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                               ÖN SÖZ 

Dil bilgisi, dilin mantık ve anlam dünyasını kurallar yoluyla öğreten bilim 

dalıdır. Ana dilinin inceliklerini, düĢünce ve duygu evrenini, toplumun değerlerini 

öğretir. Öğrenme alanları arasındaki bütünlüğünü ve onların iĢleyiĢini sağlar. Bu 

hedeflere ulaĢılabilmesi, dil bilgisi öğretiminin yetkinliğine bağlıdır. Doğumdan 

itibaren ana dilini kurallarına doğru olarak kullanabilen geliĢim içindeki bireyler, 

okulla birlikte ana dili eğitimini planlı Ģekilde sürdürür. Dil bilgisi öğretimi, çocuğun 

doğru olarak kullandığı ana dili kurallarına ad verme ve onları tanımlama süreci 

olarak düĢünülebilir. O halde dil bilgisi öğretimi, çocuğun gerçekleri ve yapısı göz 

önünde tutularak yapılmalıdır. Aktif öğrenme bu konuda önemli bir yardımcıdır.  

Bu çalıĢmada, aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademede yer alan 

isim-fiil, sıfat–fiil ve zarf-fiil gibi dil bilgisi konularının öğretiminde baĢarıya, 

tutuma ve kalıcılığı etkisi araĢtırılmıĢtır. Deneysel çalıĢmada, deney grubu ve kontrol 

grubu arasındaki farklar istatistiki olarak verilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde araĢtırma konusunun çerçevesi belirlenerek 

problem cümlesi, alt problemler, araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın önemi, ,sayıltılar 

sınırlılıklar ele alınmıĢtır.  

Ġkinci bölümde dil bilgisi öğretimi ve aktif öğrenme konusunda yapılan 

çalıĢmalar değerlendirilerek incelenmiĢ, konumuzla iliĢkili tezler tanıtılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Üçüncü bölümde, çalıĢmamızın deneysel süreci, veri toplama araçları, veri 

toplama ve analiz yöntemleri ele alınarak incelenmiĢtir. 

Dördüncü bölüm ise, araĢtırmada elde edilen bulgulara ve verilerin 

yorumlanmasına ayrılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın son bölümünde ise araĢtırmada elde edilen sonuçlar 

değerlendirilerek yorumlanmıĢ, daha etkin ve verimli bir dilbilgisi öğretimi için 

geliĢtirilen öneriler sunulmuĢtur. 

Doktora çalıĢmamı yönetip yönlendiren, zaman ve bilgisini esirgemeyen 

danıĢmanım Doç. Dr. Funda TOPRAK’a, tecrübesi ve bilgisiyle çalıĢmaya rehberlik 

eden Türkçe Eğitimi Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Halim SERARSLAN’a, süreçteki 

katkılarından dolayı tez izleme komitesi üyeleri hocalarım Doç. Dr. Mehmet 

KIRBIYIK ve Doç. Dr. Ġsa KORKMAZ’a, içten yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr.  
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ÖZET 

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEMEDE FĠĠLĠMSĠLERĠN ÖĞRETĠMĠNDE AKTĠF 

ÖĞRENMENĠN BAġARI, TUTUM VE KALICILIĞA ETKĠSĠ 

 

Bu araĢtırma dil bilgisi konuları arasında yer alan isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, 

isim, sıfat, fiil ve zarfların öğretiminde aktif öğrenme yönteminin baĢarıya, tutuma ve 

kalıcılığa etkisini ortaya koymayı hedeflemektedir.  

Eğitim, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünceye sahip, bilgiyi zihinde yapılandıran ve 

kiĢiselleĢtiren bireyler yetiĢtirmeyi hedefler. Bu amaçlara ulaĢmak ise doğru yöntemi 

gerektirir. Aktif öğrenme, bu eğitim anlayıĢının oluĢturulmasında önemli bir yer 

tutar. Aktif öğrenme, öğrenme sorumluluğunu öğrenciye veren ve üst zihinsel 

becerileri harekete geçiren öğrenme yöntemidir. Özellikle son yıllarda büyük ilgi 

görmektedir. Etkinliği deneysel çalıĢmalarla kanıtlanmıĢtır. Eğitimin her alanında 

uygulanmaya elveriĢlidir. Aktif öğrenme yönteminin öne çıkan temel özellikleri; 

öğrenciyi eğitimin merkezine alması, yaĢam boyu öğrenmeye yönlendirmesi, 

kullanıĢlılık, bilgiye aktarım ve dönüĢüm özelliği katmasıdır.  
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Geleneksel öğretim, herkesin aynı biçimde öğrenebileceğini düĢünür. Buna 

karĢın aktif öğrenme, bireylere öğrenme sürecini yönetme ve yetkin oldukları alanı 

öne çıkarma fırsatı tanır. Öğrencilere tek baĢlarına veya grup olarak çalıĢma imkânı 

sağlar.   

Dil bilgisi, dilin anlamlı ve mantıklı yapısını, kurallarını ortaya koyan bilimdir. 

KiĢiye, ana dilini tanıma fırsatı verir. Ona bakıĢ açısı ve analitik düĢünce kazandırır. 

Ana dilinin olanaklarından yararlanmasına katkıda bulunur.  

Bu çalıĢma, aktif öğrenme ve dil bilgisi öğretimini bütünleĢtiren deneysel bir 

çalıĢmadır. 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Ordu ili PerĢembe ilçesindeki Gazi 

Ġlköğretim Okulu 8/A ve 8/B ve sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenci üzerinde 

yürütülmüĢtür.  

AraĢtırma sonucunda aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubu, 

akademik baĢarı, tutum ve kalıcılık yönünden; öğretmen kılavuz kitabının temel 

kaynak olarak alındığı kontrol grubuna oranla daha baĢarılı olmuĢtur. Deneysel 

çalıĢma öncesi akademik baĢarı ve tutum puanları yönünden aralarında anlamlı 

farklılık olmayan deney grubu, deneysel çalıĢma sonunda deney grubu lehine 

farklılaĢmıĢtır. Ayrıca deney grubu, kalıcılık puanları yönüyle de kontrol grubuna 

göre da öndedir.  

Deney grubunda uygulanan aktif öğrenme yönteminin, öğrenciler üzerindeki 

etkisini araĢtırmak amacıyla üç öğrenciyle görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢmeler, aktif 

öğrenme yönteminin öğrenciler üzerinde olumlu etki meydana getirdiği ortaya 

koymuĢtur. Öğrencilerin üzerinde görüĢ birliğine vardıkları temalar olumlu tutum 

geliĢtirme, sınıf içi etkileĢim ve akademik baĢarıdır.  

Bu sonuçlar aktif öğrenme yönteminin bazı dil bilgisi konularının 

öğretimindeki etkisini açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur.  

 

Anahtar kelimeler: Türkçe Öğretimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Aktif Öğrenme, 

BaĢarı, Tutum, Kalıcılık. 
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SUMMARY 

THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING ON SUCCESS, APPROACH AND 

PERMANENCE IN TEACHING GERUND AND INFINITIVE FORMS OF 

VERBS IN PRIMARY SECOND GRADE  

This research aims to suggest that active learning method has an effect on 

success, attitude and permanence in teaching grammar subjects including verbal 

nouns, participles and adverbials. 

Education aims to raise individuals with critical thinking ability, and 

individuals who can structure the knowledge in mind and can personalize it. In order 

to reach this aim we need the correct method. Active learning has an important role 

in constructing this educational perception. Active learning gives the learning 

responsibility to the student and it is a learning method that activates the upper 

intellectual skills.  This method attracts attention especially in recent years. The 

effectiveness of the method has been proved by experimental studies. It is convenient 

for applying to all fields of education. The most common and main features of the 

active learning method are its being student-centered, directing to lifelong learning 

and adding usefulness, transfer and transformation to knowledge. 
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Traditional teaching thinks that everybody can learn in the same way. On the 

other hand active learning gives opportunity of directing the learning process and 

showing their perfection area.  

Grammar is a science that suggests the meaningful and logical structure and the 

rules of the language. It gives a person the opportunity to know his language and to 

use it in upper levels; it gives a point of view and analytical thinking. 

This study is an experimental study which combines grammar teaching and 

active learning. It has been conducted in a school called Gazi Primary School in 

PerĢembe town of Ordu city in 2010-2011 educational year. The study has been 

carried out with 40 students. 

At the end of the research, the experimental group with whom the active 

learning method is used is found to be better in academic success, attitude and 

permanence than the control group with whom the teacher guide book is used as a 

main source. Moreover, the experimental group is ahead of the control group in 

permanency scores.  

An interview is made with three students in order to investigate the effects of 

active learning, which has been used with experimental group, on students. The 

interview has shown that the active learning method has a positive effect on students. 

Developing positive attitude, interaction within the class and academic success are 

the themes that the students agree on.  

These results clearly suggest the effect of active learning method in teaching 

some grammar subjects. 

 

Key words : Teaching Turkish Language, Teaching Grammar, Active 

Learning, Success, Attitude, Permanence. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

 

1.1. Dil, Ana Dili ve Öğretimi  

“Dil, tıpkı onu oluĢturup iĢleten beyin gibi, bugün bile birçok noktası 

aydınlatılamamıĢ bulunan büyülü bir düzendir” (Aksan, 1994: 118). Bu sihirli sistem 

iletiĢimden, millet olgusuna, kültürün taĢıyıcılığından bireylerin düĢünce dünyasını 

oluĢturmaya kadar birçok sorumluluğun üstlenicisidir.  

Dilin ilk vazifesi, insanların duygu ve düĢüncelerinin aktarımını sağlamaktır. 

Duyan, düĢünen, üreten ve hisseden bir varlık olan insan, duygu ve düĢünce 

birikimini paylaĢmak zorundadır. Bu aktarım; dille olacaktır. Bireyin dünyasındaki 

her varlığın, eylemin, düĢüncenin ve hissin dilde karĢılığı vardır. DuyuĢ ve düĢünüĢ 

evreni, dilin birimleri vasıtasıyla oluĢur. DuyuĢ ve düĢünüĢ evreni ise anlama ve 

anlatma becerilerini meydana getirir. Bu iletim ve alım, kiĢiler arası duygu ve 

düĢünce paylaĢımının; birlikteliğin, geliĢimin, ilerlemenin, millet bilincinin, kültürel 

yapının ve bakıĢ açısının temellerini oluĢturur.  Bugün gelinen nokta, aktarım ve 

anlama hizmetinin karĢılığıdır.  

 “Ana dili baĢlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, daha sonra da iliĢkili 

bulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireylerin toplumla en 

güçlü bağlarını oluĢturan dildir” (Aksan, 1982: 81). Bireyin dünyaya geliĢinden 

itibaren onu çevreleyen, yakın ve uzak çevresiyle iletiĢimini sağlayan ana dili, 

hayatının tüm dönemlerinde onunla birlikte olacaktır.  

Aktarım, bilinçlendirme ve birleĢtirme iĢlevlerini yerine getiren ana dili, çocuk 

tarafından zamanla benimsenir. Bireyin; kiĢiliğini, topluma uyumunu, düĢünce 

yapısını, iç ve dıĢ dünyasına bakıĢ açısını Ģekillendirir. Ana dili; beğenileri 

belirleyen, iliĢkileri düzenleyen, duyuĢ ve düĢünüĢe yön veren canlı organizma 

gibidir. KiĢi, içinde yaĢadığı çevreyi, dünyayı ana diliyle anlamlandırır. GeçmiĢle 

gelecek arasında anlam ve mantık bütünlüğünü sağlar. Bireye kiĢilik kazandıran, 

değerlerin öğretimini üstlenen, önceliklerine yön veren bir varlıktır.  
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Dil geliĢimi, köklerini doğumdan itibaren alan ve ölüme kadar devam eden 

aĢamalı bir süreçtir. Doğumdan itibaren bireyle etkileĢim içinde olan ana dili, hayatı 

tanıtan, onu hayata hazırlayan ve içinde yaĢadığı toplumun normlarını gizil olarak 

aktaran bir araçtır. Etkileri belli bir dönem veya aralıkla sınırlandırılamaz.  

Birey, doğuĢtan itibaren ana dilini yetkin olarak kullanır. Kendisinin, ailesinin 

ve çevresinin niteliklerine göre kiĢiden kiĢiye farklılık gösteren ana dili kullanım 

becerisi, eğitim-öğretim süreciyle belirli bir plan dâhilinde ilerleyecektir. Bu yönüyle 

ana dili eğitimi ve öğretimi, “yakın ve uzak çevrede kendiliğinden iĢleyen öğrenme 

sürecinin daha düzenli, daha etkin ve daha güncel olması için geliĢmelere doğrudan 

müdahale etmek ve duruma uygun etkinlikler düzenlemek” olarak değerlendirilebilir 

(Demir, 2007: 181).  

Ana dili eğitiminde en önemli görevi Türkçe dersleri üstlenmektedir. Çocuğun 

birikimini düzenli hale getiren, ihtiyaç duyacağı ana dili becerilerini sunan; soran, 

sorgulayan, araĢtıran, inceleyen ve eleĢtirel düĢünüĢü kabul eden bir kiĢilik 

oluĢturma çabası içindeki Türkçe dersi, bireyin geliĢiminde aktif rol oynar.  

“21. yüzyılda hedeflenen eğitim ile geleneksel eğitim karĢılaĢtırıldığında ortaya 

çıkan en önemli ayrımın „bilgi odaklılık‟a karĢılık „bilim odaklılık‟ olduğu görülür” 

(Börekçi, 2009: 425). Bilim odaklılık bilimsel düĢünmeyi, araĢtırmayı, sorgulamayı, 

deneyerek ve yaparak öğrenmeyi, sonuçlar üzerinde tartıĢabilmeyi yapısında 

barındırdığı için öğrenciyi merkeze alarak, bilgiyi yapılandırır, öğrenmeleri 

anlamlandırır, üst zihinsel becerileri ön planda tutar. Bu öğrenme anlayıĢında amaç; 

öğrenciye bilgi aktarımından öte öğrencide bilme merakını meydana çıkarmak ve 

öğrencinin bilgiyi özümsediği ve aktif olarak kullanabildiği öğrenme ortamlarını 

oluĢturabilmektir. 

Türkçe dersleri öğrenci için sadece okulla sınırlı ve bilgi aktaran bir ders 

değildir. Temel becerilerin kazandırıldığı, hayata hazırlayıcı, çocuğun toplumla 

bütünleĢmesine yardımcı, sosyal iliĢiklerini düzenleyen bir derstir.  

Kaynağını, yaĢamı düzenleyen ana dili ögesinden alan Türkçe dersleri, hayatı 

konu alan içeriklere yer vermelidir. Bu yönüyle Türkçe eğitiminde bütün derslerden 

yararlanılabilir. Türkçe dersinin iĢleniĢinde Çelenk (2008) müzik ve resimden; 

Güleryüz (2008) matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersinden faydalanmıĢtır. 
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Balyemez (2009) ise matematik, geometri, kimya alanlarıyla iliĢki kurmuĢtur. 

Ġlköğretim 1–3. sınıflarda hayat bilgisi dersi ve içeriği, bu çalıĢmalara ilave edilebilir.  

Bireye hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı becerileri kazandıran Türkçe 

eğitimiyle, fonksiyonel okuryazar (Schlechty: 2005), aktif dinleyici, duygu ve 

düĢüncelerini sözlü veya yazılı Ģekilde eksiksiz aktarabilen; okumayı, dinlemeyi, 

konuĢmayı ve yazmayı iletiĢim aracı olmanın ötesinde bir beceri olarak kullanabilen 

bireyler yetiĢtirilmelidir.  

 

1.2. Dil Bilgisi ve Dil Bilgisi Öğretimi 

“Dil soyut bir varlık, daha doğrusu bir ses-Ģekil-görev-diziliĢ-uyum-anlam 

kompleksi ve bir kuruluĢ sistemidir” (Dilaçar, 1971: 119). Bu sistem içinde 

mükemmel bir bütünlük vardır. Birimler arasındaki iliĢkiler, bağıntılar belirli kurallar 

dâhilindedir. Dil bilgisi, dilin iĢleyiĢini, kurallarını, bütünlüğünü ortaya koyan 

bilimdir.  

Dil bilgisi, statik kurallar bütünü olarak algılanmamalıdır. Dil, nasıl canlı bir 

varlık ise dil bilgisi alanı da değiĢken bir yapıdadır. Dil bilgisi sadece Ģekil açısından 

dili tanıtan bir bilim değil, aynı zamanda düĢünmeye yardımcı; dinleme, okuma, 

konuĢma ve yazma öğrenme alanlarının sistematik, bütüncül eğitimini tamamlayıcı 

niteliktedir. Tüm dil etkinliklerinin düzenleyicisi, tümleyicisi ve ayrılmaz bir 

parçasıdır.  

Dil bilgisi, dilin organize ve mantıklı yapısının kavranılmasında, üst zihinsel 

becerilerin kullanılmasında araçtır. Ayrıca analiz ve sentez becerilerinin harekete 

geçmesini destekler.  

Ana dilinin kurallarını uygulamalar yoluyla benimseyen çocuk, farkında 

olmadan dilinin kurallarını sezmektedir. Dil becerilerini kullanmada yardımcı ve ana 

diline bağlılığı artıran dil bilgisi, çocuğun kuracağı düzgün ifadelerle de güven 

duygusunun geliĢimine katkıda bulunur. Psikolojik ve biliĢsel olarak kiĢinin dille 

etkileĢimini üst düzeye çıkarır.  

Bireyin ana dili ile tanıĢması anne karnında baĢlar. Sesleri duyabilen çocuk, ilk 

olarak dinleme yetisini kullanır. Bu sırayı konuĢma, okulla beraber de okuma ve 

yazma becerileri takip edecektir. Dil becerilerinin etkili ve dengeli Ģekilde 

ilerleyebilmesi, etkin bir dil bilgisi öğretimini gerektirir. Dil bilgisi, anlama ve 
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anlatma becerilerini geliĢtiren, ana dilinin yapısını ve iĢleyiĢini benimseten bir 

niteliktedir. Salt bir bilgi yığınından öte kullanılan dilin inceliklerini ve güzelliklerini 

tanıtan bilim dalıdır. “Çocuklar, 3–4 yaĢlarında konuĢtukları dilin dil bilgisini bilir. 

Bu bilme, doğru söyleyiĢi taklit etme, yanlıĢı fark edince doğrusuyla değiĢtirme ve 

sonunda genellemeler yaparak kuralı çıkarsama Ģeklinde olur” (AĢıcı, 2005: 28). O 

halde dil bilgisi öğretimi, çocukta uygulamalar yoluyla kendiliğinden oluĢmuĢ ana 

dilinin kurallarına ad verme süreci olarak düĢünülebilir.  

Dil bilgisi öğretimi, dinleme, konuĢma, okuma ve yazma öğrenme alanlarından 

kopuk değildir. Dil bir bütün olduğuna göre dil bilgisi öğretimi tüm öğrenme 

alanlarıyla iç içe olmalıdır. Bütünlükçü yapıda yürütülen dil bilgisi öğretimi daha 

nitelikli sonuçlar ortaya çıkarır.   

Dil öğretiminin hedeflerinden bazıları, bireyin hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı 

dil becerilerinin kazanımına ve geliĢimine yardımcı olmak, eleĢtirel düĢünceyi 

benimseyen bireyler yetiĢtirmektir. ÇıkıĢ noktasını yaĢamdan alan dil eğitiminin 

yanında dil bilgisi öğretimi de kaynağını hayatın içinden almalıdır. Öğrenci, dil 

bilgisinin yaĢamında önemli bir yer edindiğini bilmeli, düzenleyici etkisinin 

bilincinde olmalıdır. Bağcı ve Temizkan çalıĢmalarında, dil bilgisinin kullanım 

alanlarının ve iĢlevlerinin öğrencilere aktarılması gerektiğine vurgu yapmıĢtır (Bağcı 

ve Temizkan, 2006). ÇalıĢma sonuçlarına göre “Ġlköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin % 40,8‟i dil bilgisi kurallarının nerede ve ne zaman iĢe yarayacağını 

bilmeyi her zaman istemekte; % 24.2‟si genellikle istemekte; % 15.8‟i bazen 

istemektedir” (Bağcı ve Temizkan, 2006: 491). Bu sonuç, öğrencilerin 

anlamlandırdıkları ve somutlaĢtırdıkları bilgileri daha çabuk ve kalıcı Ģekilde 

kabullendikleri ve benimsedikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Ayrıca araĢtırma, dil 

bilgisi öğretiminin teorik bilgilerle değil somut ve uygulamalı olması gerektiğini 

göstermektedir.  

Dil bilgisi, soyut bilgiler yığını değildir. Dilin düĢünce ve anlam evrenini 

kuralları yoluyla anlamaya yardımcı, zihinsel becerilerin geliĢimine katkıda bulunan, 

iletiĢimi güçlendiren bir alandır. Benimsenen yapılandırmacı yaklaĢım, dil bilgisinin 

üst zihinsel beceriler ve etkileĢim üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Dil bilgisi 

durağan ve kuramsal bilgilerden öte kiĢinin düĢünce dünyasını zenginleĢtiren, zihnî 

faaliyetlerini geliĢtiren, birey-dil etkileĢimi üst seviyelere çıkaran bir bilimdir.  
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Ana dili eğitimde çok önemli bir yere sahiptir. Hudson, dil bilgisi öğretiminin 

gerekliliği üzerinde durmuĢ ve gerekçelerini Ģöyle sıralamıĢtır: 

 “Dilsel öz saygıyı, öz güveni oluĢturmak 

 Ölçünlü dil öğretimine yardımcı olmak 

 BaĢarımı (performans) arttırmaya yardımcı olmak 

 Yabancı dilleri öğrenmeye yardımcı olmak 

 Dilsel ve kültürel hoĢgörüyü arttırmak 

 Bilimsel yöntem ve çözümleyici düĢünmeyi öğretmek 

 Dili kötüye kullananlara karĢı korunmak 

 Dil sorunlarını anlamaya yardımcı olmak 

 Dil hakkındaki genel bilgiyi derinleĢtirmek” (Aktaran: Aydın, 1997: 

24).  

Dil bilgisi öğretimi, kiĢinin ana diliyle etkileĢimini güçlendiren, milli birliğin 

sağlanmasına katkıda bulunan, bireyi hoĢgörüye yönlendiren, ona analitik bakıĢ açısı 

kazandıran bir birimdir. Ayrıca fertlerde ana dili bilinci oluĢturarak diline yönelik 

olumsuz etkilere karĢı savunma mekanizması sağlar. Tüm bu kazanımlar, bireyin ana 

dilini yakından tanımasına, benimsemesine, anlama ve anlatma becerilerinin baĢarılı 

Ģekilde kullanmasına fırsat tanır.  

Aydın (1997), araĢtırmasında Türkçe öğretmenlerinin dil bilgisi öğretimi 

üzerindeki görüĢlerini derlemiĢtir. Hudson‟un dil bilgisi öğretimi konusunda vurgu 

yaptığı baĢlıklarla paralellik gösteren çalıĢmaya göre, Türkçe öğretmenleri dil bilgisi 

öğretiminin getirilerini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır:  

“Dil bilgisi öğrencinin dile iliĢkin yanlıĢlarını azaltır % 13.59,  dil bilgisine 

iliĢkin bilgi öğrencinin yazma becerisini geliĢtirir  % 11.96, dil bilgisi çalıĢmaları 

öğrencinin zihin geliĢimine yardımcı olur % 10.87, bir yabancı dilin öğrenilmesine 

yardımcı olur  % 10.87, ölçünlü Türkçenin öğrenilmesine yardımcı olur %9.24, 

bilimsel yöntem ve çözümleyici düĢünmeyi öğretir % 9.24, dil bilgisi öğrencinin 

daha iyi iletiĢim kurmasını sağlar % 8.70” (Aydın, 1999: 26). Ġki araĢtırmanın 

çıktıları arasındaki örtüĢme düzeyi dikkat çekmekte olup bu benzerlik dil bilgisi 

öğretiminin evrenselliğini ortaya koyar. Dilin iĢleyiĢ ve anlam özelliklerini gösteren 

dil bilgisi alanı; zihnî yeterliklerin, ifade becerilerinin, anlama ve anlatma 
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etkinliklerinin geliĢmesine yardımcıdır. Dil bilgisi, ana dili Ģuuru meydana getiren ve 

analitik bakıĢ kazandıran bir bilim dalıdır.    

 

1.3. Dil Bilgisi Öğretiminde İlkeler 

 Çok boyutlu bir sistem olan dil içerisinde birçok unsuru barındırır. Dil bilgisi, 

dil mekanizması içindeki bu ögelerin bir araya geliĢ kurallarını gösteren, dilin 

anlamlı yapısını kavratan alandır. 

Çocuk, doğumundan itibaren örtük olarak öğrendiği ana dilini okulla beraber 

belirli bir plan dâhilinde sürdürür. Türkçe dersleri, bu görevde sorumluluk değeri en 

yüksek öğrenme ortamlarıdır. Çocuğun ana dilinin kullanım evrenini keĢfetmesine, 

dil bütünlüğünü kazanmasına, ana dilinin düĢünce dünyasını kavramasına ve dil 

becerilerinde yetkinlik kazanmasına fırsat tanır.  

Çocuk okula baĢlayıncaya kadar dinleme ve konuĢma becerilerini 

kullanabilmektedir. KonuĢmasında kullandığı cümleler ana dilinin kurallarına 

uygundur. Dil bilgisi öğretimi, çocukta oluĢan dil becerilerini bilinçli kullanma ve dil 

kurallarına ad verme görevi olarak düĢünülebilir. Çocuğa bildiği, doğru bir Ģekilde 

uyguladığı kuralları somutlaĢtırarak ve adlandırarak vermek dil bilgisi öğretiminin 

temelini oluĢturur. Uygulamalar yoluyla dilinin inceliklerinin farkına varan ve kiĢisel 

geliĢimine hız veren çocuk, dil bilgisi eğitimiyle bu sürecin ivmesini artırır. Ayrıca 

çocuk, dil bilgisi eğitimiyle anlama ve anlatma faaliyetlerinde kullanılan ifadelerin 

yapısını ve anlam bütünlüğünü, neden-sonuç iliĢkisi içinde öğrenir. Bu sayede 

edineceği çözümleyici bakıĢ açısı ve eleĢtirel tutum, çocuğun anlama ve anlatma 

kabiliyetlerini, düĢünce gücünü, ifade yeteneğini olumlu etkileyecektir. 

Çocukta soyut olan ve kendiliğinden oluĢmuĢ dil bilgisi kurallarının 

öğretiminde Ģu ilkelerden yararlanılabilir:  

1. Dil, tüm alanlarıyla ayrılmaz bir bütündür. Dil bilgisi öğretimi, diğer 

öğrenme alanlarıyla iç içe, bütünlük içinde iĢlenmeli, dil bilgisi 

öğretimi dinleme, konuĢma, okuma, yazma alanlarından kopuk ve ayrı 

bir ders olarak düĢünülmemelidir. Bu bağlamda dil bilgisi 

etkinliklerinin tümü diğer öğrenme alanlarıyla birlikte ele alınmalıdır.  

2. Dil bilgisinin yalnızca kurallar bütünü olmadığı, düzenleyici etkisi 

öğrencilere kavratılmalıdır. Fen bilgisi dersinde öğrenilen bir bilgi nasıl 
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öğrenci tarafından anlamlı, somut ve kullanılabilir olarak 

algılanabiliyorsa dil bilgisinin önemi ve kullanım yerleri öğrenci 

tarafından bilinmelidir.  

3. Dil öğretiminin amaçlarından biri çocuğa yaĢamı boyunca gerek 

duyacağı dil becerilerini kazandırmak ve geliĢtirmek ise çocuk, dil 

bilgisi öğretiminde edilgen değil, aktif olmalıdır. Çocuğa bol bol 

uygulama fırsatı verilmelidir.    

4. Dil bilgisi öğretiminde öğrenciyi merkeze alan, ona sorumluluk 

kazandıran, üst zihinsel faaliyetleri harekete geçiren yöntem ve 

teknikler kullanılmalıdır.  

5. Dil bilgisi, soyut ve kuramsal bilgiler deposu değildir. Zihin 

geliĢiminden toplum hayatına kadar tüm yaĢam alanları, onun etki alanı 

dâhilindedir. Dil bilgisi öğretimi, somut ve kaynağını yaĢamdan alan 

örnekler üzerinden verilmelidir.  

6. “Baltacıoğlu‟na göre çocuk, büyük adamın eksiği, yoksulu, karikatürü 

değil, kendi cinsinden ve kendine yetici güçte orijinal bir varlıktır” 

(Çiftçi, 1998: 59–60). Çocuğun gözündeki en somut örnek kendi 

yaĢantısıdır. Hayatındaki değiĢimleri, karĢılaĢtığı olayları ve dil 

faaliyetlerini gösteren kullanımlar etkili olacaktır. Bu nedenle Türkçe 

öğretimi etkinlikleri ve uygulamaları, çocuğun gündelik hayatından 

seçilmiĢ ve güncel yaĢamda karĢılaĢma imkânı bulacağı ifadeleri 

içermelidir.  

Sınıf ortamı, gerçek yaĢama ne kadar yakınlaĢtırılırsa, öğrenci dinleme, 

konuĢma, okuma ve yazma faaliyetlerinde ne kadar aktif rol alabilirse ana 

diline ve onun kurallarına hâkim olacaktır.  

7. Dil bilgisi öğretiminde kullanılan etkinlikler, çocuğun dünyasında 

önemli gördüğü malzemelerden oluĢmalıdır. Öğrenci, etkinlikleri 

yapmaya değer görmeli ve uygulamaların karĢılığını dünyasında 

bulmalıdır. “KarĢılık bulma” öğrencinin anlamlandırması, değer 

vermesi, adanmıĢlık ve benimseme olarak düĢünülebilir. Türkçe ve dil 

bilgisi etkinliklerinin kendi dünyasında var olduğunu bilen çocuk, oyun 
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ögesiyle zenginleĢtirilmiĢ ve değerli olarak gördüğü Türkçe dersinde 

daha baĢarılı olacaktır.   

8. Ana dili kültürel bir bağdır, olumlu tutum gerektirir. Tutumlar ise 

sevgiyle baĢlar. Çocuğa dil bilgisinden önce ana dili sevgisi, bilinci 

verilmelidir.  

9. “Ġnsan zihni önce „bütün‟ü algılar, daha sonra parçaların ve ayrıntıların 

farkına varır” (Karahan, 2009: 27). Bu nedenle dil bilgisi öğretiminde 

hareket noktası metinler olmalıdır. Ayrıca öğrencinin etkileĢimini 

artıracak her türlü materyal ders içeriğinde yer almalıdır.  

10. Dil bilgisi öğretiminde kullanılacak metinler güncel, edebi niteliklere 

sahip, öğrencilerin geliĢim özelliklerine ve ilgilerine uygun olmalıdır. 

11. Dil bilgisi konuları sadece Ģekil yönünden incelenmemeli, anlam, iĢlev 

açılarından da ele alınmalıdır. Dil bilgisi öğretiminde dil bilimi 

yaklaĢımlarından faydalanılmalıdır.  

12. Dil bilgisi öğretiminin uygulayıcıları olan öğretmenlere, çağdaĢ kuram, 

yöntem ve teknikleri tanıtan hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir.  

 

1.4. Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntemler 

Dil bilgisi öğretimi, dil becerilerinin etkin kullanımını amaçlar. Öğrenme 

alanlarını düzenleyen ve geliĢtiren dil bilgisi, bir amaç değil araç olarak 

düĢünülmelidir. Fakat geçmiĢ yıllarda dil bilgisi öğretimi bir hedef alan gibi 

düĢünülmüĢ, dil bilgisi kuralları ezberletilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu yaklaĢım, 

öğrencilerin dil bilgisine bakıĢ açılarını etkilemiĢ ve olumsuz tutum geliĢtirmelerine 

neden olmuĢtur. Dil bilgisi; soyut ve sıkıcı bir görünüme bürünmüĢtür. Öğrencilerin 

farkında olmadan kabullendiği bir alanın okul dönemiyle birlikte sıkıcı ve itici bir hâl 

alması düĢündürücüdür.  

Dilin anlam ve Ģekil yönü, birbirini tamamlayan bütündür. Dil bilgisi 

öğretiminde Ģekil ve anlam birlikte düĢünülmelidir. Dil bilgisine karĢı oluĢan ön 

yargının sebeplerinden biri dil kurallarının sadece biçim yönünün ele alınması 

olabilir. Sürekli kurallar yığını ile karĢılaĢan öğrenci, içeriği dolduramayacak, 

anlamlı hâle getiremeyecektir. Dilin anlam kısmının iĢe koĢulması, öğrenmelerin 

ezberin ötesinde bilinçli ve kalıcı olmasını sağlar.  
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Dil bilgisi öğretiminde öğrencinin, konunun, zamanın, araç-gereçlerin vb. 

durumuna göre çeĢitli yöntem ve tekniklerden faydalanılabilir. Ders akıĢına göre 

yöntem veya teknikler karma Ģekilde uygulanmalıdır. Ayrıca dil bilgisi öğretimi, 

öğrencinin aktif olduğu Ģekilde düzenlenmelidir. Dil bilgisi öğretiminde 

kullanılabilecek yöntem ve teknikler Ģunlardır:  

 

Tümevarım yöntemi 

 Özel durumlardan ve örneklerden hareketle genel kurallara varma iĢidir. 

Gözlem ve araĢtırmaya dayalıdır. Sunulan örnekler arasındaki benzerlikler ve 

farklılıklardan yola çıkarak öğrencinin genel çıkarımlara ulaĢabilmesi, tümevarım 

uygulamasıdır. Gözlem, araĢtırma, sınıflama, karĢılaĢtırma gibi üst zihinsel becerileri 

aktif hale getirdiği için analitik düĢüncenin edinimine yardım eder. Tüm dil bilgisi 

konularının öğretiminde tümevarım yöntemi uygulanabilir.  

 

Tümdengelim yöntemi 

Kural ve tanımlardan hareketle örneklere ulaĢma yoludur. Genelden özele doru 

bir akıĢ gösterir. Dil bilgisi öğretiminde daha çok üst sınıflarda kullanılması 

uygundur. Bütün-parça iliĢkisini gösteren kavram haritalarında, tümdengelim 

yöntemi kullanılmaktadır. Yaman‟ın çalıĢması (2009), dil bilgisi öğretiminde kavram 

haritalarının dolayısıyla tümdengelim yönteminin etkililiğini ortaya koymuĢtur.  

 

Çözümleme yöntemi 

“Bir bütünü oluĢturan parçaları amaçlı olarak birbirinden ayırma iĢidir” 

(Kavcar vd, 2005: 17). Dil bilgisi öğretiminde cümle ögelerinin diziliĢi, yüklem 

çeĢidinin belirlenmesi, cümlede anlam çözümlemesi, cümlenin ögelerine ayrılması, 

kelimelerin yapılarının incelenmesi çözümleme yöntemidir. Ayrıca bir metin 

içerisindeki kelimeleri türlerine göre ayırmak çözümlemedir. Cümle 

çözümlemelerinde dizim ağacı tekniği de kullanılabilir. “Dizim ağacı, söz dizim 

unsurlarını, bir ağacın dalları gibi en küçük söz dizimine kadar gösteren tekniğe 

denir. Ağacın gövdesini cümle oluĢtururken, dal ve budakları da kelimeler, kelime 

öbekleri ve diğer unsurlar meydana getirmektedir.” (Erdem, 2007: 33).  

 



 10 

 

Birleşim yöntemi 

Çözümleme yönteminin tersi olarak parçalardan bütün oluĢturmadır. Yapım 

eklerini kullanarak yeni kelimeler türetilmesi, kelimeleri birleĢtirerek cümleler 

kurulması birleĢim yönteminin kullanım alanlarıdır.   

 

Açıklama yöntemi 

Bilgilerin öğrencilere sözel olarak aktarılmasıdır. Geleneksel öğretim 

yöntemlerinden en bilinenidir. Bu yöntem, öğrenciyi edilgenliğe yönelttiği için tercih 

edilmez; fakat öğrencilerin kavramada güçlük çektiği kısımların açıklanmasında 

kullanılabilir.  

 

Soru-cevap yöntemi 

 Öğrenciyi etkin kılmak, dönüt almak, anlatım yönteminin sıkıcılığını azaltmak 

için önceden hazırlanmıĢ ve duruma uygun oluĢabilecek soru dizisinin tartıĢılmasıdır. 

Tüm dil bilgisi konularında rahatlıkla uygulanabilir.  

 

Dramatizasyon yöntemi 

“Drama, bir düĢünce, durum, hayal, çözüm, tema, haber, tasarı vb. soyut 

olguların çeĢitli eylemlerle somutlaĢtırılmasıdır” (ġimĢek ve vd., 2010: 106).   

Dramalar, oyunlar üzerine kuruludur. Oyun sadece hoĢça vakit geçirme olarak 

algılanmamalıdır. Oyunlar çocuğu hayata hazırlayan, toplumun normlarını öğreten, 

yaratıcılığı geliĢtiren, iletiĢim becerilerini artıran; özgür düĢünceli, hoĢgörülü bireyler 

yetiĢtiren etkinliklerdir. Türkçe dersinde ve dil bilgisi alanında dramatizasyondan 

yararlanılmalıdır. Engin (2004), SDP (2000) ve Karadüz (2007), dramatizasyonun 

olumlu etkileri üzerinde durmuĢ ve konuyu vurgulamıĢlardır. ġimĢek ve diğerleri 

(2010) “Ġlköğretim II. Kademe Türkçe Dersinde Zarf (Belirteç) Konusunun Drama 

Yöntemi Kullanılarak Öğretimi” adlı çalıĢmalarında, drama yönteminin zarfların 

öğretiminde etkililiğini ortaya koymuĢtur.  

 

 

 



 11 

Gösterip yaptırma yöntemi 

 Bir iĢlemin önce öğretmen tarafından açıklanıp yapılması sonra da öğrenciden 

yapmasının beklenmesidir. Öğrenciye model olması yönünden olumludur. Dil bilgisi 

etkinliklerinde öğrencilerin zorluk çektiği kısımlarda model olması açısından 

öğretmen tarafından kullanılabilir.   

 

Tartışma yöntemi  

“KarĢıt görüĢlü kiĢi ya da kümelerin birbirlerinin yanlıĢ ve eksiklerini 

göstererek kendi düĢüncelerini savunmalarıdır” (GöğüĢ, 1978: 204). Daha çok 

konuĢma ve dinleme etkinliklerine uygun görünen bu yöntemden, dil bilgisi alanında 

da faydalanılabilir. Örneğin Fiillerde Zaman konusunun iĢleniĢinde oluĢturulan 

kümelerden veya öğrenci gruplarından, karĢı tarafın cümlelerini kurduğu zamanla 

cevap vermesi istenilebilir. Yine “Zamirler olmasaydı ifadelerimizde neler 

değiĢirdi?” baĢlıklı bir tartıĢma konusu oluĢturabilir ve uygun tartıĢma ortamı 

düzenlenilebilir. Dildeki bütünlük ilkesine uygun olarak konuĢma, dinleme öğrenme 

alanlarıyla birlikte yürütülen dil bilgisi öğretimi, daha baĢarılı olacaktır.  

 

Örnek olay (Benzetim) yöntemi  

Hayatta karĢılaĢılan sorunların, ders ortamında kullanılması temeline dayanır.  

Türkçe öğretiminin hayattan kopuk olmaması gerekir. Öğrenci, Türkçe dersinde 

yaĢamdan kesitler görebilmelidir. Dersin sosyal yönünü vurgulayan bu anlayıĢ, 

öğrencilerin derse karĢı bağlılıklarını artıracak ve Türkçe öğretimini soyutluktan 

kurtaracaktır Tüm dil bilgisi etkinliklerinde yöntemden faydalanılabilir. Günlük 

hayatta sıkça karĢılaĢılan ve öğrencinin ilgisini çekecek konuĢmalar ve tartıĢmalar, 

benzetim yöntemiyle araç olarak kullanılabilir.  

 

Küme çalışması yöntemi 

Öğrencilerin belli gruplara ayrılarak birlikte öğrenmelerine fırsat tanımadır. 

Aktif öğrenme, iĢbirlikçi öğrenme gibi çağdaĢ yaklaĢımlar, bireysellikten öte toplu 

ve birlikte öğrenmeyi merkeze almaktadır. Öğrencilerin iç içe olmalarına fırsat 

tanıyan, eksiklerini birbirlerinin giderdiği, iletiĢimin üst düzeye çıktığı küme 

çalıĢmaları dil bilgisi öğretiminde etkin olarak uygulanabilir.  
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Türkçe eğitimi, bireye görüĢ kazandırmayı; çözümleme, bireĢim, 

değerlendirme, karĢılaĢtırma, sınıflama gibi üst zihinsel becerilerin edinimini ve 

eleĢtirel düĢüncenin oluĢumunu amaçlar. Bu hedeflerin gerçekleĢmesi, nitelikli 

Türkçe öğretimini gerektirir.  

Türkçe eğitimi dinleme,  konuĢma, okuma, yazma öğrenme alanları ve dil 

bilgisinden oluĢur. Dinleme, bireyin kazandığı ilk beceridir. Dinlemeyi sırasıyla 

konuĢma, okuma ve yazma becerileri takip eder. Bu öğrenme alanlarında yetkinlik, 

dil bilgisi öğretimiyle sağlanır. Dil bilgisi öğretimi, bireyin farkında olmadan 

kullandığı ana dilinin kurallarını tanıtma ve adlandırma sürecidir. Dil bilgisi 

öğretimi, diğer öğrenme alanlarından bağımsız yapılmamalıdır.  

Dil bilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntemler yukarıda genel olarak 

açıklanmıĢtır. Yöntemler konu, hedef, öğrencilerin özelliklerine vb. göre belirlenir. 

Yöntemlerdeki çeĢitlilik, konunun kavratılmasına yardım eder. Ders süresince birden 

fazla yöntem kullanılmalıdır. Örneğin sıfat-fiiller, oluĢum ve özellikleri itibarıyla 

Fatsa‟da büyümüĢ, fakat Samsun‟a yerleĢmiĢ kiĢiye benzetilebilir. Fatsa‟da büyüme 

sıfat-fiillerin fiil kök veya gövdelerinden türemelerini, Samsun‟a yerleĢme ise sıfat 

özelliği kazanmalarını ifade eder. Ayrıca Fatsa ve Samsun‟un baĢ harfi, fiil ve sıfatın 

baĢ harfiyle aynıdır. Bu benzetim, öğretimi kolaylaĢtıracaktır. Bu etkinlik, Örnek 

Olay Yöntemi‟dir. Ders sürecinde çalıĢma kitabındaki metinlerde yer alan sıfat-fiiller 

öğrencilere sorularak ders iĢlenebilir. Bu uygulama Soru-cevap Yöntemi‟ne karĢılık 

gelir. Öğrencilerin sıfat-fiilleri bulmakta zorluk çektiği bir metin veya cümle 

öğretmen tarafından çözümlenir. Diğer çözümlemeleri öğrencilerin yapması 

istenebilir. (Gösterip Yaptırma) Bulunan sıfat-fiiller, incelenir, ekleri gösterilir.  

(Çözümleme) Bu eklerle öğrencilerin farklı sıfat-fiiller oluĢturulması istenebilir. 

(BirleĢim) AnlaĢılmayan noktalar da öğretmen tarafından öğrencilere aktarılır. 

(Açıklama) Bu yöntemlerin kullanılması, ders akıĢına, öğrenme durumu ve 

öğrencilerin özelliklerine göre gerçekleĢir.  

Yöntemleri belirleyen önemli etkenlerden biri öğrencilerin zihinsel 

özellikleridir. Ġlköğretim öğrencileri için Açıklama gibi sadece dinleme becerisine 

hitap eden yöntemler çok fazla tercih edilmemelidir. Bu yaĢ grubunda, etkinlik 

yaprakları, çalıĢma kitabı gibi materyalleri içeren, birden fazla duyu organına hitap 

eden yöntemler tercih edilmelidir.  
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GeliĢen dünyada düĢünce sistemi değiĢmiĢtir. Bireyler hayat boyu öğrenmek,   

bilgiyi özümsemek, ona aktarılabilirlik katmak ve eleĢtirel düĢünmek ister. Bu 

becerilerin edinimi, yetkin bir ana dili kullanma becerisini, dolayısıyla dil bilgisi 

öğretimini gerektirir. Bu aĢamada dil bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemler öne 

çıkar. Yöntemler, bilgiyi öğrenciye hazır olarak sunmamalıdır. Öğrenci bilgiye kendi 

çabasıyla ulaĢmalıdır.  

Dil bilgisi öğretimi, etkin bir ana dilinin etkin olarak kullanılmasını hedefler. 

Bu nedenle kullanılacak yöntemler uygulamaya yönelik olmalıdır. Öğrenci 

dinlemeli, konuĢmalı, okumalı ve yazmalıdır. Öğrencilerin gerçekleĢtireceği bu 

etkinlikler, derse ilgiyi arttırır. Dersi tekdüzelikten kurtarır. Türkçe, öğrencilerin 

kendilerini yazılı veya sözlü olarak rahatça ifade edebildikleri, etkin katılımının 

sağlandığı bir ders olacaktır. 

Oyun çocuklar için hoĢça vakit geçirmekten öte paylaĢım, uzlaĢı, sorumluluk 

ve değerlerin öğrenimidir. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için oyun önemli 

bir etkinliktir. Dil bilgisi öğretiminde kullanılacak yöntemlerde oyun unsurlarından 

faydalanılabilir. Oyun ögeleriyle zenginleĢtirilmiĢ dil bilgisi öğretimi öğrencileri 

derse çekmede, öğrencilerde olumlu tutum oluĢturmada, baĢarıyı arttırmada katkı 

sağlar. Dil bilgisi öğretimine yapılan önemli eleĢtirilerden “sıkıcılık”, oyun 

aracılığıyla aĢılabilir.  

ÇağdaĢ eğitim sistemi, bireysel etkinliklerin yerine grup etkinliklerine ağırlık 

verir. Grup çalıĢmaları sınıf içi etkileĢimi üst seviyelere çıkarmakta, akademik 

baĢarıyı yükseltir. Ayrıca grup üyeleri, birbirini çalıĢmaya yönlendirir.  

Öğrenciyi eğitimin merkezine alan, bilgiyi üst zihinsel becerilerini kullanarak 

elde eden bireylerin yetiĢmesine yardım eden yöntemler dil bilgisi öğretiminde 

kullanılmalıdır. Bu nitelikleri taĢıyan yöntemlerden biri aktif öğrenmedir. Aktif 

öğrenme, öğrenme sorumluluğunu öğrenciye veren ve onda bilme merakını karmaĢık 

öğretim etkinlikleriyle sağlayan yöntemdir. Aktif öğrenme, aĢağıda geniĢ olarak ele 

alınacaktır.  
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1.5. Aktif Öğrenme 

Eğitim, sorumluluk sahibi, grup içinde aktif rol oynayabilen, yapılandırdığı 

bilgiyi hayatının her alanında etkin olarak kullanabilen ve dönüĢtürebilen bireyleri 

hedeflemektedir. EleĢtirel ve yaratıcı düĢünceye sahip öğrencilerin kazanılması, 

eğitim felsefesine uygun çağdaĢ yöntemleri zorunlu kılar.    

Geleneksel eğitiminin en büyük yanılgısı, öğrencilerin aynı anda, aynı yerde, 

aynı bilgiye gereksinim duyduğunu varsaymasıdır. Bireyleri genelleyici, 

sınırlandırıcı, tek tip olarak düĢünen eğitim anlayıĢı; öğrenciyi edilgen bir obje olarak 

kabul eder. Öğretmenin merkezde olduğu geleneksel anlayıĢta, dersi dinlemek sadece 

dinleme becerisi geliĢmiĢ öğrencilerin iĢine yaramaktadır. Hâlbuki her bireyin farklı 

yetenekleri, ilgileri ve becerileri vardır. Eğitim kalıba sokucu değil yetenekleri 

geliĢtiren, ilgilere yönelten bir anlayıĢta olmalıdır. Genelleyici ve ezberci geleneksel 

yaklaĢım, ĠpĢiroğlu‟nun (2002) vurguladığı üzere öğrencilerin düĢünme yetisine 

zarar vermekte, yaratıcılıklarına ket vurmaktadır. Geleneksel eğitim anlayıĢı, çağın 

ve bireylerin beklentilerine cevap verememiĢtir.  

Bilgi ve öğrenme kavramları değiĢmiĢ, dinamik bir yapıya bürünmüĢtür. Sabit 

formdaki bilgi ve beceriler; durumlara göre değiĢebilen, kiĢilerin ihtiyaçlarına göre 

Ģekil alabilen bir niteliğe dönüĢmüĢtür. Bilgi her bireyin düĢünce yapısına göre 

Ģekillenmektedir. Bu değiĢime cevap verebilecek yöntem ve tekniklerin kullanılması 

bir zorunluluk halini almıĢtır. Öğrenci sınıfta oturmaktan öte öğrenme-öğrenme 

sürecinin merkezinde olmalıdır. “Sınıfta yürümeli, koĢmalı, kullanılan araç-gereci 

görmekle yetinmeyip ona dokunmalı, onu kurcalamalı ve bizzat kendisi 

kullanabilmelidir. Öğrendiği bilgileri yazması, tartıĢması, öğrendikleri ile ilgili 

eksiklikler varsa ortaya çıkarıp tamamlaması, yanlıĢlıklar varsa düzeltmesi gerekir” 

(AkĢit, 2007: 27).  Öğrenci verilenlerle yetinmeyip öğrenme sorumluluğunu üzerine 

almalı, kendi yeterliğini denetleyebilmelidir. 

Eğitim, ikili veya üçlü oturan, edilgen durumdaki öğrencilerin ötesinde yaratıcı 

ve eleĢtirel düĢünebilen, araĢtıran, soran, sorgulayan öğrencileri amaçlamalıdır. Bu 

hedeflere ulaĢmada aktif öğrenme önemli bir rol oynamaktadır. Aktif öğrenme, 

günümüz eğitim anlayıĢına uygun, çağın gereklerine cevap veren ve ilgi çekici bir 

yöntemdir. “Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taĢıdığı, 

öğrenene öğrenme sürecinin çeĢitli yönleri ile karar alma ve öz düzenleme yapma 
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fırsatlarının verildiği ve karmaĢık öğretimsel iĢlerle öğrenenin öğrenme sırasında 

zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir” (Açıkgöz, 2004: 

17). Aktif öğrenmenin temel bileĢenleri öğrencinin öğrenme sürecinin 

sorumluluğunu üstenmesi ve sınıflama, sorgulama, karĢılaĢtırma gibi üst zihinsel 

becerileri kullanmasıdır. Geleneksel öğretimdeki pasif öğrenci profiline karĢın aktif 

öğrenme, öğrenme sürecinin odak noktasına öğrenciyi yerleĢtirmektedir.  

 

1.5.1. Aktif Öğrenmenin Etkililiği 

“Öğrenme, birikimli bir süreçtir” (Açıkgöz, 2004: 45). Bilgi, beceri ve tutumlar 

birbirinden bağımsız, ayrık ve savruk değildir. Edinilen her bilgi önceki bilginin 

devamını, önceki bilgiler de kazanılacak bilgilerin temelini oluĢturur. Bu kuvvetli 

yapı, bireyler arasında farklılık gösterir. Bir mekân, nasıl bireyin yaĢamındaki düzen 

anlayıĢına göre oluĢacaksa kazanılacak her bilgi bireyin zihninde var olan 

sistematiğe göre Ģekillenir (Philips ve Soltis: 2005). Aktif öğrenme, bilgilerin zihinde 

yapılanmasını, anlamlı hale gelmesini ve bireyselleĢmesini sağlar. ÖznelleĢen bilgi, 

transferi, karĢılaĢılan durumlara göre Ģekillenmeyi kolaylaĢtırır.  

Öğrencilerin öğrenme kapasiteleri; kendilerini, zihinlerini, düĢünme yetilerini 

geliĢtirdikleri ölçüde artar. Öğrenci geçmiĢ eğitim anlayıĢtaki gibi sınırları belli olan 

çerçeveler değildir. Zekâ seviyelerine göre sınıflandırılamaz. Öğrenenlerin öğrenme 

kapasiteleri, karmaĢık öğretimsel iĢlerle artırılabilir. Üst zihinsel becerilerin 

kullanımını, bu geliĢimi sağlar. Fakat bilgiler, öğrenciye bildiği içerikte ve formatta 

sunulmalıdır. Oyun, bu iĢlevi gerçekleĢtirmede en etkili yoldur. Eğlenirken 

öğrenmek özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için çok etkili olacaktır. Oyun 

çocuğun derse etkin ve bilinçli katılımını, zevk almasını sağlar. Sınıf içinde 

etkileĢimin artmasına, istenmeyen davranıĢların azalmasına katkıda bulunur. 

Sınıftaki disiplin problemlerinin çokluğu, eğitim-öğretim ortamının çocuğun 

dünyasından uzaklığını gösterir. Aktif öğrenme, odak noktaya öğrenciyi koyarak ona 

etkin bir rol vermektedir.  

Her Ģeyden önce oyun çocuğun dünyasındaki önemli bir gerçekliktir. Çocuğun 

sosyalleĢmesini, toplumun değerlerini öğrenmesini, iletiĢimi, kavramayı, Ģartlanmayı 

ve paylaĢımı sağlar. Ana dili dersi Türkçede, dil bilgisi alanında, oyun destekli aktif 

öğrenme teknikleri öğrencinin derse karĢı olumlu tutum geliĢtirmesine, dersin sosyal 
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yönünün öne çıkmasına yerine getirmesine yardım eder. Mc Callum (1980) 

oyunların, öğrencilerin dikkatlerini özel cümle yapılarına, gramer özelliklerine ve 

kelime konularına yoğunlaĢtırmalarına katkıda bulunduğunu iĢaret etmektedir. 

Öğrenci, dil bilgisi alanının kuramsal bilgiler yığını olmadığını, hayattan kesitlere 

yer veren ve ilgisini çekebilen bir kimliğe büründüğünü sezinleyecektir. Hayatının 

her anında kullandığı dil ögesini, daha etkin hale getirir. Oyunlar uğraĢtırıcı, 

paylaĢımcı ve sorumluluk verici olduğundan etkileĢimi artırır. EtkileĢim ise, öğrenme 

sürecinde baĢarıyı, güdüyü, etkin katılımı, sinerjiyi pozitif yönde etkiler.  

Malzemesini ana dilinin oluĢturduğu Türkçe dersinin, öğrencide meydana 

getirdiği dil, zihin ve psikolojik değiĢiklerinin kullanım alanı belirli bir zaman 

dilimiyle sınırlandırılamaz. ĠletiĢimin temelini oluĢturan dil ögesi, yaĢamın her 

anında kullanılır. Aktif öğrenme yöntemleriyle düzenlenmiĢ Türkçe dersleri ve dil 

bilgisi alanı, öğrenciye yaĢam boyu kullanacağı bilgileri sunar. Öğrencinin yakın ve 

uzak çevresiyle, toplumla bağını güçlendirir. Ona bakıĢ açısı kazandırır. Türkçe 

dersinin gerçek yaĢamla bağını oluĢturur. Bilgi ve becerilerde kalıcılık sağlar.  

Aktif öğrenme, öğrenme sürecinde ezbere değil anlamaya yönelik bir açılımdır. 

Bilgiyi sabit formdan kurtarıp öğrencilerin zihinsel yapısına uygun bir Ģekle sokar. 

Bilgiye transfer edilebilirlik kazandırır. Farklı durum ve zamanlarda kullanılabilirlik 

katar. Bilginin anlamlı Ģekilde zihinde yapılanmasını sağlar.  

Aktif öğrenme, öğrenciye öğrenme sürecinin sorumluluğunu vermektedir. 

GeçmiĢ eğitim anlayıĢında pasif ve bilgiyi hazır bulan öğrenci, sınıfta en etkin varlık 

olacaktır. Süreci değerlendirecek, kendi denetim mekanizmasını oluĢturacaktır. Öz 

denetim, üst zihinsel becerileri harekete geçiren öğretimsel iĢlerle bir araya gelince 

öğrenme ortamlarında eleĢtirel düĢünebilen, yapıcı, yaratıcı bireyler yetiĢecektir.  

 

1.5.2. Aktif Öğrenmede Öğrencinin Rolü  

Aktif öğrenmenin geleneksel öğretim yöntemlerinden ayrılan en önemli yönleri 

sürecin sorumluluk değerinin öğrencide bulunması ve üst düzey zihinsel becerilerin 

kullanılmasıdır. GeçmiĢ dönemde etkilenen durumundaki öğrenci, süreci kendi 

yeteneklerine ve ilerleme hızına göre düzenleyen kiĢi rolündedir. Öğrenci, derse 

etkin olarak katılır.   
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Türkçe dersinde geliĢimi üst seviyelere çıkarmak için öğrencilerin dinleme, 

okuma, yazma, konuĢma, alanlarında aktif katılımı sağlanmalı; öğrencilere problem 

çözme etkinlikleri sunulmalıdır. YaĢamla iliĢkilendirme, dersin anlamlılık yönünü 

geliĢtirecek, soyutluğu ortadan kaldıracaktır. Günlük hayatında yaĢadıklarını Türkçe 

dersine aktarabilen öğrenci, Türkçe dersinin hayatilik ilkesini ön plana çıkaracak ve 

dersin sosyal yönünü vurgulayacaktır. Aktif öğrenme, öğrencilere yaratıcılıklarını 

sergileme fırsatı verir. Süreç içinde hareket serbestliği ve zaman tasarrufu kazanan 

öğrenci, yeteneklerinin farkına varır. Sorunlara, projelere veya ödevlere kendine 

özgü çözüm yöntemleri geliĢtirir. EleĢtirel düĢünce gücü kazanır. Olaylara veya 

durumlara farklı bakıĢ açıları oluĢturur.  

Aktif öğrenme; etkileĢimi, paylaĢımı ve iĢ birliğini ön plana çıkarmaktadır. 

Yöntem, etkili iletiĢim kuran ve grup çalıĢmalarına katılan bireyleri hedeflemektedir 

(MEB, 2005). Grup çalıĢması; farklı kiĢiliklere saygı, ortak değer oluĢturma, takım 

ruhu, birliktelik kavramlarını geliĢtirir. Ayrıca grup çalıĢması, öğrencilerin kendini 

ve birbirini denetlemesine yardım eder, onları çalıĢmaya yönlendirir. Ortak paydada 

buluĢan ve birlikte hareket etme becerileri artan bireyler; kendilerinin ve 

arkadaĢlarının performansını denetler. Grubunu ve yürüttükleri projeyi geliĢtirme 

imkânı bulur. ĠĢ bölümünde birbirlerinin ilgi, istek, yetenek ve becerilerini göz 

önünde bulundurur. Bu ön Ģart, etkileĢimi ve paylaĢımı artıracaktır. Bu yakınlaĢma, 

sınıf içi iletiĢimi de önemli ölçüde zenginleĢtirir.   

Aktif öğrenmede öğrenci sadece konuyu tekrar edecek kadar öğrenmekle 

kalmaz. Aktif öğrenme, öğrenenin zihninde bilginin nedenselliğini oluĢturur. Bilgiye 

transfer özelliği kazandırır. Bilgiyi determinist yapıdan uzaklaĢtırır. Gerektiğinde 

dönüĢtürme imkânı sunar.  

 

1.5.3. Aktif Öğrenme Teknikleri 

Aktif öğrenme yöntemi her alanda uygulanabilen ve etkinliği çalıĢmalarla 

ortaya konmuĢ bir yöntemdir. Özellikle son yıllarda üzerinde sıkça durulmaktadır. 

Ġlgili araĢtırmalar bölümündeki veriler, bu düĢünceyi desteklemektedir. Aktif 

öğrenme teknikleri, yöntemi ortaya koyan araçlardır. Aktif öğrenme tekniklerinin 

öne çıkan özelliklerinden bazıları kullanıĢlılık ve ekonomikliliktir. Her ortamda, 



 18 

herhangi bir maddi külfet gerektirmeden uygulanabilir. Açıkgöz (2004), kırk dokuz 

teknik hakkında bilgi verirken Silberman (2005) yüz bir tanesini açıklamıĢtır.  

Bu araĢtırmada aktif öğrenmenin on üç tekniği kullanılmıĢtır. Teknikler, dil 

bilgisi alanındaki araĢtırma konularına uyarlanmıĢ, özgün ders içerikleri 

oluĢturulmuĢtur.  

 

1.5.4. Araştırmada Kullanılan Aktif Öğrenme Teknikleri 

Bu araĢtırmada aktif öğrenme yönteminin on üç tekniği uygulanmıĢtır. 

Teknikler, aĢağıda teker teker ele alınmıĢ ve açıklanmıĢtır.  

 

1.5.4.1. Yaratıcılık Grubu 

 KarĢılaĢılan problemleri, anlaĢılmayan noktaları analojiler yardımıyla 

tanımlama, kavrama ve Ģekillendirme sürecidir. “Analoji, önceki deneyimler ve 

bilinenler ile yeni karĢılaĢılan bilinmeyen durumlar arasında benzetmelerin yapıldığı, 

daha çok soyut kavramları öğretimde kullanılan etkili bir yöntemdir” (Malatyalı ve 

Yılmaz, 2010: 329). Özellikle yeni öğretilecek konunun kavratılmasında, 

somutlaĢtırılmasında etkilidir. Bu çalıĢmada yaratıcılık grubu tekniği, fiilimsi 

konusunun ilk dersinde kullanılacaktır. Fiilimsilerle önceki bilgiler (fiil), çevredeki 

nesneler veya kiĢiler arasında belirli yönlerden iliĢki kurulacaktır. Bu iliĢkiler ve 

ortak noktalardan hareketle fiilimsiler konusunu kavratılmaya çalıĢılacaktır. Ayrıca 

öğrencilerin kendi analojilerini oluĢturmalarına özen gösterilecektir. Yaratıcılık 

grubu tekniği, öğrencilerin fiilimsi konusunu somutlaĢtırmasına, benimsemesine 

yardımcı olacaktır. Kendi dünyasındaki varlıklarla fiilimsileri eĢleĢtiren öğrenci, 

konuyu daha iyi kavrar.   

 

  1.5.4.2. Kartopu 

 Verilen bir problem ya da konuda, öğrencilerin önce yalnız baĢlarına, sonra 

ikiĢerli ve daha sonra da dörderli gruplar halinde çalıĢması etkinliğidir. Bilgiler ve 

etkileĢim, katlanarak büyüyecektir. Bu teknikte, öğrencilerden öncelikle münferit 

olarak baĢlarından geçen bir olayı yazmaları istenir. Daha sonra önce kendilerinin 

belirleyeceği ikiĢerli daha sonra dörderli gruplar oluĢturulur. ĠkiĢerli ve dörderli 

gruplarda, grup üyelerinin tasarladıkları veya zihinlerinde canlandıracakları bir olayı 
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yazmaları istenir. Ġkinci gruplamada üye sayısı dört olarak sınırlandırılmamıĢ, 

öğrencilere 4–6 arasında belirleme fırsatı sunulmuĢtur. Zaman göz önünde 

bulundurularak sekizli öğrenci grupları oluĢturulmamıĢtır. Son oluĢturulan 

metinlerdeki isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin bulunması istenir. Kendi yazdığı 

metinlerden hareket eden öğrenciler için etkinlik daha anlamlı olacaktır.  

 

1.5.4.3. Zihinsel Haritalama 

Zihinsel haritalar, eski ve yeni bilgiler arasındaki köprüyü oluĢturan, bilgiye 

bütünlük kazandıran Ģemalardır. Kavramlar arasındaki iliĢkilerin kavranmasına 

yardımcıdır.  

Zihinsel haritalama tekniği; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil konularının 

öğretiminde kullanılacaktır. Ġsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin bulunduğu metin 

öğrencilere dağıtılır. Bilgi alıĢveriĢini, etkileĢimini ve yardımlaĢmayı ön planda 

tutmak için grup çalıĢması teĢvik edilir. Zihinsel haritalama tekniği, öğrencilere isim, 

sıfat, fiil ve zarflarla fiilimsiler arasındaki iliĢkiyi ve ayrımı tanıma fırsatı sunar.  

 

  1.5.4.4.Elma Dersem Git Armut Dersem Gitme 

“Öğrencilere öğrenilen konuyu gözden geçirme, neden bulma ve değerlendirme 

olanağı verir.” (Saygı, 2009: 24). Öğrenciler, sınıfın farklı yerlerine asılan 

kartonlardaki bilgilere ait düĢüncelerini elma ve armut sembolleriyle ifade eder. 

Elma, kartonlarda yazılan bilgilerin doğruluğunu; armut ise bilgilerin yanlıĢlığını 

sembolize eder. DüĢüncelerini Ģekillerle ifade etme, derse görsellik ve somutluk 

sunar. Ayrıca etkinliğin gruplar halinde yapılması etkileĢimi üst seviyeye çıkarır. 

Metni birlikte değerlendiren öğrenciler konuyu tartıĢacak, yardımlaĢacak ve birlikte 

karar alma mekanizmasını çalıĢtıracaktır.  

 

  1.5.4.5. Hazineyi Bul 

Hedef konunun öğrencilere bilmece ve yarıĢma ortamında sunulmasıdır. 

Çözüm, parçalara ayrılarak sınıfın değiĢik yerlerine gizlenir veya asılır. AĢamaları 

gösteren yönergeler, öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler, yönergeler rehberliğinde iĢ 

bölümü yaparak çözüme ulaĢmaya çalıĢır. AraĢtırmada “Hazineyi Bul” tekniği 

fiilimsiler konusunda uygulanacaktır. Her bir aĢama bir kelimeyi bulmaya yöneliktir. 
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Kelimeler birleĢtirildiğinde anlamlı cümleler ortaya çıkacaktır. Seçilen kelimeler ise 

isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin kavratılmasına yöneliktir.  

 

  1.5.4.6. Kart Eşleştirme 

“Öğrenilenlerin gözden geçirilmesi, netleĢtirilmesi ya da kalıcılığın artırılması 

gibi amaçlarla uygulanır” (Açıkgöz, 2004: 168). Birinde soruların diğerinde 

çözümlerin olduğu sınıf mevcudu kadar kart hazırlanır. Kartlar, öğrencilere karıĢık 

olarak dağıtılır. Destelerin karıĢmaması için sorular destesindeki her bir karta 

numara, cevaplar destesine harf verilir. Öğrenciler sınıfta kartının eĢini bulmaya 

çalıĢır. Etkinlik, fiilimsiler konusunda kullanılacaktır. Sorular destesinde yer alan 

metinlerde fiilimsiler, çözümler destesinde de metinler hakkında bilgiler 

bulunmaktadır.  

 

  1.5.4.7. Şiir Yazma 

Tekniğin amacı öğrencilerin kendi belirledikleri gruplarda yaratıcılıklarını, üst 

zihinsel becerilerini kullanarak Ģiir yazmalarıdır. Grup üyelerinin ve üye sayısının 

belirlenmesi, öğrencilerin sorumluluğuna verilir. Konu bulmada öğrencilere 

serbestlik tanınır. Zorluk çeken gruplara ilgilerine göre gerekli yardımlar yapılır. 

ġiirde her dizeyi bir öğrencinin yazması isteneceği gibi Ģiir,  grubun etkin katılımıyla 

beraber de yazılabilir.  

Fiilimsiler konusunda kullanılacak teknikte, öğrencilerden yazacakları Ģiirlerde 

isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilleri kullanmaları istenir. Tekniğe hazırlık olarak dönem 

baĢında öğrencilere kitap, gazete, dergi ve broĢürlerdeki isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-

fiilleri derleme görevi verilir. ġiirler oluĢturulurken derlenen fiilimsilerin 

kullanılması, öğrencileri zihinsel açıdan zorlamakta, daha fazla düĢünmeye sevk 

etmektedir. ġiirlerin grup olarak oluĢturulması, iletiĢimi, paylaĢımı, fikir alıĢveriĢini 

ve etkileĢimi artırmaktadır.  

 

 1.5.4.8. Top Taşıma 

Öğrenciler yüz yüze gelecek biçimde iç içe iki çember oluĢturur. DıĢ 

çemberdekiler soran, iç çemberdekiler cevaplayandır. DıĢ çemberdeki öğrencilerle iç 

çemberdeki öğrencilerin sayıları eĢitlenir. Öğrenciler birbiriyle eĢleĢtirilir. Teknik, 



 21 

fiilimsiler konusunda kullanılacaktır. DıĢ çemberdeki öğrenciler, içinde fiilimsilerin 

yer alacağı cümleyle iç çemberdeki eĢine istediği alanda soru sorar. Ġç çemberdeki 

öğrenci önce, dıĢ çemberdeki arkadaĢının kullanıldığı fiilimsi türünü bulur, sonra 

aynı türde fiilimsinin yer aldığı cümleyle cevap verir. Her eĢleĢme için belirli bir süre 

ayrılmıĢtır. Süre bitiminde öğretmenin uyarmasıyla dıĢ çember sabit kalırken iç 

çember saat yönünde bir tur döner. Döngü baĢladığı yere gelince iç çemberdeki 

öğrencilerle dıĢ çemberdeki öğrenciler yer değiĢtirir. Böylece her öğrenci hem soran 

hem de cevaplayan olarak rol alır. Teknik, sınıf içi etkileĢimi üst seviyelere çıkarır. 

Öğrencilerin birbirini daha yakından tanımasına yardımcı olur. Sorular genellikle 

güncel hayattan olacağı için Türkçe dersi, içeriğini doğrudan yaĢamdan almıĢ 

olacaktır.  

 

1.5.4.9. Kim Olduğunu Bil 

Öğrencilerin öğrenmelerini gözden geçirmelerine, karĢılaĢtırma yapmalarına ve 

bilgilerin sistematik Ģekilde zihinde yapılanmasını sağlar. Teknik, isimler konusunda 

kullanılacaktır. Ġsimler, 6. sınıf programında yer almaktadır. ÇalıĢma grubunu 

oluĢturan 8. sınıf öğrencilerine uygulanan teknik, isimler konusunun hatırlanmasına, 

gözden geçirilmesine, bilgilerin canlanmasına katkıda bulunacaktır.  

Öğrenci sayısı kadar yaka kartı hazırlanır. Kartlar yakalara takılmak üzere 

öğrencilere dağıtılır. Kartlarda metinler yer almaktadır. Yaka kartlarındaki 

metinlerde, isimlerle ilgili doğru ve yanlıĢ bilgiler bulunmaktadır. Öğrenciler sınıfta 

gezerek hangi arkadaĢının yaka kartında yanlıĢ bilgi olduğunu bulmaya çalıĢır. 

Dersin sonunda tüm yaka kartları değerlendirilir. Birçok metinle karĢılaĢan öğrenci 

konuyu daha iyi kavrar. Sınıf içi etkileĢim artar. Bilgi paylaĢımı geliĢir.  

 

1.5.4.10. Bunu Kim Yapar 

Öğretilecek veya tekrar edilecek konuyla ilgili hazırlanan çalıĢma yaprakları 

hazırlanır ve öğrencilere dağıtılır. ÇalıĢma yapraklarındaki her bir soru, öğrencinin 

belirleyeceği arkadaĢına yaptırılır. Fakat öğrencinin bir çalıĢma yaprağında sadece 

bir soru çözmesine dikkat edilmelidir. Cevaplanan sorular, öğrenci tarafından 

değerlendirmeye tabi tutulur.  
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Öğrencinin her soru için bir arkadaĢını belirlemesi, sınıf içinde öğrencilerin 

birbirini daha nitelikli gözlemlemesini, sınıfı yakından tanımasını gerektirir. Sorunun 

çözümü için seçilen öğrenci, öğrenme sorumluluğu üstlenecektir. Sorular yalnızca 

çözümlenmeyip soru sahibi arkadaĢına anlatılır. Bu iĢlem, öğrencilere öğrenme 

görevinin yanında öğretme sorumluluğunu da yükler. Öğrencide öz güven 

duygusunun geliĢimine önemli katkıda bulunur. Sorusu cevaplanan öğrenci için ise 

arkadaĢının aktarımıyla konu tekrar edilir. Ayrıca arkadaĢının çözümünü 

denetlemesiyle eleĢtirel bakıĢ açısı kazanır.  

 

1.5.4.11. Keşfederek Öğrenme 

“BuluĢ yoluyla öğrenme tekniği, öğrencilerin kendi çevreleri ile aktif, etkili ve 

anlamlı bir etkileĢime girerek, dünya hakkında elde etmiĢ oldukları bilgileri 

kendilerinin yapılandırmasıdır” (Aksu, 2005: 19). Öğrenciler, somut örneklerdeki 

benzerliklerden, farklılıklardan hareketle öğretilmek istenen bölümü kavrar. Bu 

noktada örneklerin, öğrencilerin günlük yaĢamında sıkça karĢılaĢtığı durumları tasvir 

eden cümleler veya metinlerden oluĢmasına dikkat edilmelidir.  

KeĢfederek öğrenmede öğrenci süreçte aktiftir. Sınıflama, sorgulama, 

karĢılaĢtırma gibi üst zihinsel becerilerini geliĢtirir. Açıkgöz (2004), keĢfederek 

öğrenme tekniğinin dil derslerine uygunluğuna vurgu yapmıĢtır. Bu çalıĢmada 

keĢfederek öğrenme tekniği, fiillerde kip kavramının öğretiminde kullanılacaktır. 

Tekniğin uygulanmasında resimlemeden faydalanılacaktır. Hazırlanan çalıĢma 

dosyaları öğrencilere dağıtılır. Resim dosyasında her bir zaman ve kip için resim ve 

yazı bölümü oluĢturulur. Öğrencilere her bir zamanın veya kipin kullanım alanları 

ifade edilerek o anı veya durumu ifade eden bir resim çizmeleri istenir. Altındaki 

kısımda ise resimlerini yazılı olarak anlatmaları söylenir. ĠĢlemler bittikten sonra, 

öğrencilere kendi yazılarında kullandıkları zaman ve kip ekleri keĢfettirilir. Bu 

yönüyle dil bilgisi öğretimi, öğrencinin günlük hayatında baĢarıyla kullandığı dil 

becerilerini adlandırma olarak düĢünülebilir. Aynı zamanda dil bilgisi öğretiminde 

önemli bir nokta olan Ģekil ve anlam birlikteliği sağlanmıĢ olur.  
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1.5.4.12. Dönüşümlü Öğretme 

Öğrencilerin bilgi paylaĢımını gerçekleĢtirmesini, öğrendiklerini 

karĢılaĢtırmasını sağlar. Teknik, fiil konusunun öğretiminde kullanılacaktır. Sınıf 

ikiye bölünür. Bir gruba öğretmen konuyu anlatırken diğer grup çalıĢma kitabında 

fiillerle ilgili etkinlikleri çözer. Daha sonra gruplar yer değiĢtirir. Öğretmen çalıĢma 

kitabındaki etkinlikleri yapan gruba fiil konusunu anlatırken diğer grup çalıĢma 

kitabına döner. Her iki grup birleĢtirilir. Öğrenciler bilgilerini birbirine aktarır.  

 

1.5.4.13. Dedikodu 

Farklı düĢünceleri saptamayı, sorunlar karĢısında farklı bakıĢ açıları kazanmayı, 

eleĢtirel görüĢ edinmeyi sağlar. Teknik, zarflar konusunda kullanılacaktır. Öncelikle 

öğrencilerin isteklerine göre ikili gruplar oluĢturulur. Zarflarla ilgili hazırlanmıĢ 

çalıĢma kâğıtları gruplara verilir. Grup üyeleri sorular hakkında tartıĢır. Öğretmenin 

belirleyeceği zaman sonunda farklı ikili gruplar oluĢturulur. Bu dönüĢüm mümkün 

olduğunca (zaman göz önünde bulundurularak) tekrarlanır. Böylece öğrenciler 

arkadaĢlarının çözüm yollarını, bakıĢ açılarını, kavrama Ģekillerini öğrenir. 

Cevaplanmada zorluk çektikleri zamanlarda bu yardımları kullanır.  

 

1.6. Problem Cümlesi  

Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil konularının öğretiminde aktif öğrenme yönteminin 

uygulandığı deney grubuyla öğrenci çalıĢma kitabını temel alan kontrol grubu 

arasında baĢarı, tutum ve kalıcılık yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır?  

 

1.7. Alt problemler 

 Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil konularının öğretiminde aktif öğrenme 

yönteminin uygulandığı deney grubuyla öğrenci çalıĢma kitabını temel 

alan kontrol grubu arasında baĢarı yönünden anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

 Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil konularının öğretiminde aktif öğrenme 

yönteminin uygulandığı deney grubuyla öğrenci çalıĢma kitabını temel 

alan kontrol grubu arasında Türkçe dersine yönelik geliĢtirilen tutum 

yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır? 
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 Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil konularının öğretiminde aktif öğrenme 

yönteminin uygulandığı deney grubuyla öğrenci çalıĢma kitabını temel 

alan kontrol grubu arasında kalıcılık yönünden anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

 

1.8.Araştırmanın Amacı 

Eğitim bilgiyi ezberlemeyi değil, kullanmayı ve iĢlemeyi gerektirir. Bilginin 

benimsenme süreci öğrencinin merkezde olduğu, sorumluluk taĢıdığı, çaba gösterdiği 

öğrenme ortamını ve bu fikri hedef alan yöntem ve teknikleri zorunlu kılar. Aktif 

öğrenme, öğrencinin bilgiye kendi uğraĢıyla ulaĢmasını, bilgiyi özümsemesini, 

dönüĢtürmesini ve kendine uyarlamasını öngörmektedir.  

Dil bilgisi, bireyin yaĢamında çok önemli bir yer edinen dil ögesinin 

düzenleyicisi, geliĢtiricisi ve koruyucusudur. Dil bilgisi eğitimi, bireye ana dilinin 

olanaklarını yetkin biçimde kullanma imkânı verir. Aktif öğrenme yöntemiyle 

düzenlenmiĢ dil bilgisi öğretimi, öğrencilere ana dillerini inceleme, araĢtırma, farkına 

varma ve benimseme fırsatı sunacaktır.  

Bu araĢtırma, ilköğretim 8. sınıf Türkçe dil bilgisi konuları arasında yer alan 

isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin öğretiminde aktif öğrenme yönteminin baĢarıya, 

tutuma ve kalıcılığa etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

 

1.9.Araştırmanın Önemi 

Türkçe dersi, eleĢtirel düĢünebilen, sorumluluk sahibi; sınıflama, sorgulama, 

karĢılaĢtırma gibi üst zihinsel becerileri kullanabilen, iletiĢim becerileri geliĢmiĢ, 

hoĢgörülü bireyler yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. Sosyal ve bireysel yönden geliĢmiĢ 

bir kiĢilik amaçlanmaktadır. Dil bilgisi alanı, bu hedeflerin gerçekleĢmesinde 

merkezde yer almaktadır. Tüm öğrenme alanları arasındaki birliği ve bütünlüğü 

sağlayan, koordinasyonu organize eden ve ana dili kullanımını geliĢtiren bir 

niteliktedir.  

Aktif öğrenme, öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu üstlendiği, iĢbirlikçi, 

etkileĢimin üst düzeyde olduğu öğrenme süreçleridir. Aktif öğrenme ve dil bilgisi 

öğretiminin hedefleri paralellik göstermektedir. Her ikisi de yaĢam boyu kullanılacak 

bilginin edinimini, yaparak yaĢayarak öğrenmeyi, bilgiyi özümsemeyi ve kendi 
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isteklerine göre dönüĢtürmeyi hedef alır. Bu ortak amaçlar paydası, iki yapının iç içe 

baĢarılı Ģekilde olabileceğini göstermektedir. Ġstenilenlere daha kolay ve etkili ulaĢım 

sağlanabilir.  

Bu araĢtırma, aktif öğrenme ve dil bilgisi öğretimini ortak paydada 

buluĢturmayı hedefleyen bir çalıĢmadır. AraĢtırma yaĢam boyu öğrenen, sorumluluk 

sahibi bireylerin yetiĢtirilmesi, edinilen bilgilerin özümsenmesi ve 

bireyselleĢtirilmesi açısından önem taĢımaktadır. 

 

1.10. Sayıltılar 

 AraĢtırma sürecinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kontrol 

altına alınamayan dıĢ etkenlerden aynı derecede etkilenecekleri 

düĢünülmektedir. 

 Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ders dıĢı zamanlarda, deneysel 

iĢlem konusunda yapılan uygulamalarla ilgili iletiĢime geçerek 

birbirlerini etkilemeyecekleri varsayılmaktadır. 

 AraĢtırmanın tarafsızlığı çalıĢma süresince muhafaza edilmektedir.  

 Yapılan çalıĢmada öğrenciler, test sorularına ve tutum ölçeğine 

birikimleri doğrultusunda ve içtenlikle cevap vermiĢlerdir.  

 

1.11. Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma;  

1. 2010–2011 eğitim yılı Ordu ili PerĢembe ilçesi Gazi Ġlköğretim Okulu 8/A 

ve 8/B öğrencileriyle,  

2. Ġlköğretim 8. sınıf dil bilgisi alanındaki isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim, 

sıfat, fiil ve zarf konusuyla,  

3. Aktif öğrenmenin Yaratıcılık Grubu, Kartopu, Zihinsel Haritalama, Elma 

Dersem Git Armut Dersem Gitme, Hazineyi Bul, Kart EĢleĢtirme, ġiir 

Yazma, Top TaĢıma, Kim Olduğunu Bil, Bunu Kim Yapar, KeĢfederek 

Öğrenme, DönüĢümlü Öğretme, Dedikodu teknikleriyle sınırlıdır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR  

 

2.1. Dil Bilgisi Öğretimi ile İlgili Araştırmalar 

Kahramanoğlu (2000), “Ġlköğretim Okulları Türkçe Programının Alt ve Üst 

Sosyo-ekonomik Düzeydeki Ailelerin Çocuklarının Öğrenim Gördüğü Okulların 5. 

Sınıflarındaki Dilbilgisi Konularına Ait Hedef DavranıĢların GerçekleĢme Düzeyi” 

adlı yüksek lisans çalıĢmasında, ilköğretim 5. sınıf Türkçe programında dil bilgisine 

ait 3 hedef ve 19 davranıĢı, gerçekleĢme düzeyi yönünden incelemiĢtir. AraĢtırmacı, 

her davranıĢın oluĢumunu ölçmeye yönelik iki soru olmak üzere toplamda 38 

maddelik veri toplama aracı geliĢtirmiĢtir. Hedef ve davranıĢlara ulaĢmada yeterlik 

düzeyi % 75 kabul edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre sadece bir davranıĢın % 75 

oranında sergilendiği görülmüĢtür. Diğer 17 davranıĢ bu ölçüte ulaĢamamıĢtır.  

Kırmızı (2000), tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretiminde KarĢılaĢılan 

Sorunlar ve Bu Sorunların Öğretmen Performansına Etkileri” konulu yüksek lisans 

çalıĢmasında, Türkçe öğretiminin sorunları ve bu sorunların öğretmenlere etkileri 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Denizli ili merkezinde 4. ve 5. sınıf öğretmenleri ile 

Türkçe öğretmenleri araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. Anket yoluyla elde 

edilen bilgiler, öğretmenlerin dil bilgisi alanını ezberi bilgi olarak gördüklerini ortaya 

çıkarmıĢtır.  

Toksöz (2000), “BeĢinci Sınıf Öğrencilerinin Kazandıkları DavranıĢlar 

Açısından Dil Bilgisi Eğitiminin Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans çalıĢması, 

amaç ve sonuç olarak Kahramanoğlu‟nun teziyle paralellik göstermiĢ; onu destekler 

nitelikte sonuçlar ortaya koymuĢtur. ÇalıĢma sonucuna göre ilköğretim 5. sınıf 

öğrencileri, dil bilgisi hedef ve davranıĢları yeterli düzeyde kazanamamıĢtır. 

AraĢtırmacı bunun nedenlerini; ders kitaplarının niteliksizliği, dil bilgisi öğretiminde 

kullanılan ezberci yöntem ve örneklerin azlığı olarak sıralamıĢtır.  

Calp (2001), “Ġlköğretim Okulları Ġkinci Kademe Öğrencilerinin Dil Bilgisi 

Becerileri Üzerine Bir AraĢtırma” adlı doktora çalıĢmasında, Erzurum ili 

merkezindeki 8. sınıf öğrencileri örnekleminden hareketle dil bilgisi öğretimini 

değerlendirmiĢtir. 677 öğrenci, 31 Türkçe öğretmeni, 16 okul müdürü, 28 ilköğretim 
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müfettiĢi ve 22 akademisyenden bilgi alınmıĢtır. Ayrıca gözlem formu yaklaĢımı 

araĢtırmaya bilgi derinliği katmıĢtır.  

Calp‟ın öğretmenlerden aldığı bilgiler doğrultusuna öğrencilerin en az 

kavradıkları konular fiilimsiler, yapılarına göre cümleler, büyük ünlü uyumu ve fiil 

çatıları olarak tespit edilmiĢtir. Erdem‟in (2008) araĢtırmasına göre ise öğrencilerin 

öğrenmekte güçlük çektiği konular fiil çatıları, fiilimsiler ve birleĢik cümlelerdir. 

Aradan geçen yıllara rağmen aynı konuların öğrenilmesinde zorluk çekilmesi 

düĢündürücüdür. Bu tekrarlı sonucun ortaya çıkma nedeni, uygulanan dil bilgisi 

yöntem ve tekniklerinin yetersizliği olarak düĢünülmektedir. Bu araĢtırmada 

kullanılan aktif öğrenme yönteminin, bu olumsuz durumu tersine çevirebilecek 

yapıya sahip olduğu düĢünülmektedir.  

AraĢtırma bulgularına göre öğrenciler, öğretmenler, okul müdürleri, ilköğretim 

müfettiĢleri ve akademisyenler, dil bilgisi öğretiminin amacına ulaĢmadığı 

konusunda hemfikirdir. AraĢtırmada öne çıkan önemli sonuçlardan biri “öğrencilerin 

dil bilgisi konularının öğrenilmesinin zor olduğuna kendilerini inandırmıĢ 

olmaları”dır. “ÖğrenilmiĢ çaresizlik” olarak nitelendirilebilecek durum, ülkemizde 

dil bilgisi öğretimindeki kemikleĢmiĢ durumu vurgulamaktadır. Bu olumsuz yargı, 

öğrencilerin ilgi ve beklentilerine cevap verebilen, çağdaĢ yöntem ve tekniklerle 

aĢılabilir. Bu araĢtırmada kullanılan aktif öğrenme yönteminin önemli iĢlevleri yerine 

getirebileceğini düĢünmekteyiz.  

Yağcı (2002), “Ġlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Dil Bilgisi Öğretiminde 

Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Uygulamalı Bir YaklaĢım” adlı 

çalıĢmasında, dil bilgisi öğretiminde bilgisayar kullanımını ele almıĢtır. Deneysel 

çalıĢmada klasik dil bilgisi öğretimiyle bilgisayar destekli dil bilgisi öğretimi baĢarı 

yönünden karĢılaĢtırılmıĢ ve bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin baĢarısı 

üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢma, dil bilgisi öğretiminde teknolojik araçlardan, görsel 

materyallerden faydalanılması ve çoklu duyu organlarına hitap etmesi yönleriyle 

dikkat çekmektedir.  

Ertekinoğlu (2003), “Türkçe Derslerinde Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine 

Öğretmen GörüĢlerinin Ġncelenmesi” adlı çalıĢmasında, öğretmenlerin dil bilgisi 

öğretimi üzerindeki görüĢlerini ve öne çıkardıkları sorunları tespit etmeye çalıĢmıĢtır. 

Tez, amaç ve sonuç olarak Kırmızı‟nın (2000) çalıĢmasıyla örtüĢmektedir. 
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AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‟da 45 okuldan toplam 130 öğretmen 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonuçları öğretmenlerin zamana bağlı olarak dil bilgisi 

öğretimine bakıĢ açısının değiĢtiğini ortaya koymuĢtur. Ayrıca Kırmızı‟nın (2000) 

üstünde durduğu dil bilgisi alanına ezberci bakıĢ açısının devam ettiği görülmüĢtür. 

ÇalıĢma sonuçlarında öğretmenlere yeni yöntem ve teknikleri tanıtan, açıklayan 

hizmet içi eğitim kurslarının önemine dikkat çekilmiĢtir. 

Saraç (2004), “Ġlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Dil Bilgisi 

Öğretimi Üzerine Bir Ġnceleme” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, ilköğretim 8. sınıf 

Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin nasıl gerçekleĢtirildiğini incelemiĢtir. 

MEB ve Yıldırım Yayınları‟na ait 8. sınıf ders kitaplarının örneklem olarak seçildiği 

araĢtırmada, Yıldırım Yayınlarının içerik olarak daha iyi seviyede olmakla birlikte 

her iki yayınevinin söz konusu eserlerinde önemli eksikler ve farklılıklar olduğu 

belirtilmiĢtir. Yayınevleri arasında tanım ve terimlerdeki farklılıklar, örneklerin 

yetersizliği ve metinlerin niteliği açılarından karĢılaĢtırma yapılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Daloğlu (2005), “Ġlköğretim Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarındaki 

Dil Bilgisi Konuları Üzerine Bir AraĢtırma” adlı çalıĢmasında, Ġlköğretim 

okullarındaki Türkçe ders kitaplarının fiziki özelliklerini, dil bilgisi konularındaki 

eksiklik ve farklılıklarını tespit etmeye çalıĢmıĢtır. Terimlerin kitaplar arasında 

farklılık göstermesi, dil bilgisi konularını sınıflandırma yetersizliği, örnekten 

hareketle kuralın ezberletilmeye çalıĢılması ve örneklerin kelime veya cümle 

düzeyinde olması araĢtırmada öne çıkan sonuçlardır. Özellikle ezberci eğitimin 

devam etmesi ve örneklerin kelime ya da cümle düzeyinde olması kaygı vericidir. 

Dil bilgisi alanının bir araç değil amaç olarak kullanılması ve kurallarının 

ezberletilmeye çalıĢılması,  öğrencilerin Türkçe dersine ve dil bilgisi alanına olumsuz 

tutum geliĢtirmelerine neden olabilir.   

Kaygusuz (2006), “Ġlköğretim Ġkinci Kademede Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi 

Üzerine Bir AraĢtırma” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, dil bilgisi öğretiminin 

durumunu, sorunlarını; bu sorunlara çözüm önerilerini ve dil bilgisi alanının Türkçe 

öğretimi içindeki yerini sorgulamıĢtır. Durum tespiti niteliğindeki araĢtırmada dil 

bilgisinin soyut bilgi yığını olarak görüldüğü ortaya konulmuĢ, çözüm olarak 

öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun çağdaĢ yöntem ve tekniklerin kullanılması 

önerilmiĢtir.  
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Yaman (2006), “Ġlköğretim Ġkinci Kademe Türkçe Dil Bilgisi Derslerinde 

Kavram Haritası Tekniğinin Öğrenci BaĢarısına ve Hatırlamaya Etkisi” adlı deneysel 

doktora çalıĢmasında, kavram haritalarının baĢarıya, tutuma ve hatırlamaya etkisini 

incelemiĢtir. 7. sınıflar düzeyinde gerçekleĢtirilen araĢtırma, özel ve devlet 

okullarında öğrenim gören 95 öğrenci üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Kelime türleri 

konusunda yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, kavram haritalarıyla yapılan dil bilgisi 

öğretimi geleneksel yönteme göre daha baĢarılıdır. Teknik, öğrencilerin derse 

ilgilerini artırmıĢ, olumlu tutum geliĢtirmelerini sağlamıĢtır. Yaman‟ın çalıĢması 

kavram yanılgılarının azalmasına yardımcı olmuĢ ve tümdengelim yönteminin 

baĢarısını ortaya koymuĢtur.  

Çeçen (2007), “Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretimi” adlı doktora tezinde, dil 

bilgisi öğretiminde metinlerden hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Deneysel 

çalıĢmada, “Ek fiil, yapım ekleri, yapı bakımından kelimeler, sıfatlar, zarflar ve 

cümlenin ögeleri” konuları belirlenmiĢ, metinlerden hareketle dil bilgisi öğretimi bu 

konular üzerinden yürütülmüĢtür. 50 maddeden oluĢan baĢarı testi, ön ve son test 

olarak öğrencilere sunulmuĢtur. Çeçen, ayrıca dil bilgisi öğretiminin sorunlarına 

değinmiĢ, çözüm önerileri geliĢtirmiĢtir. AraĢtırma sonucunda Çeçen, metinlerden 

hareketle dil bilgisi öğretiminin geleneksel yönteme göre daha baĢarılı olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Daloğlu‟nun (2005), üzerinde durduğu, kelime ve cümleler 

düzeyinde verilen örneklerin öğretimi zorlaĢtırdığı, bu çalıĢmada deneysel olarak 

ortaya konmuĢtur.  

Akbaba (2007), “Görsel Araçların ilköğretim ikinci Kademede Dil Bilgisi 

Öğretimine Katkısı Üzerinde Deneysel Bir ÇalıĢma” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, 

görsel araçların baĢarıya etkisi üzerinde durmuĢtur. 6. sınıflarda 59 öğrenci üzerinde 

yürütülen araĢtırma “Zamirler” konusuyla sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢma, görsel 

araçların dil bilgisi öğretiminde baĢarıyı artırdığını deneysel olarak kanıtlamıĢtır. 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan bilgisayar sunuları, baĢarıyı önemli derecede 

etkilemiĢtir. AraĢtırma sonuçları Yağcı‟nın (2002) çalıĢmasını desteklemektedir. Bu 

çıkarım, dil bilgisi öğretiminde çoklu zekâyı harekete geçirebilecek araç-gereçlerin 

kullanımına teĢvik edicidir.  
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Erdem (2007), “Ġlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları 

Üzerine Bir AraĢtırma” adlı doktora tezinde, ilköğretim ikinci kademe dil bilgisi 

öğretiminin sorunları ve bu sorunlara karĢı öğretmenlerin geliĢtirdiği çözüm 

önerilerini ele almıĢtır. Ankara ili merkez ilçedeki 257 Türkçe öğretmeninden bilgi 

alınmıĢtır. Sonuçlara göre öğretmenler, dil bilgisi öğretiminde gündelik dilden alınan 

örneklerin kullanılmasını tercih etmektedir. Bu anlayıĢ, alanın öğrenciler tarafından 

benimsenmesini hızlandıracak, öğrenimi ve öğretimi kolaylaĢtıracaktır. Ayrıca dil 

bilgisi öğretiminin öğrenciye sezdirilerek yapılması gerektiği de öğretmenler 

tarafından vurgulanmıĢtır. Erdem‟in araĢtırması öğretmenlerin dil bilgisi öğretimine 

karĢı bakıĢ açısındaki değiĢikliği göstermiĢtir. Yukarıda kısaca tanıtılan 

araĢtırmaların aksine öğretmenler dil bilgisi alanını yaĢamla bütünleĢtirme çabasıyla, 

ezberci yöntem ve tekniklerden kurtarmaya çalıĢmaktadır.   

Kartallıoğlu (2008), “Ġlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi 

Kazanımlarına EriĢi Düzeyi” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, ilköğretim 7. sınıf 

öğrencilerinin dil bilgisi kazanımlarına ulaĢma düzeyini incelemiĢtir. AraĢtırmanın 

örneklemini Bolu ilinde 7.sınıflarda öğrenim gören 250 öğrenci oluĢturmaktadır. 7. 

sınıf dil bilgisi konuları arasında yer alan “Fiiller, zarflar, kipler, ek-fiil” konuları 

araĢtırmada ele alınmıĢtır. 63 soruluk test ve anket sonuçlarına göre öğrencilerin en 

iyi anladıkları konular sırasıyla zarflar, kipler, fiiller ve ek-fiildir. Öğrenciler ek-fiil 

konusunda diğerlerine göre daha düĢük bir baĢarı sergilemiĢtir. Yine araĢtırma 

sonuçlarına göre kızlar, erkeklere göre daha baĢarılıdır. ÇalıĢma masasına sahip 

olma, evde kitaplığın bulunması baĢarıyı etkileyen faktörler olarak tespit dilmiĢtir. 

AraĢtırmanın ortaya koyduğu önemli sonuçlardan birisi de okuma alıĢkanlığının dil 

bilgisi baĢarısını olumlu yönde etkilediği, kitap okuyan öğrencilerin, okumayanlara 

göre dil bilgisi dersinde daha baĢarılı olduğudur. 

Tan (2008), “Ġlköğretim 7. Sınıf Dil Bilgisi Öğretiminde 

Zarflar Konusuyla Ġlgili Yapılandırmacı YaklaĢıma Göre HazırlanmıĢ ÇalıĢma 

Yapraklarının Öğrenci BaĢarısına Etkisi” adlı deneysel yüksek lisans çalıĢmasında, 

çalıĢma yapraklarının akademik baĢarı üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. Erzurum il 

merkezinde bulunan Mehmetçik Ġlköğretim Okulu‟nda, toplam elli dokuz 7. sınıf 

öğrencisi üzerinde yürütülen çalıĢma dokuz ders saati sürmüĢtür. Ön ve son testler 

sonucunda zarflar konusunda araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ çalıĢma yaprakları, 
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baĢarıyı olumlu yönde etkilemiĢtir. Ayrıca öğrencilerle yapılan görüĢmeler yöntemin 

derslerin etkiliğini ve çekiciliğini artırdığını da ortaya koymuĢtur. 

Ġtmeç (2008), “Ġlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Dil 

Bilgisi Öğrenme Alanının Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı 

yüksek lisans çalıĢmasında, Türkçe öğretmenlerinin 6. sınıf dil bilgisi alanına bakıĢ 

açısını incelemiĢtir. Durum tespiti niteliğindeki çalıĢmada, Adana ili Seyhan ve 

Yüreğir ilçelerinde 75 ilköğretim okulunda görev yapan 151 Türkçe öğretmenine 

anket uygulanmıĢtır. AraĢtırmada öğretmenlerin kolay ulaĢılabilir materyalleri tercih 

ettikleri ve dil bilgisi öğretiminde daha çok anlatım, soru-cevap vb. yöntem ve 

tekniklerini kullandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Derman (2008), “Dil Bilgisi Öğretiminde Metinlerin Seçimi Üzerine Bir 

AraĢtırma” adlı doktora çalıĢmasında, metinlerin dil bilgisi öğretimindeki önemi 

üzerinde durmuĢtur. Konya Karahüyük Ahmet HaĢhaĢ Ġlköğretim Okulu 7. sınıfında 

öğrenim gören 107 öğrenciyle yürütülen araĢtırma, metin seçiminin dil bilgisi 

öğretiminde baĢarıyı etkilediğini göstermiĢtir.  

AltaĢ (2009), “Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihi Ve Ġçerik Odaklı Dil 

Bilgisi Öğretimi Ġle Görev Odaklı Dil Bilgisi Öğretiminin Uygulamalı 

KarĢılaĢtırılması” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, görev odaklı dil bilgisi öğretim 

yöntemi ile metin odaklı dil bilgisi yöntemini karĢılaĢtırmıĢtır. Hakkâri Ġli Durankaya 

Beldesi Cumhuriyet Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu sekizinci sınıfta öğrenim gören 

40 öğrenciyle yürütülen deneysel çalıĢma sonucunda, metni esas alan Metin Odaklı 

Dil Bilgisi Öğretimi metodu daha baĢarılı sonuçlar koymuĢtur.  

Süğümlü (2009), “Dil Bilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme 

YaklaĢımının Etkililiği: Kelime Türleri Örneği” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, 

senaryo tabanlı öğrenme yaklaĢımının ilköğretim “Kelime türleri” konusunda 

baĢarıya etkisini araĢtırmıĢtır. Ġstanbul ili AtaĢehir ilçesinde toplam 46 öğrenci 

üzerinde yürütülen araĢtırma senaryo tabanlı öğrenme yaklaĢımının akademik baĢarı 

ve ders tutumu üzerindeki olumlu etkisini ortaya çıkarmıĢtır.   

Bağcı (2010), “Ġlköğretim Türkçe Dersi 6.Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının 

Türkçe Dersi Öğretim Programı Dil Bilgisi Alanı Açısından Ġncelenmesi” adlı 

yüksek lisans çalıĢmasında, öğretmen kılavuz kitabı ile dil bilgisi alanının örtüĢme 

düzeyini incelemiĢtir. Trabzon ili Of ilçesinde görev yapan 41 Türkçe öğretmeninden 
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anket yoluyla alınan bilgiler, öğretmen kılavuz kitabıyla dil bilgisi alanının içerik 

olarak örtüĢmediğini göstermektedir.  
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Yapraklarının Öğrenci BaĢarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.  

 Bozel, Mutlu  (2008). Türkiye Türkçesindeki TüremiĢ Adların Aldıkları Yapım 

Eklerine Göre Anlam ve Görev Özellikleri, Bu Konudaki Bilgi ve Bulguların 

Ġlköğretim 2. Kademe Türkçe (Dilbilgisi) Derslerinde KullanılıĢı, Yüksek 

Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir.  

 Ġtmeç, Fidan (2008). Ġlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı 

Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.  

 Derman, Serdar (2008). Dil Bilgisi Öğretiminde Metinlerin Seçimi Üzerine Bir 
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Enstitüsü, Konya.  
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Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.  
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2.2. Aktif Öğrenme ve Dil Bilgisi Öğretimi ile İlgili Araştırmalar   

Bolat (2004), “Ġlköğretim II. Kademe VI. Sınıflarda Dil Bilgisi Öğretiminde 

Aktif Öğrenme Yönteminin Etkililiği” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, aktif öğrenme 

yönteminin dil bilgisi öğretimi üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. 6. sınıflar düzeyinde 

56 öğrenci ile yürütülen çalıĢmada, “Yazım ve Noktalama kuralları, söz dizimi” 

konuları ele alınmıĢtır.
*
 Sekiz haftalık uygulama sürecinde aktif öğrenmenin 

                                                 
*
 1981 ilköğretim programına göre yazım ve noktalama bilgisi dil bilgisi alanında yer almaktadır.  
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“ĠĢbirlikli öğrenme, Kavram ağı, Kartopu” teknikleri kullanılmıĢtır. Deneysel 

çalıĢmada, ön ve son testte öğrencilere 27 maddelik çoktan seçmeli soru 

sunulmuĢtur. AraĢtırmanın kuramsal çerçeve kısmında öğrenme stilleri, aktif 

öğrenme teknikleri, yöntemin etkililiği açıklanmıĢtır. Dil bilgisi öğretiminde aktif 

öğrenme yönteminin sınanması açısından önemli bir çalıĢmadır. ÇalıĢmanın yapıldığı 

dönemde öğrenci merkezli eğitim yürütülmemektedir. Dil bilgisi öğretimi, eleĢtirilen 

statik yapısındadır. Bolat‟ın çalıĢması, dil bilgisi öğretiminde yeni yaklaĢımların, 

çağdaĢ yöntemlerin kullanılabileceğini göstermiĢtir. Alanda yapılan ilk çalıĢmalardan 

olması sebebiyle de kayda değerdir.  

Oruçoğlu‟nun (2004), “Ġlköğretim Ġkinci Kademede Eylemlerin 

Öğretilmesinde Aktif Öğrenme Yönteminin Etkililiği” adlı yüksek lisans çalıĢması, 

aktif öğrenme yönteminin dil bilgisi alanındaki etkinliğini gösteren çalıĢmalardandır. 

Oruçoğlu, 7. sınıf dil bilgisi konularından “Eylemler”i ele almıĢtır. Deneysel 

araĢtırma, 30 öğrenci üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Eylemler konusunda “ĠĢbirlilkli 

öğrenme, Tereyağ-Ekmek, Phillips 66” tekniklerine uygun ders içerikleri 

oluĢturmuĢtur. Sekiz haftalık çalıĢma süresi sonunda aktif öğrenme tekniklerinin 

uygulandığı deney grubu lehine anlamlı farklılık oluĢmuĢtur. Bu sonuç sıkıcı olarak 

nitelendirilen dil bilgisi öğretiminin doğru yöntem ve tekniklerle baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebileceğini göstermiĢtir.  

 

2.3. Aktif Öğrenme Yöntemi ile İlgili Araştırmalar   

Güneyli (2007), “Etkin Öğrenme YaklaĢımının Anadili Eğitiminde Okuma ve 

Yazma Becerilerini GeliĢtirmeye Etkisi” adlı doktora çalıĢmasında, aktif öğrenme 

yönteminin okuduğunu anlama ve yazma üzerindeki baĢarıya ve tutuma etkisini 

araĢtırmıĢtır. ÇalıĢma ilköğretim 5. sınıfta öğrenim gören 59 öğrenci üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama araçları olarak Sedat Sever tarafından geliĢtirilen 

“Türkçe Okuduğunu Anlama Becerisi Testi”, “Türkçe Yazılı Anlatım Beceri Testi”; 

araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “Türkçe Okuduğunu Anlama Becerisi Tutum 

Ölçeği”, “Türkçe Yazılı Anlatım Becerisi Tutum Ölçeği”, ve “Türkçe Dersi Tutum 

Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda aktif öğrenme yönteminin uygulandığı 

deney grubu, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinde akademik baĢarı ve tutum 

yönünden geleneksel öğretimin yapıldığı kontrol grubuna oranla daha üst 
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seviyededir. Bu araĢtırma, aktif öğrenme yönteminin Türkçe eğitimindeki etkinliğini 

ortaya koyma ve öğrencilerde olumlu tutum değiĢikliği oluĢturma açısından 

değerlidir.  

Koç (2007), “Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama, EleĢtirel DüĢünme ve 

Sınıf Ġçi EtkileĢim Üzerindeki Etkileri” doktora çalıĢmasında, aktif öğrenme 

yönteminin okuduğunu anlama baĢarısı, eleĢtirel düĢünme becerisi ve sınıf içi 

etkileĢim üzerindeki etkilerini incelemiĢ; ayrıca okuduğunu anlama baĢarısı ile 

eleĢtirel düĢünme becerileri arasındaki iliĢki üzerinde durmuĢtur. Deneysel araĢtırma, 

8. sınıflar düzeyinde 45 öğrenci ile yürütülmüĢtür. 13 hafta süren çalıĢmada Türkçe 

dersinin her hafta iki saatinde, okuduğunu anlama çalıĢmalarına yer verilmiĢtir. 

ÇalıĢmada aktif öğrenmenin “Birlikte Öğrenme”, “Tereyağ-Ekmek” ve “Sandviç” 

teknikleri kullanılmıĢtır. Veri toplama araçları olarak araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen “Okuduğunu Anlama Testi” ve Türkçeye uyarlanan “Ennis-Weir EleĢtirel 

DüĢünme Kompozisyon Testi” kullanılmıĢtır. Bununla birlikte öğrencilerin deneysel 

süreç hakkındaki görüĢleri de toplanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda aktif öğrenme 

yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencileri, geleneksel öğretim gören 

öğrencilere oranla daha baĢarılıdır. Okuduğunu anlama baĢarısı ile eleĢtirel düĢünme 

becerileri arasında ise orta düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

3.1. Araştırma Deseni 

Bu çalıĢma, aktif öğrenme yöntemine göre düzenlenen dil bilgisi alanının 

öğrencilerin baĢarı, tutum ve kalıcılığına etkisini araĢtıran deneysel bir araĢtırmadır. 

AraĢtırmadaki bağımlı değiĢkenler “baĢarı, tutum ve kalıcılık”tır.   

“DeğiĢkenlerin neden-sonuç iliĢkilerinin incelendiği, deneysel koĢullara 

deneklerin yansız atandığı ve etkisi araĢtırılamayan diğer değiĢkenlerin kontrol altına 

alındığı araĢtırmalar deneysel desen olarak kabul edilmektedir” (Büyüköztürk, 

2001:3–4). AraĢtırmada ön test-son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıĢtır. 

Denk gruplar, deneysel süreç öncesinde ve sonrasında geliĢtirilen ölçüm aracıyla 

ölçülür. Alınan puanlar karĢılaĢtırılır ve farklar üzerinden yorumlamalar yapılır.  

Bu araĢtırma 2010/2011 eğitim-öğretim yılında Ordu ili PerĢembe ilçesinde yer 

alan, orta düzey sosyo-ekonomik yapıya sahip Gazi Ġlköğretim Okulu‟nun 8/A ve 

8/B sınıflarında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Deney grubunda aktif öğrenme teknikleri, kontrol grubunda ise öğretmen 

kılavuz kitabı etkinlikleri kullanılmıĢtır. 8/A ve 8/B sınıflarının dağılımı Tablo-1‟de 

verilmiĢtir.  

 

Tablo–1: Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Dağılımı  

 

 

 

 

 

8/A deney grubu, 8/B kontrol grubu olarak atanmıĢtır. Deney ve kontrol 

gruplarında araĢtırma sürecinde yürütülen iĢlemler Ģu Ģekildedir:  

 

 

 

 

 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 

Toplam  20 20 
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Tablo–2: Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Çalışmaları    

AraĢtırma 

grubu 

Deney 

öncesi 

Deney 

süreci  

(10 Hafta) 

Deney 

sonrası 

Kalıcılık 

testi 

Deney 

Grubu 

 

Türkçe Dersi 

BaĢarı Testi 

Aktif 

Öğrenmeye 

Dayalı Dil 

Bilgisi 

Öğretimi  

Türkçe Dersi 

BaĢarı Testi 

Türkçe Dersi 

BaĢarı Testi 

Türkçe 

Dersine 

Yönelik 

Tutum 

Ölçeği  

Türkçe 

Dersine 

Yönelik 

Tutum 

Ölçeği 

 

 
GörüĢme 

Formu  
 

Kontrol  

Grubu 

Türkçe Dersi 

BaĢarı Testi 
Öğretmen 

Kılavuz 

Kitabına 

Dayalı Dil 

Bilgisi 

Öğretimi  

Türkçe Dersi 

BaĢarı Testi 

Türkçe Dersi 

BaĢarı Testi 

Türkçe 

Dersine 

Yönelik 

Tutum 

Ölçeği  

Türkçe 

Dersine 

Yönelik 

Tutum 

Ölçeği  

 

 

Uygulama sürecinde veri toplama çalıĢmalarında gruplar arasındaki tek fark, 

deney grubundan belirlenecek öğrencilerle yapılacak görüĢmelerdir. Bu çalıĢmanın 

amacı, deney grubunda uygulanacak yöntemin etkililiğini ve öğrenciler üzerinde 

meydana getireceği değiĢiklikleri ortaya koymaktır.  

 

3.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmada nitel ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanılmıĢtır. Nicel ve 

nitel verilerin birlikte kullanılması, araĢtırmanın derinliğini arttırmakta, çalıĢmaya 
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bilgi zenginliği kazandırmaktadır. Nicel veri toplama araçları olarak araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen Türkçe Dersi BaĢarı Testi, Türkçe Dersine Yönelik Tutum 

Ölçeği; nitel veri toplama aracı olarak ise görüĢme formu kullanılmıĢtır.  

 

3.2.1. Nicel Verilerin Toplanması 

Nicel araĢtırmalarda, yöntem ve ölçme ön plandadır. “Sistematik bir yöntemle 

belirli değiĢkenler arası iliĢkiyi ölçmeyi hedefleyen araĢtırmacının elinde, yönteme 

uygun ölçmeyi olanaklı kılacak araçların olması gereklidir” (Yıldırım ve ġimĢek, 

2006: 61). Aktif öğrenmenin dil bilgisi alanında baĢarıya, tutuma ve kalıcılığa 

etkisini inceleyen araĢtırmada nicel veri toplama araçları olarak Türkçe Dersi BaĢarı 

Testi ve Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmada ön-son test gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubu 

olarak belirlenen Ordu ili PerĢembe ilçesi Gazi Ġlköğretim Okulu‟nda 8/A ve 8/B 

sınıflarına Türkçe Dersi BaĢarı Testi uygulanmıĢtır. Bağımsız T Testi ile yapılan 

değerlendirmede 8/A ve 8/B sınıfları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmüĢtür. ÇalıĢma gruplarından biri deney grubu, diğeri kontrol grubu olarak 

atanmıĢtır. Ön test sonucunda sınıfların aritmetik ortalamaları ve sınıflar arasında 

anlamlı farklılık olmadığını gösteren T testi sonuçları Ģu Ģekildedir:  

 

Tablo–3: Sınıfların Aritmetik Ortalamaları  

Ö
n
 T

es
t 

Gruplar n 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu 20 13.00 3.095 .692 

.149 
Kontrol Grubu 20 14.35 2.681 .599 

 

Aralarında anlamlı farklılık bulunmayan sınıflardan 8/A sınıfı deney grubu, 8/B 

sınıfı kontrol grubu olarak atanmıĢtır. 10 haftalık deney sürecinde deney grubunda 

aktif öğrenme yöntemi, kontrol grubunda ise öğretmen kılavuz kitabı etkinlikleri 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sürecinde deney grubunda kullanılan teknikler, kontrol 

grubunda yapılacak etkinlik sayısı ve dersin amaçları Tablo-4‟te verilmiĢtir.  

 



 42 

Tablo–4: Deney ve Kontrol Gruplarında Deney Süreci 

 

Kontrol Grubu Deney Grubu 

Hafta Metin adı  Etkinlik 

sayısı 

Hedef   Kullanılan Aktif Öğrenme teknikleri 

1.  

Hafta  

Kız Kalesi 1 Ġsim-fiil-

fiilimsi 

arasındaki farkı 

kavrama 

Yaratıcılık Grubu 

 

2. 

Hafta 

GeçmiĢ Zaman 

ġiirleri 

2 Fiilimsilerin 

iĢlevlerini ve 

kullanım 

özelliklerini 

keĢfetme 

Zihinsel Haritalama  

Kartopu  

PekiĢtirme ve  

fiil-fiilimsi 

ayrımı kavrama 

3. 

Hafta 

Verilen Sözü 

Tutmak 

2 Zarf-fiil 

eklerini 

kullanarak 

cümle 

oluĢturma 

Elma Dersem Git Armut Dersem Gitme  

Uygun fiilimsi 

ekleriyle 

cümleleri 

birleĢtirme 

4. 

Hafta 

Eski Ankara 

Evleri 

1 Fiilimsiye 

bağlı kelime ve 

kelime 

gruplarını 

bulma 

Hazineyi Bul  

5. 

Hafta 

Atatürk‟ten 

Anılar 

3 Fiilimsileri 

uygun biçimde 

kullanma 

Kart Eşleştirme 

Şiir Yazma  

Fiilimsi ile 

ilgili bilgileri 

kavrama 

Fiilimsileri 

bulup türlerini 

yazma 

6. 

Hafta 

Onuncu Yıl 

Nutku 

2 Cümlelerdeki 

fiilimsileri ve 

türlerini 

bulabilme 

Top Taşıma  

Cümleleri 

uygun fiilimsi 

ekleriyle 

birleĢtirme  

7.  

Hafta 

Karma  1 Ġsimleri 

kavrama 

Kim Olduğunu Bil 

8.  

Hafta  

Karma 1 Sıfatları 

kavrama 

Bunu Kim Yapar  

9. 

Hafta  

Karma 2 Fiilleri 

kavrama 

Dönüşümlü Öğretme 

Keşfederek Öğrenme 

10.  

Hafta 

Karma 1 Zarfları 

kavrama 

Dedikodu  
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Deneysel iĢlemin öncesinde ve sonunda deney ve kontrol gruplarına Türkçe 

Dersi BaĢarı Testi ve Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıĢtır. Ayrıca 

son testten bir ay sonra baĢarı testi tekrar uygulanarak kalıcılık düzeyi ölçülmüĢtür.  

 

3.2.2. Nicel Verilerin Analiz Edilmesi 

Nicel veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada 

deney ve kontrol grupları verilerinin normal dağılım gösterip göstermediği test 

edilmiĢtir. Bu amaçla Shapiro-Wilks Normallik Analizi uygulanmıĢtır. BaĢarı, tutum 

ve kalıcılık düzeylerinin karĢılaĢtırılmasında parametrik testlerden Bağımsız T testi 

kullanılmıĢtır. Ġstatistiki yorumlamalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul 

edilmiĢtir. Deney ve kontrol grupları arasındaki farklar, ayrıca tablolar halinde 

sunulmuĢtur.  

 

3.2.3. Nitel Verilerin Toplanması 

“Nitel araĢtırma; gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 

bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin iĢlendiği araĢtırmadır” 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2006: 39). Veri kaynağını doğrudan insandan alan nitel 

araĢtırmalar, olguları ve olayları, doğal ortamında incelemeyi temel alır. Bu 

araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme formu yaklaĢımı 

benimsenmiĢtir.  Deneysel çalıĢmanın sonunda deney grubundan Amaçlı Örnekleme 

Yöntemlerinden tipik durum örneklemesiyle seçilen üç öğrenciyle görüĢme 

yapılmıĢtır. GörüĢmelerdeki amaç, aktif öğrenme yönteminin etkiliğini, öğrenciler 

üzerinde meydana getirdiği değiĢiklikleri ortaya koymaktır. Buna yönelik olarak dört 

sorudan meydana gelen görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Formun oluĢumunda iki 

öğretim üyesinden uzman görüĢü alınmıĢ, tavsiyeleri doğrultusunda gerekli 

düzenlemeler yapılmıĢtır.  

GörüĢmeler, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiĢ, görüĢülen kiĢilerden izin 

alınmıĢtır. Ayrıca araĢtırmacı, ses kayıt cihazının yanında gerekli gördüğü noktaları 

not alarak bilgi toplama iĢlemine yardımcı olmuĢtur.  
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3.2.4. Nitel Verilerin Analiz Edilmesi 

GörüĢme formu yöntemiyle toplanan verilerin çözümlenmesinde Ġçerik Analizi 

Yöntemi kullanılmıĢtır. “Ġçerik analizinde temelde yapılan iĢlem, birbirine benzeyen 

verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 

okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2006: 27). Verilerin analizinde tüm görüĢmeler yazılı olarak kayıt altında 

alınmıĢ ve bilgisayar ortamına aktarılmıĢ; veriler eğlencelilik, heyecan, katılım, 

iletiĢim, etkileĢim, grup çalıĢması gibi önceden belirlenmiĢ kavramlara göre 

kodlanmıĢtır. Kodlama sonunda ortaya çıkan kavramlar temalar altında toplanmıĢtır. 

Üçüncü aĢamada veriler, kodlara ve temalara düzenlenir. Son olarak elde edilen 

bulgular yorumlanır. GörüĢme formu aracılığıyla elde edilen verilerin yorumlanması, 

dördüncü bölümde yer almaktadır.  

Yapılan görüĢmelerde geçerlik ve güvenirliği artırmaya yönelik çalıĢmalar 

Ģunlardır:  

İnandırıcılık (İç geçerlilik) 

 GörüĢmeye dâhil edilen öğrenciler, deneysel çalıĢma sürecinde 

tüm etkinliklere katılan öğrenciler arasından seçilmiĢtir. 

Böylece görüĢme esnasında elde edilen verilerin geçerliği 

artırılmaya çalıĢılır. (Uzun süreli etkileĢim)  

 AraĢtırmada elde edilen veriler, araĢtırma haricinde iki kiĢi 

tarafından daha kodlanmıĢtır. Kodlamalar birbiriyle 

karĢılaĢtırılmıĢ, yorumlanmıĢ ve sorgulanmıĢtır. AraĢtırmacılar 

kuramsal çerçeveye çok yakın olmaları itibarıyla da ortaya 

çıkacak sonuçları yakından izlenir. (Derin Odaklı veri 

toplama) 

 GörüĢülen öğrencilerle görüĢmeler bittikten sonra 

değerlendirme toplantısı yapılmıĢtır. Bu toplantıda 

araĢtırmacının elde ettiği veriler, görüĢmenin yapıldığı üç 

öğrenciye sunulmuĢtur. Bu görüĢmede katılımcı öğrenciler, 

sonuçları değerlendirmiĢ ve çeĢitli önerilerde ve teyitlerde 

bulunmuĢtur. (Katılımcı teyidi) 
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  Aktarılabilirlik (Dış geçerlilik) 

 AraĢtırmacı, elde ettiği verileri mümkün olduğu kadar 

doğrudan okuyucuya sunmuĢtur.  

 AraĢtırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum 

örneklemesi kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan aktif 

öğrenme, büyük ilgi görmekte ve yaygınlığı hızla artmaktadır. 

Uygulamaları betimleme ve yönteme karĢı bakıĢ açısı 

kazandırmayı hedefleyen çalıĢmada, sınıfın genel yapısını 

temsil eden üç öğrenci seçilmiĢtir.  

   

Tutarlılık (İç güvenirlilik) 

 Elde edilen veriler, okuyucuya alıntılar Ģeklinde doğrudan 

sunulmuĢtur. 

 Süreç, veri toplama aracı ve araĢtırmacının konumu ifade 

edilmiĢtir.   

 

   Doğrulanılabilirlik (Dış güvenirlilik) 

 Sonuçlar araĢtırmacı tarafından ham verilerle karĢılaĢtırılmıĢ 

ve değerlendirme yapılmıĢtır.  

 

3.2.5. Uygulama Öncesi Yapılan Çalışmalar 

3.2.5.1. Başarı Testinin Geliştirilmesi  

Ġlköğretim 2005 Türkçe programının dil bilgisi alanı incelenmiĢ; isim-fiil, sıfat-

fiil, zarf-fiil, isim, sıfat, fiil, zarf konularına iliĢkin hedef ve kazanımlar 

belirlenmiĢtir. Türkçe ders kitapları, ünite dergileri, soru bankaları ve çocuk kitapları 

incelenerek okuma metinleri belirlenmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen hedef ve kazanımları kapsayan 50 soruluk çoktan seçmeli 

test hazırlanmıĢtır. Test, konunun uzmanı beĢ kiĢi tarafından incelenerek gerekli 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 2009–2010 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde üst, 
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orta ve alt sosyo-ekonomik seviyede, Ordu, Trabzon ve Adana illerindeki 5 farklı 

okuldaki 175 öğrenciye uygulanmıĢtır.  

Alt ve üst gruptaki toplamda 96 kâğıt ayrılmıĢ, madde analizine sokulmuĢtur. 

Her soru maddesinin güçlük derecesi (p) ve ayırt etme gücü (d) çıkarılmıĢtır. Önce p 

değerleri 0.30 ile 0.70 arasındaki maddeler belirlenmiĢtir, bu aralıkların dıĢındaki 

maddeler testten çıkarılmıĢtır. Daha sonra d değerleri 0.40 ile 0.60 arasındaki 

maddeler belirlenmiĢtir. 50 maddelik test 30 madde olarak son Ģeklini almıĢtır. Testin 

Güvenirlik Katsayısı (KR 20) 0.91 olarak saptanmıĢtır.  

 

3.2.5.2. Tutum Testi 

AraĢtırmanın amaçlarından biri aktif öğrenme yönteminin öğrencilerde 

meydana getirdiği tutum değiĢikliğini ortaya koymaktır. Türkçe dersi ana dili 

dersidir. Öğrencilerde dil bilinci, ana dili sevgisi ve olumlu tutum geliĢtirmelidir. 

Fakat dil bilgisi öğretimi, ezbere dayalı, öğretmen merkezli, öğrenci yaĢantısından 

uzak ve soyut bir kimliğe bürünmüĢtür. Öğrenme sorumluluğunu öğrenciye veren, 

ona öz düzenleme fırsatı sunan ve dersin içeriğini yaĢamla bütünleĢtiren aktif 

öğrenme yaklaĢımı öğrencide olumlu tutum geliĢtirecektir. Etkin katılım, edilgenliğe 

oranla daha çok tutum değiĢikliği yaratmaktadır. Bu çalıĢmada deney sonrasında 

öğrencilerde meydana gelen tutum değiĢikliğini saptamak amacıyla Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın geliĢtirdiği “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıĢtır.   

 

3.2.5.3. Kalıcılık Testi 

Dil bilgisi öğretimine iliĢkin önemli eleĢtirilerden biri bilgilerin ezbere dayalı 

olarak öğretilmesi ve bu Ģekilde edinilen bilgilerin hızlıca unutulmasıdır. Bu 

eleĢtirilerin sebebi, bilgilerin özümsenememesidir. Fakat aktif öğrenme yöntemi, 

bilgiye dönüĢüm ve aktarım özelliği katmaktadır.  

Aktif öğrenmenin etkililiğini ortaya koymayı hedefleyen çalıĢmada deney ve 

kontrol gruplarının kalıcılık düzeyi karĢılaĢtırılmıĢtır. Son testlerden kırk beĢ gün 

sonra her iki gruba geliĢtirilen baĢarı testi tekrar uygulanmıĢ, deney ve kontrol 

gruplarının kalıcılık sonuçları elde edilmiĢtir.  
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3.2.5.4. Etkinliklerin Geliştirilmesi 

AraĢtırmanın on haftalık sürecinde kullanılan aktif öğrenme teknikleri, dil 

bilgisi alanına göre düzenlenmiĢtir. Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim, sıfat, fiil ve zarf 

konularındaki hedef ve kazanımlar göz önünde tutularak özgün ders içerikleri 

oluĢturulmuĢtur. Derslerde kullanılan tekniklerin uygulanma aĢamaları, Ekler 

Bölümü‟nde verilmiĢtir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUM 

 

4.1. Aktif Öğrenme Yönteminin Başarıya İlişkin Bulguları  

4.1.1. Deneysel Çalışma Öncesi Deney ve Kontrol Gruplarının Başarıya 

İlişkin Bulguları 

AraĢtırmanın birinci alt problemi “Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil konularının 

öğretiminde aktif öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubuyla öğrenci çalıĢma 

kitabını temel alan kontrol grubu arasında baĢarı yönünden anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” sorusunun sınanması için öğrencilere Türkçe Dersi BaĢarı Testi ön test ve 

son test olarak uygulanmıĢtır.  

Yapılan ön testte deney ve kontrol gruplarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini sınamak amacıyla Shapiro-Wilk Normallik Analizi uygulanmıĢtır. 

Normallik testi, araĢtırmada kullanılacak testlerin belirlenmesinde önemlidir. 

Normallik testinin sonuçları Tablo-5‟te verilmiĢtir.  

 

Tablo–5: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Sonuçlarına Göre Türkçe Dersi 

Başarı Testi Normallik Analizi  

Ö
n

 T
es

t Gruplar 

Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Deney Grubu .943 20 .273 

Kontrol Grubu .692 20 .587 

 

Shapiro-Wilk normallik testinin p değerleri 0.05‟ten büyüktür. (0.273 > 0.05, 

0.587 > 0.05) Parametrik testlerin kullanılması gerekir. Bu sonuçtan hareketle 

sınıfların karĢılaĢtırılmasında Bağımsız T Testi kullanılacaktır.   

Ön testte deney ve kontrol grupları arasında baĢarı yönünden anlamlı farklılık 

olup olmadığını görebilmek amacıyla Bağımsız T Testi kullanılmıĢtır. Testin 

sonuçları Tablo-6‟da verilmiĢtir.  
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Tablo–6: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Sonuçlarına Göre Türkçe Dersi 

Başarı Testi T Testi  

Ö
n

 T
es

t Gruplar 
n Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

t p 

Deney Grubu 20 13.00 3.095 .692 

.149 
Kontrol Grubu 20 14.35 2.681 .599 

   

Testin P değeri 0.05‟ten büyüktür. (0.149 > 0.05) Bu sonuç deney ve kontrol 

grupları arasında akademik baĢarı açısından anlamlı farklılık olmadığını gösterir.   

Deney grubunun aritmetik ortalaması 13 iken kontrol grubunun ortalaması 14. 

35‟tir. Deney grubunun 1. 35 puan daha düĢük olduğu gözlenmektedir. Fark, 

istatistiki olarak anlamlı değildir. Bu sonuç, iki grubun deneysel çalıĢma için uygun 

olduğunu göstermektedir.  

 

4.1.2. Deneysel Çalışma Sonrası Deney ve Kontrol Gruplarının Başarıya 

İlişkin Bulguları 

Ön test çalıĢmasında olduğu gibi son testte kullanılacak testleri belirlemek 

amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıĢtır. Normallik testinin sonuçları 

Tablo-7‟de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo–7: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Sonuçlarına Göre Türkçe Dersi 

Başarı Testi Normallik Analizi  

S
o

n
 T

es
t Gruplar 

Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Deney Grubu  .940 20 .237 

Kontrol Grubu .957 20 .479 

 

Normallik testi sonuçlarına göre deney grubu ve kontrol grubu normal dağılım 

göstermektedir. (0.237>0.05, 0.479>0.05) Bu sonuç, araĢtırmanın 

değerlendirilmesinde parametrik testlerin kullanılabileceğini ifade eder.   
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Deneysel çalıĢma öncesinde istatistiki olarak aralarında anlamlı farklılık 

olmayan gruplar, süreç sonunda akademik baĢarı yönünden farklılaĢmıĢtır. Grupların 

ön ve son testteki aritmetik ortalamaları Tablo-8‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo–8: Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Ön ve Son Test 

Aritmetik Ortalamaları  

Ön Test; 13
Ön Test; 14,35

Son Test; 25,05

Son Test; 21,8

0

5

10

15

20

25

30

Deney Grubu Kontrol Grubu

Ön Test

Son Test

 

 

Kontrol grubunun 14.35 olan ön testteki aritmetik ortalaması, son testte 21.80‟e 

çıkmıĢtır. Deney grubunun ise ön testteki aritmetik ortalaması 13 iken son testte 

25.05‟e yükselmiĢtir. Her iki grup süreç sonunda baĢarı düzeyini artırmıĢtır. Kontrol 

grubunun son test ortalaması, ön test not ortalamasına oranla % 51.91 oranında artıĢ 

gösterirken deney grubunun artıĢ oranı % 92.69‟dur. Deney ve kontrol gruplarında 

artıĢ oranının bu denli farklı olması aktif öğrenmenin baĢarı üzerindeki olumlu 

etkisinin göstergesidir.  

Deneysel çalıĢma öncesi aralarında anlamlı fark bulunmayan deney ve kontrol 

gruplarının on haftalık uygulama süreci sonunda akademik baĢarı yönünden anlamlı 

farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla Bağımsız T Testi kullanılmıĢtır. T testi 

sonucu Tablo-9‟da verilmiĢtir.  
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Tablo–9: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Sonuçlarına Göre Türkçe Dersi 

Başarı Testi T Testi  
S

o
n

 T
es

t Gruplar n 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu  20 25.05 2.259 0.505 
0.01 

Kontrol Grubu 20 21.80 3.365 0.753 

  

Testin p değeri 0.05 ten küçüktür. Bu sonuç, deney ve kontrol grupları arasında 

son testte anlamlı bir fark oluĢtuğuna iĢaret eder. Ön testte deney ve kontrol grupları 

arasında anlamlı fark bulunmamasına karĢın son testte deney grubu lehine bir fark 

meydana gelmiĢtir. Bu fark, aktif öğrenme yönteminin akademik baĢarı üzerindeki 

etkisini gösterir.   

 

4.2. Aktif Öğrenme Yönteminin Tutum Puanlarına İlişkin Bulguları 

4.2.1. Deneysel Çalışma Öncesi Deney ve Kontrol Gruplarının Tutum 

Puanlarına İlişkin Bulguları 

Deneysel çalıĢma öncesi deney ve kontrol gruplarına Türkçe Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği uygulanmıĢtır. KarĢılaĢtırmalarda kullanılacak testleri belirlemek 

amacıyla ilk olarak normallik testi uygulanmıĢtır. Shapiro-Wilk Normallik Testinin 

sonuçları Tablo-10‟da verilmiĢtir.  

 

Tablo–10: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Sonuçlarına Göre Türkçe 

Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Normallik Analizi  

Ö
n

 T
es

t Gruplar 
Shapiro-Wilk  

Statistic df p 

Deney Grubu  .957 20 .480 

Kontrol Grubu .964 20 .625 

 

Shapiro-Wilk normallik testinin P değerleri 0.05‟ten büyüktür. (0.480> 0.05, 

0.625>0.05) Bu sonuç, parametrik testlerin kullanılabileceğini gösterir.   

Deney ve kontrol gruplarının tutum puanı ortalamalarına bakıldığında deney 

grubunun 4.15 değer daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Deney ve kontrol 

grubunun ön test sonuçlarına göre aritmetik ortalamalarının dağılımı Ģu Ģekildedir:  
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Tablo–11: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Sonuçlarına Göre Türkçe 

Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Puan Ortalamaları  

 

Deney grubunun tutum puanı ortalaması 44.4 iken deney grubunun tutum puanı 

ortalaması 40.25‟tir. Aralarındaki 4.15 değerlik farkın istatistiki olarak anlamlı olup 

olmadığını sınamak amacıyla Bağımsız T testi kullanılmıĢtır. T testinin sonucu 

Tablo-12‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo–12: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Sonuçlarına Göre Türkçe 

Dersine Yönelik Tutum Ölçeği T Testi  

Ö
n

 T
es

t Gruplar n 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu  20 44.40 8.19113 1.831594 .163 

Kontrol Grubu 20 40.25 10.17155 2.274428 .164 

  

Testin sonuçlarına göre deney grubunun tutum puanı ortalaması 44.40 iken 

kontrol grubunun tutum puanı ortalaması 40.25‟tir. Deney ve kontrol gruplarının P 

değeri 0.05‟ten büyüktür. (0.163 > 0.05, 0.164 > 0.05) Bu sonuç deney ve kontrol 

grupları arasında tutum puanı yönünden anlamlı farklılık olmadığını belirtir.  
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4.2.2. Deneysel Çalışma Sonrası Deney ve Kontrol Gruplarının Tutum 

Puanlarına İlişkin Bulguları 

Deneysel çalıĢma sonrası deney ve kontrol gruplarının tutum puanlarına iliĢkin 

değerlerinin yorumlanmasında ilk olarak kullanılacak testlerin belirlenmesi amacıyla 

normallik testi yapılmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarının Shapiro-Wilk Normallik 

Testinin sonuçları Tablo-13‟te verilmiĢtir.  

 

Tablo–13: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Sonuçlarına Göre Türkçe 

Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Normallik Analizi  

S
o

n
 T

es
t Gruplar 

Shapiro-Wilk  

Statistic df p 

Deney Grubu .950 20 .361 

Kontrol Grubu .910 20 .064 

 

Deney ve kontrol gruplarının p değerleri 0.05‟ten büyüktür. (0.361> 0.05, 

0.064>0.05) Bu sonuç, deney ve kontrol gruplarının Türkçe Dersine Yönelik Tutum 

Ölçeği‟nin son test değerlendirilmesinde parametrik testlerin kullanılacağını ifade 

eder.  

Deney ve kontrol gruplarının son testte tutum yönünden değerlendirilmesinde T 

testi kullanılacaktır. Ön testte aralarında anlamlı farklılık olmayan deney ve kontrol 

gruplarının tutum puanı yönünden karĢılaĢtırılması Tablo-14‟te verilmiĢtir.  

 

Tablo–14: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Sonuçlarına Göre Türkçe 

Dersine Yönelik Tutum Ölçeği T Testi Sonucu  

S
o

n
 T

es
t Gruplar n 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu 20 56.25 10.823 2.420 

.002 
Kontrol Grubu 20 41.95 16.155 3.610 

  

Tabloda anlamlılığı ifade eden P değerinin 0.05‟ten küçük olduğu görülür. Ön 

testte tutum puanı yönünden aralarında anlamlı farklılık olmayan deney ve kontrol 

grupları arasında, son testte anlamlı farklılık oluĢmuĢtur. Bu fark, aktif öğrenme 

yönteminin öğrencilerin Türkçe ve dil bilgisi alanına bakıĢ açısını olumlu yönde 
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değiĢtirdiği göstermektedir. Tutumdaki değiĢim, deney ve kontrol grupları arasında 

meydana gelen akademik baĢarı farkını açıklamada yardımcı olacaktır. Aktif 

öğrenme yöntemiyle Türkçe dersine ve dil bilgisi alanına olumlu bakıĢ açısı 

geliĢtiren öğrenciler, daha baĢarılı olacaktır.  

Deney ve kontrol gruplarının ön ve son test tutum puanı ortalamaları         

Tablo-15‟te verilmiĢtir. 

 

Tablo–15 Deney ve Kontrol Gruplarının Ön ve Son Test Tutum Puanı 

Ortalamaları   
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Ön testte aralarında fark olmayan deney ve kontrol grupları, son testte 

farklılaĢmıĢtır. Deney grubunun ortalaması 44.4‟ten 56.25‟e yükselmiĢtir. Buna 

karĢın kontrol grubu 40. 25‟ten 41.95‟e çıkmıĢtır. Deney grubu tutum puanı 

yönünden önemli farklılaĢma gösterirken kontrol grubu hemen hemen aynı kalmıĢtır. 

Kontrol grubunun aynı çizgide kalması normal bir eğilimdir. Grupta ders iĢleme 

yöntemi aynıdır. Önceki dönemlerde ve diğer derslerde olduğu gibi çalıĢma kitabı 

temel kaynak olarak alınmıĢtır. Fiilimsiler, isim, sıfat, fiil ve zarf konularıyla ilgili 

etkinlikler bireysel olarak yapılmıĢtır. Deneysel süreç öğrencilerin alıĢageldiği 

biçimde ilerlemiĢtir. Ön testle son test arasındaki 1.70 puanlık artıĢ (% 4. 22) anlamlı 

bir değiĢim olarak nitelendirilmemiĢtir.   

Deney grubunun ön testteki 44.40‟lık tutum puanı ortalaması son teste 56. 25‟e 

yükselmiĢtir. Grup % 26. 68‟lik bir artıĢ göstermiĢtir. Deney grubunda meydana 

gelen tutum değiĢikliğinin nedenlerinden bazıları; ders içeriğinin öğrencinin ilgisini 
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çekmesi, onlarda öğrenme merakı uyandırması, oyunlaĢtırılmıĢ ve eğlenceli dil 

bilgisi öğretimi, sınıf içi etkileĢimin üst düzeye çıkması, gerek grup içinde gerekse 

sınıf içinde oluĢan sinerjidir. Teknikler, kontrol grubundaki gibi bireysel olarak 

iĢlenmemiĢtir. Grup çalıĢmaları, öğrencilerin derse katılımlarını olumlu yönde 

değiĢtirmiĢtir. Öğrenciler, grup üyelerini kendileri belirler. Ders, öğrencilere 

sorumluluk duygusu yükler. Öğrenci önce kendine sonra grup arkadaĢlarına karĢı 

yükümlüdür. Yine fiilimsi, isim, sıfat, fiil ve zarf konuları öğrencilerin ilgisini 

çekecek Ģekilde düzenlenir. Uygulanan teknikler, öğrencileri derse yönlendirmiĢ, 

onların derse olumlu tutum geliĢtirmesini sağlamıĢtır. Ayrıca öğrencilerin kullanılan 

tekniklere bakıĢ açılarını görmek amacıyla ders sürecini değerlendirdikleri “Bu gün 

neler öğrendim?” kartları hazırlanmıĢtır. Kartlar, öğrencilerin o günkü dersle ilgili 

duygu ve düĢüncelerini içeren kartlar, deneysel çalıĢma sürecinde öğrencilerin 

değiĢen tutumları hakkında bilgi verir  

  

4.3. Aktif Öğrenme Yönteminin Kalıcılık Puanlarına İlişkin Bulguları 

Son test uygulamasından kırk beĢ gün sonra Türkçe Dersi BaĢarı Testi 

öğrencilere tekrar uygulanmıĢtır. Bu eylemin amacı, deney ve kontrol grubunda 

uygulanan yöntemlerin kalıcılığa etkisini karĢılaĢtırmaktır.   

 Ön test ve son test testte olduğu gibi kullanılacak testleri belirlemek amacıyla 

ilk olarak Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıĢtır. Normallik testinin sonuçları 

Tablo-16‟da gösterilmiĢtir.  

 

Tablo–16: Deney ve Kontrol Gruplarının Kalıcılık Testi Normallik Analizi  

K
al

ıc
ıl

ık
 

P
u

an
ı 

Gruplar 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Deney Grubu .966 20 .670 

Kontrol Grubu .965 20 644 

 

Deney ve kontrol gruplarının P değerleri 0.05‟ten büyüktür. (0. 670> 0.05,      

0. 644>0.05) Bu sonuç, deney ve kontrol gruplarına uygulanan kalıcılık testinin 

yorumlanmasında parametrik testlerin kullanılacağını iĢaret eder.  
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Deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testindeki puanların 

değerlendirilmesinde T testi kullanılacaktır. Son testte aralarında anlamlı farklılık 

bulunan deney ve kontrol gruplarının T testi sonuçları Tablo-17‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo–17: Deney ve Kontrol Gruplarının Kalıcılık Puanları T Testi  

Ö
n

 T
es

t Gruplar n 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu 20 24.30 2.904 0.649 
.000 

Kontrol Grubu 20 17.50 4.662 4.662 

  

Tabloda anlamlılığı ifade eden P değeri 0.05‟ten küçüktür. (0.05>0.000) Bu 

sonuç, aktif öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile öğretmen kılavuz 

kitabının kaynak alındığı kontrol grubu arasında anlamlı farklılık olduğunu gösterir.   

Gruplara uygulanan son testte deney grubu lehine farklılaĢan akademik baĢarı, 

kalıcılık testinde de devam etmiĢtir. Kalıcılık yönünden meydana gelen farkta en 

büyük etmen aktif öğrenme yöntemidir. Öğretmen kılavuz kitabı doğrultusunda 

yapılan dil bilgisi öğretiminin bireysel ve öğrenicinin yaĢamından uzak olduğu 

düĢünülmektedir. Hâlbuki aktif öğrenme yöntemi ıĢığında gerçekleĢen dil bilgisi 

öğretimi, örnekleriyle ve aktiviteleriyle hayatın içinden kesitler sunar. Aktif 

öğrenmenin dayandığı ilkelerden hayatilik ilkesi, dil bilgisi alanının öğrenci 

tarafından benimsenmesine, kabullenilmesine ve anlamlandırılmasına yardımcı olur.  

Gündelik yaĢamında her an kullandığı iletiĢim aracının ders içeriği olarak 

sunulduğunu fark eden öğrenci, doğal olarak daha baĢarılı olur. Öğretim; uygulama, 

çözümleme, bireĢim ve değerlendirme aĢamalarına ulaĢır. Derste edinilen bilgiler, 

beceri haline dönüĢür.  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık puan ortalamaları Tablo-18‟de 

verilmiĢtir.  
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Tablo–18: Deney ve Kontrol Gruplarının Kalıcılık Testi Aritmetik Ortalamaları 

Kalıcılık Testi Aritmetik Ortalamaları
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Deney grubunun aritmetik ortalaması 24.30 iken kontrol grubunun aritmetik 

ortalaması 17.50‟de kalmıĢtır. Aralarındaki 6.8 değerlik fark istatistiki olarak 

anlamlıdır. Kalıcılık testinin puanları, son test puanlarıyla karĢılaĢtırıldığında aktif 

öğrenmenin kalıcılık üzerindeki olumlu etkisi daha net görülecektir.  

Deney ve kontrol gruplarının son test ve kalıcılık testi puan ortalamaları   

Tablo-19‟da verilmiĢtir.  

 

Tablo–19: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test ve Kalıcılık Testi Aritmetik 

Ortalamaları 
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Deney grubunun puan ortalaması 25.05‟ten 24.30‟a düĢmüĢtür. Kontrol grubu 

ise 21.80‟den 17.50‟ye gerilemiĢtir. Son testle karĢılaĢtırıldığında deney grubunda   

% 2.99‟luk bir azalma söz konusu iken kontrol grubunda % 19.72‟lik düĢüĢ 

yaĢanmıĢtır. Kayıplar, gruplarda uygulanan yöntemlerin kalıcılığa etkisini 

göstermektedir. Aktif öğrenmenin uygulandığı deney grubunun baĢarısı belirgin 

Ģekilde görülmektedir. Deney grubunda bilgi kaybının az olmasının gerekçeleri; ders 

içeriğinin öğrenci ilgi ve beklentilerine uygun olarak düzenlenmesi, dersin ve dil 

bilgisi alanının hayatla bütünleĢmesi, öğrenme sorumluluğunun öğrencide 

bulunması, etkinliklerin grup olarak düzenlenmesi ve etkileĢimli sınıf ortamıdır. 

Öğrencilerle yapılan görüĢmeler, bu baĢlıkları destekler niteliktedir.  

AĢağıdaki tablolarda deney ve kontrol gruplarında kalıcılık testinde meydana 

gelen puan kayıpları ayrıntılı olarak sunulmuĢtur.  

.  

Şekil–1: Deney Grubu Öğrencilerinin Kalıcılık Testinde Yaşadıkları Kayıplar  

Deney Grubunda Meydana Gelen Bilgi Kayıpları
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Sekiz puanlık kayıplar

 

Deney grubu öğrencilerinde ortaya çıkan kayıpların büyük bir kısmı bir ve beĢ 

puanlık kayıplardır. Bununla birlikte bir tane iki bir tane dört puanlık düĢüĢ vardır. 

Fakat öğrencilerde dikkat çeken sert düĢüĢler yaĢanmamıĢtır. Hiçbir öğrencide beĢ 

puanın üzerinde düĢüĢ olmamıĢtır. Öğrencilerin son testle karĢılaĢtırıldığında 

bilgilerini hemen hemen korumaları, öğretilen dil bilgisi konularının kalıcı Ģekilde 

kavratıldığını göstermektedir. Bu sonuç, geçmiĢ dönemlerde dil bilgisi öğretimine 

yapılan eleĢtirilere uygun bir cevap niteliği taĢımaktadır. Geleneksel anlayıĢla iĢlenen 

dil bilgisi öğretimi üzerine yapılan eleĢtiriler, konuların ezberci Ģekilde anlatıldığı ve 

bilgilerin bir süre sonra unutulduğu yönündedir. Hâlbuki aktif öğrenme yöntemiyle 
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gerçekleĢtirilen dil bilgisi öğretimi, sorunun yöntemden kaynaklandığını göstermiĢtir. 

Öğretilen dil bilgisi konularından fiilimsiler, Calp (2001) ve Erdem (2008)‟in 

araĢtırmalarında öğretmenler tarafından öğretilmesi, öğrenciler tarafından 

öğrenilmesi en zor konular arasında yer almıĢtır. Zor olarak nitelendirilen konularda 

elde edilen kalıcılık baĢarısı, diğer konularda da rahatlıkla aynı baĢarının elde 

edilebileceği Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

Şekil–2: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Kalıcılık Testinde Yaşadıkları Kayıplar  
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Kontrol grubundaki öğrencilerin % 85‟inin puanları son teste göre düĢmüĢtür. 

Kayıplar ise 3–8 puan aralığındadır. Ayrıca bir tane 10 puanlık kayıp meydana 

gelmiĢtir. Yalnızca üç öğrencinin puanı artıĢ göstermiĢtir. Bu öğrencilerde meydana 

gelen olumlu değiĢimin nedeninin SBS‟ye yönelik planlı çalıĢmaları ve konuyla 

deneme sınavlarında karĢılaĢmaları olduğu düĢünülmektedir. DüĢüĢü meydana 

getiren faktörlerin ise öğrenci çalıĢma kitabındaki etkinliklerin bireyselliği ön planda 

tutması, sınıf içi etkileĢim azlığı ve etkinliklerin öğrenci ilgisini çekmemesi olarak 

tahmin edilmektedir.  

Deney grubu öğrencilerine ödev olarak verilen anket çalıĢması, 8. sınıf üstü 

öğrencilerin fiilimsi konusunu zor olarak nitelendirdiklerini ortaya koymuĢtur. Bu 

anlayıĢın kontrol grubu öğrencilerinde de devam ettiği gözlenmiĢtir.  

Deney grubunda oluĢan pozitif tutum değiĢikliği, kalıcılık testinde gruplar 

arasındaki baĢarı farkını açıklamada önemli bir veridir.  
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4.4. Görüşme Formu Yöntemine İlişkin Bulgular  

Deneysel çalıĢma sonunda deney grubu öğrencileri arasından tipik durum 

örneklemesi yöntemiyle belirlenen üç öğrenciyle görüĢmeler yapılmıĢtır. 

GörüĢmelerin amacı, öğrencilerin süreç hakkındaki görüĢlerine ulaĢabilmektir. Bu 

amaçla hazırlanan görüĢme soruları alan uzmanlarına sunulmuĢ; uzman görüĢleri 

doğrultusunda yeniden düzenlenmiĢtir. Veri toplamada görüĢme formu yöntemi 

benimsenmiĢtir.  

GörüĢmeler kamera ile kaydedilmek istenmiĢtir. Fakat görüĢülen öğrencilerin 

isteği üzerine ses kayıt cihazı kullanılmıĢtır. Kayıtlar için öğrencilerden izin 

alınmıĢtır. Ayrıca görüĢmeci, gerekli gördüğü yerlerde notlar alarak kayıt iĢlemine 

yardımcı olmuĢtur. Deney grubu öğrencilerinden üç kiĢi ile görüĢmeler yapılmıĢtır.  

“Daha önceki dönemlerde dil bilgisi konularının iĢleniĢiyle bizim iĢlediğimiz 

dil bilgisi konuları arasında ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?” sorusunda, Öğrenci–1 

kalıcılığı; Öğrenci–2 zevkli olmasını, anlamayı artırmasını; Öğrenci–3 ise 

uygulamalı, eğlenceli ve zevkli olmasını ön plana çıkarmıĢtır. Ġki öğrenciden farklı 

olarak Öğrenci–1, “Daha çok etkinlik yaptık. Daha çok derken böyle insanın aklında 

kalıcı etkinlikler yaptık.” diyerek etkinliklerin kalıcılık yönünü öne çıkarmıĢtır. 

Öğrenci–3 ise “Kılavuz kitapta sınıf ortamında herkes Ģey yapıyor, mesela bir kiĢi 

yapınca anlasa da anlamasa da anlamıĢ gibi gözüküyor. Ama sizle yaptıklarımızda 

daha iyi anlıyoruz.” ifadesiyle aktif öğrenmenin öğrenme üzerindeki olumlu etkisine 

vurgu yapmıĢtır.  

“Dil bilgisi alanında 10 hafta süreyle iĢlediğimiz konuların iĢleniĢinde 

uygulanan etkinlikler hakkında ne düĢünüyorsunuz?” sorusuna cevap olarak 

görüĢülen üç öğrenci de “zevkli” kodunu cevap olarak vermiĢtir. Yapılan 

etkinliklerin ilgi çekici olduğu üzerinde görüĢ birliğine varılmıĢtır. Cevaplarda ortaya 

çıkan diğer kodlar eğlencelilik, katılım, öğrenme sorumluluğu, anlama kapasitesi ve 

çekiciliktir. Sorunun açılımında öğrencilerdeki tutum değiĢikliğini betimleyen “Dil 

bilgisine karĢı düĢüncelerinizde bir değiĢiklik oldu mu? (Uygulama süreci öncesinde 

Türkçe dersine, özelde dil bilgisi alanına, bakıĢ açınız ile Ģimdiki bakıĢ açınız aynı 

mı?)” sorusunda ise üç öğrenci aktif öğrenme teknikleriyle iĢlene dil bilgisi alanının 

olumlu tutum geliĢtirdiğini ifade etmiĢtir. Geçen sene farklı bir ilköğretim okulunda 

öğrenim gören Öğrenci–2 aktif öğrenmenin ”Öğrenme sorumluluğu” özelliğine 
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gönderme yapmıĢtır. Öğrenci-2‟nin “Etkinlikleri, sadece öğretmen anlatmıyor. Hani 

biz de katılıyoruz derslere, daha iyi. Daha çok biz anlatıyormuĢ gibi, kendimiz 

yaparak buluyoruz.” ifadeleri, ders ortamında öğrencilerin sorumluluk hissettiklerini 

göstermektedir. Öğrenci–2 ve Öğrenci–3, dil bilgisi alanına karĢı tutumlarında 

önemli değiĢiklikler meydana geldiğini söylerken Öğrenci–1, geçmiĢ dönemlerde 

Türkçe ve dil bilgisi alanını sevdiğini, Ģimdi ise daha iyi karĢıladığını aktarmıĢtır. 

Öğrenci–2, önceki dönemdeki dil bilgisi derslerini “Dersi fazla eğlenceli 

bulmuyordum. Anlayamıyordum fazla. Dil bilgisi derslerini dört gözle bekliyorum.” 

ifadesiyle derse bakıĢ açısındaki büyük değiĢimi vurgulamaktadır. Öğrenci–3 de, 

Öğrenci–2 gibi “Eskiden sıkıcı bulduğum Ģimdi eğlenceli geldi.” demiĢtir.  

Grup çalıĢmasının etkililiğini anlamaya yönelik olarak öğrencilere yöneltilen 

“Bireysel çalıĢmanın mı yoksa grup olarak mı çalıĢmanın daha etkili, eğlenceli ve 

ilgi çekici olduğunu düĢünüyorsunuz?” ve “Grup çalıĢmalarının öne çıkan temel 

özellikleri nelerdir?” sorularında, üç öğrenci grup çalıĢmalarına karĢı duyulan büyük 

ilgiyi dile getirmiĢtir. Üç öğrenci de grup çalıĢmalarının bireysel çalıĢmalara göre 

daha iyi olduğunu söylemiĢtir. Öğrenci–1, iĢ birliği ve arkadaĢlık; Öğrenci–3 

birliktelik ve etkileĢim; Öğrenci–2 ise paylaĢım, eğlencelilik ve arkadaĢlık kodlarını 

öne çıkarmıĢtır. Öğrenci–1, grup çalıĢmalarıyla ilgili olarak “Daha etkili oldu. 

Birbirimize yardım ettik yapamadığımızda. Grup çalıĢması arkadaĢlık iliĢkilerimiz 

etkiledi. ArkadaĢlıklarımız ilerledi. Daha iyi anlaĢtık.” ifadelerini kullanmıĢtır. Yine 

üç öğrenci de grup çalıĢmalarının hem grup içi hem de sınıf içi etkileĢimi, arkadaĢlığı 

üst seviyelere çıkardığını aktarmıĢtır. Öğrenci–3 “YakınlaĢtık. Tüm sınıf arasında 

oldu. Çünkü etkileĢim kuruluyor ister istemez oyun oynarken.” cümleleriyle aktif 

öğrenme yönteminin etkileĢim üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapmıĢtır. Ayrıca 

uygulanan aktif öğrenme tekniklerini “oyun” olarak nitelemiĢ ve yöntemin ilgi çekici 

yanını ortaya çıkarmıĢtır. Öğrenci–2 ise “Grup olarak iĢlediğimiz dersler daha 

eğlenceli, daha çok ilgimizi çekiyor.” ve “Bütün yük benim üzerimde olmuyor, 

arkadaĢlarımla paylaĢıyorum. Onlarda fikirlerini sunuyorlar. Daha iyi anlıyoruz.” 

ifaderiyle paylaĢım, eğlencelilik ve etkileĢim baĢlıklarını öne çıkarmıĢtır.  

Aktif öğrenmenin baĢarı üzerindeki etkisini araĢtıran “Derslerin iĢleniĢinde 

kullandığımız aktif öğrenme teknikleri, eski kullandığımız yöntemlerle 

karĢılaĢtırıldığında baĢarımızı artıracağına inanıyor musun?” sorusuna üç öğrenci de 
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“Evet” cevabını vermiĢtir. Öğrenci-2‟nin “Aktif öğrenme tabii ki. Daha iyi anlarlar.” 

ve Öğrenci-3‟nın “Bizden sonraki öğrencilerin de aktif öğrenmeyle ders iĢlemesini 

isterim. Daha iyi anladık.” cevabı yöntemin anlama üzerindeki etkisini ortaya 

koymuĢtur. Öğrenci–1 ise “Hem uygulama yaptık hem de bilgilerin kalıcılığı 

sağlandı.” sözleriyle yöntemin uygulamaya ağırlık vermesi, öğrenci merkezli oluĢu 

ve kalıcılık üzerindeki olumlu etkisini vurgulamıĢtır.  

Öğrencilerle yapılan görüĢmelerde kodlama sonucunda ortaya çıkan tema;  

 Olumlu tutum geliĢtirme,  

 Sınıf içi ortam  

 Akademik baĢarı baĢlıklarıdır.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5. 1. Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Eğitim faaliyetlerinin amacı soran, sorgulayan, eleĢtirel düĢünebilen ve üst 

zihinsel becerileri yetkin Ģekilde kullanabilen bireyler yetiĢtirmektir. Bu hedefler, 

doğru yöntemlerle gerçekleĢtirilmiĢ ana dili eğitimiyle gerçekleĢtirilebilir.  

Ana dili öğretimi dinleme, okuma, konuĢma, yazma öğrenme alanları ve dil 

bilgisinden oluĢur. Dil bilgisi alanı, bütün becerileriyle birlikte çok önemli iĢlevlere 

sahiptir. Bireylerin ana dili öğretiminde bütüncül çatının kurulmasını, dilin anlam ve 

Ģekil evreninin kavratılmasını, sistematik yapının sezdirilmesini sağlar.  

Dil bilgisi alanı sadece Ģekiller dizisi değil, dilin mantıklı yapısını içeren 

kurallar bütünüdür. Bu nedenle ana dili öğretiminde çok önemli bir yere sahiptir. 

Daha önce değindiğimiz çalıĢmalar göstermektedir ki dil bilgisi öğretimi, geçmiĢ 

yıllarda tek düze ve sıkıcı Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢ, dil bilgisinin bir araç olduğu 

unutulmuĢ, öğrencilere bilgiler ezberletilmeye çalıĢılmıĢtır. Oysa dil bilgisi öğretimi, 

kiĢide var olan ana dili becerilerini anlama, baĢarılı bir Ģekilde uyguladığı ana dili 

kurallarına ad koyma sürecidir. Bu nedenle dil bilgisi öğretimi uygun içerik ve ilgi 

çekebilecek etkinliklerle yapılmalıdır. Aktif öğrenme, belirtilen hedeflere ulaĢmada 

etkin bir yöntemdir. Öğrenme sorumluluğunu öğrenciye veren ve üst zihinsel 

becerileri harekete geçiren öğretim etkinliklerini içeren öğretim yöntemdir.   

Bu çalıĢma, aktif öğrenme yönteminin seçilen dil bilgisi konularının 

öğretiminde akademik baĢarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisini ortaya koymuĢtur. 

Sonuçlar dil bilgisi öğretimi üzerine yapılan olumsuz eleĢtirilere cevap verebilecek 

niteliktedir. Dil bilgisi öğretimi; öğrencilerin beklenti, yetenek ve ilgileri 

doğrultusunda düzenlenirse baĢarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Calp (2001) ve 

Erdem‟e göre (2008), fiilimsiler öğrencilerin öğrenmekte, öğretmenlerin öğretmekte 

güçlük çektiği konuların baĢında gelmektedir. Fakat aynı konu aktif öğrenme 

yöntemiyle öğrencilere baĢarılı Ģekilde kavratılmıĢtır. BaĢlangıçta aralarında 

akademik baĢarı ve tutum yönünden anlamlı farklılık olmayan deney ve kontrol 

grupları, deneysel çalıĢma sonunda farklılaĢmıĢtır. Kontrol grubunun akademik 

baĢarısı 14.35‟ten 21.80‟e çıkmıĢtır. Deney grubunun ise 13‟ten 25.05‟e 
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yükselmiĢtir. Her iki grup süreç sonunda baĢarı düzeyini artırmıĢtır. ArtıĢ yüzdeleri, 

iki grupta uygulanan yöntemlerin baĢarıya etkisini net Ģekilde ortaya koyar. Kontrol 

grubu ön test not ortalamasına oranla % 51.91 oranında artıĢ gösterirken deney 

grubunun artıĢ oranı % 92.69‟dur. BaĢarı, zor olarak adlandırılan fiilimsiler 

konusunda ortaya çıkmıĢtır. Elde edilen veri, Kaygusuz‟un (2006)‟un vurguladığı 

üzere tüm dil bilgisi konularının uygun yöntem, teknik ve uygulamalarla 

gerçekleĢtirildiğinde baĢarılı sonuçlar vereceği Ģeklinde yorumlanabilir.  

Dil bilgisi öğretimine yönelik eleĢtirilerden biri, ezberi ön planda tutması ve 

sıkıcı olmasıdır. Toksöz (2000), Calp (2001) ve Kırmızı‟nın (2000) çalıĢmaları, 

öğrencilerin olumsuz tutumlarını ortaya koymuĢtur. Calp‟ın (2001) araĢtırmasında 

öne çıkan sonuçlardan biri “Öğrencilerin dil bilgisi konularının öğrenilmesinin zor 

olduğuna kendilerini inandırmıĢ olmaları”dır. Bu yargı, geniĢ bir zamanda oluĢan 

düĢüncenin eseridir. Buna karĢın araĢtırmada Türkçe dersine ve dil bilgisi alanına 

karĢı aktif öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu, öğretmen kılavuz kitabının 

kaynak olarak kabul edildiği kontrol grubuna oranla daha fazla olumlu tutum 

geliĢtirmiĢtir.  Kontrol grubunun ortalaması ön testte 40.25 iken son testte 41.95‟tir 

Bu küçük değiĢim istatistiki olarak anlamlı değildir. Buna karĢın deney grubunun 

ortalaması 44.4‟ten 56.25‟e yükselmiĢtir. Grup % 26.68‟lik bir artıĢ içindedir. 

Kontrol grubunda anlamlı değiĢim olmaması normal karĢılanmalıdır. Çünkü ders 

iĢleniĢ süreci öğrencilerin tahminlerine uygundur. Öğretmen kılavuz kitabı ana 

kaynak olarak kabul edilmiĢtir. Öğrenci çalıĢma kitabında yer alan etkinlikler 

bireysel olarak yapılmıĢtır. Fakat deney grubunda kullanılan aktif öğrenme yöntemi, 

dil bilgisi öğretim sürecine farklı değerler katar. Ders öğrencilerin ilgi, istek ve 

becerilerine uygun olarak yeniden düzenlenmiĢtir. Öğrencilerle yapılan görüĢmeler, 

ders iĢleme sürecindeki değiĢimleri öğrenci gözüyle ortaya koyar. Olumlu tutum 

değiĢikliğine katkıda bulunan düzenlemeler; öğrenme merakının uyandırılması, 

etkileĢimli sınıf ortamı, grup çalıĢmaları, oyunlaĢtırılmıĢ dil bilgisi etkinlikleridir. 

Ayrıca tutum değiĢikliği akademik baĢarıyı açıklamada önemli etkendir.  

 Son testten kırk beĢ sonra uygulanan kalıcılık testinde de aktif öğrenme 

yönteminin uygulandığı deney grubu öne çıkmıĢtır. Deney grubunun puan ortalaması 

25.05‟ten 24.30‟a düĢmüĢtür. Kontrol grubu ise 21.80‟den 17.50‟ye gerilemiĢtir. 
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Deney grubunda % 2.99‟luk bir azalma söz konusu iken kontrol grubunda 

%19.72‟lik düĢüĢ yaĢanmıĢtır.  

Öğrencilerle yapılan görüĢmeler, aktif öğrenme yöntemiyle yapılan dil bilgisi 

öğretimine karĢı, öğrencilerin bakıĢ açısını sunmaktadır.  Uygulama sürecine eksiksiz 

katılan öğrenciler arasından seçilen üç kiĢi, yöntemin geleneksel dil bilgisi 

öğretiminden ayrılan yönlerini ve öne çıkan niteliklerini aktarmıĢtır. Yapılan 

kodlamalarda üzerinde görüĢ birliğine varılan tema; olumlu tutum geliĢtirme, sınıf içi 

etkileĢim ve akademik baĢarı üzerindeki olumlu etkidir. Öğrenciler özellikle dersin 

ilgi çekiciliği ve eğlenceliliği üzerinde durmuĢtur.  

Bazı dil bilgisi konularının öğretiminde aktif öğrenme yönteminin akademik 

baĢarı, tutum ve kalıcılık yönünden etkililiğinin sınandığı bu araĢtırmada, yöntemin 

etkinliği ortaya konulmuĢtur. Öğretilen dil bilgisi konuları, eğlenceli ve gündelik 

hayattan kullanımları içerecek formda öğrencilere sunulmuĢtur. Öğretmenler 

tarafından öğretilmesi ve öğrenciler tarafından öğrenilmesi zor olarak adlandırılan 

fiilimi konusunda elde edilen baĢarı, aktif öğrenme yönteminin tüm dil bilgisi 

konularında baĢarıyla uygulanabileceğini göstermiĢtir.  

Bilim ve eğitim alanındaki geliĢmeler, öğretim sürecini doğrudan 

etkilemektedir. Bilgi durağan yapıdan çıkmıĢ, değiĢken Ģekle bürünmüĢtür.  

Bireylerden beklenen, karmaĢık yapıdaki bilgiyi zihinlerinde yapılandırmaları ve 

benimsemeleridir. Bu amaç ise yetkin ana dili kullanımını, çağın gereklerine uygun 

eğitim-öğretim sürecini, doğru yöntem ve teknikleri gerektirir. Kullanılabilecek 

yöntemlerden biri de aktif öğrenmedir. Bireyin yaĢamını düzenleyen ana dili 

öğesinin anlam ve mantık evrenini tanıtan dil bilgisi alanı, bu yöntemle öğretilebilir.  

Bazı dil bilgisi konularının öğretilmesinde aktif öğrenme yönteminin tutuma, 

baĢarıya ve kalıcılığa etkisinin araĢtırıldığı bu araĢtırmadan hareketle aĢağıdaki 

öneriler oluĢturulmuĢtur.  

Ana dili, kiĢinin iletiĢimini, toplumla bütünleĢmesini sağlayan; ona görüĢ 

kazandıran sistemler bütünüdür. Hayatın tüm evrelerinde ve alanlarında geçerlidir. 

Dil bilgisi de bu sistemin kurallarını içeren anlamlı bütündür. O halde dil bilgi 

öğretiminde kiĢinin yaĢamında karĢılaĢacağı tüm etkinliklerden faydalanılmalıdır. 

Balyemez‟in (2009) Türkçe dersini matematik, geometri, kimya alanlarıyla 

iliĢkilendirerek elde ettiği baĢarı bu önerinin gerçekleĢebileceğinin göstergesidir. Bu 
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alanlara ilaveten ilköğretim ikinci kademede sosyal bilgiler, Ġngilizce gibi derslerden 

faydalanılabilir. Bu araĢtırmada kullanılan “KeĢfederek Öğrenme” tekniğinde 

Ġngilizce dersinin içeriğinden faydalanılmıĢtır. Ġstek kipinin ekinin öğretilmesinde 

Ġngilizce‟deki karĢılığı olan Lets‟s….) kalıbı öğrencilere aktarılmıĢtır. KarĢılaĢtırmalı 

öğretim, her iki konunun iliĢkilendirilmesini sağlamıĢ ve olumlu sonuçlar ortaya 

çıkarmıĢtır.  Yine araĢtırmada uygulanan “Yaratıcılık Grubu” tekniğinde fiilimsiler 

konusu tanımlanırken öğrencilerin hayal güçlerinden faydalanılmıĢtır. Öğrenciler, 

fiilimsiler konusunu bir ağaca, melez bir hayvana ve akrabalık iliĢkilerine 

benzetmiĢtir. Bu sonuç, öğrencilerin yeni bir bilgiyi, bağımsız Ģekilde değil de 

beyinde var olan yapılarla iliĢki kurarak kodlandığını göstermiĢtir.  

Eğitim-öğretim süreci okullarda sınıfla sınırlandırılmamalıdır. Türkçe dersi ve 

dil bilgisi öğretimi gerektiğinde okul bahçesinde, bilgisayar laboratuarında veya 

farklı bir mekânda gerçekleĢtirilebilir. Bu çalıĢmada kullanılan tekniklerin birçoğu, 

okul bahçesinde uygulanmaya daha elveriĢlidir. Fakat deneysel süreçte eĢitlik ilkesi 

doğrultusunda sınıfta iĢlenmiĢtir. Teknikler, uygulanmadan önce baĢka ilköğretim 

okulunda pilot uygulama olarak denenmiĢtir. Bu ön hazırlık aĢamasında tekniklerin 

bazıları sınıf ortamı dıĢında uygulanmıĢtır. Etkinliklerde öğrencilerin tamamı 

durumdan memnun kalmıĢtır. Özellikle “Top TaĢıma”, “Bunu Kim Yapar?”, “Kart 

EĢleĢtirme” gibi tekniklerin okul bahçesinde veya farklı bir alanda yapılması daha 

baĢarılı sonuçlar verebilir. Bu anlayıĢ, öğrencilerin kendilerini daha rahat 

hissetmelerine, derse karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerine, dersi benimsemelerine 

yardımcı olacaktır.  

Dil bilgisi öğretiminde diğer derslerin yanı sıra resimleme ve müzik gibi 

alanlardan da faydalanılabilir. Bu çalıĢmada uygulanan “KeĢfederek Öğrenme” 

tekniğinde resimlemeden faydalanılmıĢtır. “Ekler” kısmında verilen ders planlarında 

ders akıĢı net olarak görülecektir. Öğrencilerin, duygu ve düĢüncelerini görsel olarak 

ifade etmeleri, özellikle görsel zekâya sahip öğrenciler için olumlu sonuçlar ortaya 

çıkarmıĢtır. “Elma Dersem Git Armut Dersem Gitme” etkinliğinde de sorular 

hakkında oluĢturulan fikirler, elma ve armut resimleriyle ifade edilmiĢtir. Bu anlayıĢ, 

öğrenciler tarafından benimsenmiĢ ve hoĢ karĢılanmıĢtır. Dil bilgisi öğretiminde 

uygulanan etkinliklerde öğrencilerin duygu ve düĢüncelerinin resimlerle ifade 

edilmesinin baĢarılı sonuçlar vereceği düĢünülmektedir. Müzik ve ezgili söyleyiĢ 
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öğrencilerin ilgisini derse çekebilecek bir teknik olarak kullanılabilir. Öğrenciler için 

ezberlemesi sıkıcı ve zor olarak görülen zarf-fiil ekleri “Kenyalı Asiye maden 

dağında ince iplik arakladıkça” Ģeklinde kodlanmıĢ ve ezgili olarak öğrencilere 

aktarılmıĢtır. Bu uygulama, öğrenciler tarafından beğenilmiĢ eklerin kavranılmasını 

çok kolaylaĢtırmıĢtır.  

Türkçe dersi her Ģeyden önce ana dili dersidir. Ana dili sevgi gerektirir. Bu 

yönüyle Türkçe eğitimi öğrencide olumlu tutum değiĢikliği sağlamalıdır. Geleneksel 

dil bilgisi öğretiminin, ana dili dersine karĢı öğrencilerin olumsuz tutum 

geliĢtirmelerine neden olduğu daha önce yapılan çalıĢmalarla ifade edilmiĢti. Bu 

konuda oyunlaĢtırılmıĢ öğretim yöntemi önerilebilir çünkü ilköğretim çağındaki 

çocuklar için toplumsallaĢmayı, paylaĢmayı, birlikteliği öğretir. Bu araĢtırmada 

kullanılan tekniklerin çoğu, oyun ögelerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle 

öğrenciler tarafından büyük ilgi görmüĢtür. “Hazineyi Bul”, Top TaĢıma”, “Bunu 

Kim Yapar” gibi teknikler deneysel süreçte öğrencilerin beğenisini toplamıĢtır. Oyun 

destekli öğretim, ders konusunda öğrencide oluĢmuĢ “sıkıcılık” tabusunu yıkacaktır. 

Aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinde meydana gelen 

olumlu tutum değiĢikliğinin en önemli nedeninin bu unsur olduğu düĢünülmektedir.  

Türkçe öğretimi okuma, dinleme, konuĢma, yazma öğrenme alanları ve dil 

bilgisinden meydana gelmektedir. Bu alanlar arasında anlamlı ve sistematik bütünlük 

vardır. Bu nedenle dil bilgisi öğretimi, öğrenme alanlarıyla iç içe yürütülmelidir. 

Özellikle yazma çalıĢmaları dil bilgisi öğretiminde önemli yer tutar. Öğrencilerin 

oluĢturdukları metinlerden hareketle yapılacak dil bilgisi öğretiminin daha baĢarılı 

sonuçlar vereceği düĢünülmektedir. Çeçen (2007), metinlerden hareketle yapılan dil 

bilgisi öğretiminin etkililiğini vurgulamıĢtır. Bu çalıĢmada deney grubunda 

uygulanan “ġiir yazma” ve “Kartopu” tekniklerinde, öğrenciler metinleri kendileri 

oluĢturmuĢtur. Bu oluĢturulan metinlerden hareketle fiilimsi konusunun öğretimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kontrol grubunda ise öğrenci çalıĢma kitabında yer alan metinler 

kullanılmıĢtır. Deney grubu öğrencileri, meydana getirdiği metinlerdeki fiilimsileri 

bulurken metni anlamak için zaman kaybetmemiĢtir. Ayrıca kendi üretimleri olduğu 

için adanmıĢlık seviyeleri daha üst düzeydedir. Kontrol grubu öğrencileri ise fiilimsi 

konusunda önce metni anlama çabası içine girmiĢtir. Öğrenciler önce metinlerdeki 

anlam bütünlüğünü, sonra da kelimeler arasında iliĢkiyi kavramaya çalıĢmıĢtır. 
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Deney grubu öğrencileri, dikkatlerinin tamamını kelime türlerini tanımaya ayırırken 

kontrol grubu öğrencileri, metni anladıktan sonra hedef konuya yönelebilmiĢtir. 

Ayıca deney grubu öğrencileri metinleri kendileri oluĢturduğu için kelime türleri 

arasındaki iliĢkiyi daha hızlı kavrar. Kelimelerin iliĢkileri, sözcük türlerini 

belirlemede çok önemli bir faktördür.  

Deney grubunun akademik baĢarı ve tutum açısından öne çıkan özelliklerinden 

biri, sınıf içi etkileĢimdir. Öğrenciler kontrol grubundaki gibi sıra arkadaĢlarıyla 

sınırlandırılmamıĢtır. Etkinliklerin çoğunda grup çalıĢmalarına ağırlık verilmiĢtir. 

Grupları oluĢturan kiĢilerin seçimi ise öğrencilerin tercihlerine bırakılmıĢtır. Bu 

yaklaĢımın, grupların çalıĢma performansını olumlu etkilediği düĢünülmektedir. 

Uygulanan aktif öğrenme teknikleri, sadece grup içi iletiĢimi değil aynı zamanda tüm 

sınıftaki iletiĢimi de güçlendirmiĢtir. “Kart EĢleĢtirme”, “Bunu Kim Yapar”, “Top 

TaĢıma”, “Kim Olduğunu Bil” ve “DönüĢümlü Öğretme” teknikleri sınıfın 

tamamının katılımını sağlayan etkinliklerdir. Bu teknikler, öğrencilerin birbirini 

yakından tanımasına, paylaĢılan ortak değerlerin artmasını sağlamıĢtır. Ayrıca 

öğrencilerle yapılan görüĢmeler, grup çalıĢmalarının sınıf üzerindeki etkilerini ortaya 

koymuĢtur. GörüĢülen üç öğrenci grup çalıĢmalarının grup içinde ve sınıf sınıfta 

meydana getirdiği olumlu havayı belirtmiĢtir. Bu sonuçlardan hareketle dil bilgisi 

öğretiminde grup çalıĢmalarına ağırlık verilmesi gerektiği düĢünülmektedir.  

Deney grubunda uygulanan grup çalıĢmalarında, tüm öğrencilerin etkin katılımı 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Öğrencilere yardıma ihtiyaç duydukları anda fikirler 

sunulmuĢtur. Grupların karar verme aĢamasında, tüm üyelerin fikrinin alınmasına 

özen gösterilmiĢtir. Örneğin, her gruba kendilerine bir ad vermesi istenmiĢtir. Ġsimler 

bulunurken grup üyelerinin ortak kararını esas almaları salık verilmiĢtir. Yine “ġiir 

Yazma” etkinliğinde gruplara ödev olarak isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil derleme 

görevi verilmiĢtir. Görev dağılımında öğrencilere imkânlarına göre iĢ dağılımı 

yapmaları konusunda yardım edilmiĢtir. “Bunu Kim Yapar” tekniğinde ise 

öğrencilere hem öğretme hem de öğrenme sorumluluğu yüklenmiĢtir. Öğrenci her bir 

soru için bir arkadaĢını seçmiĢtir. Belirlenen kiĢi soruyu çözerken sorunun sahibine 

soruyu anlatmıĢtır. Bu eylem, öğrenciye hem öğretme hem de öğrenme 

sorumluluğunu vermiĢtir. Sınıfta tüm öğrencilerin geliĢim içinde olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Deneysel süreç öncesi baĢarısız olan adlandırılan öğrencilerin bu 
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etkinliklerle daha hızlı bir ivme kazandığı görülmüĢtür. Dil bilgisi öğretiminde ve 

Türkçe dersinde tüm öğrencilerin aktif katılımı sağlanmalı, öğrenciler tarafından 

oluĢturulan gruplarda her öğrencinin görev almasına özen gösterilebilir.    

Öğretmenlere çağdaĢ yöntem ve teknikleri tanıtan, uygulamalı hizmet içi eğitim 

seminerleri düzenlenebilir.  
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EKLER  

EK–1 

TÜRKÇE DERSĠ BAġARI TESTĠ 

 

Öğrencinin adı soyadı:        Numarası: 

Öğrencinin okulu:        Sınıfı ve Ģubesi: 

GENEL AÇIKLAMA 

Sevgili öğrenciler, bu sınav 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde dil bilgisi 

konularının bazılarında 2010–2011 öğretim yılı içerisinde kazandıkları bilgi, beceri ve 

alıĢkanlıkları ölçmek amacıyla hazırlanmıĢtır.  

Sınav, öğrencilerin Türkçe dersindeki bilgi ve becerilerini ölçmek üzere “çoktan 

seçmeli test” olarak hazırlanmıĢtır. Test, “isim, sıfat, fiil, zarf, isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil” 

konularına yönelik sorulardan oluĢmuĢtur. Test, her biri dört seçenekli 30 sorudan ibarettir. 

Her sorunun tek bir doğru cevabı bulunmaktadır. Test sorularının doğru cevaplarını cevap 

kâğıdı üzerinde iĢaretleyiniz.  

BaĢarı testi için 30 dakika ayrılmıĢtır.  

 

SORULAR 

1. AĢağıdakilerin hangisinde cümleyi oluĢturan sözcüklerin tümü isim görevindedir?  

a) Bilgi, en büyük güçtür.   

b) Ġki kardeĢ, anneleri için rengârenk çiçekler aldı.  

c) Hüzünler paylaĢtıkça azalır.  

d) Ümit, insanın güç kaynağıdır.  

 

2. “Burada da çok güzel dostluklar kurmuştuk.” 

Bu cümledeki altı çizili ismin özellikleri aĢağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?  

a) Somut isim, cins isim, tekil isim 

b) Somut isim, , cins isim, çoğul isim 

c) Soyut isim, cins isim, tekil isim 

d) Soyut isim, cins isim, çoğul isim 

 

3. Eski” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıĢtır?  

a) Çocuk, üzerindeki eskileri bir çırpıda çıkardı.  

b) Eski mahallemizi Ģimdi daha çok özlüyorum.  

c) YaĢlılar, hep eski günleri özler.  
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d) Elindeki kitap çok eski görünüyordu.  

 

4. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiĢtir?  

a) Sanat altın bileziktir.  

b) Ünlü Ģairler ve yazarlar evimizde toplanırdı.  

c) Kâğıtlarım, kitaplar arasında kayboldu.  

d) Büyük, geniĢ bir caddeden sonra evimize ulaĢtık.  

 

5. Ne olur izin ver, seni unutayım 

 Gönlümden gidiver, yeniden doğayım 

 Bir Ģey söyle, beni ancak sen anlarsın 

 Söyle de bu büyük dertten kurtulayım.  

 

Yukarıdaki dörtlüğün hangi dizelerinde sıfat kullanılmıĢtır?  

a) 1. ve 2.     b) 2. ve 3.  

c) 3. ve 4.     d) 1. ve 4. 

 

6. Yalnız” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı nitelemiĢtir?  

a) Yalnız beni mi sorumlu tutuyorsun?  

b) ArkadaĢlarınla oynayabilirsin, yalnız ödevlerini yaptıktan sonra.  

c) Yalnız insanın baĢarılı olması zordur.   

d) Çocuklar evde yalnız mı kaldı?   

 

 

 

7.  

 

 

 

 

Tabloda kaçıncı satırdaki fiilin anlam özelliği yanlıĢ verilmiĢtir?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4   

 

8. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme kiplerinden biriyle çekimlenmiĢ bir fiil yoktur?  

a) DüĢünüyorum sık sık o eski günleri.  

b) Ġstanbul‟u dinliyorum gözlerim kapalı.  

c) Dostlar selam söyleyin bahar yeline.  

d) Sonbaharla döküldü bütün yapraklar.   

 ĠĢ  Durum OluĢ  

1 Çözmek  x  

2 Morarmak   x 

3 Oturmak  x  

4 Uzatmak x   
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9.  “Gelmiyor musunuz” çekimli fiili için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?  

a) ġimdiki zamanla çekimlenmiĢtir.  

b) Olumsuz Ģekliyle çekimlenmiĢtir.  

c) Üçüncü çoğul Ģahısla çekimlenmiĢtir.  

d) Soru anlamı taĢımaktadır.  

 

10. AĢağıdaki cümlelerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmemiĢtir?  

a) Sizinle yarın mutlaka görüĢelim.       

b) Önümüzdeki yaz Ağrı‟ya gidiyoruz.   

c) AlıĢveriĢe ben de sizinle gelsem.    

d) IĢıkları gereksizse söndürün.           

 

11. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zarf türü kullanılmıĢtır?  

a) Eve vardığınızda arar mısınız?  

b) DiĢlerimizi düzenli Ģekilde fırçalamalıyız.  

c) Misafirlerimiz yarın burada olacak.  

d) Otobüsümüz akĢam kalkacak.  

 

12. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığını bildiren bir sözcük vardır?  

a) Her gün kitap okurum.  

b) Diğer görevli, az önce ayrıldı.  

c) YaĢadıklarını ağlayarak anlattı.  

d) Okulun kütüphanesinden çok faydalanıyoruz.  

 

13. I. Eve yeni girdim.  

II. Büyüklerimize karĢı nasıl davranacağımızı bilmeliyiz.  

III. ġiirlerindeki hüzünlü insan portresi, dikkatleri üzerine topluyor.  

IV. Dördüncü sınıftayken de buraya gelmiĢtik.  

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıĢtır? 

a) I ve II       b) I ve IV       c) II ve III d) II ve IV 

 

14. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?  

a) Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.  

b) AkĢam için bir Ģeyler getirdim.  

c) Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.  

d) KaybolmuĢ yıllarımı Ģimdi arıyorum.  
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15. AĢağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi sıfat-fiil eki almamıĢtır?  

a) Sobada ısınan suyla ellerimizi yıkadık.  

b) Marketten aldığı konserveyle güzel bir yemek hazırladı.  

c) Mutfakta çalıĢtığı zamanlarda mutlaka bir Ģeyler kırılır.  

d) Geç yattığından hala uyanamadı.  

 

16. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiile, hem sıfat-fiile ve hem de zarf-fiile örnek 

kullanım vardır?  

a) Bu kıĢ Palandöken‟de kayak yapmayı öğreneceğiz.  

b) Kapıyı çalan kiĢi, içeri girip derdini anlatmaya baĢladı.   

c) Arkada oturan öğrenci, parmak kaldırarak söz aldı.  

d) Kitapları okudukça farklı dünyaları tanıma fırsatı bulacağım.  

 

17. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?  

a) Yolda tanıdık birçok kiĢiyle karĢılaĢtık.   

b) Biraz konuĢtuk, sonra ayrıldık.  

c) Seni uzaktan gördüm, fakat yetiĢemedim.  

d) Okuldan beraber çıktık, hemen eve geldik.   

 

18. “Eve gelir gelmez odasına çıkıp ağlamaya baĢladı.” cümlesindeki fiilimsilerin türleri sırasıyla 

hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?  

a) Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil 

b) Zarf-fiil, zarf-fiil, isim-fiil 

c) Ġsim-fiil, zarf-fiil, zarf-fiil 

d) Zarf-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil  

 

19. “Ġnsanların her zaman anlatacağı şeyler vardır.”  

Cümlesindeki fiilimsinin türce özdeĢi aĢağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?  

a) Günlük tutmak, kiĢiye sorumluluk kazandırır.  

b) Rüzgârın ürküten uğultusunu duyuyorduk.  

c) Kasabanın sokaklarında top koĢturmak, çocukluğumun en güzel günleriydi.  

d) Her sabah uyanırken martı çığlıkları dinliyoruz.  
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20. ġaĢıyorum!  

Ġnsanoğlunun aya gönderdiği füzeye 

ġaĢıyorum!  

Ekmeklerin bu kadar küçülüp  

Çocukların bu kadar büyüdüğüne  

 

Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?  

a) ġaĢıyorum  b) gönderdiği 

c) küçülüp   d) büyüdüğüne  

 

21. “AĢağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur?  

a) Öğretmenini karĢısında görünce çok sevindi.  

b) Gülünce etrafa neĢe saçıyor.  

c) Dökülen yaprakları topladı, çöp kovasına doldurdu.  

d) YokuĢun baĢında durup biraz dinlendiler.  

 

22. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “-r, -ar, -er” eki almıĢ kelime sıfat-fiil değildir?  

a) “Bu da gelir bu da geçer” diye kendini avutuyordu.  

b) Yaptığın olur iĢ değil.  

c) KoĢar adımlarla sınıfına gitti.  

d) Tüm misafirleri güler yüzle karĢıladı.  

 

23. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?  

a) Öğleden sonra okulda buluĢalım mı?  

b) Kendimize güvenmek, baĢarının ilk basamağıdır.  

c) Kendimizi eleĢtirirken acımasız olmayalım.   

d) Apar topar hazırlanıp yola koyulduk.  

 

24.  I. Seninle anladım yaĢamak nedir. 

II. Nedir yokluğunun yüklediği gam. 

III. Bin yıllık bir yürekte sessiz sedasız,  

IV. Yurdum gibi sevdim hep seni turnam. 

 

Yukarıda numaralanmıĢ cümlelerin hangilerinde fiilimsi vardır? 

a) I ve II    b) I ve III   

c) II ve III    d) III ve IV 
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25. Sevgilim, buradan uzak,  

 Uzaklarda yaĢamak,  

 Sevmek ve ölmek için,  

 Açılıp denizlere,  

 Bir gün gitsek mi dersin  

 Sana benzeyen bir yere? 

 

Bu dizeler için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?  

a) Ġki tane zarf-fiil kullanılmıĢtır.  

b) Üç tane isim-fiil kullanılmıĢtır.  

c) Bir tane sıfat fiil kullanılmıĢtır.    

d) Hem isim-fiil, hem-sıfat-fiil hem de zarf-fiile örnek kullanımlar vardır.  

 

26. “Yolcusu yine benim bitmeyen yokuĢların  

 Acısını ben duyarım aĢklardan kopuĢların  

 Çığlık çığlık uçarken yorgun kuĢların 

 Kanadı yine benim  

 

Bu Ģiirde yer alan fiilimsilerin türleri sırayla hangi seçenekte doğru verilmiĢtir? 

a) Sıfat-fiil, isim-fiil, zarf-fiil 

b) Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil 

c) Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil 

d) Zarf-fiil, isim-fiil, sıfat-fiil 

 

27. “-mıĢ” eki almıĢ kelime aĢağıdakilerden hangisinde sıfat-fiil olarak kullanılmamıĢtır?  

a) UnutulmuĢ Ģiirlerin Ģairiyim ben.   

b) Aradığı kitabını bulmuĢ nihayet.  

c) Bu kıpkırmızı açmıĢ güller baharın habercisidir.  

d) SararmıĢ fotoğraflarda kaldı nazlı çocukluk. 

 

28. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır? 

a) TaĢıma suyla değirmen dönmez.   

b) Okula gitmeden aynanın karĢısında taranıyor.  

c) Karanlığa sevgiyle baktığım gece seni gördüm.  

d) Sıcacık bir gülüĢ içimi ısıttı.  
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29. Henüz ellisine varmadan saçları ağarmıĢ.”  

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin türce özdeĢi aĢağıdakilerden hangisinde vardır?  

a) Kitaplar milletleri uygarlığa götüren ıĢıklardır.  

b) Ġstediği tüm malzemeleri marketten aldık.  

c) Genç kızın sözleri hepimizi ĢaĢırtacak nitelikteydi.  

d) Birden onu karĢımda görünce çok korktum.  

 

30. AĢağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isim-fiil değildir?  

a) Balıkçılar çokça balık tutmanın verdiği sevinçle el ele vermiĢti. 

b) Ġkinizin de burada kalmasını istiyoruz.  

c) Birkaç yıl önce ayrıldığım Ģehre dönme arzusu içimde uyanmıĢtı.  

d) Yalan yanlıĢ sözlere kanma artık.  
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EK- 2 

TÜRKÇE DERSĠNE YÖNELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠ
*
 

 

Okul           :………………………….. 
Sınıf/ġube  :……………….. 

Cinsiyetiniz:   (  )Kız           (  )Erkek 

Türkçe Dersi ile İlgili Görüşler 

DERECELER 

T
am

am
en

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
. 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
. 

K
ar
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sı

zı
m

. 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

. 

H
iç

 

K
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ıl
m

ıy
o

ru
m

. 

1 Türkçe benim için eğlenceli bir derstir.      

2 Türkçe dersinde genellikle çok sıkılırım.      

3 Türkçe derslerine daha fazla zaman ayrılmalıdır.       

4 Türkçe dersi için, ders dıĢında çalıĢma zamanı ayırmaya gerek yoktur.      

5 Türkçe dersini dört gözle bekliyorum.      

6 Türkçe ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alıyorum.      

7 Türkçeyi, diğer derslere göre daha çok severek çalıĢırım.      

8 Türkçe dersinde genellikle huzursuz olurum.        

9 Türkçe dersi ile ilgili konuları tartıĢmaktan mutlu oluyorum.      

10 Türkçe bana göre gereksiz bir derstir.       

11 Türkçe sınavlarında, diğer derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum.      

12 Türkçe dersinin günlük yaĢamda önemli bir yeri var.        

13 Türkçe dersi hiç olmasa daha iyi olurdu.      

14 Türkçe dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur.      

15 Türkçe derslerindeki okuma parçaları çok can sıkıcıdır.      

16 Ġleride, Türkçe ile ilgili bir bölümde okumak isterim.      

17 Televizyon ve radyoda yayımlanan Türkçe konulu programları kaçırmak istemem.      

18 Türkçe derslerinde metin inceleme keyif vericidir.      

19 BoĢ zamanlarımın çoğunu Türkçe dersine ayırmak isterim.      

20 Türkçe dersi ile ilgili kitap, dergi vb. yayınları takip etmek isterim.      

 

 

                                                 
* Kaynak: EARGED 
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EK- 3 

GÖRÜġME FORMU 

AraĢtırma Sorusu 

Öğrenciler, Türkçe dersinin dil bilgisi alanında uygulanan aktif öğrenme 

teknikleri, uygulama boyunca kendilerinde ve arkadaĢlarında meydana gelen 

değiĢiklikler hakkında neler düĢünüyorlar? 

Okul: Gazi Ġlköğretim Okulu PerĢembe/ORDU   GörüĢmeci: Nail GÜNEY 

 

GÖRÜSME SORULARI 

1. Önceki dil bilgisi konularının iĢleniĢiyle bizim iĢlediğimiz dil bilgisi 

konuları arasında ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? 

 ĠĢlediğimiz dersler hangi yönleriyle daha önce iĢlediğiniz dil 

bilgisi derslerinden ayrılmaktadır? 

2.   Dil bilgisi alanında 10 hafta süreyle iĢlediğimiz konuların iĢleniĢinde 

uygulanan etkinlikler hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

 Uygulama sürecinde yaptığımız etkinlikleri genel olarak nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 Dil bilgisine karĢı düĢüncelerinizde bir değiĢiklik oldu mu?  

 Uygulama süreci öncesinde Türkçe dersine (özelde dil bilgisi 

alanına) bakıĢ açınız ile Ģimdiki bakıĢ açınız aynı mı? 

 ĠĢlediğimiz dersleri eğlenceli, heyecanlı ve ilgi çekici buluyor 

musunuz? 

 Böyle düĢünmenizin temel sebebi nedir? 

3. Derslerimizi genellikle grup olarak iĢledik. Grupları da sizler 

belirlediniz. Bireysel çalıĢmanın mı yoksa grup olarak mı çalıĢmanın 

daha etkili, eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu düĢünüyorsunuz? 

 Grup çalıĢmalarının öne çıkan temel özellikleri nelerdir? 

 Grup çalıĢmaları arkadaĢlık iliĢkilerinizi etkiledi mi? (Birlikte 

çalıĢmak sizi daha yakınlaĢtırdı mı?)  
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4. Derslerin iĢleniĢinde kullandığımız aktif öğrenme teknikleri, eski 

kullandığımız yöntemlerle karĢılaĢtırıldığında baĢarımızı artıracağına 

inanıyor musun?  
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EK- 4 

AraĢtırma Ġzni 
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EK- 5 

 YARATICILIK GRUBU TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 30 dakika  

Temel Beceriler 
EleĢtirel düĢünme, Yaratıcı düĢünme, ĠletiĢim kurma, Problem 

çözme, Karar verme 

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller Türkçe ders kitabı, yazı tahtası, kağıt, kalem.  

Süreç 

Yaratıcılık grubunun ana ögesi analojilerdir. BaĢlangıçta öğrenciler, benzerlik 

durumlarını karĢılaĢtırana kadar analojilerle oynar. Sonra analojileri sorunun çözümünde 

kullanır. 

Yaratıcılık grubu tekniğinin öğretime uygulanmasında “Bilinene dönüĢtürme”  

kullanılacaktır. Öğrenciler, fiilimsi konusuyla ilk defa bu derste tanıĢacaklardır. “Bilinene 

dönüĢtürme, bilinmeyen düĢünceleri anlamlı duruma getirmek için bilinmeyenler 

bilinenlerle açıklanmasıdır” (Açıkgöz, 2004: 139).   

 Fiilimsiler hakkında öğrencilere bilgi verilir. Fiil kök ve gövdelerinden 

türediği, fakat onlar gibi çekimlenemediği örnekler üzerinden sezdirilir.  

 Fiilimsilerin, fiil kök ve gövdelerinden türediği için yerine göre fiil 

özelliklerini koruduğu; aldığı eklerle de isim, sıfat veya zarf özelliği 

gösterdiği için düğünde hem gelinin akrabası hem de damadın arkadaĢı olan 

kiĢiye benzetilir.  

 Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil Fatsa‟da doğan ve ilköğretimden sonra Ġstanbul, 
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*
 “Basitçe iki nesne ya da karĢılaĢtırılmasıdır. Dolaysız analojinin iĢlevi, gerçek problem koĢullarının 

bir baĢka duruma aktarılmasıdır” (Açıkgöz, 2004: 138).  

Samsun, Zonguldak Ģehirlerine yerleĢen, oranın kültürüyle yetiĢen üç gence 

benzetilir.  

 Öğrenciler analojileri betimler. Öğrencilere, gençlerin memleketi Fatsa‟ya 

geldiklerinde, köylerine gittiklerinde yabancılık çekip çekemeyecekleri 

sorulur. Alınan cevaplardan sonra yerleĢtikleri kente uyumları hakkında bilgi 

alınır. Lise ve üniversite eğitimini Samsun‟da tamamlayan ve oraya yerleĢen 

genç üzerinden, gençlerin durumları sorgulanır.  

 Öğretmen, öğrencilerden kendilerini benzetilen varlıklardan birinin yerine 

koymalarını ister. YetiĢtikleri Ģehirle, sonradan kazandıkları özellikleri nasıl 

bütünleĢtirdiklerini sorar.  

 Öğrencilerden fiilimsiyle analojinin benzer yönlerini açıklamaları istenir.  

 Öğrencilerden, fiilimsiyle analojinin farklı yönlerini açıklamaları istenir.  

 Öğrencilerden fiilimsiyi kendi terimleriyle açıklamaları istenir.  

 Öğrenciler fiilimsi konusuyla ilgili olarak kendi dolaysız analojilerini
*
 

oluĢturur.  



 92 

EK- 6 

ZĠHĠNSEL HARĠTALAMA TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 20 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme,  

ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller Daha Dün metni, çalıĢma kâğıdı, yapıĢtırıcı, makas, kalem.  

Süreç 

 

 Öğrenciler, istedikleri arkadaĢlarıyla grup oluĢturacak Ģekilde sınıfta yerlerini alır.  

 Üyelerden gruplarına isim vermeleri istenir.  

 Fiilimsi konusuyla ilgili olarak hazırlanan fon kartonları ve küçük renkli kâğıtlar 

öğrenci gruplarına dağıtılır.  

 Her gruba bir fon kartonu ve renkli kâğıtlardan (sarı, kırmızı, mavi, mor, pembe, 

turuncu) birer adet verilir.  

 Sarı kâğıdın isim-fiil eklerini, mavinin fiili, yeĢilin isim-fiilleri, kırmızının sıfat-fiil 

eklerini, morun sıfat-fiili, pembenin zarf-fiili, turuncunun zarf-fiil eklerini temsil 

ettiği ifade edilir.  

 Öğrencilerin görebilmesi için tahtaya örnek bir çalıĢma kâğıdı asılır.  

 “Daha Dün” metni gruplara istediği sayıda dağıtılır.  

 Öncelikle öğrencilerden metni beraber veya bireysel olarak okumaları, içinde 

geçen isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilleri bulmaları istenir.  

 Bulunacak isim-fiillerin sarı kâğıda, sıfat-fiillerin kırmızı kâğıda, zarf-fiillerin de 
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pembe kâğıda yazılması istenir.  

 Bulunan isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin kök veya gövdesinin; fiilimsi eklerinin 

bulunması istenir.  

 Fiil kök veya gövdeleri mavi kâğıtlara, ekleri ise karĢılarındaki (isim-fiil ekleri 

sarı, sıfat-fiil ekleri kırmızı, zarf-fiil ekleri turuncu) kâğıtlara yazılır.  

 Ġsim-fiilleri, sıfat-filleri ve zarf- fiilleri çalıĢma kağıtlarına yazan öğrencilerden, bu 

kelimelerin cümle içinde iliĢkili olduğu kelimeleri bulmaları istenir. Örneğin metin 

içinde “tanıdık” sıfat-fiilini bulan öğrencilerin kelimeyi tek baĢına değil nitelediği 

isimle beraber düĢünmeleri sağlanır. Böylece ele alınan konunun öğreniminde ve 

öğretiminde sadece Ģekil değil anlam boyutunun da iĢe koĢulması sağlanır. Ġsim-

fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin kavranmasında, anlam ve Ģeklin birlikte düĢünülmesi 

sağlanır.  

  Öğrencilere renklerin birleĢim kuralları sorulur.  

 OluĢturulan kâğıtlardaki renklerin birleĢim kurallarıyla isim-fiillerin, sıfat-fiillerin 

ve zarf-fiillerin oluĢum Ģekilleri arasındaki benzerlikler öğrenciye sorulur.  

 Renklerin birleĢim kurallarıyla isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin meydana gelme 

Ģekilleri arasındaki benzerlik sezdirilir. Konunun kavranmasında renkler yardımcı 

olur. Ġsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiillerin oluĢumlarını sorgulamada renklerin doğal 

birleĢim kurallarından faydalanılması, bilgileri kodlamada öğrencilere yardımcı 

olacaktır. Örneğin isim-fiil kavramını zihninde yeĢil renkle tasvir eden öğrenci, 

yeĢilin mavi ile sarının birleĢimi olduğunu, isim-fiilin de fiil kök veya gövdesiyle 

(mavi) isim-fiil eklerinin (sarı) oluĢumundan meydana gelmesi arasında iliĢki 

kurabilir.  

 Öğrencilerden dersle ilgili görüĢlerini “Bugün neler öğrendik?” kâğıdına yazılması 

istenir.  

 



 94 

 
   

 

 

 
 

 

   

SIFAT-FİİL  

 

ZARF-FİİL EKLERİ 

 

FİİL 

İSİM-FİİL  

 

İSİM-FİİL EKLERİ 

 

FİİL 

ZARF-FİİL  

 

ZARF-FİİL EKLERİ 

 

FİİL 
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DAHA DÜN 

Anadolu notları arasına bugün, dumanı üstünde bir Rumeli notu sıkıĢtırıyorum. 

Trenle Ģöyle Çatalca‟ya gidiĢ geliĢ… Ġstanbul sonbaharı için daha hoĢ bir gezinti olur 

mu?... Ben daha köĢe baĢını dönerken hafif bir yağmur çiselemeye baĢlıyor… 

Kompartımanda yalnızdım. Tren Kumkapı‟ya yaklaĢırken pencereden hafif bir 

serinlik geliyor. Ġhtiyaten pencereyi kapatıyorum. Fakat serinlik kesilmiyor. Etrafıma 

bakınarak bir delik beĢlik arıyorum. Bulamayınca pardösüyü sırtıma alıyorum… 

Az önce baĢlayan yağmur derin bir ferahlık veriyor. Nedense üĢümek gelmiyor 

içimden. Tanıdık bir Ģeyler arıyorum etrafta. Bir ara gözüm toprağa kavuĢacak 

damlalara dalıyor.  SusamıĢ toprağın kokusu zihnimi uzaklara götürüyor.  
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EK- 7 

ZĠHĠNSEL HARĠTALAMA TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 8 

ZĠHĠNSEL HARĠTALAMA TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 9 

KARTOPU TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 20 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Yaratıcı düĢünme, 

ĠletiĢim kurma,  AraĢtırma, Karar verme, Bilgi teknolojilerini 

kullanma.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller ÇalıĢma kâğıtları 

Süreç 

 Hazırlanan küçük çalıĢma kağıtları öğrencilere dağıtılır.  

 yaĢadıkları bir olayı  bir paragrafta yazmaları istenir.  

 Daha sonra yanındaki arkadaĢıyla anı türündeki yazılarını birleĢtirmeleri, ikisinin 

de içinde olduğu yeni bir olay metni yazmaları istenir.  

 Grup üye sayısı, iki olarak sınırlandırmamıĢ, öğrencilerin sorumluluğuna 

bırakılmıĢtır.  Ġkili veya üçlü gruplar oluĢturulur.  

 Öğrencilerden grup arkadaĢıyla gelecekte yapmak istedikleri bir günü düĢünmeleri 

istenir. Bu aĢamada öğretmen öğrencilerden ilgilerine ve beklentilerine göre konu 

bulmada yardımcı olur. Bazı erkek öğrencilerin kendilerini otuz yaĢında yanındaki 

arkadaĢıyla cumartesi günü balığa çıktığını düĢünmeleri istenirken bazı kız 

öğrencilerin üniversitede aynı evde yaĢadıklarını varsaymaları, beraber geziye 

gitmeleri önerilir.  

 Ġstanbul‟da yaĢamıĢ iki kız öğrenciye ise liseyi Ġstanbul‟da okuduklarını kabul 
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NOT: Kartopu tekniğinde öğrenciler önce bireysel olarak çalıĢmalarını ortaya 

koyar. Sonra öğrenciler ikiĢerli olarak gruplaĢır. Fakat dörderli gruplar Ģeklinde 

tekrar yazma çalıĢması zaman dikkate alınarak gerçekleĢtirilmemiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etmeleri, beraber yapacakları geziyi tasarlamaları tavsiye edilir. Bir baĢka kız 

grubuna sıra arkadaĢıyla aynı üniversitede öğrenim gördüklerini, birlikte evde 

kaldıklarını düĢünmeleri, iki gün sonra da ailelerinin ziyarete gelecekleri günü 

tasarlamaları önerilir.  

 OluĢan metinlerin tüm grup tarafından değerlendirilmesi, metinde yer alan isim-

fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin bulunması istenir.  

 Gruptaki öğrenciler metinlerdeki fiilimsileri bulur.  

 Yazılan metinlerde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilin yanında, metindeki isimlerin ve 

fiillerin de bulunması istenir. Bu tarama, öğrencilerin isim, fiil ve fiilimsi 

kavramlarını birbirinden ayırmalarına yardımcı olacaktır. 
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KARTOPU TEKNĠĞĠ ÇALIġMA KAĞIDI 

 

  

1 kiĢinin yer 

aldığı anı  

  

 

 

 

Grup üye 

sayısına göre 

2 veya 3 

öğrencinin yer 

aldığı anı 

 

Grup üyeleri, 

yazdığı 

çalıĢmaları 

beraberce 

değerlendirir.  
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EK- 10 

KARTOPU TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 11 

KARTOPU TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 12 

ELMA DERSEM GĠT ARMUT DERSEM GĠTME TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 30 dakika  

Temel Beceriler 
EleĢtirel düĢünme, ĠletiĢim kurma,  Problem çözme, AraĢtırma, 

Karar verme, Bilgi teknolojilerini kullanma.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller ÇalıĢma kâğıtları, yapıĢtırıcı 

Süreç 

 Fiilimsi konusuyla ilgili doğru ve yanlıĢ cümleler renkli kartonlara yazılır.  

 Kartonlar aralıklı olarak sınıfta görülebilecek yerlere asılır.  

 Etkinlik öğrencilere anlatılır.  

 Öğrencilerden dönütler alınarak anlaĢılmayan yerler açıklanır.  

 Öğrenciler arasından gönüllülük esasına dayalı olarak bir görevli seçilir. (ÇalıĢma 

grubu içinden olmamasına özen gösterilir.)  

 Öğrencilere grup halinde çalıĢmaları tavsiye edilir.  

 Her grubun kendisine bir ad vermesi istenir.  

 Gruplara kartonlardaki soruları değerlendirmeleri,  fikirlerini doğru veya yanlıĢ 

olarak belirtmeleri istenir.   

 Cevaplanan sorulara doğru ise elma resimleri, yanlıĢ ise armut resimleri 

yapıĢtırmaları veya iğnelemeleri söylenir.  

 Gruplara, sorular hakkındaki düĢüncelerini ifade etmeleri amacıyla istedikleri 



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sayıda elma ve armut resimleri dağıtılır.  

 Fon kartonlarındaki sorular hakkında doğru veya yanlıĢ olarak düĢüncesini belirten 

grubun, grubun adını veya isimlerini elma-armut resimlerine yazmaları gerektiği 

aktarılır.  

 Soruların cevaplanması için 20 dakika süre verilir.  

 Her grubun her soru hakkında bir görüĢ belirtmesi istenir.  

 Etkinliğin baĢlamasıyla öğrenciler gruplar halinde sınıf içinde gezerek soruları 

çözmeye baĢlar.  

 Ġsteyenlere, üzerinde iĢlem yapabilmeleri için metinler verilir.  

 Öğrencilere, gerekirse diğer gruplardan yardım alabilecekleri ifade edilir.  

 Sorular hakkında diğer grupların görüĢlerini dikkate almaları tavsiye edilir.  

 Verilen süre sonunda kartonların yanına gidilerek soruların değerlendirmesi 

yapılır. Soruların doğrulukları ve yanlıĢlıkları ortaya konur.  

 YanlıĢ yapan gruplara nerede yanlıĢ yaptıkları sorulur.  

 Doğru yapan gruplara ise nasıl analiz ettikleri sorusu yöneltilir.  

 Fon kartonlarındaki sorular hakkında genel bir değerlendirme yapılır.  

 Gönüllü bir öğrenci sınıfta dolaĢarak kartonları toplar. 

 Öğrencilerin etkinlik hakkındaki görüĢlerine ulaĢmak için “Bugün neler 

öğrendim?” kartları dağıtılır.  

 Öğrencilere dağıtılan anketler, toplanır.  

 Gruplara ödev olarak verilen fiilimsi derleme ödevleri hatırlatılır.  

 Defterlerine isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin cümlelerde veya metinlerde yer 

aldığı kullanımları yazmaları istenir.  
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EK- 13 

ELMA DERSEM GĠT ARMUT DERSEM GĠTME TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK 

ÖRNEKLERĠ 
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EK- 14 

ELMA DERSEM GĠT ARMUT DERSEM GĠTME TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF 

ÖRNEKLERĠ 
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EK- 15 

HAZĠNEYĠ BUL TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 30 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme, 

Yaratıcı düĢünme, ĠletiĢim kurma, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller ÇalıĢma kâğıtları, metinler, ders kitabı, yönerge.  

Süreç 

 Öğrenciler istedikleri arkadaĢlarıyla grup oluĢturur.   

 Ġçinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin yer aldığı metinler, sınıfın farklı 

yerlerinde, fon kartonlarında sergilenir. 

 “Hazineyi Bul” etkinliği önce sözlü olarak anlatılır.  

 Hangi parçanın nerede olduğunu, cümlelerin kaç kelimeden oluĢtuğunu 

gösteren krokiler hazırlanır.  

 Her gruba istediği sayıda kroki (yönerge) verilir.  

 Her bir sorunun bir kelimeyi bulmaya yönelik olduğu vurgulanır.  

 Bulunan kelimelerin birleĢtirilerek anlamlı cümleler ortaya çıkacağı ifade 

edilir.  

 Dönütler alınarak anlaĢılmayan noktalar aydınlatılır.  

 Takım çalıĢmasının önemi vurgulanır.  

 YarıĢma havası oluĢturulur. Sınıftaki gruplar arasındaki rekabet kızıĢtırılır.  

 Etkinliğe baĢlanır.  



 113 

 

 

 Gruplar ellerindeki ip uçarıyla cümleleri oluĢturmaya çalıĢır.  

Geride kalan gruba çalıĢma tekniği açısından yardım edilir.   

 Heyecanlı süren ve yarıĢma havasındaki “Hazneyi Bul” etkinliği anahtar 

cümlenin tüm gruplar tarafından bulunmasıyla sona erdirilir.  

HAZĠNE KROKĠSĠ  

    Sevgili öğrenciler,  

    Hedefimiz, üç cümleden oluĢan metnimizi oluĢturmaktır. Bu süreçte, daha önceki etkinliklerimizde 

olduğu gibi belirleyeceğiniz grup arkadaĢlarınızla ortak hareket edebilirsiniz. 

    Metnimizi oluĢturmada ihtiyaç duyacağınız bilgiler aĢağıda cümleler düzeyinde verilmiĢtir. Verilecek 

bilgiler dıĢında aklınızdaki sorularınızı sorabilirsiniz.  

    Hepinize baĢarılar diliyorum.  

                                                                                               Nail GÜNEY                                                                                               

     Ġlk cümlemiz dört kelimeden oluĢmaktadır.  

 Ġlk kelime sarı kâğıtlarda yer alan resimdeki varlığın çoğul halidir.  

 Ġkinci kelimemiz Ġstiklal MarĢı‟ndaki ilk zarf-fiildir.  

 Üçüncü kelimemiz TaĢınma adlı metinde yer alan ilk sıfat-fiilin nitelediği kelimedir. 

 Dördüncü kelimemiz Süleymaniye Cami metnindeki üçüncü fiildir.  

     Ġkinci cümlemiz beĢ kelimeden oluĢmaktadır.  

 Ġlk kelime, yazı tahtasının sağ ve sol üst tarafında yazılı cümlede altı çizili kelimenin zıt 

anlamlısıdır. 

 Ġkinci kelime “Ġhtiyar Çilingir” metnindeki sıfat-fiildir.  

 Üçüncü kelime mavi kâğıtlardaki varlıktır.  

 Dördüncü kelime, Sürpriz metninde fiili durum yönünde niteleyen zarf-fiil eki almıĢ kelimedir. 

 BeĢinci kelime ilk cümlenin dördüncü kelimesinin zıt anlamlısıdır.  

    Üçüncü cümlemiz beĢ kelimeden oluĢmaktadır. 

 Birinci kelime kırmızı kâğıtlardaki varlıktır.  

 Ġkinci kelime aç- fiiline getireceğiniz isim-fiil ekiyle oluĢacak kelimedir. 

 Üçüncü kelime “için” dir.  

 Dördüncü kelime yeĢil kâğıtlardaki sorunun cevabıdır.  

 BeĢinci kelime “Herkesin Dostu Anton” metnindeki ikinci fiildir.  
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CÜMLELER: IĢıklar sönmeden apartmana girdi.  Yeni boyanmıĢ merdivenden 

koĢarak çıktı.  Kapıyı açmak için anahtarını çıkardı.  

 

 

TAŞINMA 

 

Ev sahibi ile aralarına anlaĢmazlık girince alt kattaki kiracıya evden çıkmak 

düĢtü. Ev sahibi kadının maksadı kirayı artırmaktı. Kadın, çeĢitli bahanelerle 

rahatsızlık yaratıyordu. Kiracı ise çocukların okulunun hemen yanında ve aile 

dostlarına yakın bir semtte olan apartmana çok alıĢmıĢlardı. Ayrılık güç olacaktı.  

…….. 

 

SÜLEYMANİYE CAMİ 

Ġstanbul‟u minareler ve kubbeler süsler. ġehrin en büyük ve görkemli Camisi 

Süleymaniye Camisi‟dir. Süleymaniye Camisi bir mimari Ģaheserdir. Ayrıca en 

sevdiğim camidir. Orada oturmak ve etrafı gözlemlemek benim için büyük bir 

mutluluktur. Bu esnada bazen sıra dıĢı olaylar geliĢir. Bunlardan birinde yanımda 

arkadaĢım da vardı. YaĢanan olaylar, oldukça ilginçti. Ġngiliz bir bayan turist, camiye 

girdi.  

 

İHTİYAR ÇİLİNGİR 

Koyunpazarı‟nda ufacık bir dükkânda, bir küçük ocak yanıyor. Genç adam 

körük çekiyor. Ak sakallı, küçük yüzlü ihtiyar amca ise minik halkaları ateĢte ısıtıp 

zincir bağlıyor. BoyanmıĢ halkalar, ayrı bir heyecan katıyor. Baktıkça içim ısınıyor. 

Ama ateĢin sıcağından değil içimin sıcaklığı. Ak sakallı amcanın çalıĢma 

azminden…. 
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SÜRPRİZ 

Ali bey her sabah kalkınca gazetelere göz atardı. Bir gün saatin durduğunu fark 

etti. KoĢarak iĢe gitti. ĠĢ yerinde hoĢ bir sürprizle karĢılaĢtı. ĠĢ arkadaĢları doğum 

günü için pasta hazırlamıĢlardı. O günü hatırladıkça hâlâ gözlerinin dolduğunu 

söyler.  O günün mutlu anıları hala zihnindedir.  

 

 

HERKESİN DOSTU ANTON 

O sıralar küçük bir Ģehirde oturuyordu. Bir gün ikindi vakti köpeğimi 

gezdirmeye çıkarmıĢtı. Birden bire köpek acayip hallere girmeye baĢladı. Delicesine 

yerlerde yuvarlanıyordu. Ġnleyip uluyarak ağaçlara sürtünüp duruyordu.  

 

 

 

YEġĠL KÂĞITLARDAKĠ SORU 

 

Eski ayakkabılarımı atmaya kıyamıyorum. 

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı nedir? 

 

 

YAZI TAHTASININ SAĞ VE SOL ÜST TARAFINDA YAZILI CÜMLE 

 

 

 

“Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı, dil” 
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SARI KÂĞIDA BASILI RESĠM 
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MAVĠ KÂĞIDA BASILI RESĠM 
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KIRMIZI KÂĞIDA BASILI RESĠM 
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EK- 16 

HAZĠNEYĠ BUL TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 17 

HAZĠNEYĠ BUL TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 18 

KART EġLEġTĠRME TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

 

  

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 20 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme, 

Yaratıcı düĢünme,  ĠletiĢim kurma, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki 

farkları kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller ÇalıĢma kâğıtları.  

Süreç 

 Birinde soruların diğerinde çözümlerin olduğu 24 kart hazırlanır.  

 On iki kartta sorular on ikisinde çözümler vardır.  

 Ġlk destenin kartlarına numara, ikinci destenin kartlarına harf verilir.  

 Destelerin birbiriyle iliĢkisi anlatılır. Destelerde yer almayan iki eĢ, örnek 

olarak sınıfa gösterilir.  

 Kartlar öğrencilere rasgele dağıtılır.  

 Öğrenciler kendilerine gelen kartları inceler.  

 Sınıfta dolaĢarak kartının eĢini arar.  

 Kartlarını eĢleĢtirenler tahtaya çıkarak diğerlerine yardımcı olur.  

 Kart numaraları seçkisiz olarak söylenir. Numarası söylenenler kendi 

kartlarının içeriğini ve eĢlerini, gerekçeleriyle sunarlar.  

 Doğru eĢleĢmeler söylenir.  
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Ġlkbaharda açan çiçekler 

ne kadar güzel. Her 

çiçek farklı bir güzellik 

katıyor doğaya. 

 

Metinde sadece bir 

tane fiilimsi yer 

almaktadır. 

Ġsim-fiile, sıfat-fiile ve zarf-

fiile örnek kulanım vardır. 

 

Birinci Ģart kendimize 

güvenmektir. Kendini 

bilmeyen ve baĢaracağına 

inanmayan bir kiĢi en 

baĢından kaybetmiĢtir. 

Sakın böyle olmayalım. 

Birinci Ģart kendimize 

güvenmektir. Kendini 

bilmeyen ve baĢaracağına 

inanmayan bir kiĢi en 

baĢından kaybetmiĢtir. 

Sakın böyle olmayalım. 
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AçılıĢı erken yapabilmek 

için daha fazla çalıĢmamız 

gerekir. Zamanımız 

azalıyor. Çok iĢimiz var. 

Metinde sıfat-fiil ve isim-

fiil bulunmasına rağmen 

zarf-fiil bulunmamaktadır. 

Ġsim-fiile ait tüm örnek 

kullanımlar cümlede yer 

almaktadır. 
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Mahalleme girdiğimde çok 

mutlu oluyorum. Ġçim 

içime sığmıyor. Bir de 

arkadaĢlarımı görünce 

sevincim kat kat artıyor.  

Onlarla konuĢurken güzel 

günleri hatırlıyorum. 

Metinde birden fazla zarf-

fiil vardır ve tümü fiilleri 

zaman yönünden 

nitelemektedir. 

 

Annesinin uzattığı bardağı 

hemen masaya götürdü. Çok 

sevdiği annesine yardım 

ederdi. Onun söylediği 

sözleri, verdiği öğütleri hiç 

aklından çıkarmazdı. Her iĢte 

onun fikrini alırdı. 

Metinde birden fazla 

fiilimsi bulunmaktadır ve 

tümü sıfat-fiildir. 
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. Türkçe dersinde 

öğretmenimiz metni 

okuyunca hepimiz okumak 

istedik. Eğlenceli ve ilginç 

bir hikâyeydi. 

Bir fiil kökü aldığı ekle 

aynı cümle içinde hem 

isim-fiil hem de zarf-fiil 

olarak kullanılmıĢtır. 

Sarı çiçek bağdaĢ kurup oturur  

Türlü çiçeklere haber getirir  

Sümbüllü dağlardan haber getirir 

Ilgıt ılgıt esen yele dönmüĢsün  

ġiirde yer alan fiilimsilerin 

türü sırasıyla  

zarf-fiil- sıfat-fiil dir. 
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  Bir Ģey var aramızda 

Senin bakıĢından belli 

Benim yüzümden 

Dalıveriyoruz arada bir 

Ġkimiz de aynı Ģeyi 

düĢünüyoruz belki 

GülüĢerek baĢlıyoruz söze 

Bir Ģey var aramızda 

ġiirde yer alan fiilimsilerin 

türü sırasıyla 

 isim-fiil ve zarf-fiildir.  

Veda konuĢması hepimizi 

çok duygulandırdı. Onu 

son kez görebilmek için 

çok uzaklardan gelen 

kiĢiler de vardı. Bu anı 

yaĢamak ve onunla 

vedalaĢmak çok güzel bir 

duyguydu. 

Metinde yer alan 

cümlelerin tümünde isim-

fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilden 

en az biri kullanılmıĢtır. 
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Artık dolaĢma buralarda, 

iĢinin baĢına dön. Bir daha 

da uzun süre dükkânı terk 

etme. 

Metinde yer alan  

-me ekleri, isim-fiil eki 

değildir. 

Omzunun acısına 

aldırmadan yalpalayarak 

yoluna devam etti. Sızlana 

sızlana sokağa vardı. Bir 

müddet bekledi. Biraz 

dinlenip evine girdi. 

Metinde yer alan 

fiilimsilerin hepsi zarf-

fiildir ve ve tümü fiilleri 

durum yönünden 

nitelemektedir.   
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EK- 19 

KART EġLEġTĠRME TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 20 

KART EġLEġTĠRME TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 21 

ġĠĠR YAZMA TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 20 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme, 

Yaratıcı düĢünme,  ĠletiĢim kurma, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller 
ÇalıĢma kâğıdı, derlenen fiĢler. 

Süreç 

 Öğrenciler kendi belirleyeceği arkadaĢlarıyla gruplara ayrılır.  

 Grupların üye sayısı iki, üç veya dört arasında değiĢkenlik gösterebilir.  

 Öğrencilerden oluĢturdukları gruba ad vermeleri istenir.  

 Etkinlik hakkında bilgi verilir.  

 Grup olarak bir Ģiir meydana getirileceği ifade edilir. Her dizeyi bir kiĢinin 

yazabileceği gibi grup üyelerinin etkin katılımıyla Ģiirin tümü grup tarafından da 

oluĢturulabilir.   

 Konu bulmada öğrencilere yardım edilir. Kartopu etkinliğindeki gibi ilgi ve 

beklentilerine göre öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılır.  

 ġiir konusu bulunduktan sonra yazım aĢamasında daha önceki haftalarda verilen 
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ödevden yararlanmalarına teĢvik edilir.  

 Mısralarda, fiilimsilerin yer almasına özen gösterilir.  

 Öğrencilere takıldıkları yerlerde yardım edilir.  

 Tamamlanan Ģiirler okunur. Fiilimsiler konusuyla ilgili dönütler alınarak eksikler 

tamamlanır.  

 Öğrencilerin görüĢlerini öğrenmek için “Bugün ne öğrendim?” kâğıtları 

öğrencilere dağıtılır.  
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………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Grubunuzun Adı:  
Grup üyeleri 
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EK-  22 

ġĠĠR YAZMA TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 23 

 ġĠĠR YAZMA TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 24 

TOP TAġIMA TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 30 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme, 

Yaratıcı düĢünme,  ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, 

Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar  
 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki 

farkları kavrar. 

 Fiilimsilerin iĢlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını 

bulur. 

Materyaller Çember çizgileri, düdük, kronometre.    

Süreç 

 Etkinliğin düzenlenmesi için sınıftaki sıralar en az yer kaplayacak Ģekilde 

kenarlara itilir.  

 Ġç içe iki çember oluĢturulur. Çemberlerde iç ve dıĢ gruptaki öğrenci sayısının eĢit 

olmasına dikkat edilir.  

 Öğrenciler ayakta ve yüz yüze gelecek Ģekilde sıralanır.  

 Çemberlerin karıĢmaması için öğrenciler el ele tutuĢturulur.  

 Çemberlerin ve öğrencilerin yerlerinin karıĢmaması için sınıf zeminine çemberler 

çizilir.  

 DıĢ çemberdeki öğrenci soran, iç çemberdeki öğrenci ise cevaplayan 

pozisyondadır.  

 Ġç çemberdeki öğrenci,  önce dıĢ çemberdeki öğrencinin sorusu içindeki fiilimsi 

çeĢidini bulur. O türde bir fiilimsiyle cevap vermeye çalıĢır.  

 DıĢ çemberdeki öğrenci cümle içinde birden fazla türde fiilimsi kullanmıĢsa iç 
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çemberdeki öğrenci istediği fiilimsi türüyle cevap verebilir.  

 Her eĢleĢmeye iki dakika süre verilir. Süre bitiminde öğretmen düdükle veya sözlü 

olarak değiĢimi gerçekleĢtirir.  

 Sorular cevaplandıktan sonra dıĢ çember sabit kalır, iç çemberdeki öğrenciler saat 

yönünde bir sıra ilerler. Böylece bir öğrenci birçok kiĢiyle konuĢma fırsatı bulur.  

 Soru turunda, öğrenciler ilk eĢleĢtiği kiĢiyle tekrar karĢılaĢınca iç ve dıĢ grup yer 

değiĢtirir.   

 Böylece her öğrenci hem soran hem de cevaplayan konumunda yer alır.  
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EK- 25 

TOP TAġIMA TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ġEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġç çemberdeki öğrenciler 

saat yönünde bir sıra 

ilerlemektedir.  
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EK- 26 

TOP TAġIMA TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 27 

KĠM OLDUĞUNU BĠL TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

 

 

 

 

 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 30 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme, 

Yaratıcı düĢünme,  ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, 

Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar   Ġsimlerin cümledeki iĢlevlerini kavrar, isimleri iĢlevlerine 

uygun olarak kullanır. 

 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

Materyaller ÇalıĢma kâğıtları, iğne.   

Süreç 

 Ġsimler konusunda öğrenci sayısı kadar yaka kartları hazırlanır.  

 Yaka kartlarında isimler ve özellikleriyle ilgili cümleler yer alır.  

 Kartlar öğrencilere dağıtılır.  

 Öğrenciler kartları yakalarına takar.  

 Öğrenciler sınıfta dolaĢarak yakasındaki kartta yanlıĢ bilgi olan öğrenciyi 

bulmaya çalıĢır.  

 YanlıĢ olan kartlar öğrenciler tarafından not edilir.  

 Çözümleme iĢlemi bittikten sonra herkes yerine oturur. 

 Kimlerin yaka kartında doğru cümle olduğu, kimlerde yanlıĢ cümleler olduğu 

ve yanlıĢlık nedenleri konuĢulur.  
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Yağmur, sınıftaki en kısa 

saçlı kızdır. 

 

Altı çizili kelime “özel 

isim”dir. 

Nilüfer en sevdiğim 

çiçektir.  

 

Altı çizili kelime “özel 

isim”dir. 

“Çocuklar geleceğimizin 

teminatıdır.” cümlesindeki 

altı çizili kelimenin 

özellikleri Ģu Ģekildedir: 

 Cins isim 

 Topluluk ismi 

 Somut isim 

“Sürüden ayrılanı kurt 

kapar.” cümlesindeki altı 

çizili kelimenin 

özellikleri Ģu Ģekildedir:  

 Cins isim 

 Topluluk ismi 

 Somut isim 
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Beypazarı‟nın tarihi 

çarĢısında o dükkân senin 

bu dükkân benim 

dolaĢıyorum.   

 

Yukarıdaki cümlede isim 

olan kelimelerin altı 

çizilmiĢtir. 

Sabahın erken vakitlerindeki 

ĢaĢkınlığımı ve yabancılığımı 

üzerimden atıp en dost canlısı 

halime büründüğüm için asırlık 

dükkânlarda gelsin çaylar gitsin 

gazozlar. 

 

Yukarıdaki cümlede altı çizili 

kelimelerin tümü isimdir. 

Beypazarı‟nın son kemer 

ustasını dükkânın önündeki 

kaldırıma oturup 

bekliyorum. 

 

Yukarıdaki cümlede özel 

isim bulunmamaktadır. 

Ama ille de çaylar; burada 

kimsenin dükkânında 

tavĢankanı bir çay içmeden 

çıkılmaz. 

 

Yukarıdaki cümlede özel isim 

bulunmamaktadır. 
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Ustanın evi dükkânın hemen 

üstünde; ama doksan yaĢına 

merdiven dayadığı için olsa 

gerek eskisi gibi erken 

çıkamıyormuĢ dıĢarıya. 

 

Yukarıdaki cümlede yer alan 

isimlerin tümü tekildir. 

Bayındır Han‟a 

Gürcistan‟dan at, kılıç ve 

bir de çomak getirdiler. 

 

Yukarıdaki cümlede altı 

çizili olan kelime çoğul 

isimdir. 

Nice zaman sonra güçlükle 

nefes alarak iniyor 

merdivenlerden, dükkânı açıp 

içerdeki birkaçını dıĢarıya 

sıralıyor. 

 

Yukarıdaki cümlede tekil isim, 

çoğul isim ve topluluk ismine 

örnek vardır. 

Bir ağaç kütüğü üzerine 

oturup arkadaĢlarla karĢıdaki 

ormanı seyre daldık bir 

zaman sonra. 

 

Yukarıdaki cümlede tekil 

isim, çoğul isim ve topluluk 

ismine örnek vardır. 
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Bayındır Han, bu duruma 

çok üzüldü. 

 

Yukarıdaki cümlede yer 

alan kelimelerin tümü 

isimdir. 

Bayındır Han‟ın yurdunda 

yiğitler vardır.   

 

Yukarıdaki cümlede yer 

alan kelimelerin tümü 

isimdir. 

“Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün açtığı yolda 

ilerlemeliyiz.” 

cümlesinde özel ve cins 

isime örnek kullanım 

vardır. 

Galatasaray, Türkiye‟yi en 

iyi Ģekilde temsil 

etmektedir. 

 

Yukarıdaki cümlede yer 

alan isimlerin tümü özel 

isimdir. 
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Küçük yanılgılarımı büyük 

suçmuĢ gibi baĢıma 

kakmayın. Bana yanılma 

payı bırakın. 

 

Yukarıdaki cümlede yer 

alan isimlerin tümü cins 

isimdir. 

Bana haksızlık ettiğinizde 

açıklayın. Duygularını ifade 

edin. 

 

Yukarıdaki cümlede yer 

alan isimlerin tümü 

soyuttur. 

Duvarda boyanacak yer 

kalmadı artık. Hepsini 

kırmızıya boyadık. 

 

Yukarıdaki cümlede yer 

alan isimlerin tümü 

somuttur. 

Ġstanbul Lisesi‟nden elli 

kadar gönüllü öğrenci kabul 

edildi. Ancak biri geri 

çevrildi. YaĢadığı hüzün 

bambaĢkaydı. 

 

Yukarıdaki cümlede somut ve 

soyut isme örnek kullanım 

vardır. 
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“KıĢlık ayakkabılarımı 

giymeye baĢladım.” 

 

Yukarıdaki cümlede altı 

çizili kelime isim olarak 

kullanılmıĢtır. 

Bir demet çiçekle eve 

geldiğinde annem çiçekleri 

hemen suya koyardı. 

 

Yukarıdaki cümlede özel-cins 

ve topluluk ismine örnek 

kullanım vardır. 

Gelen gideni aratır.” 

Atasözünde altı çizili 

kelimeler isim olarak 

kullanılmıĢtır. 

Soruların kolaylarını 

kendine, zorlarını bana 

bırakmıĢsın. 

 

Yukarıdaki cümlede altı 

çizili kelime isim olarak 

kullanılmamıştır. 
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EK- 28 

KĠM OLDUĞUNU BĠL TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 29 

KĠM OLDUĞUNU BĠL TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 

 

 

 

 



 162 

EK- 30 

BUNU KĠM YAPAR TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 40 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, EleĢtirel düĢünme,  

ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar   Sıfatların cümledeki iĢlevlerini fark eder, sıfatları 

iĢlevlerine uygun olarak kullanır. 

 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

Materyaller ÇalıĢma kâğıdı, kalem, silgi.     

Süreç 

 Sıfatlar konusunda hazırlanmıĢ çalıĢma yaprakları öğrencilere dağıtılır.  

 ÇalıĢma kağıtlarında sıfatlarla ilgili on bir soru yer alır.  

 Soruların çözümlenmesi için gerekli süre öğrencilere bildirilir. 

 Her sorunun çözümü için öğrencilerden bir arkadaĢını seçmesi istenir.  

 Öğrenciler, çalıĢma yaprağındaki sorulardan birini yapma konusunda bir 

arkadaĢıyla anlaĢır.  

 Öğrenci belirlediği arkadaĢını, sorunun yanındaki “Bunu kim yapar?” 

bölümüne yazar.   

 AnlaĢtığı arkadaĢı, belirlenen soruyu çözümler.  

 Daha sonra öğrenci, arkadaĢının yaptığı soruyu değerlendirir. Doğruluğunu 

veya yanlıĢlığını kutucuğa iĢaretleyerek belirtir.  

 Bir öğrenci, arkadaĢının çalıĢma kâğıdında sadece bir soru çözebilir.  

 Her soru için farklı bir kiĢiyle anlaĢılır.  

 Her sorunun çözümü sonunda kâğıt sahibi, sorunun çözümünü değerlendirir.  

 ÇalıĢma yaprağındaki sorular öğrenciler tarafından verilen süre içinde 

bitirilir.  
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Yönerge: Yukarıdaki etkinlikte kutucuklar içinde yer alan sorulardaki sıfatları 

arkadaĢlarınızla bulunuz. Hangi arkadaĢınızın doğru cevap verebileceğinizi “Bunu 

kim yapar?” sorusunun karĢısında yazınız. ArkadaĢınızın açıklamalı olarak 

cevapladığı soruyu değerlendiriniz ve altına “Doğru ya da “YanlıĢ” olarak 

değerlendirip kutucuğu iĢaretleyin. 

NOT: Her öğrenci sadece bir soru yanıtlayabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sorular öğretmen tarafından çözülür ve açıklanır.  

 Sınıfta en çok tercih edilen öğrenciler belirlenir.  

 Öğrencilerin doğru yaptıkları doğru sayıları tespit edilir.  
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BUNU KĠM YAPAR? 

 

Bunu kim yapar?  Bunu kim yapar?  

    Öğretmenin gözleri dolu dolu oldu. Sıra güzel 

okulumuzun boyanmasına gelmiĢti. Sarı boya 

kullanarak okulu boyadılar. Boyacılar sadece altı 

kiĢiydi.   

   Annesinin elini sıkı tutarak yürüdü. Etrafta 

gördüğü renkli eĢyalara, yürüyen insanlara ve 

oynayan çocuklara çok dikkatli bakıyordu.  

Bunu kim yapar?  Bunu kim yapar?  

   Bilgisayarın ekranı göz yorucuydu. Ödevini 

yapabilmek için iki saat çalıĢmıĢtı. Nihayet 

özendiği ödevi bitirdi. EĢsiz mutluluğunu tarif 

etmek çok zordu.  

   Annesinin aldığı çizgili gömleği çok beğendi. 

Bir an bile kara gözlerini alamamıĢtı gömlekten. 

On üçüncü doğum günü için alınan bu hediye 

mutluluğuna mutluluk katmıĢtı.  

Bunu kim yapar?  Bunu kim yapar?  

   Küçük çocuk kitabın içindeki kopmuĢ sayfaları 

yapıĢtırmaya çalıĢtı. KardeĢinin oynarken yaptığı 

bu yaramazlık, onu biraz yormuĢtu. Fakat sevimli 

kardeĢine kızmak aklından hiç geçmemiĢti.  

   Ġncecik kolları ile o ağır çantayı bir harekette 

havaya kaldırdı. Yine bir hamlede dik omuzlarına 

geçirdi. Zayıf bir çocuktan beklenmeyecek kadar 

hızlı ve güçlü davranmıĢtı.   

Bunu kim yapar?  Bunu kim yapar?  

   Ġkinci katta oturuyoruz. Temmuz ayının 

sıcağında, akĢamın hafif rüzgârı insanı 

serinletiyor. KeĢke her gün böyle esse.  

   Bir hayli zaman geçti; ormandan, ağaçtan söz 

açmadık. Ama sanıyorum ki yeĢile hasret 

kaldığımız zamanlarda, gözünüzde tüter 

ormanlar. Yaz gelse de Ģöyle kendimize çamların 

altına atabilsek ormanın hafif havasını reçine 

kokusunu içimize doldurabilsek ne hoĢ olurdu.  

 

 

 

 

 

Bunu kim yapar?  Bunu kim yapar?  

Doğru           YanlıĢ Doğru           YanlıĢ 

Doğru           YanlıĢ Doğru           YanlıĢ 

Doğru           YanlıĢ Doğru           YanlıĢ 

Doğru           YanlıĢ Doğru           YanlıĢ 
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   Gerçekten, orman deyinde çağıl çağıl akan 

dereler, cıvıl cıvıl ötüĢen kuĢlar, ıĢıl ıĢıl kaynayan 

pınarlar, nihayet saçlarını yele vermiĢ çam 

ağaçları, meĢeler, gürgenler düĢer hayal 

aynamıza.  

   Burcu burcu derelerde yankılanan bir müzik, 

derinden derine sarar benliğimizi. Gözlerimiz 

yeĢilin cennetinde, nakıĢ nakıĢ renklerden 

demetler yapar.  

 

 

 

Bunu kim yapar?  Bunu kim yapar?  

   Vücudumuzda ruhumuz da bütün 

yorgunluğunu bir çam dibinde ya da bir pınar 

baĢında bir anda bırakıverir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru           YanlıĢ 

Doğru           YanlıĢ 

Doğru           YanlıĢ Doğru           YanlıĢ 
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EK- 31 

BUNU KĠM YAPAR TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 32 

BUNU KĠM YAPAR TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 33 

DÖNÜġÜMLÜ ÖĞRETME TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 20 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Yaratıcı düĢünme, 

ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar   Fiillerin anlam özelliklerini kavrar.  

 Kip ve çekimli fiili kavrar. 

 Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. 

 Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.  

 Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 

 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

Materyaller ÇalıĢma dosyası, kalem, çalıĢma kâğıdı.  

Süreç 

 Sınıf ikiye bölünür.  

 Gruplardan biri fiil konusunu çalıĢma kitabındaki etkinlikleri yaparak 

öğrenmeye çalıĢır.  

 Gruptan konunun yarısını okumaları istenir. Sınırlama öğretmen tarafından 

belirlenir. 

 Ders notlarının yarısı dağıtılır.  

 Diğer gruba konu öğretmen tarafından anlatılır.  

 Süre sonunda gruplar yer değiĢtirir.  

 Öğretmen konunun kalan kısmını okuma yapmıĢ olanlara anlatır.  

 Diğer grup okuyarak öğrenmeye çalıĢır. Öğretmen ders notlarının diğer 

kısmını öğrencilere okuyarak öğrenmeleri üzere gruba dağıtır.  

 Gruplar bir araya gelir.  

 Ġki gruptan birer öğrenci bir araya gelerek eĢleĢir.  
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 Öğrenciler öğrendiklerini karĢılaĢtırır. Birbirlerinin eksiklerini tamamlamaya 

çalıĢır. EtkileĢimin üst seviyede olmasına, öğrencilerin birbirine sorular 

sorarak konuyu anlamasına dikkat edilmelidir.  



 172 

EK- 34 

DÖNÜġÜMLÜ ÖĞRETME TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 35 

DÖNÜġÜMLÜ ÖĞRETME TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 36 

KEġFEDEREK ÖĞRENME TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 40 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Yaratıcı düĢünme, 

ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar   Fiillerin anlam özelliklerini kavrar.  

 Kip ve çekimli fiili kavrar. 

 Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. 

 Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.  

 Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 

 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

Materyaller ÇalıĢma dosyası, kalem, çalıĢma kâğıdı.  

Süreç 

 Hazırlanan çalıĢma dosyaları öğrencilere dağıtılır.  

 Dosya kağıtları haber ve dilek kiplerini, onların alt birimlerini kapsayan 

içeriğe sahiptir.  

 Tekniğin uygulanmasında resimlemeden faydalanılır.  

 Her zaman ve her kip için bir resim bir de yazı bölümü olmak üzere iki kısım 

vardır.  

 ÇalıĢma dosyasının içeriği açıklanır.  

 Her bir zamana ve kipe sayı verilir.  

 1 numaralı bölümde öğrencilerden geçen hafta veya dün vb. baĢlarından 

geçen bir olayın resmini çizmeleri istenir. Ardından altındaki küçük bölümde 

olayı anlatmaları söylenir.  

 Öğrencilerin kullandığı kip ve zaman ekleri öğrencilere gösterilerek bu 

zamanın görülen geçmiĢ zaman olduğu keĢfettirilir ve zamanın eki kavratılır. 
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 2 numaralı bölümde öğrencilerden geçmiĢte baĢkasından duyduğu bir olayın, 

sözün veya konuĢmanın resmini çizmeleri istenir. Ardından altındaki küçük 

bölümde olayı anlatmaları söylenir.  

 Öğrencilerin kullandığı kip ve zaman ekleri öğrencilere gösterilerek bu 

zamanın öğrenilen/duyulan zaman olduğu keĢfettirilir ve zamanın eki 

kavratılır.  

 3 numaralı bölümde öğrencilerden Ģu an yaptıklarının resmini çizmeleri 

istenir. Ardından altındaki küçük bölümde olayı anlatmaları söylenir.  

 Öğrencilerin kullandığı kip ve zaman ekleri öğrencilere gösterilerek bu 

zamanın Ģimdiki zaman olduğu keĢfettirilir ve zamanın eki kavratılır.  

 4 numaralı bölümde öğrencilerden yarın, hafta sonu, vb. ne yapacaklarının 

resmini çizmeleri istenir. Ardından altındaki küçük bölümde olayı 

anlatmaları söylenir.  

 Öğrencilerin kullandığı kip ve zaman ekleri öğrencilere gösterilerek bu 

zamanın gelecek zaman olduğu keĢfettirilir ve zamanın eki kavratılır.  

 5 numaralı bölümde öğrencilerden sürekli yaptıkları iĢlerden, 

alıĢkanlıklarından birinin resmini çizmeleri istenir. Ardından altındaki küçük 

bölümde olayı anlatmaları söylenir.  

 Öğrencilerin kullandığı kip ve zaman ekleri öğrencilere gösterilerek bu 

zamanın geniĢ zaman olduğu keĢfettirilir ve zamanın eki kavratılır. 

 Bu bölümdeki tüm baĢlıkların zaman anlamı taĢıdığı, hepsinin haber 

kipi/bildirme kipi baĢlığında toplandığı sezdirilir.  

 Sağ tarafta ise dört bölüm olacaktır.  

 6. bölümde öğrencilerden zorunlu olarak yapması gereken iĢlerden birinin 

resmini çizmesi istenir. Altındaki bölümde de resimlerini yazılı olarak ifade 

etmeleri söylenir.  

 Öğrencilerin yazılarından hareketle bu bölümün gereklilik kipi olduğu ifade 

edilir. Ekinin –malı,  -meli olduğu aktarılır. Öğrencilerin anlamasını 

kolaylaĢtırmak için resimler ve gereklilik kipinin keĢfinden sonra 

Ġngilizcedeki must, should yardımcı fiillerinin bu kipe karĢılık geldiği 
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aktarılır.  

 7. bölümde öğrencilerden gerçekleĢmesi Ģarta bağlı olaylardan veya iĢlerden 

birinin resmini çizmesi istenir. Altındaki bölümde de resimlerini yazılı olarak 

ifade etmeleri söylenir.  

 Öğrencilerin yazılarından hareketle bu bölümün Ģart kipi olduğu ifade edilir. 

Ekinin –se, -sa,  olduğu aktarılır.   

 8. bölümde öğrencilerden isteklerinden birinin resmini çizmesi istenir. 

Altındaki bölümde de resimlerini yazılı olarak ifade etmeleri söylenir.  

 Öğrencilerin yazılarından hareketle bu bölümün istek kipi olduğu ifade edilir. 

Ekinin –e, -a olduğu aktarılır.  Öğrencilerin anlamasını kolaylaĢtırmak için 

resimler ve gereklilik kipinin keĢfinden sonra Ġngilizcedeki Let‟s ……. 

kalıbının bu kipe karĢılık geldiği aktarılır.  

 9. bölümde öğrencilerden bir arkadaĢına emir vermesi ve bunun resmini 

çizmesi istenir. Altındaki bölümde de resimlerini yazılı olarak ifade etmeleri 

söylenir.  

 Öğrencilerin yazılarından hareketle bu bölümün emir kipi olduğu ifade edilir. 

Yazılardan hareketle öğrencilere zaman veya kip eki kullanmadıkları 

hatırlatılır.  

 Sağ taraftaki bölümde yer alan birimlerin dilek kipleri olduğu hatırlatılır.  
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EK- 37 

KEġFEDEREK ÖĞRENME TEKNĠĞĠ ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 
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EK- 38 

KEġFEDEREK ÖĞRENME TEKNĠĞĠ FOTOĞRAF ÖRNEKLERĠ 
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EK- 39 

DEDĠKODU TEKNĠĞĠ DERS PLANI 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Türkçe 

Sınıf 8 

Süre 30 dakika  

Temel Beceriler 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Yaratıcı düĢünme, 

ĠletiĢim kurma, Problem çözme, AraĢtırma, Karar verme.  

Temel Beceri Alanı  Dil bilgisi  

Amaç 
Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

Kazanımlar   Zarfların cümledeki iĢlevlerini fark eder, zarfları 

iĢlevlerine uygun olarak kullanır. 

 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

Materyaller Kalem, çalıĢma kâğıdı.  

Süreç 

 Öğrenciler isteklerine göre ikili gruplar oluĢturulur.  

 Zarflarla ilgili hazırlanmıĢ çalıĢma kâğıtları ikili gruplara dağıtılır.  

 Grup üyeleri sorular hakkında tartıĢır.  

 Öğretmenin belirleyeceği zaman sonunda farklı ikili gruplar oluĢturulur.  

 Bu dönüĢüm mümkün olduğunca (zaman göz önünde bulundurularak) 

tekrarlanır.  

 Öğrenciler arkadaĢlarının çözüm yollarını, bakıĢ açılarını, kavrama 

Ģekillerini öğrenir. Zorluk çektiklerinde bu yardımları kullanırlar.  

 TartıĢmalar sonunda öğrencilere dağıtılan çalıĢma kağıtlarındaki sorular 

sınıfça çözümlenir.  
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EK- 40 

BU GÜN NELER ÖĞRENDĠM TABLOSU 

 

 

 
 

 

 



 187 

 
 

 

 

  



 188 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



 189 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 190 

 

 
 

 

  



 191 

 
 

 

 

 

 

 

 



 192 

 

Özgeçmiş 

 

T. C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
 

Adı Soyadı: Nail GÜNEY İmza:  

Doğum Yeri: Ordu 

Doğum Tarihi: 13.09.1982 

Medeni Durumu Bekâr 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı Program Yer Yıl 

İlköğretim 100. Yıl ilköğretim okulu  Ordu  

Ortaöğretim Atatürk Lisesi  Ordu 1996/1999 

Lisans Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğrt. Erzurum 1999/2003 

Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğrt. Erzurum 2003/2007 

Becerileri: Türkçe Eğitimi, Futbol, Müzik 

İlgi Alanları: Türkçe Eğitimi, Spor, Kitap.  

İş Deneyimi: MEB. Türkçe Öğretmenliği 2003–2011 

Aldığı Ödüller:  

Hakkımda bilgi almak 

için önerebileceğim 

şahıslar: 

Doç. Dr. Funda TOPRAK 

Prof. Dr. Halim SERASLAN 

Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK 

Doç. Dr. İsa KORKMAZ 

Tel: 0 505 277 11 17 

Adres Şirinevler Mah. Siteler Cad. Anakent Sitesi C Blok No:6 

ORDU                                                               

 

 



 193 

 


