılıklı konuşma alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı alıştırma türleridir.
Açık uçlu sorular, diyalog oluşturma, görsel üzerine konuşma, karşılaştırma üretken
alıştırma türleri arasında yer almaktadır.

3.7.3. Okuma Alıştırmaları
Bu çalışma bağlamında incelenen A2 düzeyindeki ders kitaplarında okuma becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları tespit edilmiş ve karşılaştırmalı
olarak değerlendirilerek Grafik 25’te sunulmuştur.
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Grafik 25: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarına Göre Okuma Becerisi Alanında
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında okuma becerisi
alanında beş alıştırma türü kullanılmıştır. Metne dayalı sorular, eşleştirme, boşluk
doldurma ve doğru-yanlış alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türlerindendir.
İşaretleme alıştırması ise sadece bir kez kullanılmıştır. Bu kitapta kullanılan alıştırma türü
açısından çeşitliliğin sağlanmadığı görülmektedir. Okuma-anlama becerisinin gözden
geçirilmesinde seçme gerektiren doğru-yanlış, eşleştirme ve işaretleme alıştırmalarının
yanı sıra yanıtı sınırlı olan boşluk doldurma ve metne dayalı sorulardan yararlanılmıştır
(Grafik 25).
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında okuma becerisi alanında
dokuz alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden metne dayalı sorular, doğruyanlış ve eşleştirme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleridir. Metne
dayalı soruların kullanım sıklığının diğer tüm alıştırma türlerinin toplam kullanım
sıklığından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle kullanılan alıştırma türleri
dengeli bir dağılım göstermemektedir. Doğru-yanlış ve eşleştirme alıştırmaları kullanım
sıklığı yüksek olan diğer alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Boşluk doldurma, form
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doldurma, işaretleme, sıralama, tablo doldurma ve var-yok alıştırmaları kullanım
sıklıkları sınırlı olan alıştırma türleridir (bk. Grafik 25). Kullanılan alıştırma türlerine
detaylı olarak bakıldığında daha çok seçme gerektiren; doğru-yanlış, eşleştirme,
işaretleme, sıralama, var-yok alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir. Bilgi aktarımı
gerektiren form ve tablo doldurma alıştırma kullanımı sınırlıdır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında ise okuma becerisi
alanında yedi alıştırma türüne yer verilmiştir. Bu alıştırma türlerinden metne dayalı
sorular ve çoktan seçmeli testler kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Bu iki
alıştırma türünün toplam kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım
sıklığından daha fazladır. Doğru-yanlış ve sıralama alıştırmaları kullanım sıklığı yüksek
diğer alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Boşluk doldurma, cümle tamamlama ve
eşleştirme alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı alıştırma türleridir. Okuma-anlama
becerisinin gözden geçilmesinde daha çok seçme gerektiren; çoktan seçmeli testler,
doğru-yanlış, sıralama ve işaretleme alıştırmalarının kullanıldığı görülmektedir (bk.
Grafik 25).
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında okuma
becerisi alanında 12 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu yönüyle okuma becerisi alanında en
fazla alıştırma türünün kullanıldığı ders kitabıdır. Doğru-yanlış, eşleştirme ve işaretleme
alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip olan alıştırma türleri arasında yer
almaktadır.

Bu alıştırmaları; cümle tamamlama, sıralama, başlık seçme ve boşluk

doldurma alıştırmaları izlemektedir. Bilgi düzeltme, çoktan seçmeli testler, metin
tamamlama, metne dayalı sorular ve var-yok alıştırmaları kullanım sıklıkları sınırlı
alıştırmalar türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 25).
Okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri A2 düzeyindeki ders kitaplarına göre
karşılaştırıldığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe”, “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde metne dayalı soruların kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleri arasında yer aldığı görülmektedir. Çoktan seçmeli testlere en çok “Gazi
Yabancılar

İçin

Türkçe”

setinde

başvurulduğu

görülmektedir.

Doğru-yanlış

alıştırmalarının tüm öğretim setlerinde kullanım sıklığı yüksektir. Eşleştirme
alıştırmalarının kullanım sıklığı sadece “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde düşüktür.
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3.7.4. Yazma Alıştırmaları
Bu çalışma bağlamında incelenen A2 düzeyindeki ders kitaplarında yazma becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları tespit edilmiş ve karşılaştırmalı
olarak değerlendirilerek Grafik 26’da sunulmuştur.

Grafik 26: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarına Göre Yazma Becerisi Alanında
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi
için 11 alıştırma türünün kullanıldığı ve bu alıştırma türlerinden de benzer metin yazma,
diyalog oluşturma ve açık uçlu soruların en çok kullanılan alıştırma türleri olduğu
görülmektedir. Alıştırma türlerine bakıldığında cümle düzeyinde biçim odaklı yazma
alıştırmalarından sadece bir adet kullanıldığı görülmektedir. Kontrollü yazma
alıştırmalarının sayısı 15 iken üretken nitelikte alıştırmaların toplam sayısı 17’dir (bk.
Grafik 26).
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi alanında 17
alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden en çok açık uçlu sorular, görsele
uygun cümle yazma ve metin tamamlama alıştırmalarından yararlanılmıştır (bk. Grafik
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26). Diğer alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları ise birbirine yakındır. Cümle düzeyinde
kullanılan yazma alıştırmalarından iki alıştırma türünde toplam 6 alıştırmadan
yararlanılmıştır. Kontrollü yazma alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığı 20, üretken
alıştırmaların sayısı 17’dir. Bu verilerden yola çıkılarak “Yedi İklim Türkçe” setinin A2
düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi alanında kontrollü ve serbest yazma alıştırma
türlerine yeterince yer verildiği söylenebilir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi
alanında 11 alıştırma türünden yararlanılmıştır. Cümle tamamlama, görsele uygun cümle
yazma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma alıştırmaları kullanım sıklığı
en yüksek alıştırma türleridir. Açık uçlu sorular, benzer metin oluşturma, betimleme,
form doldurma, mektup yazma, not yazma, özgün ürün oluşturma ve sorulara cevap
vererek yazma alıştırmaları kullanım sıklığı sınırlı alıştırma türleri arasında yer
almaktadır (bk. Grafik 26). Cümle düzeyinde bir alıştırma türünde toplam dört alıştırmaya
yer verilmiştir. Kontrollü yazma alıştırmalarının toplamı 11, serbest yazma
alıştırmalarının toplamı 10’dur. Bu verilerden yola çıkılarak “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi alanında kullanılan
alıştırma türlerinin kontrollü ve serbest yazma alıştırma türlerine yeterince yer verildiği
söylenebilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi
alanında 10 alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden cümle tamamlama,
metin tamamlama ve benzer metin yazma alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına
sahiptir. Açık uçlu sorular, duruma uygun ifade yazma, edebi metin oluşturma, form
doldurma, görsele uygun cümle yazma ve sorulara cevap vererek yazma alıştırmalarının
kullanım sıklıkları sınırlıdır (bk. Grafik 26). Alıştırma türleri detaylı incelendiğinde
cümle düzeyinde sadece iki yazma alıştırmasının olduğu görülmektedir. Kontrollü yazma
alıştırmalarının toplamı ise 26’dır. Serbest yazma alıştırmalarının sayısı 5’tir. Bu durum,
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında bulunan
yazma alıştırmalarının çoğunluğunun kontrollü yazma alıştırmalarından oluştuğunu
göstermektedir.
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3.7.5. Kelime Alıştırmaları
Bu çalışma bağlamında incelenen A2 düzeyindeki ders kitaplarında kelime öğretiminde
kullanılan alıştırma türleri, kullanım sıklıkları tespit edilmiş ve karşılaştırmalı olarak
değerlendirilerek Grafik 27’de sunulmuştur.
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Grafik 27: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarına Göre Kelime Öğretiminde Kullanılan
Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dört türde
kelime alıştırmasından yararlanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden en çok eşleştirme ve
boşluk doldurma alıştırmaları tercih edilmiştir. Çoktan seçmeli testler ve oyun birer kez
kullanmıştır. Bu alıştırma türleri detaylı incelendiğinde dokuz alıştırmanın resim/kelimekelime eşleştirme ve seçme şeklinde tasarlandığı görülmektedir. Cümle/metin düzeyinde
tasarlanan anlam odaklı kelime alıştırmalarının toplam sayısı dörttür.

“İstanbul

Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde anlam
odaklı kelime alıştırmaları kullanılmasına rağmen kullanım sıklığının yeterli olmadığı
söylenebilir. Kelimelerin kullanım boyutuyla ele alındığı alıştırma türlerine yer
verilmemiştir.
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“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde altı
alıştırma türü kullanımına gidilmiştir. Bu alıştırma türlerinden kelimeyi cümle içinde
kullanma ve boşluk doldurma alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleridir.
Eşleştirme, gruplandırma/sınıflandırma, işaretleme ve oyun alıştırmalarının kullanım
sıklıkları sınırlı olan alıştırma türleridir (bk. Grafik 27). Alıştırma türleri daha detaylı
incelendiğinde bu alıştırmaların yedisinin resim-kelime eşleştirme, eş anlamlı kelimeleri
eşleştirme, verilen kelimeleri resmin altına yazma, gruplandırma/sınıflandırma olarak
tasarlandığı tespit edilmektedir. Cümle/metin düzeyinde anlam odaklı kelime
alıştırmalarının (verilen kelimeleri cümle veya metinde boş bırakılan yerlere yazma,
tanımı yapılan kelimeyi işaretleme) sayısı 12’dir. Kelimelerin kullanım boyutuyla ele
alındığı kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmalarının sayısı 13’tür. “Yedi İklim
Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde anlam ve kullanım
odaklı alıştırmalara yer verildiği görülmektedir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde
beş alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında
eşleştirme alıştırmaların en çok kullanılan alıştırma türü olduğu görülmektedir.
Eşleştirme alıştırmalarının kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım
sıklığından daha fazladır. Boşluk doldurma ve kelimeyi cümle içinde kullanma
alıştırmaları, kullanım sıklığı yüksek diğer alıştırma türleridir. Çoktan seçmeli testler ve
oyun alıştırmaları kullanım sıklıkları en az olan alıştırma türleridir (bk. Grafik 27).
Alıştırma türleri daha detaylı incelendiğinde alıştırmaların 26’sının kelime düzeyinde
(eşleştirme, boşluk doldurma), 7 tanesinin de cümle/metin düzeyinde tasarlanan anlam
odaklı kelime alıştırmalarından (boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler, oyun) oluştuğu
görülmektedir. Kelimelerin kullanım boyutuyla ele alındığı kelimeyi cümle içinde
kullanma alıştırmalarının sayısı beştir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında ise kelime
öğretimi için beş alıştırma türünden yararlanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden boşluk
doldurma alıştırması en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Boşluk
doldurma alıştırmasının kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım
sıklığından daha yüksektir. Eşleştirme alıştırmaları, boşluk doldurma alıştırmalarından
sonra en çok kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Gruplandırma/sınıflandırma,
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farklı kelimeyi bulma ve işaretleme alıştırmaları en az kullanım sıklığına sahip alıştırma
türleridir (bk. Grafik 27). Alıştırma türleri daha detaylı incelendiğinde alıştırmaların 12’si
boşluk doldurma, eşleştirme, farklı kelimeyi seçme, işaretleme vb. şeklinde tasarlanan
alıştırmalardan oluşmaktadır. Cümle/metin düzeyinde tasarlanan anlam odaklı kelime
alıştırmalarının (boşluk doldurma, işaretleme, eşleştirme vb.) toplamı 19’dur.
Kelimelerin kullanım boyutuyla ele alındığı alıştırmalara yer verilmemiştir.
Kelime öğretiminde boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmalarına A2 düzeyindeki tüm
ders kitaplarında başvurulmuştur. İşaretleme, gruplandırma/sınıflandırma, çoktan seçmeli
alıştırmalar, boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları algılamaya yönelik alıştırma
türleridir. Öğrencilerin kelime öğrenmede daha etkin olduğu kelimeyi cümle içinde
kullanma alıştırmalarına sadece “Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe” ve “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitaplarında rastlanmaktadır. Bu tür
alıştırmalarda öğrenciler daha üretkendir. Çünkü verilen kelimeler biçim, anlam ve
kullanım boyutlarına uygun olarak öğrenciler tarafından serbestçe farklı bağlamlarda
kullanılır. Dolayısıyla da öğrenciler, bu alıştırma türünde verilen kelimeleri zihinsel
olarak daha fazla işleme tabii tutup kendilerine özgü bir cümle oluşturur. Bu sürecin
öğrenilen kelimelerin öğrenmede kalıcılığın sağlanması açısından daha yararlı olduğu
söylenebilir.

3.7.6. Dil Bilgisi Alıştırmaları
Bu çalışmada incelenen A2 düzeyindeki her bir ders kitabında dil bilgisi öğretiminde
yararlanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları tespit edilmiş ve karşılaştırmalı olarak
değerlendirilerek Grafik 28’de sunulmuştur.
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Grafik 28: A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarına Göre Dil Bilgisi Öğretiminde
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi
öğretiminde yedi alıştırma türü kullanılmıştır. Kelime tamamlama alıştırmaları kullanım
sıklığı en yüksek olan alıştırma türüdür. Kelime tamamlama alıştırmasının kullanım
sıklığı diğer altı alıştırma türünün toplam kullanım sıklığından daha fazladır. Bu durum,
dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırmaların kelime tamamlama alıştırmasında
yoğunlaştığını göstermektedir. Kelime tamamlama alıştırmalarından sonra kullanım
sıklığı en yüksek alıştırma türleri; boşluk doldurma, kelimelere uygun ekler getirerek
boşluk doldurma, cümle kurma ve dönüştürme alıştırmalarıdır. Eşleştirme ve işaretleme
alıştırmaları kullanım sıklığı en düşük alıştırma türleridir (Grafik 28).
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi öğretiminde altı
alıştırma türü kullanılmıştır. Boşluk doldurma, dönüştürme ve kelime tamamlama
alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir. İşaretleme ve
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları birer kez kullanılmıştır
(bk. Grafik 28).
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“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi
öğretiminde yedi alıştırma türü kullanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına
bakıldığında ise diğer ders kitaplarının aksine dengeli bir dağılım gösterdiği göze
çarpmaktadır. Kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma, kelime tamamlama,
cümle kurma ve yazım yanlışlarını düzeltme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek olan
alıştırma türleridir. Boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler ve dönüştürme
alıştırmalarının kullanımı sınırlı alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 28).
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi
öğretiminde altı alıştırma türü kullanımına gidilmiştir. Alıştırma türlerinin kullanım
sıklıklarına bakıldığında kelime tamamlama alıştırmalarının en yüksek kullanım sıklığına
sahip olduğu ve kullanım sıklığının diğer beş alıştırma türünün toplam kullanım sıklığına
yakın olduğu görülmektedir. Dönüştürme ve boşluk doldurma alıştırmaları kelime
tamamlama alıştırmalarından sonra kullanım sıklığı yüksek diğer alıştırma türleridir (bk.
Grafik 28).
A2 düzeyindeki ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü ve sayısı
birbirine yakındır. A2 düzeyindeki ders kitapları bu beceri alanında kullanılan alıştırma
türleri açısından karşılaştırıldığında ise kelime tamamlama alıştırmalarının tüm ders
kitaplarında kullanıldığı görülmektedir. Fakat “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A2 düzeyindeki ders kitaplarında kullanım
sıklığının diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım sıklığına yakın olduğu görülmektedir.
Dönüştürme alıştırmaları; “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” ders kitaplarında en çok kullanılan alıştırma türleri
arasında yer alırken “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ders kitabında sadece bir kez
kullanılmıştır. Özellikle A2 düzeyindeki ders kitaplarında iki cümlenin birleştirilmesine
yönelik dönüştürme alıştırmalarına daha fazla yer verildiği görülmektedir. Bu durum, A2
düzeyinde birleşik cümle öğretimine geçiş yapılmasıyla açıklanabilir. Frodesen’e (2014,
s. 248) göre birleştirme alıştırmaları, öğrencilerin akademik yazma becerisini
geliştirmeye ve bu beceride akıcılık kazanmasına yardımcı olur. Yazım yanlışlarını
düzeltme alıştırmalarına sadece “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki
ders kitabında yer verilmiştir. Öğretmenler arasında ders kitaplarında öğrencileri yazım
hatalarıyla karşı karşıya bırakmanın hataları düzeltmekten çok hata yapmayı
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pekiştirebileceği konusunda endişe bulunmaktadır. Eğer bu tür alıştırmalar kullanılacaksa
hatalar açık olmalıdır (Ur, 2012, s. 177). Bu nedenle bu tür alıştırmalarda öğrencilerin
sıklıkla yaptıkları yazım hatalarından yola çıkmak hataların alışkanlık hâline dönüşmesini
önlemesi açısından faydalı olabilir.

3.8.

A2

DÜZEYİNDEKİ

ÇALIŞMA

KİTAPLARINDA

ALIŞTIRMALARIN BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
Bu bölümde öğretim setlerinin A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında alıştırmaların beceri
alanlarına göre dağılımları açısından taranarak incelenmiş ve tespitler, grafikler
yardımıyla görselleştirilerek sunulmuştur. Grafikler öncelikli olarak kendi içinde ele
alınmıştır. Daha sonra A2 düzeyindeki ders kitaplarında beceri oranlarıyla
karşılaştırılmıştır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma,
yazma, kelime ve dil bilgisi alıştırmalarına yer verilmiştir. Kullanılan alıştırmaların beceri
alanlarına göre dağılımı Grafik 29’daki gibidir.

Okuma
35%

Dil bilgisi
42%

Kelime
14%

Yazma
9%

Grafik 29: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A2) Çalışma Kitabında Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
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“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında yer alan
alıştırmaların %42’sini dil bilgisi alıştırmalarının oluşturduğu görülmektedir. Dil bilgisi
alıştırmalarını %35 oranıyla okuma alıştırmaları izlemektedir. Üçüncü sırada ise %14’lük
oranıyla kelime alıştırmaları bulunmaktadır. Yazma alıştırmaları ise bütün alıştırmaların
%9’unu oluşturmaktadır (bk. Grafik 29). Bu veriler, çalışma kitabının ait olduğu A2
düzeyindeki ders kitabı verileriyle karşılaştırıldığında benzer bir durum ortaya
çıkmaktadır. A2 düzeyindeki ders kitabında dil bilgisi öğretiminde kullanılan
alıştırmaların artışına paralel olarak bir artış söz konusudur. Benzer şekilde A2
düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi yazma alıştırmalarının oranı çalışma kitabında da
düşmüştür.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma, yazma, kelime
ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu beceri alanlarında
kullanılan alıştırmaların oranı Grafik 30’da ele alınmıştır.

Okuma
31%
Dil bilgisi
41%

Kelime
14%

Yazma
14%

Grafik 30: Yedi İklim Türkçe (A2) Çalışma Kitabında Alıştırmaların Beceri
Alanlarına Göre Dağılımı
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında yer alan alıştırmaların
%41’ini dil bilgisi alıştırmaları oluşturmaktadır. Dil bilgisi alıştırmalarını %31’lik
oranıyla okuma alıştırmaları izlemektedir. Yazma ve kelime alıştırmalarının oranı ise
14’tür. “Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma ve dil
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bilgisi becerilerine önem verildiği görülmektedir (bk. Grafik 30). Çalışma kitabında A2
düzeyindeki ders kitabında yer alan dil bilgisi konularının öğretimine yönelik daha çok
sayıda alıştırmaya yer verilmiştir. A2 düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi çalışma
kitabında da dört temel beceri alanında okuma becerisi alanı öne çıkmaktadır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında; dinleme,
okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu
beceri alanlarında kullanılan alıştırmaların oranları Grafik 31’de ele alınmıştır.
Dil bilgisi
19%

Dinleme
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Okuma
18%

Kelime
40%

Yazma
11%

Grafik 31: Gazi Yabancılar İçin Türkçe (A2) Çalışma Kitabında Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime
alıştırmalarının tüm beceri alanları içinde %40’lık oranıyla ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Dil bilgisi alıştırmalarının oranı %19, okuma alıştırmalarının oranı
%18’dir. Dinleme alıştırmalarının oranı %12 iken yazma alıştırmalarının oranı %11’dir
(bk. Grafik 31). Bu veriler, A2 düzeyindeki ders kitabındaki alıştırmaların oranlarıyla
karşılaştırıldığında dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırmaların oranının birbirine
yakın olduğu ve yazma becerisi alanında kullanılan alıştırmaların oranının ise aynı kaldığı
görülmektedir. Okuma becerisi, A2 düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi dört temel
beceri alanında en çok alıştırmanın kullanıldığı alan olmuştur. Bu veriler ışığında A2
düzeyindeki çalışma kitabının kelime öğretimi ağırlıklı olduğu söylenebilir.
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“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında A1
düzeyindeki çalışma kitabında olduğu gibi; dinleme, okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi
becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu beceri alanlarında kullanılan
alıştırmaların yüzdelik oranları Grafik 32’de ele alınmıştır.
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Grafik 32: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (A2) Çalışma Kitabında
Alıştırmaların Beceri Alanlarına Göre Dağılımı
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi
alıştırmaları %42 oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Dil bilgisi alıştırmalarını ise %23
oranıyla okuma alıştırmaları izlemektedir. Yazma alıştırmalarının oranı ise %20’dir.
Kelime alıştırmalarının tüm alıştırmalar içindeki oranı %9 iken dinleme alıştırmalarının
oranı %6’dır. Bu veriler, A2 düzeyindeki ders kitabıyla karşılaştırıldığında dil bilgisi
alıştırmalarının her iki kitapta da ön plana çıktığı görülmektedir. Okuma ve yazma
alıştırmaları da her iki kitapta öncelenen temel beceriler arasında yer almaktadır.
Öğretim setlerinin A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında alıştırmaların beceri alanlarına
göre dağılımlarına bakıldığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe”
ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında dil
bilgisi; “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabının ise
kelime odaklı olduğu görülmektedir.
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Çalışmanın bu bölümünde veri kaynaklarını oluşturan A2 düzeyindeki çalışma
kitaplarında yer alan alıştırma türleri tespit edilmiştir. Tespit edilen alıştırma türleri beceri
alanlarına göre sınıflandırılmış ve kullanım sıklıkları da göz önünde bulundurularak
grafiğe aktarılmıştır. Grafikler öncelikli olarak A2 düzeyindeki çalışma kitapları
açısından daha sonra A2 düzeyindeki ders kitaplarında aynı beceri alanında kullanılan
alıştırma türü ve sayısı açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

3.8.1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma,
yazma, kelime ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Çalışma
kitabında yer alan alıştırmaların beceri alanlarına göre türleri ve kullanım sıklıkları Grafik
33’teki gibidir.
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Grafik 33: İstanbul A2 Düzeyindeki Çalışma Kitabında Yer Alan Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı ve Kullanım Sıklıkları
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“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma
becerisi alanında altı alıştırma türü kullanıldığı görülmektedir. Bu alıştırma türlerinden
metne dayalı sorular, doğru-yanlış ve eşleştirme alıştırmaları en yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türleridir. Boşluk doldurma, işaretleme ve tanıma uygun görseli
seçme alıştırmaları da kullanılan diğer alıştırma türleridir ancak bu alıştırma türlerinin
kullanım sıklıkları sınırlıdır (bk. Grafik 33). A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türü (6) sayısı A2 düzeyindeki ders kitabına (5)
oranla artmıştır. A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak sadece bir kez kullanılan
tanıma uygun görseli seçme alıştırmasına yer verilmiştir. Diğer alıştırma türlerine her iki
kitapta da yer verilmiştir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında ise yedi
alıştırma türü kullanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında
dengeli bir dağılım gösterdiği söylenebilir. Kısa cevaplı sorular, betimleme, açık uçlu
sorular, cümle tamamlama, görsele uygun cümle yazma, kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak yazma ve sıralama alıştırmaları yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma
türleridir (bk. Grafik 33). A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında
kullanılan alıştırma türü sayısı (7) A2 düzeyindeki ders kitabına (11) oranla azalmıştır.
Çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak cümle tamamlama, kısa
cevaplı sorular ve sıralama alıştırma türlerine yer verilmiştir. Diğer alıştırma türleri ise
her iki kitapta da kullanılmıştır.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretimi için beş tür alıştırma
kullanıldığı tespit edilmiştir. Boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları en yüksek
kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir. Bulmaca, gruplandırma/sınıflandırma ve
zincir ayrıştırma alıştırmaları sadece birer kez kullanılan alıştırma türleridir (bk. Grafik
33). A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde kullanılan alıştırma türü
sayısında (5) A2 düzeyindeki ders kitabına (4) oranla artış göstermektedir. A2
düzeyindeki çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak birer kez
kullanılan bulmaca, gruplandırma/sınıflandırma ve zincir ayrıştırma alıştırmalarına yer
verilmiştir. Kelime öğretiminde her iki kitapta da boşluk doldurma ve eşleştirme
alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir.
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Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde yedi tür
alıştırmadan yararlanılmıştır. Bu alıştırma türleri içinde kelime tamamlama ve
dönüştürme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Bu iki alıştırma
türünün kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin (boşluk doldurma, cümle kurma, çoktan
seçmeli testler, eşleştirme, kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma) toplam
kullanım sıklığından daha yüksektir (bk. Grafik 33). A2 düzeyindeki çalışma kitabında
dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı (7) A2 düzeyindeki ders kitabıyla
aynıdır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında ders kitabından farklı olarak bir kez kullanılan
çoktan seçmeli testlere yer verilmiştir. Diğer alıştırma türlerine ise her iki kitapta da yer
verilmiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında beceri
alanlarına göre kullanılan alıştırma türü sayıları A2 düzeyindeki ders kitabında aynı
beceri alanlarında kullanılan alıştırma türü sayılarıyla karşılaştırıldığında okuma ve
kelime becerisi alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısının arttığı; yazma becerisi
alanında azaldığı, dil bilgisi öğretiminde aynı kaldığı görülmektedir. Ancak beceri
alanlarında kullanılan alıştırma türleri arasında önemli farklılık bulunmadığı söylenebilir.

3.8.2. Yedi İklim Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma
Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında; okuma, yazma, kelime
ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir. Bu beceri alanlarında
kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıklarına yönelik verilere Grafik 34’te yer
verilmiştir.

351

28

30
25
20
15
15

15

12

11

10
3
1

2 3 3

3

3 3
1 1

4
1 1 2

4
1

2

4
1 2

Boşluk doldurma
Bulmaca
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
Kelimeyi cümle içinde kullanma

OKUMA

Açık uçlu sorular
Benzer metin oluşturma
Betimleme
Cümle tamamlama
Diyalog tamamlama
Duruma uygun ifade yazma
Form doldurma
Görsele uygun cümle yazma
Kısa cavaplı sorular
Metin tamamlama

Boşluk doldurma
Cümle tamamlama
Çoktan seçmeli testler
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
Metne dayalı sorular
Sıralama
Tablo doldurma
Var-Yok

0

YAZMA

KELİME

3
1

1

1

Boşluk doldurma
Cümle kurma
Çoktan seçmeli testler
Dönüştürme
İşaretleme
Kelime tamamlama
Kelimelere uygun ekler getirerek…
Zincir ayrıştırma

5

6
3
1 2

DİL BİLGİSİ

Grafik 34: Yedi İklim A2 Düzeyindeki Çalışma Kitabında Alıştırmaların Beceri
Alanlarına Göre Dağılımı ve Kullanım Sıklıkları
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında
10 alıştırma türü kullanılmıştır. Alıştırma türü açısından çeşitliliğinin sağlandığı
söylenebilir. Ancak alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında metne dayalı
sorular ve doğru-yanlış alıştırmaların ön plana çıktığı göze çarpmaktadır. Bu iki alıştırma
türünün kullanım sıklığının toplamı diğer sekiz alıştırma türünün (boşluk doldurma,
cümle tamamlama, çoktan seçmeli testler, eşleştirme, gruplandırma/sınıflandırma,
sıralama, tablo doldurma, var-yok) toplam kullanım sıklığından daha fazladır (bk. Grafik
34). A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü
sayısı (10) A2 düzeyindeki ders kitabına (9) oranla artış göstermektedir. A1 düzeyindeki
çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak cümle tamamlama, çoktan
seçmeli testler ve gruplandırma/sınıflandırma alıştırma türlerine yer verilmiştir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında ise 10
alıştırma türü kullanılmıştır. Alıştırmaların türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında
dengeli bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Kısa cevaplı sorular, açık uçlu sorular,
cümle ve diyalog tamamlama alıştırmaları kullanım sıklıkları en yüksek alıştırma
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türleridir. Benzer metin oluşturma, betimleme, duruma uygun ifade yazma, form
doldurma, görsele uygun cümle yazma ve metin tamamlama kullanılan diğer yazma
alıştırmalarıdır (bk. Grafik 34). A2 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan alıştırma
türü sayısı (10) A2 düzeyindeki ders kitabına göre (17) azalmıştır. A2 düzeyindeki
çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak kullanılan alıştırma türü
duruma uygun ifade yazma ve kısa cevaplı sorulardır.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde beş alıştırma türü
kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden en çok boşluk doldurma alıştırması tercih
edilmiştir. Boşluk doldurma alıştırmasının kullanım sıklığı diğer dört alıştırma türünün
(bulmaca, eşleştirme, gruplandırma/sınıflandırma, kelimeyi cümle içinde kullanma)
kullanım sıklığından daha fazladır (bk. Grafik 34). A2 düzeyindeki çalışma kitabında
kullanılan alıştırma türü sayısıyla (5) A2 düzeyindeki ders kitabında kullanılan alıştırma
türü sayısı aynıdır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde A2 düzeyindeki
ders kitabından farklı olarak bulmaca ve gruplandırma/sınıflandırma alıştırma türleri
kullanılmıştır.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde ise sekiz
alıştırma türü kullanımına gidilmiştir. Bu alıştırma türlerinden kelime tamamlama ve
dönüştürme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleridir. Bu iki alıştırma
türünün kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin (boşluk doldurma, cümle kurma, çoktan
seçmeli testler, işaretleme, kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma, zincir
ayrıştırma) kullanım sıklığının toplamından daha yüksektir (bk. Grafik 34). Öğretim
setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü
sayısı (8) A2 düzeyindeki ders kitabına (6) oranla artmıştır. A2 düzeyindeki çalışma
kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak birer kez kullanılan çoktan
seçmeli testlerden ve zincir ayrıştırma alıştırmalarından yararlanılmıştır.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında beceri alanlarına göre
kullanılan alıştırma türü sayıları A2 düzeyindeki ders kitabında aynı beceri alanlarında
kullanılan alıştırma türü sayılarıyla karşılaştırıldığında okuma ve dil bilgisi becerisi
alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısının arttığı; yazma becerisi alanında azaldığı ve
kelime alanında aynı kaldığı görülmektedir. Dil bilgisi öğretiminde A2 düzeyindeki
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çalışma kitabında kelime tamamlama alıştırmaları, A2 düzeyindeki ders kitabına göre en
çok artış gösteren alıştırma türü olmuştur.

3.8.3. Gazi Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan
Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında alıştırmalar ders
kitaplarıyla benzer şekilde dört temel beceri alanı altında yer almaktadır. Ancak konuşma
bölümleri altında öğrencilerin bireysel olarak yapabilecekleri nitelikte diyalog
tamamlama, sıralama, eşleştirme gibi alıştırmalara yer verilmiştir. Diğer bir ifadeyle
konuşma bölümü altında yer verilen alıştırmalar öğrencilerin konuşma durumlarında
başvurabilecekleri nitelikte okuma-anlama alıştırmalarını kapsamaktadır. Bu nedenle
çalışma kitabında yer alan alıştırmalar Grafik 35’te; dinleme, okuma, yazma, kelime ve
dil bilgisi alıştırmaları adı altında ele alınmıştır.

Grafik 35: Gazi A2 Düzeyindeki Çalışma Kitabında Yer Alan Alıştırmaların Beceri
Alanlarına Göre Dağılımı ve Kullanım Sıklıkları
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Grafik 35’te görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki
çalışma kitabında dinleme becerisi alanında yedi alıştırma türü kullanılmıştır. Bu
alıştırma türlerinden en çok çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış ve işaretleme
alıştırmalarına yer verilmiştir. Boşluk doldurma, metne dayalı sorular, sıralama ve tanıma
uygun görseli seçme alıştırmaları diğer kullanılan alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. Ancak bu alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları sınırlıdır. A2 düzeyindeki
çalışma kitabında dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (7) A2
düzeyindeki ders kitabına göre (4) artmıştır. Dinleme becerisi alanında A2 düzeyindeki
çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak boşluk doldurma,
işaretleme, sıralama ve tanıma uygun görseli seçme alıştırma türlerine yer verilmiştir. A2
düzeyindeki çalışma kitabının dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türü
açısından daha zengin olduğu görülmektedir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında sekiz
alıştırma türü kullanımına gidilmiştir. Eşleştirme, çoktan seçmeli testler, sıralama ve
diyalog tamamlama alıştırmaları en çok tercih edilen alıştırma türleridir. Boşluk
doldurma, cümle tamamlama, metin tamamlama, metne dayalı sorular kullanım sıklığı
sınırlı olan alıştırma türleri arasında yer almaktadır (bk. Grafik 35). A2 düzeyindeki
çalışma kitabında okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (8) A2
düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında bu beceri alanında
A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak diyalog tamamlama ve metin tamamlama
alıştırmalarına yer verilmiştir. Ancak alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları dikkate
alındığında A2 düzeyindeki ders kitabında en yüksek kullanım sıklığına sahip olan metne
dayalı soruların kullanımı A2 düzeyindeki çalışma kitabında azalmıştır. Bunun yerine
A2 düzeyindeki çalışma kitabında daha çok seçme gerektiren alıştırma türlerine yer
verildiği görülmektedir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında dokuz
alıştırma türü kullanılmıştır. Yazma becerisini edindirme ve geliştirme bağlamında söz
konusu alıştırma türlerinden en çok cümle tamamlama, kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak yazma alıştırmalara başvurulmuştur. Diyalog oluşturma, görsele uygun
cümle yazma, kısa cevaplı sorular, mektup yazma, metin tamamlama ve sorulara cevap
vererek yazma alıştırmaları sadece birer kez kullanılan alıştırma türlerdir. Cümle
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tamamlama alıştırmalarının kullanım sıklığı diğer alıştırma türlerinin toplam kullanım
sıklığından daha yüksektir (bk. Grafik 35). A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (9) A2 düzeyindeki ders kitabına (11)
oranla azalmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından
farklı olarak birer kez kullanılan diyalog oluşturma, kısa cevaplı sorular ve metin
tamamlama alıştırma türlerine yer verilmiştir. Her iki kitapta da cümle tamamlama
alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde dokuz alıştırma
türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden en çok çoktan seçmeli testler, boşluk
doldurma, doğru kelimeyi seçme ve farklı kelimeyi bulma alıştırmaları tercih edilmiştir.
Bulmaca, eşleştirme, gruplandırma/sınıflandırma, harf tamamlama ve kelimeyi cümle
içinde kullanma alıştırmaları kelime öğretiminde yararlanılan diğer alıştırma türleridir
(bk. Grafik 35). A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde kullanılan
alıştırma türü sayısı (9) A2 düzeyindeki ders kitabına göre (5) artmıştır. A2 düzeyindeki
çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak bulmaca, doğru kelimeyi
seçme, farklı kelimeyi bulma, gruplandırma/sınıflandırma ve harf tamamlama alıştırma
türlerine yer verilmiştir. A2 düzeyindeki ders kitabında kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türlerinden eşleştirme alıştırmalarının kullanım sıklığı A2 düzeyindeki çalışma
kitabında azalmıştır. Çoktan seçmeli testlerin kullanım sıklığı A2 düzeyindeki çalışma
kitabında artmıştır.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde sekiz alıştırma
türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden en çok cümle kurma, eşleştirme, doğru
kelimeyi seçme ve dönüştürme alıştırmaları tercih edilmiştir. Kelime tamamlama,
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma, yazım yanlışlarını düzeltme
alıştırmalarına üçer kez, boşluk doldurma alıştırmasına bir kez başvurulmuştur (bk.
Grafik 35). A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma
türü sayısı (8) A2 düzeyindeki ders kitabına göre (7) artmıştır. A2 düzeyindeki çalışma
kitabında bu beceri alanında A2 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak doğru kelimeyi
seçme ve eşleştirme alıştırmalarına yer verilmiştir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında beceri alanlarına
göre kullanılan alıştırma türü sayıları A2 düzeyindeki ders kitabında aynı beceri
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alanlarında kullanılan alıştırma türü sayılarıyla karşılaştırıldığında dinleme, kelime ve dil
bilgisi becerisi alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısının arttığı; yazma becerisi
alanında azaldığı ve okuma becerisi alanında aynı kaldığı görülmektedir. A2 düzeyindeki
çalışma kitabında okuma ve kelime becerisi alanlarında da daha çok seçme gerektiren
alıştırma türlerinin kullanım sıklığının A2 düzeyindeki ders kitabına göre arttığı
görülmektedir.

3.8.4. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre
Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dinleme,
okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi becerisi alanlarında alıştırmalara yer verilmiştir.
Alıştırma türlerinin beceri alanlarına göre dağılımı ve kullanım sıklıkları Tablo 36’da ele
alınmıştır.

Grafik 36: Yeni Hitit A2 Düzeyindeki Çalışma Kitabında Yer Alan Alıştırmaların
Beceri Alanlarına Göre Dağılımı ve Kullanım Sıklıkları
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Grafik 36’da görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” A2 düzeyindeki çalışma
kitabında dinleme becerisi alanında boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler, doğruyanlış, eşleştirme ve sıralama alıştırmaları olmak üzere beş tür alıştırma kullanılmıştır.
Alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları birbirine yakındır. Dinleme becerisi alanında
kullanılan alıştırma türlerinin sınırlı olduğu görülmektedir. A2 düzeyindeki çalışma
kitabında dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (5) A2 düzeyindeki
ders kitabında (11) azalmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında bu beceri alanında A2
düzeyindeki ders kitabından farklı olarak bir kez kullanılan sıralama alıştırmasına yer
verilmiştir. Diğer alıştırma türlerine ise her iki kitapta da yer verilmiştir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma becerisi alanında dokuz
alıştırma türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden en çok metne dayalı sorular, doğruyanlış, eşleştirme ve işaretleme alıştırmaları tercih edilmiştir. Başlık seçme, çoktan
seçmeli testler, sıralama, tablo doldurma ve var-yok kullanımı sınırlı alıştırma türleri
arasında yer almaktadır (bk. Grafik 36). A2 düzeyindeki çalışma kitabında okuma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı (9) A2 düzeyindeki ders kitabında (12)
düşmüştür. A2 düzeyindeki çalışma kitabında bu beceri alanında A2 düzeyindeki ders
kitabından farklı olarak iki kez kullanılan tablo doldurma alıştırmalarına yer verilmiştir.
Metne dayalı sorular, A2 düzeyindeki çalışma kitabında A2 düzeyindeki ders kitabına
göre daha fazla kullanılmıştır. Doğru-yanlış, eşleştirme ve işaretleme alıştırmaları A2
düzeyindeki ders kitabında olduğu gibi çalışma kitabında kullanım sıklığı yüksek
alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisine yönelik 14 alıştırma
türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türleri arasında en çok cümle tamamlama alıştırmaları ve
açık uçlu sorular bulunmaktadır. Bu alıştırma türlerinin dışında görsele uygun cümle
yazma (3), duruma uygun ifade yazma (2), edebi metin oluşturma (2) ve metin
tamamlama (2) ile diyalog tamamlama (1), görsel destekli sorulara cevap verme (1),
görsel üzerine yazma (1), görsele dayalı öyküleştirme (1), kısa cevaplı sorular (1),
sıralama (1), özetleme (1) ve özgün ürün oluşturma (1) alıştırmaları bulunmaktadır (bk.
Grafik 36). A1 düzeyindeki çalışma kitabında yazma becerisi alanında 15 tür alıştırma
kullanılmış olup alıştırma türü sayısının A2 düzeyindeki ders kitabına (10) oranla daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yazma becerisi alanında A2 düzeyindeki çalışma
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kitabında ders kitabından farklı olarak diyalog tamamlama, görsel destekli sorulara cevap
verme, görsel üzerine yazma, görsele dayalı öyküleştirme, kısa cevaplı sorular, sıralama,
özetleme ve özgün ürün oluşturma alıştırmalarına yer verilmiştir. A2 düzeyindeki çalışma
kitabında kullanım sıklıkları sınırlı da olsa farklı yazma alıştırmalarının kullanıldığı
görülmektedir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde ise beş alıştırma
türü kullanılmıştır. Bu alıştırma türlerinde boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları en
çok

kullanılan

alıştırma

türleridir.

Bulmaca,

çoktan

seçmeli

testler

ve

gruplandırma/sınıflandırma alıştırmalarının kullanımı sınırlı olan alıştırma türleri
arasında yer almaktadır (bk. Grafik 36). A2 düzeyindeki çalışma kitabında kelime
öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı (5) A2 düzeyindeki ders kitabıyla aynıdır. A2
düzeyindeki çalışma kitabında kelime öğretiminde ders kitabından farklı olarak birer kez
kullanılan bulmacaya ve çoktan seçmeli teste yer verilmiştir.
Öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde yedi alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Bu alıştırma türlerinden kelime tamamlama, dönüştürme,
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleridir. Ancak kelime tamamlama alıştırmalarının kullanım sıklığı diğer
alıştırma türlerinin (boşluk doldurma, cümle kurma, doğru kelimeyi seçme, dönüştürme,
eşleştirme, işaretleme, kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma) toplam
kullanım sıklığından daha yüksektir (bk. Grafik 36). A2 düzeyindeki çalışma kitabında
dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı (8) A2 düzeyindeki ders kitabına
göre (6) artmıştır. Dil bilgisi öğretiminde A2 düzeyindeki çalışma kitabında aynı
düzeydeki ders kitabından farklı olarak doğru kelimeyi seçme, eşleştirme ve işaretleme
alıştırma türlerine yer verilmiştir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki kitaplar kendi içlerinde
beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri açısından değerlendirildiğinde; çalışma
kitabında dinleme ve okuma becerisi alanlarında ders kitabında kullanılan alıştırma türü
sayısının azaldığı, yazma ve dil bilgisi becerisi alanlarında kullanılan alıştırma türü
sayısının arttığı, kelime öğretimi alanında ise aynı kaldığı görülmektedir.
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3.9. A1-A2 DÜZEYİNDEKİ DERS KİTAPLARINDA BECERİ
ALANLARINDA

KULLANILAN

ALIŞTIRMA

TÜRLERİ

VE

KULLANIM SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Çalışmanın bu bölümünde öğretim setlerinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
kullanılan alıştırmalar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma işlemi aynı öğretim setinde yer
alan A1 ve A2 düzeyindeki ders kitapları arasında aynı beceri alanında kullanılan
alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları arasında yapılmıştır. Elde edilen bulgulardan
yararlanılarak öğretim setlerinde temel seviyedeki (A1-A2) ders kitaplarında kullanılan
benzer ve farklı alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları göz önünde bulundurularak
yorumlanmıştır.

3.9.1. Dinleme Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 37’de
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 37: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Dinleme Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 37’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyindeki ders kitaplarında dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı
(10) aynıdır. Alıştırma türlerinden; boşluk doldurma, dikte, doğru-yanlış, işaretleme,
metne dayalı sorular, sıralama, tablo doldurma ve tanıma uygun görseli bulma
alıştırmaları olmak üzere sekiz alıştırma türünden her iki ders kitabında da
yararlanılmıştır. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan doğru kelimeyi seçme ve form
doldurma alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir. Bu
alıştırmaların yerini A2 düzeyindeki ders kitabında bilgi düzeltme ve var-yok alıştırmaları
almıştır. A1 düzeyindeki ders kitabında bir kez kullanılan doğru-yanlış alıştırmalarının
kullanım sıklığı A2 düzeyindeki ders kitabında artmıştır. Her iki ders kitabında da dikte
alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
Dikte alıştırmaları, metinlerde boş bırakılan yerlerin dinleme metni doğrultusunda
kelimelerin yazılması şeklinde tasarlanmıştır. Bu tür dikte alıştırmalarının dinlemeanlama becerisi gözden geçirmekten uzak olduğu için A2 düzeyindeki ders kitabında
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kullanımının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dikte alıştırmalarının yerine dinlemeanlama odaklı alıştırma türlerinin kullanılması daha uygun olacaktır.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında dinleme becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıkları Grafik 38’de karşılaştırılmalı
olarak verilmiştir.
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Grafik 38: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Dinleme
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 38’de görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında
dinleme becerisi alanında sekiz alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki ders kitabında
10 alıştırma türü kullanılmıştır. Boşluk doldurma, dikte, doğru-yanlış, eşleştirme,
işaretleme, metne dayalı sorular ve tablo doldurma alıştırmaları olmak üzere yedi
alıştırma türüne her iki ders kitabında da yer verilmiştir. A2 düzeyindeki ders kitabında
cümle tamamlama, sıralama ve var-yok alıştırma türlerinin kullanımıyla alıştırma türü
çeşitliliği artmıştır. A1 düzeyindeki ders kitabında sesletime yönelik kullanılan dinleme
tekrar etme alıştırmalarına ise A2 düzeyindeki ders kitabında verilmemiştir. A1
düzeyindeki ders kitabında kullanılan dikte alıştırmasının kullanım sıklığı diğer alıştırma
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türlerinin toplam kullanım sıklığından daha fazladır. Ancak A2 düzeyindeki ders
kitabında dikte alıştırmalarının kullanım sıklığının azaldığı görülmektedir. Bu alıştırma
türünün yerine dinleme-anlama odaklı metne dayalı sorulara, işaretleme ve eşleştirme
alıştırmalarına yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle de A2 düzeyindeki ders kitabında
kullanılan alıştırma türlerinin kullanım sıklığı A1 düzeyindeki ders kitabına göre daha
dengeli bir dağılım göstermektedir. A2 düzeyindeki ders kitabında da kullanılan dikte
alıştırmalarında kelime düzeyinden cümle düzeyine doğru geçiş yapıldığı (bk. s. 30, 39,
44) görülmektedir. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan; doğru-yanlış, eşleştirme,
işaretleme ve metne dayalı sorulardan oluşan alıştırma türlerinin A2 düzeyindeki ders
kitabında kullanım sıklıkları artmıştır. Bu durum, A2 düzeyindeki ders kitabında yer alan
alıştırmaların daha çok dinleme-anlama üzerine kurgulandığını göstermektedir.
Dinleme becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
ders kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ile kullanım sıklıkları Grafik 39’da
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 39: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında
Dinleme Alıştırmalarının Karşılaştırılması
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Grafik 39’da görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında dinleme becerisi alanında altı alıştırma türünden, A2 düzeyindeki ders kitabında
dört alıştırma türünden yararlanılmıştır. Boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler, doğruyanlış ve metne dayalı sorular her iki ders kitabında da kullanılan ortak alıştırma türleri
arasında yer almaktadır. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan eşleştirme
alıştırmasına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir. Alfabenin öğretimi ilk
ünitelerde yer aldığından harf tamamlama alıştırmasının A2 düzeyindeki ders kitabında
kullanılmaması olağan bir durumdur. A2 düzeyindeki ders kitabında boşluk doldurma,
çoktan seçmeli testler ve doğru-yanlış alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek üç alıştırma
türüdür. Dinleme becerisi alanında üç alıştırma türüne bağlı kalındığı ve alıştırma
çeşitliliğinin sağlanmadığı görülmektedir. Benzer alıştırma türlerinin sık sık kullanılması;
öğrencilerin motivasyonunun düşmesine, öğrencilerin ilgisinin azalmasına ve öğrenmeöğretme sürecinin sıradanlaşmasına sebep olabilir. Algılamaya yönelik olarak bilgi
boyutunda davranışların yoklanmasında kullanılan doğru-yanlış alıştırmaları ve çoktan
seçmeli testlerin seçici dinleme yoluyla kolaylıkla yapılabileceği unutulmamalıdır.
Ayrıca her iki alıştırma türü de seçme gerektiren alıştırma türüdür. Diğer bir ifadeyle şans
başarısını barındırmasından dolayı öğretmenlere öğrencilerin dinleme metnini anlayıp
anlamadığı konusunda sağlıklı geri bildirim veremeyebilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları açısından
Grafik 40’ta ele alınmıştır.

364

12

11

10
8
6
6
4

3
2 2

2

6
5

1

2

2

2 2

1 1

2
1

1 1

2 2
1

1 1

YENİ HİTİT A1 DK

Başlık seçme
Bilgi düzeltme
Boşluk doldurma
Çoktan seçmeli testler
Dikte
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
Form doldurma
İşaretleme
Metne dayalı sorular
Tablo doldurma

Bilgi düzeltme
Boşluk doldurma
Çoktan seçmeli testler
Dikte
Dinleme tekrar etme
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
İşaretleme
Sıralama
Tablo doldurma
Tanıma uygun görseli bulma
Var-Yok

0

YENİ HİTİT A2 DK

Grafik 40: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Dinleme Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 40’ta görüldüğü gibi dinleme becerisi alanında “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında 12, A2 düzeyindeki ders kitabında 11
alıştırma türü kullanılmıştır. Alıştırma türü açısından her iki kitapta da çeşitliliğin
sağlandığı söylenebilir. Boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler, dikte, doğru-yanlış,
eşleştirme, işaretleme ve tablo doldurma alıştırmaları olmak üzere yedi alıştırma türü her
iki kitapta kullanılan ortak alıştırmalardır. A1 düzeyindeki ders kitabında 12 farklı
alıştırma türü kullanılmasına rağmen dikte alıştırmasının kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türü olduğu görülmektedir. Ancak A2 düzeyindeki ders kitabında dikte
alıştırmasının yanı sıra işaretleme ve doğru-yanlış alıştırmaları olmak üzere üç alıştırma
türü ön plana çıkmaktadır. Bu durum, dikte alıştırmalarının A2 düzeyindeki ders
kitabında kullanım sıklığının azalmasıyla açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle A2 düzeyindeki
ders kitabında daha çok dinleme-anlama ağırlıklı alıştırmalara yer verildiği
görülmektedir.
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3.9.2. Konuşma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
konuşma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 45’te
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 41: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Konuşma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 41’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında 15 alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki ders kitabında 11 alıştırma
türü kullanılmıştır. Açık uçlu sorular, benzer metin oluşturma, betimleme, kelime ve
kavram havuzundan yararlanarak konuşma, kısa cevaplı sorular, oyun, sıralama, sorulara
cevap vererek konuşma ve sorulardan hareketle karşılıklı konuşma alıştırmaları her iki
ders kitabında da kullanılan ortak alıştırma türleridir. Her iki ders kitabında da kısa
cevaplı sorular kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türü arasında yer almaktadır. Benzer
metin oluşturma alıştırmaları da her iki ders kitabında da kullanım sıklığı yüksek diğer
bir alıştırma türüdür. Konuşma eyleminin cümle düzeyinde olduğu kısa cevaplı sorular
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dışında kullanılan konuşma alıştırmalarının sayıca yeterli olmadığı göze çarpmaktadır.
A2 düzeyindeki ders kitabında açık uçlu soruların kullanım sıklığının artması ve edebi
metin oluşturma alıştırmalarına yer verilmesi öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini
geliştirmek adına yerinde bir uygulama olarak görülebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında konuşma becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları karşılaştırılmalı olarak Grafik
42’de ele alınmıştır.
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Grafik 42: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Konuşma
Becerisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 42’de görüldüğü gibi konuşma becerisi alanında “Yedi İklim Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında 15, A2 düzeyindeki ders kitabında ise 12 alıştırma türünden
yararlanılmıştır. Açık uçlu sorular, betimleme, diyalog canlandırma, diyalog oluşturma,
görsel üzerine konuşma, karşılaştırma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak
konuşma, kısa cevaplı sorular, sorulara cevap vererek konuşma, sorulardan hareketle
konuşma alıştırmaları her iki ders kitabında da kullanılan ortak alıştırma türleridir. A1
düzeyindeki ders kitabında en yüksek kullanım sıklığına sahip olan diyalog canlandırma
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alıştırmalarının kullanım sıklığı A2 düzeyindeki ders kitabında düşmüştür. A1
düzeyindeki ders kitabında konuşma eyleminin cümle düzeyinde gerçekleştiği görsel
destekli sorulara cevap verme ve görsele uygun cümle söyleme alıştırmalarının yerini A2
düzeyindeki ders kitabında daha uzun konuşma gerektiren alıştırma türlerinin aldığı
görülmektedir. Bu durum, A2 seviyesinde öğrencilerden daha çok üretken alıştırmalar
yapması beklenildiğinden yerinde bir uygulamadır. Benzer şekilde A2 düzeyindeki ders
kitabında da üretken alıştırmalardan açık uçlu soruların kullanım sıklığı A1 düzeyindeki
ders kitabına oranla daha da artmıştır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında konuşma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 43’te
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 43: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında
Konuşma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 43’te görüldüğü gibi konuşma becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında aynı sayıda alıştırma türünden (11)
yararlanılmıştır. Benzer diyalog oluşturma, benzer metin oluşturma, betimleme, diyalog
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canlandırma, diyalog oluşturma, görsele uygun cümle söyleme, kelime ve kavram
havuzundan yararlanarak konuşma alıştırmaları her iki ders kitabında da kullanılan ortak
alıştırma türleridir. A1 düzeyindeki ders kitabında cümle düzeyinde konuşma eylemi
gerektiren duruma uygun ifade söyleme ve görsel destekli sorulara cevap verme
alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir. Benzer şekilde görsele
uygun cümle söyleme alıştırmalarının kullanımı A2 düzeyindeki ders kitabında sınırlıdır.
Bu alıştırmaların yerini A2 düzeyindeki ders kitabında öğrencileri anlatım becerileri
geliştirmeye yönelik alıştırma türlerinin (açık uçlu sorular, edebi metin oluşturma, görsel
üzerine konuşma) aldığı görülmektedir. Fakat bu alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları
sınırlıdır. A1 düzeyindeki ders kitabında en yüksek kullanım sıklığına sahip olan
alıştırmalarından biri olan diyalog canlandırma alıştırmalarının kullanım sıklığı
beklenildiği gibi A2 düzeyindeki ders kitabında düşmüştür. Benzer diyalog oluşturma ve
benzer metin oluşturma alıştırma türleri her iki ders kitabında da kullanım sıklığı yüksek
olan diğer alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Diyalog oluşturma alıştırmasının
kullanım sıklığı A1 düzeyindeki ders kitabına göre A2 düzeyindeki ders kitabında sınırlı
olarak artmıştır. Benzer diyalog oluşturma alıştırmalarının yerine öğrencilerin
üretkenliklerini geliştirmesi açısından diyalog tamamlama alıştırmalarına yer verilmesi
veya diyalog oluşturma alıştırmalarının kullanım sıklığının artırılması gerekmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
konuşma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları
karşılaştırılmalı olarak Grafik 44’te ele alınmıştır.
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Grafik 44: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Konuşma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 44’te görüldüğü gibi konuşma becerisi alanında “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında 10 alıştırma türü kullanılırken A2
düzeyindeki ders kitabında 12 alıştırma türü kullanılmıştır. Açık uçlu sorular, diyalog
oluşturma, görsel üzerine konuşma, karşılaştırma, kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak konuşma, kısa cevaplı sorular, sorulardan hareketle konuşma ve tartışma
alıştırmaları olmak üzere toplam sekiz alıştırma türüne de her iki ders kitabında da yer
verilmiştir. Her iki kitapta da yer alan alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında
dengeli bir dağılım gösterdiği söylenebilir. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan
diyalog canlandırma alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir.
Benzer şekilde A2 düzeyindeki ders kitabında cümle düzeyinde konuşma alıştırmalara
yer verilmemiştir. Yarı üretken ve üretken alıştırma türleri tercih edilmiştir.
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3.9.3. Okuma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında okuma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 45’te
karşılaştırmalı olarak verilmiştir:
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Grafik 45: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Okuma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 45’te görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında okuma becerisi alanında 10, A2 düzeyindeki ders kitabında beş alıştırma
türü kullanılmıştır. A2 düzeyindeki ders kitabında kullanılan alıştırma türü sayısı A1
düzeyindeki ders kitabına göre yarı yarıya düşmüştür. A1 düzeyindeki ders kitabında
kullanılan; başlık seçme, bilgi düzeltme, form doldurma, sıralama, tablo doldurma ve varyok alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir. A2 düzeyindeki ders
kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak sadece işaretleme alıştırması
kullanılmıştır. Her iki ders kitabında; boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme ve metne
dayalı sorular en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleri arasında yer almaktadır.
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Bu alıştırma türlerinden doğru-yanlış ve eşleştirme alıştırmaları seçme gerektiren
alıştırmalardır. Bu iki alıştırma türü de kısa cevap gerektiren boşluk doldurma ve metne
dayalı sorularla desteklenmiştir. Seçme gerektiren bu iki alıştırma türü de kısa cevap
gerektiren boşluk doldurma ve yazma becerisiyle bütünleşik olarak kullanılan metne
dayalı sorularla desteklenmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviye
(A1-A2) ders kitaplarında okuma-anlama becerisinin gözden geçirilmesinde bu dört
alıştırma türünün ön plana çıktığı söylenebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında okuma becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları karşılaştırılmalı olarak Grafik
46’da ele alınmıştır.
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Grafik 46: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Okuma
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında okuma becerisi
bağlamında kullanılan alıştırma türü sayısı birbirine yakındır. A1 düzeyindeki ders
kitabında sekiz alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki ders kitabında dokuz alıştırma
türü kullanılmıştır. Boşluk doldurma, sıralama ve var-yok alıştırmaları her iki kitapta da
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kullanılan ortak alıştırma türlerindendir. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan çizme
alıştırmalarına ve çoktan seçmeli testlere A2 düzeyindeki ders kitabında yer
verilmemiştir. Bu alıştırma türlerinin yerini A2 düzeyindeki ders kitabında bilgi transferi
gerektiren form doldurma, işaretleme ve tablo doldurma alıştırmaları almıştır. Alıştırma
türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında metne dayalı sorular, doğru-yanlış ve
eşleştirme alıştırmalarının her iki ders kitabında da en yüksek kullanım sıklığına sahip ilk
üç alıştırma olduğu görülmektedir. Özellikle her iki ders kitabında da en yüksek kullanım
sıklığına sahip olan metne dayalı soruların toplam kullanım sıklığı diğer alıştırma
türlerinin toplam kullanım sıklığından daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle okuma becerisi
alanında bu alıştırma türüne çok bağlı kalınmıştır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında okuma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 47’de
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 47: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında
Okuma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
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Grafik 47’de görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
ders kitaplarında okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü sayıları birbirine
yakındır. A1 düzeyindeki ders kitabında altı, A2 düzeyindeki ders kitabında ise sekiz türü
alıştırma kullanılmıştır. Her iki ders kitabında da hemen hemen aynı alıştırma türlerine
yer verilmiştir. Sadece A2 düzeyindeki ders kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından
farklı olarak birer kez kullanılan cümle tamamlama ve metin tamamlama alıştırmalarına
yer verilmiştir. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan boşluk doldurma, eşleştirme ve
sıralama alıştırmalarının kullanım sıklığı A2 düzeyindeki ders kitabında azalmıştır.
Çoktan seçmeli testler, metne dayalı sorular ve doğru yanlış alıştırmaları her iki ders
kitabında da en yüksek kullanım sıklığına sahip ilk üç alıştırma türü arasında yer
almaktadır. Diğer bir ifadeyle seçme gerektiren eşleştirme ve çoktan seçmeli testler kısa
cevap gerektiren metne dayalı sorularla desteklenmiştir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
konuşma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları
karşılaştırılmalı olarak Grafik 48’de ele alınmıştır.
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Grafik 48: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Okuma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
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“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
okuma becerisi alanında aynı sayıda (12) alıştırma türü kullanılmıştır. Söz konusu kitaplar
okuma becerisi alanında en çok alıştırma türünün kullanıldığı ders kitaplarıdır. Başlık
seçme, bilgi düzeltme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, eşleştirme,
işaretleme, metne dayalı sorular, sıralama ve var-yok alıştırmaları her iki ders kitabında
da kullanılan ortak alıştırma türleri arasında yer almaktadır. A1 düzeyindeki ders
kitabında alıştırma türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında; doğru-yanlış, eşleştirme,
işaretleme ve metne dayalı soru alıştırma türlerinin kullanımı öne çıkmaktadır. Diğer
alıştırma türlerinden sadece birer kez yararlanıldığı görülmektedir. A2 düzeyindeki ders
kitabında yer alan alıştırma türleri daha dengeli bir dağılım göstermektedir. A2
düzeyindeki ders kitabında seçme gerektiren doğru-yanlış, eşleştirme ve işaretleme
alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir. A1 düzeyindeki ders
kitabında yüksek kullanım sıklığına sahip olan metne dayalı sorulara A2 düzeyindeki ders
kitabında daha az yer verilmiştir. A2 düzeyinde öğrencilerin kelime ve cümle bilgisinin
artmasına paralel olarak metni anlama düzeyleri ve buna bağlı olarak yazma becerilerinde
gelişme görüleceğinden metne dayalı soruların kullanım sıklığının A2 düzeyindeki ders
kitabında daha çok kullanılması daha uygun olacaktır.

3.9.4. Yazma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarına göre
yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 49’da ele
alınmıştır.
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Grafik 49: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Yazma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 49’da görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında 17 alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki ders kitabında 11 alıştırma
türü kullanılmıştır. Kullanılan alıştırma türlerine bakıldığında; açık uçlu sorular, benzer
metin oluşturma, betimleme, diyalog oluşturma, kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak yazma, sorulara cevap vererek yazma alıştırmalarının her iki ders kitabında
da kullanıldığı görülmektedir. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan; boşluk
doldurma, cümle tamamlama, form doldurma, görsel destekli sorulara cevap verme ve
kısa cevaplı sorulardan oluşan kelime veya cümle düzeyinde yazma alıştırmalarına A2
düzeyindeki ders kitabında yer verilmediği de görülmüştür. Diğer bir ifadeyle cümle
düzeyinde yazma alıştırmalarının yerini A2 düzeyindeki ders kitabında metin düzeyinde
yazma alıştırmalarının aldığı (edebi metni oluşturma, metin tamamlama ve özetleme)
görülmektedir. Fakat bu alıştırma türlerinin kullanım sıklığı da sınırlıdır. Açık uçlu
soruların kullanım sıklığının A2 düzeyindeki ders kitabında artmasına rağmen serbest
yazma alıştırma türleri ve mevcut olanlarında da kullanımı sınırlıdır.
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“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında yazma becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 50’de karşılaştırmalı
olarak verilmiştir:
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Grafik 50: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Yazma
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 50’de yer alan verilere göre “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında yazma becerisi alanında 14, A2 düzeyindeki ders düzeyindeki kitabında ise 17
alıştırma türü kullanılmıştır. Her iki ders kitabında da açık uçlu sorular, benzer metin
oluşturma, betimleme, cümle tamamlama, diyalog oluşturma, form doldurma, görsel
destekli sorulara cevap verme, görsele uygun cümle yazma, kelime ve kavram
havuzundan yararlanarak yazma olmak üzere dokuz alıştırma türünden yararlanılmıştır.
Bu alıştırma türlerinden açık uçlu sorular, betimleme ve diyalog oluşturma
alıştırmalarının kullanım sıklıkları beklenildiği gibi A2 düzeyinde artış göstermiştir.
Benzer şekilde kontrollü yazma alıştırmalarından benzer metin oluşturma, cümle
tamamlama, diyalog tamamlama, görsel destekli ve sorulara cevap verme alıştırmalarının
kullanım sıklıkları A2 düzeyindeki ders kitabında düşmüştür.
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“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında yazma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 51’de
gösterilmiştir:
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Grafik 51: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında
Yazma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 51 değerlendirildiğinde yazma becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 düzeyindeki ders kitabında 18, A2 düzeyindeki ders kitabında ise 12 alıştırma
türü kullanıldığı görülmektedir. Açık uçlu sorular, benzer diyalog oluşturma, betimleme,
cümle tamamlama, görsele uygun cümle yazma, kelime ve kavram havuzundan
yararlanarak yazma ve not yazma alıştırmaları olmak üzere sekiz alıştırma türünden her
iki ders kitabında da yararlanılmıştır. Mektup yazma, sıralama ve sorulara cevap vererek
yazma alıştırmalarına sadece A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmiştir. A2
düzeyindeki ders kitabında kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri; cümle
tamamlama, görsele uygun cümle yazma ve kelime ve kavram havuzundan yararlanarak
yazma gibi kontrollü yazma alıştırmalarıdır. Diğer bir ifadeyle cümle düzeyinde yazma
gerektiren alıştırma türlerinin kullanımına A2 düzeyindeki ders kitabında da devam
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edilmiştir. Buna bağlı olarak A2 düzeyindeki ders kitabında serbest yazma alıştırma
türlerinin sayısının az ve var olanların da kullanım sıklığının sınırlı olduğu görülmektedir.
Yazma becerisi alanında “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyindeki ders kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik
52’de ele alınmıştır.
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Grafik 52: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Yazma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 52’de görüldüğü gibi yazma becerisi alanında “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 düzeyindeki ders kitabında 14, A2 düzeyindeki ders kitabında 10 alıştırma türü
kullanılmıştır. Benzer metin oluşturma, cümle tamamlama, duruma uygun ifade yazma,
form doldurma, özgün ürün oluşturma ve sorulara cevap vererek yazma alıştırmaları
olmak üzere altı alıştırma türüne her iki ders kitabında da yer verilmiştir. Her iki ders
kitabında da cümle tamamlama alıştırması kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür.
Benzer diyalog oluşturma, boşluk doldurma, diyalog tamamlama, görsel destekli sorulara
cevap verme, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma ve kısa cevaplı sorular
gibi cümle düzeyinde yazma gerektiren kontrollü yazma alıştırmalarına A2 düzeyindeki
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ders kitabında yer verilmemiştir. Buna karşın açık uçlu sorular, metin tamamlama ve
edebi metin oluşturma gibi serbest yazma alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında
yer verilmiştir. Fakat bu alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları göz önünde
bulundurulduğunda serbest yazma alıştırmalarının yeterli olmadığı görülmektedir.

3.9.5. Kelime Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında kelime
öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 53’te bir araya
getirilmiştir.
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Grafik 53: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Kelime Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 53’te yer alan verilere bakıldığında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde 12, A2 düzeyindeki ders kitabında dört
alıştırma türünden yararlanıldığı görülmektedir. Boşluk doldurma, eşleştirme ve oyun
alıştırmaları her iki ders kitabında da kullanılan ortak alıştırma türleridir. A2 düzeyindeki
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ders kitabında kullanılan alıştırma türü sayısı ve kullanım sıklıklarına bakıldığında
alıştırma çeşitliliğinin sağlanmadığı, boşluk doldurma ve eşleştirme odaklı kelime
öğretimi yapıldığı görülmektedir. Her iki ders kitabında yer alan alıştırma türlerinin
tasarımları da incelendiğinde kelime öğretiminde kelimelerin anlam ve kullanım yönüyle
ele alındığı alıştırmaların sayısının sınırlı olduğu söylenebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında kelime öğretiminde
kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 54’te gösterilmiştir.
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Grafik 54: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Kelime
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 54’te yer alan verilere bakıldığında “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında kelime öğretiminde beş, A2 düzeyindeki ders kitabında ise altı alıştırma
türünden

yararlanıldığı

görülmektedir.

Boşluk

doldurma,

eşleştirme,

gruplandırma/sınıflandırma, işaretleme ve kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmaları
her iki ders kitabında da kullanılan alıştırma türleridir. Kelime öğretimi için A2
düzeyindeki ders kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak bir kez oyundan
yararlanılmıştır. Her iki ders kitabında da kullanım sıklığı en yüksek üç alıştırma türü
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boşluk doldurma, eşleştirme ve kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmalarıdır. Kelime
öğretiminde alıştırmalarda çeşitlilik görülmemektedir. Ancak kullanılan alıştırma
türlerinin tasarımları göz önünde bulundurulduğunda kelime öğretiminde kelimelerin
anlam ve kullanım boyutu yer verildiği söylenebilir.
Kelime öğretimi için “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders
kitaplarında kelime kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 55’te
görselleştirilerek sunulmuştur.
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Grafik 55: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında
Kelime Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 55’te görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında kelime öğretiminde yedi, A2 düzeyindeki ders kitabında beş alıştırma türünden
yararlanılmıştır. Boşluk doldurma, eşleştirme ve kelimeyi cümle içinde kullanma
alıştırmaları her iki ders kitabında kullanılan ortak alıştırma türleri arasında yer
almaktadır.

A1

düzeyindeki

ders

kitabında

kullanılan;

bulmaca,

gruplandırma/sınıflandırma, harf tamamlama ve işaretleme alıştırmalarına A2
düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir. A2 düzeyindeki ders kitabında A1
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düzeyindeki ders kitabından farklı olarak çoktan seçmeli testlere ve oyuna yer verilmiştir.
Fakat bu alıştırma türlerinin kullanımı sıklığı da sınırlıdır. Boşluk doldurma, eşleştirme
ve kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmaları her iki ders kitabında da kullanım sıklığı
en yüksek ilk üç alıştırma türü arasında yer almaktadır. Temel seviye ders kitaplarında
kelimelerin anlam ve kullanım boyutunda ele alınan alıştırma türlerinin de sınırlı olduğu
söylenebilir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
kelime öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 56’da
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
20
18

18
16

16
14
12
10

8

8

8
6

YENİ HİTİT A1

1

İşaretleme

1

Gruplandırma/Sınıflandırma

1

Farklı kelimeyi bulma

Gruplandırma/Sınıflandırma

Eşleştirme

Bulmaca

Çoktan seçmeli testler

Boşluk doldurma

0

3

Eşleştirme

2

Boşluk doldurma

1

2

2

Harfleri karışık verilmiş…

4

YENİ HİTİT A2 DK

Grafik 56: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Kelime Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 56’da görüldüğü üzere “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki ders kitabında kelime öğretiminde altı, A2 düzeyindeki ders kitabında beş
alıştırma türü kullanılmıştır. Boşluk doldurma, eşleştirme ve gruplandırma/sınıflandırma
alıştırmaları her iki ders kitabında da kullanılan ortak alıştırma türleridir. A1 düzeyindeki
ders kitabında kullanılan bulmaca, çoktan seçmeli testler ve harfleri karışık verilmiş
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kelimeleri düzeltme alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir.
Farklı kelimeyi bulma ve işaretleme alıştırmalarına sadece A2 düzeyindeki ders kitabında
yer verilmiştir. Boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları her iki ders kitabında da en
yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleridir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
temel seviye kitaplarında kelime öğretiminde kullanılan alıştırmaların kelime ve anlam
düzeyinde yoğunlaştığı, kelimenin kullanımına yönelik alıştırmalara yer verilmediği
görülmektedir.

3.9.6. Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında dil
bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 57’de bir
araya getirilmiştir.
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Grafik 57: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Dil Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
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Grafik 57’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
ders kitabında dil bilgisi öğretiminde sekiz, A2 düzeyindeki ders kitabında ise yedi
alıştırma türü kullanılmıştır. Her iki kitapta da kullanılan alıştırma türü sayısı birbirine
yakındır. Boşluk doldurma, cümle kurma, dönüştürme, eşleştirme, kelime tamamlama ve
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları her iki ders kitabında da
kullanılan alıştırma türleridir. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan doğru kelimeyi
seçme ve tablo doldurma alıştırmalarına A2 düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir.
İşaretleme alıştırması sadece A2 düzeyindeki ders kitabında kullanılmıştır. Alıştırma
türlerinin kullanım sıklığına bakıldığında kelime tamamlama alıştırmalarının her iki ders
kitabında da en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türü olduğu tespit edilmiştir.
Kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmasının ise A2 düzeyindeki ders
kitabında kullanım sıklığı artmıştır.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında dil bilgisi
öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 58’de bir araya
getirilmiştir.
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Grafik 58: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında Dil Bilgisi
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
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Grafik 58’de görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında
dil bilgisi öğretiminde beş, A2 düzeyindeki ders kitabında ise altı alıştırma türünden
yararlanılmıştır. Boşluk doldurma, cümle kurma, dönüştürme, kelime tamamlama ve
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmalarına her iki ders kitabında
da yer verilmiştir. A2 düzeyindeki ders kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı
olarak işaretleme alıştırması kullanılmıştır ancak kullanım sıklığı sınırlıdır. A1
düzeyindeki ders kitabında en yüksek kullanım sıklığına sahip olan kelime tamamlama
ve boşluk doldurma alıştırmalarının kullanım sıklığı A2 düzeyindeki ders kitabında
düşmüştür. A2 düzeyindeki ders kitabında dönüştürme alıştırmaları en yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türüdür.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında dil bilgisi
öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 59’da bir araya
getirilmiştir.
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Grafik 59: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders Kitaplarında
Dil Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
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Grafik 59’da görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında dil bilgisi öğretiminde altı, A2 düzeyindeki ders kitabında ise yedi alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Boşluk doldurma, cümle kurma, dönüştürme, kelime
tamamlama, kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma ve yazım yanlışlarını
düzeltme alıştırmaları her iki ders kitabında kullanılan ortak alıştırma türleridir. A2
düzeyindeki ders kitabında A1 düzeyindeki ders kitabından farklı olarak çoktan seçmeli
testlere yer verilmiştir ancak bu alıştırma türünün kullanım sıklığı sınırlıdır. Her iki ders
kitabında da kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma ve kelime tamamlama
alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında dil
bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 60’ta
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
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Grafik 60: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Ders
Kitaplarında Dil Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 60’ta görüldüğü “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders
kitabında dil bilgisi öğretiminde yedi, A2 düzeyindeki ders kitabında ise altı alıştırma
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türünden yararlanılmıştır. Her iki kitapta da kullanılan alıştırma türü çeşitliliği birbirine
yakındır. Boşluk doldurma, doğru kelimeyi seçme, dönüştürme, kelime tamamlama ve
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları her iki ders kitabında da
kullanılmaktadır. A1 düzeyindeki ders kitabında kullanılan çoktan seçmeli testlere A2
düzeyindeki ders kitabında yer verilmemiştir. Bu alıştırma türünün yerini A2 düzeyindeki
ders kitabında cümle kurma alıştırmaları almıştır. Her iki ders kitabında da kelime
tamamlama alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Benzer
şekilde boşluk doldurma alıştırmalarının her iki ders kitabında da kullanım sıklığı
birbirine yakındır. Dönüştürme alıştırmalarının kullanım sıklığında birleşik cümlelerin
öğretimine paralel olarak A2 düzeyindeki ders kitabında artış görülmektedir.

3.10. A1-A2 DÜZEYİNDEKİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA BECERİ
ALANLARINDA

KULLANILAN

ALIŞTIRMA

TÜRLERİ

VE

KULLANIM SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Çalışmanın bu bölümünde A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kullanılan
alıştırma türleri beceri alanlarına göre karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma işlemi aynı
öğretim setinde yer alan A1 ve A2 seviyesi çalışma kitaplarında aynı beceri alanında
kullanılan alıştırma türü, alıştırma türü sayısı ve alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları
arasında yapılmıştır. Çalışma kitaplarında dinleme becerisi alanında alıştırmalara sadece
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” ders kitabı
setlerinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yer verildiğinden karşılaştırma
işlemi sadece söz konusu bu iki öğretim seti arasında yapılmıştır. Çalışma kitaplarında
konuşma becerisi için sadece “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabı değerlendirilmiştir. A2 düzeyindeki çalışma kitabında “Konuşma” bölümü
yer almasına karşın bu bölümde öğrencilerin konuşma yapmasını gerektirecek
alıştırmalara yer verilmemiştir. Elde edilen bulgulardan yararlanılarak öğretim setlerinde
temel düzey çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları
karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
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3.10.1. Dinleme Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
Dinleme becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıkları Grafik 61’de bir araya
getirilmiştir.
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Grafik 61: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Dinleme Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 61’de görüldüğü gibi dinleme becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında dokuz, A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise
yedi alıştırma türü tespit edilmiştir. Çoktan seçmeli testler, dikte, işaretleme, metne dayalı
sorular ve sıralama alıştırmaları her iki çalışma kitabında kullanılan ortak alıştırma
türleridir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan; çizme, doğru kelimeyi seçme,
eşleştirme ve var-yok alıştırmalarına A2 düzeyindeki çalışma kitabında yer verilmemiştir.
Bu alıştırmaların yerini A2 düzeyindeki çalışma kitabında doğru-yanlış ve tanıma uygun
görseli seçme alıştırmaları almıştır. A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kullanılan
alıştırma türleri ve kullanım sıklıklarına açısından bakıldığında daha çok seçme
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gerektiren alıştırma türlerine (çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, işaretleme, sıralama)
yer verildiği görülmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” seti çalışma kitaplarında dinleme alıştırmalarına yer
verilen diğer bir öğretim setidir. A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yer alan
dinleme alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 62’de bir araya getirilmiştir.
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Grafik 62: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Dinleme Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 62’de görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında sadece dikte alıştırmalarına yer verilirken A2 düzeyindeki çalışma
kitabında ise beş farklı alıştırma türü kullanılmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında
dikte alıştırmalarının yanı sıra dinleme-anlama odaklı alıştırma türlerinin (çoktan seçmeli
testler, doğru-yanlış, eşleştirme, sıralama) kullanıldığı görülmektedir.
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3.10.2. Okuma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
Öğretim setlerinde yer alan tüm A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında okuma
becerisi alanında alıştırmalara yer verilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin
A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında okuma becerisi için kullanılan alıştırma
türleri ve kullanım sıkları Grafik 63’te karşılaştırılmıştır.
18

16

16
14
12
10
8

2

9

8

6

6
4

9

8

4
2

4
1

1

2

2

3
1

İSTANBUL A1 ÇK

Boşluk doldurma
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
İşaretleme
Metne dayalı sorular
Tanıma uygun görseli seçme

Bilgi düzeltme
Boşluk doldurma
Çoktan seçmeli testler
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
Gruplandırma/Sınıflandırma
Metne dayalı sorular
Sıralama
Var-Yok

0

İSTANBUL A2 ÇK

Grafik 63: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Okuma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 63’e göre okuma becerisi alanında “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
düzeyindeki çalışma kitabında dokuz, A2 düzeyindeki çalışma kitabında altı alıştırma
türünden yararlanılmıştır. Her iki çalışma kitabında da boşluk doldurma, doğru-yanlış,
eşleştirme, metne dayalı sorular olmak üzere dört alıştırma türüne yer verilmiştir. A1
düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan; bilgi düzeltme, çoktan seçmeli testler,
gruplandırma/sınıflandırma, sıralama ve var-yok alıştırmalarına A2 düzeyindeki çalışma
kitabında yer verilmemiştir. Her iki çalışma kitabında da metne dayalı sorular, doğruyanlış ve eşleştirme alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleridir. Bu
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durum, A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında aynı beceri alanında kullanılan alıştırma
türleri ve kullanım sıklıklarıyla benzerlik oluşturmaktadır.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında okuma becerisi
alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 64’teki gibidir.
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Grafik 64: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma Kitaplarında Okuma
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 64’e göre okuma becerisi alanında “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında 11, A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise 10 alıştırma türüne yer
verilmiştir. Her iki çalışma kitabında da alıştırma çeşitliliğinin sağlandığı söylenebilir.
Boşluk doldurma, cümle tamamlama, çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, eşleştirme,
metne dayalı sorular, sıralama ve tablo doldurma alıştırmaları olmak üzere sekiz alıştırma
türünden her iki çalışma kitabında da yararlanılmıştır. A1 düzeyindeki çalışma kitabında
kullanılan çizme, form doldurma ve işaretleme alıştırmalarına A2 düzeyindeki çalışma
kitabında yer verilmemiştir. Gruplandırma/sınıflandırma ve var-yok alıştırmalarına ise
sadece A2 düzeyindeki çalışma kitabında yer verilmiştir. Her iki çalışma kitabında da
metne dayalı sorular kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türüdür. Bu durum A1 ve A2
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düzeyindeki ders kitaplarında aynı beceri alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım
sıklıklarıyla benzerlik oluşturduğunu göstermektedir.
Okuma becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 65’te
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
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Grafik 65: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Okuma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 65’e göre “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma
kitaplarında aynı sayıda alıştırma türünden (8) yararlanılmıştır. Boşluk doldurma, çoktan
seçmeli testler, diyalog tamamlama, eşleştirme ve sıralama alıştırmaları her iki çalışma
kitabında kullanılan alıştırma türleridir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan
doğru-yanlış, tanıma uygun görseli seçme ve var-yok alıştırmalarına A2 düzeyindeki
çalışma kitabında yer verilmemiştir. Bu alıştırmaların yerini A2 düzeyindeki çalışma
kitabında cümle tamamlama, metne dayalı sorular ve metin tamamlama alıştırmaları
almıştır. Eşleştirme ve çoktan seçmeli alıştırmalar her iki çalışma kitabında da kullanım
sıklığı en yüksek iki alıştırma türüdür. Bu durum, A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında
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aynı beceri alanında yer alan alıştırma türleriyle karşılaştırıldığında çalışma kitaplarında
daha çok seçme gerektiren alıştırma türlerine yer verildiği görülmektedir. A1 ve A2
düzeyindeki ders kitaplarında bu beceri alanında en yüksek kullanım sıklığına sahip olan
alıştırma türlerinden metne dayalı sorulara A1 düzeyindeki çalışma kitabında yer
verilmemiştir. A2 düzeyindeki çalışma kitabında aynı alıştırma türünün kullanım sıklığı
sınırlıdır.
Okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarına göre Grafik
66’da karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
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Grafik 66: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Okuma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 66’ya göre “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma
kitabında sekiz, A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise dokuz alıştırma türünden
yararlanılmıştır. Çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, eşleştirme, işaretleme, metne dayalı
sorular, sıralama ve var-yok alıştırmaları her iki çalışma kitabında kullanılan alıştırma
türleridir. Cümle tamamlama alıştırmasına sadece A1 düzeyindeki çalışma kitabında yer
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verilirken başlık seçme ve tablo doldurma alıştırmalarına sadece A2 düzeyindeki çalışma
kitabında yer verilmiştir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında eşleştirme, doğru-yanlış ve
çoktan seçmeli testler en yüksek kullanım sıklığına sahip iken A2 düzeyindeki çalışma
kitabında bu alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarında değişiklikler göze çarpmaktadır.
Diğer bir ifadeyle seçme gerektiren bu alıştırma türlerinden eşleştirme alıştırmasının
kullanım sıklığı düşmüştür. Doğru-yanlış ve işaretleme alıştırmalarının kullanım sıklığı
A2 düzeyindeki çalışma kitabında artmıştır. Bu bağlamda metne dayalı sorular kullanım
sıklığı A2 düzeyindeki çalışma kitabında yüksek oranda artış göstermiştir. Çalışma
kitaplarında okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türlerinde A1 ve A2
düzeyindeki ders kitaplarında olduğu gibi doğru-yanlış, eşleştirme ve işaretleme
alıştırmaları ön plana çıkmaktadır. Fakat A1 düzeyindeki ders kitabında en yüksek
kullanım sıklığına sahip metne dayalı soruların kullanımı A2 düzeyindeki ders kitabında
düşmüştür. Bu durum çalışma kitaplarıyla tezatlık oluşturmaktadır. Zira bu alıştırma
türünün kullanım sıklığı A2 düzeyindeki çalışma kitabında daha yüksektir.

3.10.3. Yazma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
Öğretim setlerinde yer alan tüm A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yazma
becerisi alanında alıştırmalara yer verilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” A1 ve
A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri
ve kullanım sıklıkları Grafik 67’de karşılaştırılmıştır.
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Grafik 67: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Yazma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 67’de görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında sekiz, A2 düzeyindeki çalışma kitabında yedi alıştırma türüne yer
verilmiştir. Cümle tamamlama, görsele uygun cümle yazma, kelime ve kavram
havuzundan yararlanarak yazma alıştırmaları her iki çalışma kitabında da kullanılan
alıştırma türleridir. A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yazma becerisi alanında
A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında kullanılan alıştırma türlerine de yer verilmiştir.
A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında cümle düzeyinde ve kontrollü yazma
alıştırma türlerine de yer verildiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle yazma becerisi
alanında ders kitaplarında edinilen bilgi ve becerileri uygulamaya yönelik serbest yazma
alıştırmalarından ziyade ders kitaplarındaki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik
alıştırma türlerine yer verildiği söylenebilir.
Yazma becerisi alanında “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma
kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 68’de
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 68: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma Kitaplarında Yazma
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 68’e göre yazma becerisi alanında “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında 13, A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise 10 alıştırma türüne yer
verilmiştir. Benzer metin oluşturma, betimleme, cümle tamamlama, diyalog tamamlama,
görsele uygun cümle yazma, kısa cevaplı sorular ve metin tamamlama alıştırmaları her
iki çalışma kitabında da kullanılan alıştırma türleridir. Her iki kitapta da cümle düzeyinde
yazma alıştırmalarının yanı sıra kontrollü ve serbest yazma alıştırmalarına yer verilmiştir.
Çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma türleri A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarıyla
benzerlik göstermektedir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında yazma
becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 69’da
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 69: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Yazma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım
Sıklıklarının Karşılaştırılması
Grafik 69’a göre yazma becerisi alanında “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve
A2 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan alıştırma türü sayısı (8) aynıdır. Cümle
tamamlama, görsele uygun cümle yazma, kısa cevaplı sorular ve sorulara cevap vererek
yazma alıştırması türlerine her iki çalışma kitabında da yer verilmiştir. Cümle tamamlama
alıştırmasının A2 düzeyindeki çalışma kitabındaki kullanım sıklığı diğer tüm alıştırma
türlerinin toplam kullanım sıklığından daha fazladır. Çalışma kitaplarında cümle
düzeyinde yazma alıştırmalarının yanı sıra kontrollü yazma alıştırmalarına yer verilmiştir.
Serbest yazma gerektiren alıştırma türlerinin sayısı düşüktür. Çalışma kitaplarında ders
kitaplarında yer verilen alıştırma türlerinden yararlanılmıştır. Cümle tamamlama
alıştırmaları ders kitaplarında olduğu gibi çalışma kitaplarında da yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türüdür.
Yazma becerisi alanında “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik
70’te karşılaştırılmıştır.
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Grafik 70: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Yazma Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 70’te görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında 12 alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki çalışma kitabında 14
alıştırma türü kullanılmıştır. Çalışma kitaplarında yazma becerisi alanında alıştırma
çeşitliliğinin sağlandığı görülmektedir. Cümle tamamlama, diyalog tamamlama, görsel
destekli sorulara cevap verme, görsele uygun cümle yazma, kısa cevaplı sorular, metin
tamamlama ve sıralama alıştırmaları her iki çalışma kitabında kullanılan alıştırma
türleridir. Her iki çalışma kitabında da cümle tamamlama alıştırmaları kullanım sıklığı en
yüksek alıştırma türüdür. A1 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan cümle düzeyindeki
yazma alıştırma türlerinin kullanım sıklığı A2 düzeyindeki çalışma kitabında azalmış
veya kullanılmamıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında metin düzeyinde yazma
gerektiren kontrollü ve serbest yazma alıştırma türlerine yer verilmiştir. Çalışma
kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ders kitaplarındakilerle benzerdir. Örneğin, cümle
tamamlama alıştırmaları hem ders hem de çalışma kitaplarında en yüksek kullanım
sıklığına sahip alıştırma türüdür.
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3.10.4. Kelime Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
Öğretim setlerinde yer alan tüm A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kelime
öğretimi için alıştırmalara yer verilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1
ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kelime öğretiminde kullanın alıştırma türleri ve
kullanım sıklıkları göre Grafik 71’de karşılaştırılmıştır.
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Grafik 71: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Kelime Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 71’de görüldüğü gibi kelime öğretimi için “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında sekiz, A2 düzeyindeki çalışma kitabında beş
alıştırma türüne yer verilmiştir. Boşluk doldurma, bulmaca, eşleştirme ve zincir
ayrıştırma alıştırmaları her iki çalışma kitabında yer alan alıştırma türleridir. Boşluk
doldurma ve eşleştirme alıştırmaları her iki çalışma kitabında kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleridir. Bu durum, A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarıyla benzerlik
göstermektedir.
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Kelime öğretiminde “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma
kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 72’de ele alınmıştır.
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Grafik 72: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma Kitaplarında Kelime
Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 72’de görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma
kitabında 13 alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki çalışma kitabında beş alıştırma
türü kullanılmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında alıştırma çeşitliliğinin
sağlanmadığı

görülmektedir.

Boşluk

doldurma,

bulmaca,

eşleştirme,

gruplandırma/sınıflandırma ve kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmaları her iki
çalışma kitabında da kullanılan alıştırma türleridir. Boşluk doldurma alıştırmaları her iki
çalışma kitabında da en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türüdür. Bu durum, A1
ve A2 düzeyindeki ders kitaplarıyla benzerlik göstermektedir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kelime
öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 73’te
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 73: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Kelime Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 73’te görüldüğü gibi kelime öğretiminde “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin
A1 düzeyindeki çalışma kitabında yedi, A2 düzeyindeki çalışma kitabında dokuz
alıştırma türü tespit edilmiştir. Boşluk doldurma, çoktan seçmeli testler, doğru kelimeyi
seçme, eşleştirme ve kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmaları olmak üzere beş
alıştırma türüne her iki çalışma kitabında da yer verilmiştir. A1 düzeyindeki çalışma
kitabında kullanılan harfleri karışık verilmiş kelimeleri düzeltme alıştırmalarına A2
düzeyindeki çalışma kitabında yer verilmemiştir. Bulmaca, farklı kelimeyi bulma ve
gruplandırma/sınıflandırma alıştırmaları A2 düzeyindeki kitabında bulunan farklı
alıştırma türleridir. A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında kelime öğretiminde
kullanılan alıştırma türü sayısı A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarından daha fazladır.
A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları ön
plana çıkarken çalışma kitaplarında bu alıştırmaların yanı sıra; doğru kelimeyi seçme,
çoktan seçmeli testler ve farklı kelimeyi bulma alıştırma türlerine de yer verilmiştir.
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Kelime öğretiminde “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıklarına yönelik veriler
Grafik 74’te ele alınmıştır.
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Grafik 74: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Kelime Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 74’te görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında altı, A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise beş alıştırma türünden
yararlanılmıştır. Boşluk doldurma, bulmaca, eşleştirme ve gruplandırma/sınıflandırma
alıştırmaları her iki çalışma kitabında kullanılan alıştırma türleridir. Var-yok ve verilen
harfle başlayan kelime yazma alıştırmalarına sadece A1 düzeyindeki çalışma kitabında;
çoktan seçmeli testlere ise sadece A2 düzeyindeki çalışma kitabında yer verilmiştir.
Ancak bu alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları sınırlıdır. Her iki çalışma kitabında da
boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları kullanım sıklıkları en yüksek alıştırma türleri
arasında yer almaktadır. Bu durum, A1 ve A2 düzeyindeki ders kitaplarıyla benzerlik
göstermektedir.
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3.10.5. Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türlerinin ve Kullanım Sıklıklarının
Karşılaştırılması
A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarının hepsinde dil bilgisi öğretimiyle ilgili
alıştırmalara yer verilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyindeki ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve
kullanım sıklıkları Grafik 75’te bir araya getirilmiştir.
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Grafik 75: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Dil Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 75’te görüldüğü gibi “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyindeki çalışma kitaplarında dil bilgisi öğretiminde sekiz alıştırma türüne yer
verilmiştir. Boşluk doldurma, cümle kurma, dönüştürme, kelime tamamlama ve
kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları olmak üzere beş alıştırma
türüne her iki çalışma kitabında da yer verilmiştir. Eşleştirme, tablo doldurma ve yazım
yanlışlarını düzeltme alıştırmalarına sadece A1 düzeyindeki çalışma kitabında; çoktan
seçmeli testler, işaretleme ve zincir ayrıştırma alıştırmalarına ise sadece A2 düzeyindeki
çalışma kitabında yer verilmiştir. Her iki çalışma kitabında da kelime tamamlama, boşluk
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doldurma ve dönüştürme alıştırmaları en yüksek kullanım sıklığına sahip alıştırma türleri
arasında yer almaktadır. Dönüştürme alıştırmalarının kullanım sıklığı A2 düzeyindeki
çalışma kitabında artış göstermiştir. Dil bilgisi öğretiminde çalışma kitaplarında
kullanılan alıştırma türleri ders kitaplarında kullanılan alıştırma türleriyle benzerlik
göstermektedir.
“Yedi İklim Türkçe” A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında dil bilgisi öğretiminde
kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 76’da karşılaştırılmıştır.
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Grafik 76: Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma Kitaplarında Dil
Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 76’da görüldüğü gibi “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma
kitaplarında sekiz tür alıştırma kullanılmıştır. Boşluk doldurma, cümle kurma, çoktan
seçmeli testleri, dönüştürme, kelime tamamlama, kelimelere uygun ekler getirerek boşluk
doldurma ve zincir ayrıştırma alıştırmaları olmak üzere yedi alıştırma türüne her iki
çalışma kitabında da yer verilmiştir. A1 düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan
eşleştirme alıştırmalarına A2 düzeyindeki çalışma kitabında yer verilmemiştir. Bu
alıştırma

türünün

yerini

işaretleme

alıştırması

almıştır.

Kelime

tamamlama
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alıştırmalarının kullanım sıklığı A1 düzeyindeki ders kitabına göre A2 düzeyindeki
çalışma kitabında artarken boşluk doldurma alıştırmalarının kullanım sıklığı azalmıştır.
Boşluk doldurma, kelime tamamlama ve dönüştürme alıştırma türleri hem çalışma
kitaplarında hem de ders kitaplarında kullanım sıklığı en yüksek üç alıştırma türü arasında
yer almaktadır.
Dil bilgisi öğretimi için “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıklarına yönelik veriler
Grafik 77’de ele alınmıştır.
9

6

6

4

4 4
3
1

3
1 1

GAZİ A1 ÇK

3 3 3
1

Boşluk doldurma
Cümle kurma
Doğru kelimeyi seçme
Dönüştürme
Eşleştirme
Kelime tamamlama
Kelimelere uygun ekler getirerek…
Yazım yanlışlarını düzeltme

3

Boşluk doldurma
Cümle kurma
Çoktan seçmeli testler
Doğru kelimeyi seçme
Dönüştürme
Eşleştirme
Kelime tamamlama
Kelimelere uygun ekler getirerek…

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

GAZİ A2 ÇK

Grafik 77: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Dil Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 77’de görüldüğü gibi “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki
çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma sayısı (8) aynıdır. Boşluk doldurma, cümle
kurma, doğru kelimeyi seçme, dönüştürme, eşleştirme, kelime tamamlama, kelimelere
uygun ekler getirerek boşluk doldurma olmak üzere altı alıştırma türü her iki çalışma
kitabında da kullanılmıştır. Alıştırma türlerinin kullanım sıklıklarına bakıldığında diğer
çalışma kitaplarının aksine daha dengeli bir dağılım gösterdiği söylenebilir. A1
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düzeyindeki çalışma kitabında kullanılan çoktan seçmeli testlere A2 düzeyindeki çalışma
kitabında yer verilmemiştir. Benzer şekilde A2 düzeyindeki çalışma kitabında yazım
yanlışlarını düzeltme alıştırmaları da A1 düzeyindeki çalışma kitabında yer almayan
alıştırma türüdür.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında
dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları Grafik 78’de
karşılaştırılmıştır.
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Grafik 78: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzeyindeki Çalışma
Kitaplarında Dil Bilgisi Alıştırmalarının Karşılaştırılması
Grafik 78’de görüldüğü gibi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında dil bilgisi öğretiminde yedi alıştırma türü kullanılırken A2 düzeyindeki
çalışma kitabında sekiz alıştırma türüne yer verilmiştir. Boşluk doldurma, cümle kurma,
dönüştürme, eşleştirme, kelime tamamlama ve kelimelere uygun ekler getirerek boşluk
doldurma alıştırmaları her iki çalışma kitabında da kullanılmıştır. A1 düzeyindeki çalışma
kitabında kullanılan çoktan seçmeli testlerin yerini A2 düzeyindeki çalışma kitabında
seçme gerektiren diğer bir alıştırma türü olan doğru kelimeyi seçme alıştırmaları almıştır.
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Her iki çalışma kitabında kelime tamamlama alıştırmalarının kullanım sıklığı diğer
alıştırma türlerinin kullanım sıklığından daha fazladır. A1 düzeyindeki çalışma kitabında
kullanılan cümle kurma alıştırmalarının kullanım sıklığı A2 düzeyindeki çalışma
kitabında azalmıştır. Dönüştürme alıştırmalarının kullanım sıklığı da A1 düzeyindeki
çalışma kitabına göre A2 düzeyindeki çalışma kitabında artış göstermektedir. Bu durum,
A1 düzeyinde basit cümle, A2 düzeyinde de birleşik cümle yapılarının öğrenme
içeriğinde yer almasıyla paralellik oluşturduğu söylenebilir.
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SONUÇ
Temel seviye, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçeyle karşılaştıkları ilk
aşamadır. Diğer bir ifadeyle Türkçede ilk öğrenmelerin gerçekleştiği ve Türkçenin
temelinin atıldığı aşamadır. Dolayısıyla bu aşamada öğrencilerin, Türkçe hakkında
düşünceleri şekillenmeye ve tutumları oluşmaya başlar. Bu öğrenme sürecine eşlik eden
ders kitaplarının temel kaynak olmasından dolayı öğrenme içeriği kadar öğretim sürecini
kolaylaştıracak açık ve anlaşılır tasarımlar kullanılması gerekmektedir. Ders kitaplarında
yer alan öğrenme sürecini pekiştiren ve geliştiren alıştırmaların ise beceri alanlarına göre
dengeli dağılımı kadar türlerinin niteliği de önemli ve etkilidir. Alıştırmalar bağlamında
ders kitaplarının incelenmesiyle ilgili bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
ders kitabı setleri farklı açılardan incelenmiş ve varılan sonuçlar aşağıda verilmiştir:
“Yedi İklim Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setleri temel seviyede ders kitapları, çalışma kitapları, dinleme CD’leri ve
öğretmen kitapları bulunmaktadır. Fakat “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” öğretim
setinde ise temel seviye için öğretmen kitabı bulunmamaktadır.
Bu çalışmada incelenen öğretim setlerinde ele alanın konular açısından benzerlik söz
konusudur ancak konuların ele alındığı ünite/tema sayıları farklılık göstermektedir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel
seviye ders kitapları, toplam 12 ünite 36 temadan oluşmaktadır. “Yedi İklim Türkçe”
setinin temel seviye ders kitapları ise toplam 16 ünite 48 temadan oluşurken “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel düzey ders kitapları toplam 11 ünite 44 temadan
oluşturmaktadır. Bu durum, ders kitaplarının farklı şekillerde yapılandırıldığını, öğrenme
içeriğinin zenginleştirildiğini ve her öğretim setinin kendine özgü bir tasarıma sahip
olduğuna işaret etmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki (A1-A2) ders ve çalışma
kitabı diğer öğretim setlerinin aksine tek kitapta bir arada verilmiştir. İki düzeyin bir arada
yer alması ise kitabın sayfa sayısının artmasına ve daha kalın bir kitap olmasına sebep
olmuştur. Sayfa sayısının yanı sıra mat kuşe kâğıt kullanımı ders kitabının ağırlığını
artıran diğer bir etkendir. Bu durum Ömeroğlu’nun da (2016, s. 600) belirttiği gibi ders
kitabının kullanışlı olmasını olumsuz etkilemektedir.
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“Yedi İklim Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin temel seviye ders
kitaplarında “İçindekiler” sayfaları ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır. İçindekiler
sayfasının ayrıntılı olarak hazırlanması, ders kitabının içeriğini tam olarak yansıtması
açısından iyi düşünülmüş bir uygulamadır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel
düzey ders kitaplarında “İçindekiler” sayfasında sadece ünite/tema başlıklarına ve sayfa
numaralarına yer verilmiştir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviye
ders kitabının “İçindekiler” sayfasında ünite ve tema başlıklarına ve her temada yer alan
sadece dil bilgisi konularına yer verilmiştir. Temel seviyedeki çalışma kitaplarının
içindekiler sayfaları da benzer şekilde oluşturulmuştur. Sadece “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe” setinin temel seviye çalışma kitaplarında “İçindekiler” sayfası bulunmamaktadır.
Öğretim setleri eğitim teknolojileri açısından değerlendirildiğinde “Yedi İklim Türkçe”
ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde dinleme CD’lerinin yanı sıra temel
seviyedeki ders kitaplarının “Z-Kitap” adı altında dijital ortama aktarılması bilgi ve
iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelere ayak uydurulmaya çalışıldığını
göstermektedir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
öğretim setlerinde sadece dinleme CD’leri bulunmaktadır. Buna karşın öğretim setlerinin
tamamında öğrenme içeriklerini destekleyen videolara yer verilmediği tespit edilmiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinin ders kitaplarında
öğrencileri öğrenme hedefleri açısından bilgilendirme ve derse hazırlama amacıyla her
ünite öncesinde açıklamalara yer verilmiştir. Çalışma kitaplarında ünite öncesi verilen
benzer bir açıklama sadece “Yedi İklim Türkçe” öğretim setinde bulunmaktadır.
Dört temel beceri alanına göre öğrencilere kazandırılacak kazanımlar önceden
belirlenmiş olup ünite sonunda öğrencilerin söz konusu kazanımları yerine getirip
getirmedikleri değerlendirilmektedir. Öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin, yanlışlarının
ve eksiklerinin belirlenmesi bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Değerlendirme sonuçları öğretmeni ve öğretme sürecini verimli kılma adına önemlidir.
Bu sonuçlar öğretmenin izlediği yol, yöntem ve teknik ile ilgili kendisini sorgulaması
gerekirse uygun ek malzemeler hazırlamasına yardımcı olur. “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders kitaplarında bir
değerlendirme sayfası bulunmamaktadır.

“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ders

kitaplarında “Neler Öğrendik”, “Yedi İklim Türkçe” ders kitaplarında “Değerlendirme”
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başlığı altında değerlendirmeye yer verilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ders
kitaplarında farklı alıştırma türleri, “Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarında ise sekiz
veya on maddelik çoktan seçmeli testler sunularak değerlendirme süreci etkin kılınmıştır.
Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmeleri amacıyla “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe” setinin ders kitaplarında “Öz Değerlendirme”, “Yedi İklim Türkçe” setinin ders
kitaplarında “Kendimi Değerlendiriyorum” sayfalarına yer verilmiştir. Bu durum gerek
AOÖÇ gerekse ADP’de öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin gözden geçirilmesine
dönük özerk öğrenmenin vurgulanması açısından yerinde bir uygulamadır. “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin ders
kitaplarında ise böyle bir sayfa bulunmamaktadır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarında
alıştırmalar numara kullanılarak tema bazında, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders
kitaplarında ise harf kullanılarak bölüm bazında kodlanmıştır. “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinin temel seviyedeki ders ve çalışma kitaplarında ise alıştırmalar numara
kullanılarak ünite bazında kodlanmıştır. Her temada farklı öğrenme içeriğinin ele
alınması ve bu içerik doğrultusunda öğrenci kazanımlarının farklılaşmasından dolayı
alıştırmalara numara verme işleminin tema bazında yapılması, ders ve çalışma
kitaplarının daha kullanışlı olması, öğrencilere yeni bir temanın başladığını sezdirmesi
açısından uygun olmuştur. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinin çalışma kitaplarında ise
alıştırmalar ders kitaplarıyla aynı şekilde kodlanmıştır. “Yedi İklim Türkçe” setinin
çalışma kitaplarında ise ders kitaplarının aksine ünite bazında numaralandırma söz
konusudur. Çalışma kitaplarında temalar arası geçişlerin belli olmaması nedeniyle bu
durumun ders kitaplarındaki her tema için çalışma kitabında hangi alıştırmaların
yapılacağı konusunda belirsizlik oluşturduğu tespit edilmiştir.
İncelenen kitaplar alıştırma yönergeleri açısından değerlendirildiğinde, “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setinde yönergelerin yazımında istek kipiyle oluşturulmuş uzun
cümlelerden yararlanıldığı ve aynı alıştırma türlerinin özellikle çalışma kitaplarındaki
yönergelerin kısa yazıldığı görülmektedir. Yönerge yazımında bu açıdan birliktelik ve
tutarlılık bulunmamaktadır. “Yedi İklim Türkçe” setinde alıştırma yönergeleri istek
kipiyle, öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte basit, kısa cümlelerden

411

yararlanılarak oluşturulmuş ve setin tamamında bu açıdan bir standart sağlanmıştır. Buna
karşın “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde alıştırma yönergeleri emir kipiyle ve uzun
cümleler kullanılarak oluşturulmuştur. Aynı alıştırma türleri için farklı uzunlukta
yönergelere de yer verilmiştir. Setin diğer kitaplarıyla bu konuda bir standart
sağlanmamıştır. Çalışma kitaplarında ise uzun cümleler kullanılmış ve belirli bir standart
sağlanmıştır. Alıştırma yönergelerinde kullanılan kelimeler ve ifadeler arasında da bir
standarttan söz etmek mümkün değildir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise
alıştırma yönergeleri istek kipiyle oluşturulmuş ve kısa cümleler tercih edilmiştir.
Öğretim setinin tüm ders ve çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma yönergeleri
öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte basit, kısa ve açık bir şekilde ifade
edilerek belirli bir standart sağlanmıştır.
Bazı ders kitaplarında öğrencileri yönlendiren sembollere yer verilmektedir. İncelenen
ders kitaplarından “Yedi İklim Türkçe” setinin tüm alıştırmalarında bu sembollerden
yararlanılmıştır. Buna karşın “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders
ve çalışma kitaplarında sadece bölüm başlıklarında semboller kullanılmıştır. “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında bazı alıştırmalarında
yönlendirici sembollerden yararlanılmıştır ancak kullanımda belirli bir standarttan söz
edilemez. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe”
setleri, yönlendirici sembollerden gerektiği kadar yararlanılmayan öğretim setleridir. Her
iki sette de dinleme etkinliklerini gösteren CD resmine ve ses kaydı numarasına yer
verilmiştir.

“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviye ders kitaplarında

sembollere yer verilmemesi dinleme alıştırmalarıyla ilgili metinlerin CD’de bulunduğu
kayıt sırası konusunda belirsizlik oluşturmaktadır.
“Yedi İklim Türkçe” setinde ise alıştırma yönergeleri için kullanılan yönlendirici
semboller alıştırma içeriklerine uygun şekilde kullanılmamıştır (bk. Tablo 34). İki farklı
görev içeren alıştırmalarda yönlendirici sembollerin kullanımında birliktelik ve tutarlılık
bulunmamaktadır. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinde karşılıklı konuşma
alıştırmaları için kullanılan yan yana iki mikrofon sembolünden sadece ders kitabının
sonunda yer alan alıştırmalar için yararlanılmıştır. Ünitelerde yer alan karşılıklı konuşma
alıştırmalarında tek mikrofon sembolünden yararlanılmıştır. Bu durum alıştırmanın sözlü
anlatım alıştırması olduğu algısı oluşturabilir.
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“Yedi İklim Türkçe” setinin ders kitaplarında yer alan dinleme metinlerinin bulunduğu
iki ayrı kitapçık bulunmaktadır. Bu kitapçıkla birlikte verilen DVD’de dinleme
metinlerine ünite ve temalara göre ders kitabındaki dinleme alıştırmalarına erişim
kolaylıkla sağlanmaktadır. DVD’de yer alan dinleme metinleri etkileşimli tahta veya
projeksiyon

yoluyla öğrencilere metinlerin yazılı hâllerini

gösterme olanağı

sunulmaktadır. Bu özelliğiyle “Yedi İklim Türkçe” öğretim seti diğer öğretim setlerinden
ayrılmaktadır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde bazı alıştırma yönergeleri kısa bir olay veya hikâye
yoluyla desteklenerek öğrencileri zihinsel olarak alıştırmaya hazırlamaktadır. “Yedi
İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” öğretim setlerinde alıştırma
yönergelerinin çoğunluğunda tematik başlıklardan yararlanılmaktadır. “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise tüm dinleme bölümlerinde dinleme metnin başlığına
yer verilerek standart sağlanmıştır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde ise tematik
başlık kullanımı yaygın değildir. A1 düzeyindeki ders kitabının çoğunlukla birinci
ünitesinde alıştırma yönergelerin öncesinde tematik başlıklardan yararlanılmıştır. A2
düzeyindeki ders kitabında alıştırma yönergelerini destekleyici tematik başlıklara yer
verilmemiştir. Özellikle dinleme alıştırmaları yönergelerinde önce veya sonra tematik
başlık kullanımı öğrencilerin zihinsel olarak alıştırmaya hazırlanması açısından yerinde
bir uygulamadır.
“Yedi İklim Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setlerinde örnek kullanıma yer verilirken “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”
setinde örnek kullanıma yer verilmemiştir. Örnek kullanımı açısında öğretim setlerinde
örneklerin verilişinde alıştırma türlerine veya beceri alanlarına göre belirli bir standart
sağlanmamıştır.
Öğretim setlerinin temel seviyedeki ders ve çalışma kitaplarında kullanılan alıştırma
yönergeleri “Fazla Yönerge Kullanımı”, “Eksik Yönerge Kullanımı”, “YönergeAlıştırma Uyumsuzluğu”, “Yönergeler Arası Kip Uyumsuzluğu”, “Yönergede Yanlış
Bağlaç Kullanımı”, “Yönergede İfade Hataları” ve “Yönergede Yazım Yanlışı” açısından
değerlendirildiğinde (bk. Tablo 32 ); en çok hata “Yedi İklim Türkçe” setinde (72), daha
sonra ise “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” (47) ve “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinde
(35), en az ise Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (29) tespit edilmiştir. Tespit edilen hata
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sayılarına öğretim setleri açısından bakıldığında alıştırma yönergesi yazımında uzun
cümlelerin tercih edildiği “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” ve “Gazi Yabancılar İçin
Türkçe” setlerinde yönergede ifade hatalarının en çok rastlanan hata türleri arasında yer
aldığı görülmektedir. Alıştırma yönergesi yazımında kısa cümlelerin tercih edildiği “Yedi
İklim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde ise daha çok yönergealıştırma uyumsuzluğu, eksik ve fazla yönerge hatalarının ön planda olduğu tespit
edilmiştir.
Öğretim setleri alıştırma maddeleri açısından değerlendirildiğinde “Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe” ve “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” öğretim setlerinin temel seviyedeki
çalışma kitaplarında özellikle eşleştirme ve boşluk doldurma alıştırmalarında madde
sayısı fazla olan alıştırmalar kullanıldığı tespit edilmiştir. Öğretim setlerinde bazı
alıştırmaların bu bakımdan gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Öğretim setleri alıştırma tasarımları açısından değerlendirildiğinde “İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe” setinde alıştırma tasarımlarında liste sırası hatası ön plana çıkmaktadır (bk.
Tablo 33). Yine aynı öğretim setinde alıştırma tasarımlarında farklı satır aralıkları
kullanılmıştır. Özellikle öğrencilerden metne dayalı sorulara cevap yazacağı alanlar bazı
sayfalarda noktalı satır aralığı bazı alıştırmalarda ise boşluk şeklinde verilmiştir. Bazı
sayfalarda ise hiç boşluk bırakılmamıştır. Bu durum, alıştırmalarda öğrencilerin soruların
cevaplarını yazacaklarını alanların birbiriyle uyumlu bir bütünlük ve tutarlılık
oluşturmasına engellemektedir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinde kullanılan
boşluk doldurma alıştırmalarında iki tanesinde boşlukların ipucu oluşturacak şekilde aynı
uzunlukta bırakılmadığı tespit edilmiştir.
Öğretim setleri çalışma biçimleri açısından değerlendirildiğinde öğretmen merkezli,
bireysel ve eşli çalışma biçimlerinde uygulanabilecek alıştırma türlerine yer verildiği
tespit edilmiştir. Fakat ders ve çalışma kitaplarındaki alıştırmaların yönergelerinde ve
öğretmen kitabında grup çalışmalarının uygulanmasına yönelik ifadelerin yeterli
olmadığı görülmektedir. Grup çalışmasının uygulanacabileceği alıştırma türlerine
öğretim setlerinde yer verilmiştir. Örneğin; ürün odaklı afiş, poster vb. hazırlama,
tartışma, karşılaştırma vb. alıştırma türlerinde grup çalışması rahatlıkla uygulanabilir. Bu
durum, alıştırmaların çalışma biçimlerinin tespitinin daha çok öğretmenin tercihine
bırakıldığını göstermektedir.
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Öğretim setleri alıştırma sayıları açısından değerlendirildiğinde ise şu sonuçlara
ulaşılmaktadır: A1 düzeyinde tema başına en az alıştırma “Yedi İklim Türkçe” (10,45) en
çok alıştırma “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” (12,05) ders kitaplarında bulunmaktadır.
Bu sayılar, çalışma kitaplarında bulunan alıştırma sayılarıyla örtüşmemektedir. A1
düzeyindeki çalışma kitaplarında tema başına en az alıştırma “İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe” (7), en çok alıştırma ise “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” (8,3) çalışma kitaplarında
yer almaktadır. A1 düzeyindeki ders kitaplarında olduğu gibi A2 düzeyindeki “Yedi İklim
Türkçe” ders kitabı tema başına en az alıştırma düşen (9,6) kitaptır. Buna karşın A2
düzeyindeki “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitabı tema başında en çok
alıştırmanın kullanıldığı (11,83) ders kitabıdır. A2 düzeyindeki çalışma kitapları arasında
tema başına en az alıştırmaya A2 düzeyindeki “Yedi İklim Türkçe” çalışma kitabında (6)
yer verildiği tespit edilmiştir. A2 düzeyindeki çalışma kitabında tema başına en çok
alıştırmaya yer veren ise “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” (8,9) kitabıdır.
Öğretim setlerinde bulunan alıştırmaların temel ve alt becerilere göre dağılımı da
incelenmiş ve değerlendirilmiştir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” (A1-A2) ders
kitaplarında alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımları değerlendirildiğinde (bk.
Grafik 1 ve 19), konuşma alıştırmalarının %25’lik oranla ilk sırada yer aldığı tespit
edilmiştir. Konuşma alıştırmalarını %19’luk oranlarıyla okuma ve dil bilgisi alıştırmaları
izlemektedir. Üçüncü sırada ise %16’lık oranıyla yazma alıştırmaları bulunmaktadır.
Dinleme alıştırmalarının diğer alıştırmalara göre oranı %12’dir. Kelime alıştırmaları
%9’luk oranıyla son sırada yer almaktadır. Bu veriler doğrultusunda “İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında konuşma becerisine öncelik
verildiği, dinleme ve yazma becerilerinde yeteri kadar alıştırmaya yer verilmediği tespit
edilmiştir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında alıştırmaların beceri alanlarına
göre dağılımları değerlendirildiğinde (bk. Grafik 2 ve 20), okuma alıştırmaları %24’lük
oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Okuma alıştırmalarını %20’lik oranıyla yazma ve
%18’lik oranıyla konuşma alıştırmaları izlemektedir. Kelime alıştırmalarının tüm
alıştırmalar içindeki oranı %14 iken dinleme alıştırmalarının oranı %13’tür. Dil bilgisi
alıştırmaları %11’lik oranıyla son sırada bulunmaktadır. Okuma, yazma ve konuşma
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becerisi alanlarında alıştırmaların dengeli bir dağılımın mevcudiyeti görülmektedir. Buna
karşın dinleme becerisine yönelik alıştırma sayılarının artırılması gerekmektedir.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında alıştırmaların beceri
alanlarına göre dağılımları değerlendirildiğinde (bk. Grafik 3 ve 21), okuma
alıştırmalarının ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir (%27). Okuma alıştırmalarını
%20’lik oranlarıyla konuşma ve kelime alıştırmaları izlemektedir. Yazma (%13), dinleme
(%11) ve dil bilgisi alıştırmaları (%9) diğerlerine oranla oldukça azdır. Bu dağılım, “Gazi
Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında okuma ve konuşma
becerilerine öncelik verdiği, kelime öğretiminin temel becerilerinin önüne geçtiği ve
temel becerilerinden yazma ve dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma sayılarının
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında alıştırmaların
beceri alanlarına göre dağılımları göz önünde değerlendirildiğinde (bk. Grafik 4 ve 22),
okuma alıştırmalarının %23’lük oranıyla ilk sırada yer aldığı, bunu %21’lik oranıyla dil
bilgisi alıştırmalarının takip ettiği görülmektedir. Yazma becerisine yönelik alıştırmalar
(%15) ve kelime ile dinleme alıştırmalarının (%14) dağılımı birbirine yakındır. Son sırada
ise %13’lük oranıyla konuşma alıştırmaları yer almaktadır. Bu dağılım, “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe” temel seviye kitaplarında dil bilgisi öğretimine yönelik
alıştırmaların temel becerilerden dinleme, konuşma, yazma beceri alanlarını gölgelediğini
ve temel seviyede okuma ve dil bilgisi ağırlıklı alıştırmaların ağırlıklı olduğunu
göstermektedir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin çalışma kitaplarında (A1-A2) alıştırmaların
beceri alanlarına göre dağılımları incelendiğinde (bk. Grafik 11 ve 29) dil bilgisi ve
okumaya ağırlık verildiği anlaşılmaktadır. “Yedi İklim Türkçe” setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında; okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi alıştırmalarının dengeli dağılım
gösterdiği ancak A2 düzeyindeki çalışma kitabında dil bilgisi ve okuma alıştırmalarının
ön plana çıktığı tespit edilmiştir (bk. Grafik 12 ve 30). “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin çalışma kitaplarının (A1-A2) kelime öğretimi ağırlıklı olduğu söylenebilir.
Öğretim setinin A1 düzeyindeki çalışma kitabında dinleme ve konuşma alıştırmalarına
yer verilmesi yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir (bk. Grafik 13 ve 31). “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin çalışma kitaplarında (A1-A2) dil bilgisi öğretimine
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yönelik alıştırmaların diğer beceri alanlarına göre toplam oranına bakıldığında dil bilgisi
ağırlıklı olduğu sonucuna ulaşılabilir (bk. Grafik 14 ve 32).
Bu çalışmada incelenen öğretim setleri becerilere göre kullanılan alıştırma türleri
açısından değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Dinleme becerisine yönelik
alıştırma türleri açısından “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe” ve
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setlerinde farklı alıştırma türleri kullanılarak
çeşitlilik sağlanmıştır. “Yedi İklim Türkçe” setinde dinleme becerisine yönelik
alıştırmaların çoğunluğu dikte alıştırmalarından oluşmaktadır ve dinleme-anlamaya
yönelik alıştırma sayısı yeterli değildir. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel
düzey ders kitaplarında dinleme becerisine yönelik kullanılan alıştırma türü sayısı
oldukça sınırlıdır ve çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış ve dikte alıştırmaları olmak
üzere üç alıştırma türüne ağırlık verildiği görülmektedir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında ise dinleme becerisine yönelik farklı
alıştırma türlerinden yararlanılarak alıştırma çeşitliliğinin sağlandığı tespit edilmiştir.
Öğretim setlerinin ders ve çalışma kitaplarında yüksek sesle okuma, diyalog canlandırma,
şarkı söyleme gibi alıştırma türleri kullanılarak öğrencilerin sesletim becerileri
geliştirilmeye çalışılmıştır. Farklı ana dile sahip öğrencilerin, konuşma becerileri
geliştirmeleri ve konuşmada sesletim hatalarını engellemek amacıyla sesletim
alıştırmalarına daha çok önem verilmelidir. “Yedi İklim Türkçe” setinde öğrencilerin bu
yöndeki becerilerini güçlendirmek üzere şarkılardan yararlanılmıştır. Dinleme metinleri
olarak “Güle Güle Sana”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Bugün Bayram” (bk. A1 DK’de)
ve “Nane Limon Kabuğu”, “Senden Başka” (bk. A2 DK’de) adlı şarkılara yer verilmesi
öğrencilerin sesletim becerilerini geliştirmeleri açısından katkı sağlamaktadır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında konuşma
becerisi alanında kullanılan alıştırmaların yanıtı sınırlı olan kısa cevaplı sorulara
yoğunlaşmıştır. Bu nedenle konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik yarı üretken ve
üretken nitelikte alıştırma türlerinin daha çok kullanılması gereklidir. “Yedi İklim
Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında konuşma becerisi alanında; diyalog
canlandırma, diyalog oluşturma, diyalog tamamlama alıştırmalarına sıklıkla yer
verilmiştir. Bu durum, öğrencileri gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri iletişim
ortamlarına hazırlamak açısından yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir.
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Konuşma alıştırmalarında görsellerden (görsele dayalı öyküleştirme, görsel üzerine
konuşma, görsele uygun cümle söyleme) sıklıkla yararlanılması da uygun bir
uygulamadır. Bu öğretim setinde ayrıca cümle düzeyinde, yarı üretken (benzer diyalog
oluşturma, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak konuşma vb.) ve üretken konuşma
alıştırmalarından (açık uçlu sorular, betimleme, diyalog oluşturma, edebi metin
oluşturma, karşılaştırma, sıralama vb.) yararlanılmıştır. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe”
setinin temel seviyedeki ders kitaplarında konuşma becerisi alanında “Yedi İklim Türkçe”
setinde olduğu gibi diyalog alıştırmalarından (benzer diyalog oluşturma, diyalog
canlandırma, diyalog oluşturma) sıklıkla yararlanılmıştır. Temel seviye ders kitaplarında
kullanılan alıştırma türlerinin çoğunluğunu yarı üretken nitelikteki konuşma alıştırmaları
oluşturmaktadır. Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik üretken nitelikteki
alıştırma türü sayısı sınırlıdır.

“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin temel

seviyedeki ders kitaplarında her ünitenin kitabın ekinde yer alan karşılıklı konuşma
alıştırmalarıyla sonlandırılması yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Yarı
üretken ve üretken nitelikte alıştırmalardan yeterli şekilde yararlanılmış, konuşma
becerisi alanında geliştirilen alıştırma türleri dengeli kullanılmıştır.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders ve çalışma kitaplarında okuma becerisi
alanında daha çok metne dayalı sorular, eşleştirme, doğru-yanlış, boşluk doldurma ve
işaretleme alıştırmalarının tercih edildiği tespit edilmiştir. A1 düzeyindeki ders ve
çalışma kitaplarında farklı alıştırma türleri kullanılarak alıştırma çeşitliliği sağlanmıştır;
A2 düzeyindeki ders ve çalışma kitaplarında ise metne dayalı sorular, eşleştirme, boşluk
doldurma ve doğru-yanlış alıştırmaları tercih edildiği ve alıştırma türünün sayısında
azalma tespit edilmiştir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında okuma becerisine yönelik
alıştırma türü sayısı birbirine yakındır. Metne dayalı sorular, doğru-yanlış ve eşleştirme
alıştırmaları bu beceri alanında kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasında yer
almaktadır. Metne dayalı soruların kullanım sıklığı göz önünde bulundurulduğunda A1
ve A2 düzeyindeki ders kitaplarında bu alıştırma türünü bağlı kalındığı tespit edilmiştir.
Zira her iki kitapta da bu alıştırma türünün toplam kullanım sıklığı diğer alıştırma
türlerinin kullanım sıklığından daha fazladır. Öğretim setinin A1 ve A2 düzeyindeki
çalışma kitaplarında okuma becerisi alanında daha fazla alıştırma türüne yer verildiği
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görülmektedir. Alıştırma türlerinin çeşitlenmesi açısından yerinde bir uygulama olduğu
söylenebilir. “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki ders kitabında okuma
becerisi alanında çoktan seçmeli testler ve metne dayalı sorular kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türleri olarak tespit edilmiştir. Bu alıştırma türleri A1 düzeyindeki ders
kitabında; doğru-yanlış, eşleştirme, sıralama ve boşluk doldurma alıştırmalarıyla
desteklenmiştir. A2 düzeyindeki ders kitabında ise doğru-yanlış ve sıralama alıştırmaları
kullanım sıklığı yüksek diğer alıştırma türleri arasında yer almaktadır. A1 ve A2 düzeyi
çalışma kitaplarında ise okuma becerisi alanında daha çok seçme gerektiren çoktan
seçmeli testler ve eşleştirme gibi alıştırma türlerine yer verildiği tespit edilmiştir. “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) ders ve çalışma kitaplarında okuma
becerisi alanında farklı alıştırma türlerine yer verilerek alıştırma çeşitliliğinin sağlandığı
tespit edilmiştir. Doğru-yanlış, eşleştirme, metne dayalı sorular ve işaretleme alıştırmaları
temel seviye öğretim setinde okuma becerisi alanında sıklıkla kullanılan alıştırma türleri
arasında yer almaktadır.
“Yedi İklim Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi alanında
kullanılan alıştırma türü sayısının, serbest yazma alıştırmalarının A1 düzeyindeki ders
kitabına kıyasla artması yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir. “Gazi Yabancılar
İçin Türkçe” setinin temel seviyedeki ders kitaplarında yazma becerisi alanında
kullanılan; duruma uygun ifade yazma, e-posta yazma, form doldurma, mesaj yazma, not
yazma ve özgün ürün oluşturma alıştırma türleri yoluyla yazma sürecinin günlük yaşamla
ilişkilendirilmesi iyi düşünülmüş bir uygulama olarak görülebilir. Öğretim setinin temel
seviyedeki ders kitaplarında yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma türleri daha çok
kontrollü yazma alıştırmalarından oluşmaktadır. Öğretim seti anlamına uygun olarak ve
tasarımda bütünlüğü sağlamak amacıyla özellikle A2 düzeyindeki ders kitabında serbest
yazma alıştırmaları açısından zenginleştirilmesi gerekmektedir.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A2 düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi
alanında kullanılan alıştırma sayısı ve türü yetersizdir. A2 düzeyindeki ders kitabında A1
düzeyinde ders kitabında kullanılan cümle düzeyinde yazma gerektiren alıştırma
türlerinden metin düzeyinde yazma alıştırmalarına geçiş yapılsa da serbest yazma
alıştırmalarının kullanım sıklıkları yetersizdir. Bu nedenle öğretim setinin A2
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düzeyindeki ders kitabında yazma becerisi alanında kullanılan serbest yazma
alıştırmalarının artırılması gerekmektedir.
Öğretim setlerinde kelime öğretimi açısından alıştırmalar incelendiğinde, “İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe” setinde boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırma kullanım sıklığı
en yüksek alıştırma türleri arasında yer almaktadır. Öğretim setinin A1 düzeyindeki
çalışma kitabında daha çok alıştırmaya yer verildiği buna paralel olarak da daha farklı
alıştırma türlerinden yararlanıldığı tespit edilmiştir. A2 düzeyindeki ders ve çalışma
kitaplarında kelime öğretimine yönelik alıştırma sayısının azalmasına paralel olarak
kullanılan alıştırma türünün azaldığı, kullanılan alıştırma türlerinde de boşluk doldurma
ve eşleştirme alıştırmaları tercih edildiği görülmektedir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında kelime öğretiminde boşluk
doldurma, kelimeyi cümle içinde kullanma ve eşleştirme alıştırmaları kullanım sıklığı en
yüksek üç alıştırma türü arasında olduğu tespit edilmiştir. A1 ve A2 düzeyi ders
kitaplarında kelime öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı sınırlıdır. Bu alıştırma
türleri de daha çok kelime düzeyinde, anlam ve kullanım düzeyi şeklinde tasarlanmıştır.
Özellikle tema sonlarındaki kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmaları öğrencilerin
kelimeyi kullanım boyutuyla ele alması ve öğrenmede kalıcılığın sağlanması açısından
yerinde bir uygulama olarak tespit edilmiştir. Bu öğretim setinin A1 düzeyi çalışma
kitaplarında ders kitaplarının aksine daha fazla alıştırma türüne yer verilerek alıştırma
çeşitliliği sağlanmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise kullanılan alıştırma
sayısının azalmasına paralel olarak kullanılan kelime öğretimi için kullanılan alıştırma
türü sayısı da azalmıştır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında kelime öğretiminde;
boşluk doldurma, eşleştirme ve kelimeyi cümle içinde kullanma alıştırmaları kullanım
sıklığı en yüksek alıştırma türleri arasındadır. A1 ve A2 düzeyindeki çalışma kitaplarında
kelime öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısının arttığı tespit edilmiştir. Çalışma
kitaplarında boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmalarının yanı sıra doğru kelimeyi
seçme, özellikle öğretim setinin A2 düzeyindeki çalışma kitabında seçme gerektiren
çoktan seçmeli testler ve farklı kelimeyi bulma alıştırmalarına yer verildiği tespit
edilmiştir.
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“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) düzeyindeki ders ve çalışma
kitaplarında kelime öğretimine yönelik alıştırma türü sayısının sınırlı olduğu ve kullanılan
alıştırmalarda genellikle boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmalarının tercih edildiği
tespit edilmiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) ders kitaplarında dil bilgisi
öğretiminde kullanılan alıştırma türlerinin dengeli bir dağılım göstermediği tespit
edilmiştir.

Kelime tamamlama, dil bilgisi öğretiminde kullanım sıklığı en yüksek

alıştırma türüdür. Bu alıştırma türünü dönüştürme ve boşluk doldurma alıştırmaları
izlemektedir. Özellikle A2 düzeyindeki çalışma kitabında uygulamaya dönük dönüştürme
alıştırmalarının

kullanım

sıklığının

artması

yerinde

bir

uygulama

olarak

değerlendirilebilir.
“Yedi İklim Türkçe” setinin (A1-A2) ders ve çalışma kitaplarında dil bilgisi öğretiminde
kullanılan alıştırma türleri ve kullanım sıklıkları göz önünde bulundurulduğunda; kelime
tamamlama, boşluk doldurma ve dönüştürme alıştırmalarının ön plana çıktığı tespit
edilmiştir. Ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısının
sınırlı olduğu söylenebilir ancak çalışma kitaplarında dil bilgisi öğretimi için daha fazla
alıştırmaya yer verilmiş ve bu nedenle kullanılan alıştırma türü sayısı da artmıştır.
“Gazi Yabancılar İçin Türkçe” setinin ders kitaplarında (A1-A2) dil bilgisi öğretiminde
kullanılan alıştırma türlerinin, diğer öğretim setlerinin aksine daha dengeli bir dağılım
gösterdiği tespit edilmiştir. Bu beceri alanında kelimelere uygun ekler getirilerek boşluk
doldurma ve kelime tamamlama alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma türleri
arasında yer almaktadır. Çalışma kitaplarında ise dil bilgisi öğretiminde kullanılan
alıştırma sayısının artmasına paralel olarak kullanılan alıştırma türü sayısında artış
görülmektedir. Cümle kurma alıştırmaları çalışma kitaplarında kullanım sıklığı en yüksek
alıştırma türü arasında yer almaktadır.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin (A1-A2) ders ve çalışma kitaplarında dil
bilgisi öğretiminde kelime tamamlama, boşluk doldurma, dönüştürme ve kelimelere
uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmaları kullanım sıklığı en yüksek alıştırma
türleri arasında yer almaktadır. Bu alıştırma türlerinin kullanım sıklıkları göz önünde
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bulundurulduğunda dil bilgisi öğretiminde kelime tamamlama alıştırmasına bağlı
kalındığı görülmüştür.
Çalışma kitaplarında ders kitaplarına göre kullanılan toplam alıştırma sayısı daha az
olmasına rağmen “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yedi İklim Türkçe” setlerinin
çalışma kitaplarında ders kitaplarına kıyasla yazma becerisi dışında kalan beceri
alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısının artması veya aynı kalması yerinde bir
uygulama olarak değerlendirilebilir. “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 ve A2
düzeyi çalışma kitabında dil bilgisi alanında kullanılan alıştırma türü sayısı ders
kitaplarına göre aynıdır ancak A1 düzeyi çalışma kitabında diğer beceri alanında
kullanılan alıştırma türü sayısı azalmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise okuma
ve kelime beceri alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısı A2 düzeyindeki ders kitabına
kıyasla artmıştır. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” setinin A1 düzeyindeki çalışma
kitabında; dinleme, okuma ve yazma beceri alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısı
A1 düzeyindeki ders kitabına oranla azalırken kelime ve dil bilgisi beceri alanlarında aynı
sayıda kalmıştır. A2 düzeyindeki çalışma kitabında ise yazma ve dil bilgisi beceri
alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısı A2 düzeyi ders kitabına göre artarken kelime
öğretiminde kullanılan alıştırma türü sayısı aynı kalmıştır. A1 ve A2 düzeyi çalışma
kitaplarında dinleme ve okuma beceri alanlarında kullanılan alıştırma türü sayısı A1 ve
A2 düzeyi ders kitaplarına kıyasla daha azdır.

ÖNERİLER
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2
Düzeyi” başlıklı bu tez çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
öğretim setleri alıştırmaların kullanımı açısından incelenmiş ve yukarıda açıklanan
sonuçlara ulaşılmıştır. Aşağıda çalışma sonuçlarından hareketle önerilere ver verilmiştir.
Öneriler kısmı iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. İlki incelenen her bir öğretim setinde
alıştırmaların kullanımı bağlamında önerilerden oluşmaktadır. İkinci kısım ise bu
çalışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle geliştirilen genel nitelikli önerilerdir.
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İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Öğretim Setine Yönelik Öneriler
•

Alıştırmalar için ayrılan boşluklar, satır aralıkları, sütunlar ve yazı blokları dengeli
ve birbiriyle tutarlı şekilde kullanılmalı ve öğrencinin alıştırma yapma sürecini
kolaylaştırıcı şekilde yeniden gözden geçirilmelidir.

•

Boşluk doldurma alıştırmalarında boşluklar öğrenciler için ipucu oluşturmaması
için belirli bir uzunlukta verilmelidir.

•

Eşleştirme alıştırmalarında öncüller ve seçenekler sütunları tekrar gözden
geçirilerek liste sırası hataları düzeltilmelidir.

•

Çalışma kitaplarında madde sayısı fazla olan eşleştirme ve boşluk doldurma
alıştırmaları yeniden düzenlenmelidir.

•

Konuşma becerisi alanında yarı üretken ve üretken nitelikte alıştırma türlerinin
kullanım sıklıkları artırılmalıdır.

•

A2 düzeyindeki ders kitabında okuma becerisi alanında kullanılan alıştırma türü
sayısı artırılmalıdır.

•

Kelime öğretiminde anlam ve kullanım odaklı alıştırma türlerinin sayısı
artırılmalıdır.

•

Dil bilgisi öğretiminde kullanılan kelime tamamlama alıştırmalarının kullanımı
geleneksel olup daha yaratıcı ve farklı alıştırma türleri kullanılmalıdır.

Yedi İklim Türkçe Temel Seviye Öğretim Setine Yönelik Öneriler
•

Öğretim setinde ünite sonlarında yer alan “Serbest Okuma” metinleri oldukça
yerinde bir uygulama olup bu metinler için de alıştırmalar oluşturulabilir.

•

Yönlendirici sembollerin birbiriyle ve alıştırma içeriğiyle tutarlı şekilde verilmesi
gerekmektedir.

•

İki farklı görev içeren alıştırma yönergelerinde kullanılan sembollerde de belirli
bir standart sağlanmalıdır.

•

Bu öğretim setinin hitap ettiği yaş grubu dikkate alınarak bilmece türü
alıştırmalarda resimlere verilmemesi daha uygun olur.
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•

Çalışma kitaplarında yer alan alıştırmalar, ders kitaplarına paralel ve tema bazında
kodlanmalıdır.

•

A1 düzeyindeki ders kitabında dinleme-anlamaya yönelik alıştırma türleri
zenginleştirilebilir.

•

Ders kitaplarında metne dayalı soruların kullanım sıklığı düşürülmeli ve alıştırma
türlerinin kullanımının daha dengeli dağılımı sağlanmalıdır.

Gazi Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Öğretim Setine Yönelik Öneriler
•

Ünite sonlarında öğrencilerin kazanımlarını yerine getirme düzeyi, öğrenme
eksiklikleri ve yanlışlarının tespiti amacıyla ünite kazanımlarına uygun dört temel
beceriyi kapsayan değerlendirme bölümlerine yer verilebilir.

•

Alıştırma yönergelerinde kullanılan sözcük, terimlerde vb. standart sağlanmalıdır.
Yönergeler anlaşılabilirlik ve alıştırma içeriğine uygunluk açısından gözden
geçirilmelidir.

•

Kelimelere uygun ekler getirerek boşluk doldurma alıştırmalarında kelimeler
boşluk sonrası veya cümle sonunda parantez içerisinde verilerek öğrencilerin daha
sözcüğün dil bilgisel kullanımına odaklanılması sağlanabilir.

•

Dinleme becerisi alanında kullanılan alıştırma türlerinin sayısı artırılabilir.

•

Konuşma becerisi alanında kullanılan üretken nitelikteki alıştırma türlerinin sayısı
ve kullanım sıklığı artırılmalıdır.

•

Yazma becerisi alanında öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkaran serbest
yazma alıştırmalarının sayısı artırılmalıdır.

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Öğretim Setine Yönelik Öneriler
•

Ünite öncesinde hazırlık bölümlerine ve ünite sonlarında değerlendirme
bölümlerine yer verilebilir.

•

İkiden fazla çok görevi içeren alıştırmalar için yönerge yazımı yeniden gözden
geçirilmeli, basit ve anlaşılabilir olmak üzere her görev için ayrı cümle
yazılmalıdır.
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•

Çoktan seçmeli şekilde tasarlanan başlık seçme alıştırmaları yerine öğrencilerin
metne uygun başlıkları kendilerinin bulacağı şekilde tasarlanabilir. Böylelikle
öğrencilerin beyin fırtınası tekniğiyle yaratıcı düşünme becerileri geliştirilebilir.

•

Alıştırmalarda, cevapların yazılacakları boşluklu alanlara yer verilmelidir.
Örneğin, metin tamamlanacaksa bunun için uygun yer ayrılmalıdır.

•

Yazma becerisi alanında serbest yazma alıştırmalarına daha fazla yer verilmelidir.

•

Kelime öğretiminde kullanım odaklı alıştırma türlerine daha fazla yer
verilmelidir.

•

Dil bilgisi öğretiminde kullanılan kelime tamamlama alıştırmalarının kullanım
sıklığı farklı alıştırma türleri kullanılarak düşürülebilir.

Genel Öneriler
•

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin geldikleri ülke, ana dilleri vb.
özellikleri ve profilleri birbirinden farklıdır. Çoğunluğu yükseköğretim amacıyla
Türkiye’de bulunmakta ve bir an önce Türkçe bilgi ve beceri kazanmak
durumundadır. Türkçe öğrenme hazırlık sınıflarında onları Türkçe bilgi ve
becerilerini geliştirmek açısından belirli bir seviyeye getirmek gerekmektedir. Bu
nedenle içinde bulundukları öğretim ortamı zenginleştirilmelidir. Teknolojiden
olabildiğince yararlanmak ve öğrenme sürecini olabildiğince anlamlı ve işlevsel
hâle getirmek gerekir. Örneğin, öğrenme içeriklerine uygun olarak hazırlanmış
kısa filmler öğrencinin dil bilgi ve izleme-duyma-anlama gibi dil becerisinin
gelişmesinin yanı sıra Türkiye’ye ve Türk kültürüne de uyum sağlamasına
yardımcı olacaktır. Hazırlanan videolar öğrencilerin izleme-anlama becerilerini
geliştirmek ve gözden geçirmek için farklı türde alıştırmalarla desteklenebilir.
Öğretim setlerinde video kullanımı sistematik olarak her ünite için geliştirilmeli
ve QR-kodu ve DVD hâlinde öğrenciye erişilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda
öğretim setleri özel olarak tasarlanmış internet sayfaları yoluyla öğrencilerin
alıştırma yapma süreci zenginleştirilmelidir. Öğrencinin sınıf dışında da bu
malzemeleri kullanmaları ve malzemeye uygun alıştırmaları yapmaları onların
öğrenme süreçlerini olumlu etkileyecektir.
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•

Çalışma kitaplarında kullanılan alıştırmaların sınıfta veya sınıf dışında
yapılmasından çok öğretmenle ve diğer öğrencilerle birbirleriyle etkileşim
içerisinde bulunarak yapılması öğrenmede verimliliği artırabilir.

•

Alıştırma yönergelerini yazarken özenli olmak ve öğretim setinde kullanılan
yönergelerde uyuma dikkat etmek gerekir. Dil ve anlatım yönünden; kısa, öz, açık
ve anlaşılır yönergeler öğrencinin kuşkuya veya yanlış anlamasına yol açmayacak
şekilde yazılmalıdır. Yazım ve ifade hataları içermemesine özen gösterilmelidir.

•

Birçok öğretim setinde yönlendirici sembollere de yer verilmektedir ancak kitap
tasarımında önemli olan sembollerle ilgili bir açıklamaya yer verilip
verilmediğidir. Bu açıklamalara kitabın ilk sayfalarında yer verilmesi ders
kitabından etkili şekilde yararlanılmasını sağlayabilir.

•

Günümüz ders kitaplarının tasarımında sarmal bir düzen söz konusudur. Bu
düzene uygun olarak örneğin, birkaç üniteden sonra alıştırmaların da tekrarına yer
verilebilir. Bu şekilde öğrencinin belli bir süre sonra öğrendiklerini hatırlaması,
tekrarlaması söz konusu olabilir. Bu alıştırmalar yoluyla öğrencinin öğrenip
öğrenmediğini kontrol edilebilir ve öğrenme-öğretme sürecinin etkinliği gözden
geçirilebilir.

•

Son yıllarda özerk öğrenmeden çokça bahsedilmesine karşın bazı kitapların
tasarımına yansıtılmadığı görülmektedir. Özerk öğrenmenin temelinde de
öğrencinin kendi kendisini sorgulayabileceği ve kendi öğrenme süreçlerini
değerlendirebilecekleri öz değerlendirme niteliğinde bir kısma yer verilebilir. Öz
değerlendirme kısmının her ünite sonunda kazanımlara yönelik alıştırmalardan
sonra oluşturulması ise öğrenmede verimliliği artırabilir.

•

Ders kitabı tasarımı oldukça önemli olup öğrenciyi öğrenmeye karşı
isteklendirebilir. Öğrencinin daha etkin olacağı alıştırmalarda ise türüne uygun ve
süreci kolaylaştırıcı tasarımlar uygulanmalıdır. Çalışma kitapları, genellikle
siyah-beyaz olarak basılır ve renklendirmeye yer verilmez. Bunun nedenlerinden
birisi öğrencinin kitap üzerinde yazarak çalışabilmesine olanak sağlanmasıdır
ancak baskı kalitesinin düşürülmesi söz konusu olmamalıdır. Aksine baskı kalitesi
artırılarak ders kitaplarında olduğu gibi resim, şekil, tablo gibi görsel unsurlar
daha fazla kullanılarak ilgi çekici hâle getirilmelidir.

426

•

Tasarım ve içeriğin birbirine uygun olması, birbirini desteklemesi gerekmektedir.
Örneğin, eşleştirme alıştırmalarında seçenekler 5-10 ögeden oluşmalıdır; öncüller
ve seçenekler listesine aynı sayfada yer verilmelidir. Öncüller sütununda daha
uzun ifadeler, seçenekler sütunda kısa ifadeler kullanılmalıdır ve eşleştirme
işlemini destekleyici tasarımlardan yararlanılmalıdır. Doğru-yanlış, var-yok,
eşleştirme gibi alıştırmalarda işaretleme şekli yönergelerde semboller yoluyla açık
ve anlaşılır biçimde açıklanabilir.

•

Öğretim setleri öğrencilerin gerçek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara da
hazırlanmaları açısından önemlidir. Bu nedenle öğrencinin öğrendiğini
uygulayabileceği, pekiştireceği alıştırmalara yer verilmeli, öğrenme sürecinde
öğrenciyi etkin kılan ve öğrenmeyi kalıcı alıştırma türleri ön plana çıkarılmalıdır.

•

Yabancı dil öğretiminde sadece bilgiden değil, becerilerden de söz edilir.
Dolayısıyla bu kitaplarda; öğrencinin bu becerileri geliştireceği nitelikte ve
sistematik olarak her temada olacak şekilde dört temel beceri alanına yönelik
alıştırmaların dengeli dağılımına da özen göstermek gerekir. Tema sonlarında
kazanımlara uygulamaya yönelik üretken nitelikte alıştırmalara da yer
verilmelidir. Diğer bir ifadeyle yarı üretken alıştırmalardan üretken alıştırmalara
geçiş yapılmalıdır. Sadece ders kitabı değil, ders kitabını destekleyecek diğer tüm
kitaplar örneğin, çalışma kitaplarında da dört temel beceri alanında alıştırmalara
yer verilmelidir. Bu alıştırmalar öğrencinin ilgisini çekecek tasarımlarla
sunulmalıdır.

•

Kitaplarda hep aynı alıştırma türüne yer vermek, öğrencinin öğrenme isteğini
köreltebilir ve öğrenme-öğretme sürecini monotonlaştırabilir. Bu nedenle
öğrencilerin farklı alıştırmalar görmesini, yapmasını sağlamak ve alıştırma
türünde çeşitlilik sunmak gereklidir.

Gelişen bilim ve teknoloji artık ders kitaplarının tasarımına olduğu kadar içeriğine de
yansıtılmaktadır. Bu durum geleneksel alıştırmaların tamamen kalkması anlamına
gelmemektedir. Dinleme ve okuma-anlama alıştırmaları kapsamında yine doğru-yanlış,
var-yok, çoktan seçmeli testler, metne dayalı sorular vb. kullanılmalıdır. Ancak farklı
görsel ya da işitsel malzeme destekli örneğin; form doldurma, tablo doldurma, harita
üzerinde çizim yapma, sıralama, çizme, eşleştirme vb. alıştırmalara da yer verilmelidir.
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•

Konuşma alıştırmalarında, öğrencilerin birbirinden bilgi alışverişine olanak
sağlayan bilgi boşluğu alıştırmaları da kullanılabilir.

•

Sesletim alıştırmalarında sesli ve görüntülü materyallerden yararlanılarak
öğrencilerin aynı anda görsel ve işitsel öğrenmeleri sağlanabilir.

•

Öğretim setleri içeriğine uygun akıllı telefonlar için uygulamalar geliştirilebilir.

•

Öğretmen kılavuz kitaplarında öğrenme kazanımlarını destekleyici ve pekiştirici
kullanıma hazır ek alıştırmalara da yer verilebilir.

Alıştırmaların özenle geliştirildiği ders ve çalışma kitapları öğrencilerin öğrenme
sürecinde etkilidir ve onları isteklendirir. Bu nedenle öğretim malzemesi geliştirilirken
alıştırma geliştirmeye de ayrıca önem verilmelidir.
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Yunus Emre

Türkiye

2016

Enstitüsü

Diyanet

(3.bs.)

Türkçe

Çalışma

Dr.

Kitabı A2
Yedi
Türkçe

Gizem Ünsal

İklim
A1

Ders Kitabı

Yedi
Türkçe

İklim

Doç.

Dr.

İbrahim

Şaban

Gültekin, Doç. Dr. Mahir

Çobanoğlu, Prof. Dr.

Kalfa, Yrd. Doç. Dr. İbrahim

Şeref Ateş, Doç. Dr.

Atabey, Yrd. Doç. Dr. Filiz

Mustafa Balcı, Doç.

Mete, Aydan Eryiğit, Uğur

Dr. Cihan Özdemir

Kılıç

Yrd. Doç. Dr. Erol

Yrd.

Barın,

Barın,

Dr.

Yrd.

Dr.

İbrahim

Şaban

Gültekin, Doç. Dr. Mahir

Çobanoğlu, Prof. Dr.

Kalfa, Yrd. Doç. Dr. İbrahim

Kitabı

Şeref Ateş, Doç. Dr.

Atabey, Yrd. Doç. Dr. Filiz

Mustafa Balcı, Doç.

Mete, Aydan Eryiğit, Uğur

Dr. Cihan Özdemir

Kılıç

Yrd. Doç. Dr. Erol

Yrd.

Barın,

Şaban

Gültekin, Doç. Dr. Mahir

Çobanoğlu, Prof. Dr.

Kalfa, Yrd. Doç. Dr. İbrahim

Vakfı Yayın

Şeref Ateş, Doç. Dr.

Atabey, Yrd. Doç. Dr. Filiz

Matbaacılık

Türkçe

İklim
A2

Ders Kitabı

Dr.

Doç.

Çalışma

Yedi

A1

Yrd. Doç. Dr. Erol

Dr.

Doç.

Dr.

İbrahim
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Mustafa Balcı, Doç.

Mete, Aydan Eryiğit, Uğur

ve Ticaret

Dr. Cihan Özdemir

Kılıç

İşletmesi

Yrd. Doç. Dr. Erol

Yrd.

Barın,

Şaban

Gültekin, Doç. Dr. Mahir

Çalışma

Çobanoğlu, Prof. Dr.

Kalfa, Yrd. Doç. Dr. İbrahim

Vakfı Yayın

Kitabı

Şeref Ateş, Doç. Dr.

Atabey, Yrd. Doç. Dr. Filiz

Matbaacılık

Mustafa Balcı, Doç.

Mete, Aydan Eryiğit, Uğur

ve Ticaret

Dr. Cihan Özdemir

Kılıç

İşletmesi

Yabancılar

Dr. Mustafa Kurt,

Dr.

Dr.

Salmat

2015

İçin

Türkçe

Dr. Nezih Temur

Mustafa Kurt, Dr. Sefa Yüce,

Basım

(7.bs.)

A1

Temel

Dr. Gülsün Mehmet, Şebnem

Yayıncılık

Yedi

İklim

Türkçe

A2

Düzey

Dr.

Ders

Doç.

Nezir

Gökalp,

Kitabı

Dr.

İbrahim

Temur,

Bilge

Yunus Emre

Türkiye

Enstitüsü

Diyanet

2015

Uluğlar,

Özcan Korkut, Dr. Mehmet
Çevik, Esra Kanmaz, Esra
Hımhım, Şeyda Yeşilyurt,
Hande Bulduk, Dr. Hasan
Kaplan, Sevda Özden, Nihal
Kümüştaş, Tayfun Haykır,
İlknur

İşcanoğlu,

Hande

Bakan, Serhat Koçak, Derya
Güven, Fatih Keskin, Ziya
Bağrıaçık
Yabancılar

Doç. Dr. Mustafa

İçin

Türkçe

A1

Temel

Esra Hımhım, Hande Bulduk

Salmat

2017

Kurt, Doç. Dr. Nezih

Basım

(1.bs.)

Temur

Yayıncılık

Düzey
Çalışma
Kitabı
Yabancılar

Dr. Mustafa Kurt,

Dr.

için

Türkçe

Dr. Nezih Temur

A2

Temel

Düzey
Kitabı

Ders

Nezir

Gazi

Salmat

2015

Mustafa Kurt, Dr. Sefa Yüce,

Üniversitesi

Basım

(7.bs.)

Dr. Gülsün Mehmet, Şebnem

TÖMER

Yayıncılık

Gökalp,

Temur,

Bilge

Dr.

Uluğlar,

Özcan Korkut, Dr. Mehmet
Çevik, Esra Kanmaz, Esra
Hımhım, Şeyda Yeşilyurt,
Hande Bulduk, Dr. Hasan
Kaplan, Sevda Özden, Nihal
Kümüştaş, Tayfun Haykır,
İlknur

İşcanoğlu,

Hande
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Bakan, Serhat Koçak, Derya
Güven, Fatih Keskin, Ziya
Bağrıaçık
Yabancılar

Doç. Dr. Mustafa

Mehmet

Yıldırım,

İçin

Türkçe

Kurt, Doç. Dr. Nezih

Güven Hacıömer

A2

Temel

Temur

Derya

Gazi

Salmat

2017

Üniversitesi

Basım

(1.bs.)

TÖMER

Yayıncılık.

Ankara

Ankara

Üniversitesi

Üniversitesi

TÖMER

Basımevi

Ankara

Ankara

Üniversitesi

Üniversitesi

TÖMER

Basımevi

Düzey
Çalışma
Kitabı
Yeni

Hitit

Temel Seviye

Prof. Dr. N. Engin

Cemil

Uzun

Aygün,

Kurt,

E.

Elif

Nurşen,
Leblebici,

Özden Altınkaynak Çoşkun,

A1-A2

Ali

Çiçek,

Mesut

Hacer

Dursun,

2016

Altaş,
Şebnem

Dilçin
Yeni

Hitit

Temel Seviye

Prof. Dr. N. Engin

Cemil

Uzun

Aygün,

Kurt,

E.

Elif

Nurşen,
Leblebici,

A1-A2

Özden Altınkaynak Çoşkun,

Çalışma

Ali

Kitabı

Mesut

Çiçek,

Dilçin

Hacer

Dursun,

Altaş,
Şebnem

2016
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