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ÖNSÖZ 

Hayatı boyunca insanın kendini ifade edebilmesi, karşısındakinin söylediklerini 

anlayabilmesi için kullandığı dil büyük önem arz eder. İnsanın kendini en iyi anlattığı 

dil de ana dilidir. 

Anadilimiz Türkçe’dir. Bundan dolayı bütün eğitim kademelerine Türkçe 

eğitim ve öğretimi için Türkçe Ders Programları konulmuştur. Bu programları 

değerlendirmek ve Türkçe eğitim düzeyini ölçmek için sınavlar yapılmış ve 

yapılmaktadır. 

Yapılan bu sınavlarla öğrencilerin okuyacakları lise ve üniversiteler 

belirlenmektedir. Bu belirleme öğrencilerin meslek seçimi ve daha sonraki hayatları için 

oldukça önemlidir. Bu yüzden yapılan sınavlara ve hazırlanan sorulara çok dikkat 

edilmesi gerekir. Ölçülecek olan bilginin belirlenmesi ve nasıl ölçüleceğine karar 

verilmesi özellikle dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. 

Ölçülecek olan bilgi öğrenilen konularla örtüşmelidir. Hazırlanan öğretim 

programlarında öğretilmesi gereken bilginin neden öğretildiğini açıklayan amaç ve 

kazanımlar bu programlarda açıkça ifade edilmeli; ölçme bu programlardan hareketle 

yapılmalıdır. 

Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programında temele “yapılandırmacı” yaklaşımın 

alındığı; çoklu zeka ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli yaklaşımlardan da 

yararlanıldığı açık olarak belirtilmiştir. Bu programı ölçecek sınavların da aynı 

yaklaşımla hazırlanması gerekmektedir. Programın değerlendirilmesi açısından ölçüm 

aracının özellikleri oldukça önemlidir. 

İlköğretim birinci ve ikinci kademe Türkçe Öğretim Programları Türkiye’de 

bütün ilköğretim okullarında aynen uygulanmaktadır. Buna rağmen öğrenci başarısında 

tezatlar ortaya çıkar. Şöyle ki derste başarılı olan öğrenciler aynı başarıyı sınavlarda 

gösteremezken derste başarısız olan öğrenciler ise sınavlarda başarılı olabilmektedirler. 

Dikkat çeken başka bir husus ise yeni programla birlikte derslerde öğrenciyi ölçmek için 

birden fazla materyal kullanılırken ortaöğretime geçiş için sene sonu yapılan sınavlarda 

tek bir tekniğin kullanılmasıdır. 
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ÖZET 

Çalışmada ilk defa 2007-2008 eğitim-öğretim yılında yapılmaya başlanan 

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Türkçe sorularının (2005) İlköğretim İkinci Kademe 

Türkçe Ders Programıyla örtüşme düzeyi incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı SBS ile ele alınan Türkçe Ders Programının örtüşme 

düzeyini tespit etmek ve çıkan sonuç doğrultusunda bu ölçme aracının programa hizmet 

edip etmediğini belirlemektir 

Çalışmada görüşme yöntemi, betimsel inceleme yöntemi, madde (soru) kökü 

tarama modelinden yararlanıldı. Öncelikle, SBS ve Türkçe öğretim programının 

örtüşme düzeyi hakkında yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak belirlenen 

sayıdaki Türkçe öğretmenlerine uygulandı ve bu konuya yönelik görüşlerine dair veriler 

toplanmaya çalışıldı. Daha sonra incelenen SBS’lerde çıkmış olan Türkçe soruları A 

soru kitapçıklarından taranarak öğrenme alanlarına ve bunların amaç ve kazanımlarına 

göre ayrılarak, öğrenme alanlarının sınavda çıkma oranları hesaplanmış ve yüzdelik 

oranlar biçimde belirtilerek çıkan sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Mülakattan çıkan sonuçlar ve madde kökü tarama sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Bu karşılaştırmaların ışığında da sonuca ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretim Programı (2005), Okuma, Dinleme-

İzleme, Konuşma, Yazma, Dilbilgisi, SBS. 
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SUMMARY 

In this study, it has been examined that if Turkish questions having been asked 

in Placement Test for Elementary Education Second Grade which has been carried out 

since 2007-2008 (Educational Year) are appropriate to the Elementary Education 

Second Grade Turkish Syllabus. 

The aim of this study is to determine the overlap level P.T. Turkish quastions 

and Turkish Syllabus and to evaluate the test whether it contributes to the Syllabus or 

not by considering the results. 

In this study, interview, descriptive analysis method and substance (question) 

root scanning methods were used. 

First, half-configured interviews forms were given to the Turkish teachers and 

the theachers ideas were asked. Secondly, the A booklets of Turkish quastions having 

been asked in Placement Test for Elementary Education Second Grade were scanned, 

then they were divided into categories such as, learning fields and aim and acquisitions 

of these learning fields, and also it was calculated that how many questions which were 

related to the learning fields were asked, the results were shown in percentage and also 

were interpreted. Finally, the interview results were compared with the results from 

substance (question) root scanning method and the general results were reached. 

Key Words: Turkish Education Program (2005), Reading, Listening and 

Tracking, Speaking, Writing, Grammar, SBS. 
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GİRİŞ 

 

1. DİL VE ANA DİLİ 

Dil insanların toplumsal hayatta kullandıkları iletişim aracıdır. İnsanın en 

önemli kendini ifade etme aracıdır. 

Dilin tanımı ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Muharrem Ergin’e göre Dil; 

insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan 

ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen 

zamanlarda atılmış gizli bir antlaşmalar sistemi, yapısı seslerden örülmüş sosyal bir 

kuruluştur (1998: 3). 

Vardar’a göre de; “İnsanın dış dünyayla ve öbür insanlarla ilişkilerini yansıtan 

ve biçimlendiren, düşünceyle birlikte tüm toplumsal ve ruhsal kişiliğini oluşturan dil, 

gerçeklik ya da nesneler üzerinde etki aracı olduğu gibi kimi yönleriyle de başkalarını 

etkileme, yönlendirme, yöneltme aracıdır da. Nesnel gerçekliğin öznel bir biçimde 

algılanış ve anlatılışını sağlayan bir çerçeve bir tür düşünsel yapı sunar.” (1998: 75). 

Dil birey ve toplum açısından türlü işlevleri ve önemi bulunan çok yönlü bir 

iletişim aracıdır. Birey için her şeyden önce imkânları en geniş anlama ve anlatma 

aracıdır (Beşkaya, 2006: 3) İnsan çevresini bu iletişim yoluyla algılar ve şekillendirir. 

Birey için dil düşünmede de çok önemlidir çünkü insan bildiği dil ve onun 

mantığıyla düşünür. İnsan soyutlama ve genellemelerle görünenler evrenin yeniden 

kurar ve kurduklarını dışlaştırır. Bunlar bir öncelik sonralık sırası izlemezler, içi 

içedirler, birlikte oluşurlar. Sürekli olarak birbirlerini etkiler, bütünler ve geliştirirler 

(Adalı, 1983: 33). 

Dilin üzerimizdeki etkisi hepimiz için geçerliliği olan düşüncelerden ve 

doğrulardan çok daha güçlüdür. Dili biz önce ana sütünü emer gibi özümleriz sonra da 

onu bütün hayatımız boyunca, hazır bulduğumuz bir sermaye gibi kullanırız (Gökberk, 
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1998: 69). Yani dil bizi insan yapan en önemli unsurdur. Dil ile birlikte düşüncelerimiz 

hayat bulur. 

Toplum açısından bakıldığında dil bir topluluğu “toplum”; bir toplumu da 

“ulus” yapan bağların en güçlüsüdür. Bireyleri yurduna ulusuna sıkı sıkı bağlar; 

kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi geçmişle gelecek arasındaki zincirin bir 

halkası durumuna getirir (Aksan, 1995: 13). 

Dil kültürel mirasın taşınmasında da aracılık eder. Çünkü insan doğumundan 

başlayarak içinde yaşadığı toplumun kültür yumağı ile kuşatılır. Bir toplumda var olan 

bilgiler, davranış biçimleri inanç, bilim, sanat ve teknik alanlardaki ürünlerin hepsi bu 

kültür yumağını oluşturur. Tüm bu değerler dile yansır ve dil aracılığıyla taşınır (Adalı, 

1983: 33). 

Ana dili ise en genel tanımıyla insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da 

toplum çevresinde ilk öğrendiği dil; yani anamızdan öğrendiğimiz dildir (Binyazar, 

1998: 331). Her insanın yaratılışında dil öğrenme yeteneği vardırama buna büyüdüğü 

çevrenin araç olması gerekir. 

İnsan ana dilini ister içsel bir şekilde edinsin isterse dışarıdan sunulan araçlarla 

edinilsin şu gerçek asla değişmez: Ana dili içinde bulunulan cemiyetten kendiliğinden 

farkında olunmadan edinilir ve kültürel araçlarla nakledilir, geliştirilir. Bu cemiyete 

bağlılığın getirdiği zorunlu bir edinimdir (Lyons, 1983: 303). 

Bu dil bize aynı dili konuşan diğer bireyleri anlamayı ve bulunduğumuz 

toplumun bir parçası olmamızı sağlar. 
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2. ANA DİLİNİN ÖNEMİ 

Ana dili “ana “ ismini hak ederek almıştır. Çünkü çocuğun dünyaya geldikten 

sonra en yakın olduğu insan annesidir ve genellikle bütün temel bilgileri annesinden 

öğrenir. Bu öğrendiklerinin içinde dil de önemli bir yere sahiptir. Bahtiyar Vahapzade 

annesinin önemini ve ondan öğrendiği dilin önemini şiirinde şöyle anlatır: 

Savadsızdır benim anam 

Ancak bana say öğretmiş 

Ay öğretmiş 

Yıl öğretmiş 

En vacibi dil öğretmiş benim anam 

Ben bu dilde hissetmişim 

Hem sevinci hem de gem 

Bu dil ile yaratmışım 

Hem şiirimi hem nağmemi 

Yok, ben hiçim 

Kitap kitap sözlerimin 

Müellifi benim anam (1999: 218). 

Annemizi nasıl seviyorsak, sahip olduğumuz ana dilimizi de aynı ölçüde 

sevmeli ve sahip çıkmalıyız. 

Ana dili bağlı olduğu toplumun geçmişten geleceğe bütün değerlerini kuşatır. 

Bu dilin içi ve dış yapısı o milletin hayatıyla zihniyetiyle sıkı sıkı ilişkilidir (Aksan, 

1999: 50). 

Milletle sıkı bir bağı olan dilin yine ait olduğu milletin varlığı için ne kadar 

önemli olduğunu Bahtiyar Vahapzade yine şu sözlerle belirtmiştir: 

“Bir milleti mahvetmek için onun başına atom bombası yağdırmak gerekmez. 

Manevi değerlerini, dilini, edebiyatını ve tarihini zedelemek, hafızasından silmek 
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yeter…180 yıl Rus boyunduruğunda, başka bir halkın yumruğu altında yaşadığımız 

halde biz, milli varlığımızı yani ana dilimizi ve ana edebiyatımızı koruyup yaşatarak bir 

millet gibi yaşayıp asimile olmadık. Esarette olduğumuz zamanlar Dede Korkut, 

Köroğlu gibi destanlarımız, Fuzuli, Nesimi, Vakıf, Sabir gibi şairlerimiz hangi milletin 

evladı olduğumuzu kulaklarımıza fısıldayıp bizi millet gibi koruyup yaşattılar. Bugün 

bir millet olarak yaşıyorsak bunu edebiyatımıza ve onun gereği olan dilimize borçluyuz. 

Halkı millet olarak şekillendiren, olgunlaştıran onun sözlü ve yazılı edebiyatı, varlığının 

teminatı ise dilidir.” (Vahapzade, 1999: 178). 

İnsanın diline sahip çıkması ondaki vatan sevgisini ve onun varlığını 

sürdürmek için yaptığı ve yapabileceği çabayı gösterir. Başkalarının dilleriyle 

konuşanlar bir müddet sonra başkaları gibi düşünmeye ve benliklerini kaybetmeye 

başlarlar. 

Mustafa Kemal Atatürk: ”Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”derken 

dil öğretiminin çok önemli bir konu olduğunu bize belirtmiştir. Ana dilimizin 

toplumumuzu birleştirici gücü ve Türk varlığının dünya üzerindeki sürekliliği açısından 

ne kadar önemli olduğunu kavramamız ve bu bilinçle ana dili öğretimimize eğilmemiz 

gerekmektedir. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca “Türkçem benim ses bayrağım” derken bir toplumun 

dilini bilmeden, konuşamadan gerçekten hür olamayacağını belirtiyor. Bir yandan da 

bizi biz yapan, diğer insanlardan ayıran özgün düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz 

sürece bir birey olabileceğimizi söylüyor. 

Eğitimde önemli ve öncelikli olan bir işi doğru ve güzel yapmak değil; 

yapılacak olan işi doğru bir şekilde belirlemektir. 

Bütün bunlara baktığımızda, bizim hem birey hem de toplumun bir parçasını 

olmamızı sağlayan öncelikli şeyin dil olduğunu görürüz. 
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3. ANA DİLİ EĞİTİMİ/ÖĞRETİMİ 

Eğitimin çağdaş anlamı, insanların davranışlarında belli amaçlara göre 

değişiklik oluşturulmasıdır (Varış, 1988: 15) Okullarda yapılan belli bir düzen içinde, 

belli bir zaman ve program rehberliğinde yapılan eğitimdir. “Okulların ve eğitim 

kurumlarının genel fonksiyonu kültürü tanıtmak yoluyla öğrencilerin uyumunu 

sağlamak ve onlara değişmekte olan dünyanın ve çağın koşullarına ayak 

uydurabilmeleri için kültürü geliştirme yollarını öğretmektir.” (Varış, 1996: 15) 

Kültürün de dil yoluyla taşındığı ve gelişimini sürdürdüğü düşünülürse eğitimdeki temel 

unsurun ana dil olduğu görülür. Aynı zamanda eğitimde yapılmak istenen şey dil 

yoluyla aktarılacağı için kullanılan dile iyi hakim olmak ve karşıdaki kişinin de dile 

aynı ölçüde hâkim olması gerekir. Yoksa yapılmak istenen şeyde başarılı olunamaz. 

Biz dünyayı ana dilimizin penceresinden görür, ana dilimizin kavramlarıyla 

evreni biçimlendiririz (Aksan, 1999: 15). 

Aile ve yakın çevrede başlayan ana dili öğrenme gelişigüzel öğrenme yoluyla 

olmakta, bunu okullarda zorunlu öğrenme yolu takip etmektedir. Okullarda yer alan 

kasıtlı öğrenme yoluyla ana dili öğretimi, dilin kurallarını ve doğru kullanımını 

bireylere kazandırmayı amaçlamaktadır (Aksan, 1999: 81). Ana dili öğretimi ilköğretim 

süreciyle başlayan okul türü öğrenmede bütün derslerin başarısını etkileyen bir süreçtir. 

Bu süreçte öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu 

genel amaca dilsel beceriler olarak da adlandırılan dinleme, konuşma, okuma, yazma 

gibi dört öğrenme alanının birbirini bütünleyen uygulamalarıyla varılır (Sever, Kaya, 

Aslan, 2006: 13). 

Ana dil eğitiminde okulların yaptığı kasıtlı öğrenme yoluyla öğrenme belli plan 

ve programlarla yapılır. Bu programlar eğitim programı, öğretim programı; zamanla 

ilgili olarak da ders programıdır. 

Bunlara geçmeden önce eğitim ve öğretimin tanımın yapılması gerekir. 

Eğitim, sözlük tanımıyla: Yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almak 

için hazırlanırken gerekli bilgi, beceri, anlayış elde etmelerine ve kişiliklerini 
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geliştirmelerine yardım etme etkinliği olarak verilmektedir. Öğretim ise sözlük anlamı 

olarak belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi olarak tanımlanmış; öğrenme 

programı da: Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken 

ders ve konuları kapsayan program olarak ifade edilmiştir. 

Fatma VARIŞ bu programları ve ders programını şöyle tanımlıyor: ”Eğitim 

programı; bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı milli 

eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar (1996: 

18). 

Öğretim programı; belli bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okullarda 

beceri ve uygulamaya ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları 

doğrultusunda ve planlı biçimde kazandırılmasına dönük bir programdır 

Ders programı; Öğretim programında yer alan bilgi kategorilerinin, 

disiplinlerin ve etkinlik alanlarının, eğitim amaçlarıyla ilişkili özel amaçlarını 

gerçekleştirmeleri için öğretim ilkelerini, konuların alt kategorilerini ve değerlendirme 

esaslarını içeren öğretim programındaki esasları öğrenci davranışına dönüştüren 

programdır.” (Varış, 1996: 18). 

Bu tanımlarda da gördüğümüz gibi eğitim ve öğretim kelimeleri hep birlikte 

kullanılsa da birbirinden ayrı ama birbirini bütünleyen programlardır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz ana dili öğretimi unsurları hazırlanırken istenilen 

amaçlara ulaşmak için çok dikkat edilmeli ve özen gösterilmelidir. 

Dil öğretimi bir yığın kuru bilginin beyne yüklenmesi değildir. Kişinin diğer 

insanlarla olan iletişimi de dile dayanmaktadır. Ana dilini yazılı ve sözlü olarak doğru 

kullanabilen yurttaşlar yetiştirmek devletin eğitim sistemine yüklediği bir 

mükellefiyettir. Kişinin etrafındaki insanlarla iletişim kurabilmesi, sosyal bir varlık 

olarak toplum içinde kendini ifade edebilmesi, bireysel gelişimini tamamlayabilmesi ve 

hayatın her aşamasında başarılı olmasının yolu iyi bir ana dili eğitim ve öğretiminden 

geçmektedir (Kayaalp, 1998: 89). 
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Toplumumuzda okuduğunu anlamayan, düşündüğünü anlatamayan, kendini 

yetersiz hisseden ve bunun sonucu sosyal hayatta çekingen kalan birçok insan vardır. 

Bu sorun bireyin bütün yaşamı boyunca etkili olur. 

Ana dili öğretiminde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Cumhuriyet tarihi 

boyunca Türkçe müfredatlarında birçok değişiklik ve yenilik yapılmış ve hala da 

yapılmaktadır 

Etkin ana dili eğitimi insanın doğuştan getirdiği zihinsel alt yapıyı dikkate alan 

bir niteliğe sahip olmak zorundadır. Çünkü insandaki dil yetisi belli bir dille 

desteklendiği zaman işlerlik kazanan bir yapıdadır (Akersor, 2000: 12). 

Ana dili eğitiminde kullanılacak eserler ve kaynaklara dikkat edilmeli ve 

dikkatli seçilmelidir. Cahit Kavcar: “Edebiyat eserleri insana özgü bazı değer ve 

niteliklerin yerleşip kökleşmesi, toplumsal yaşamın ve çağın gerektirdiği değerlerin 

belirlenmesi yolunda önemli roller oynar.” (1999: 6) diyerek bu konunun önemini 

belirtmiştir. 

Ana dili eğitiminde kullanılan araç gereçler içinde en önemlisi olan ders 

kitaplarının hazırlanmasında kitabın dış görünüşü, içindekilerin müfredata ve 

öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olması gerekmektedir. Ana dili eğitim ve 

öğretiminin amaçlarından biri de kelime hazinesinin geliştirilmesidir. Çocuğun kelime 

hazinesinin gelişmesinde de ders kitaplarının önemi büyüktür. 

Anlama ve anlatma becerisi de ancak kelime hazinesini geliştirmekle olur. 

Kelime hazinesi insanların kelime öğrendikleri kelimelerin birikimi sonucu oluşur. Bu 

öğrenme ve birikim çoğunlukla Türkçe Derslerinde olmaktadır. İlköğretim İkinci 

Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 6-8 sınıflarda kelime öğretimi ile ilgili genel 

amaçlar içinde “Okuduğu, dinlediği, izlediğinden hareketle söz varlığını 

zenginleştirerek dil zevki ve bilinci oluşturmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 

geliştirmeleri amaçlanmaktadır.” (MEB, 2006: 4) denilmektedir. 

Aslında yukarıda saydıklarımızı içine alan Türkçe eğitim ve öğretim 

programlarının istenilen amaçlara hizmet etmek için ne kadar yeterli olup olmadığı 

konusu en çok üzerinde durulması gereken husustur. Çünkü bu programlar bütün eğitim 
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ve öğretimin temelini teşkil eder ve yapılması gerekenler, ulaşılmak istenen amaçlar bu 

programlarda belirtilir. 

Eğitim programları hazırlanırken bazı hususlar dikkate alınmalıdır. Bu 

hususları şu şekilde sıralayabiliriz: 

“1.Toplumun eğitim felsefesi 

2.Toplumda çağdaş yaşamın gerekleri 

3.Öğrenimin ruh bilimsel temelleri 

4.Çocukların yaşlarına göre yetenekleri 

5.Alan Uzmanlarının görüşleri” (Göğüş, 1998: 340). 

Bu maddeler Türkçe Öğretim Programına uyarlarlarsak, herkesin Türkçe’yi 

doğru kullanması için öğretim programları hazırlanırken çağın gerekliliği ve değişmeler 

takip edilmelidir. Programların uygulanma aşamasında da öğrenmede hazır bulunuşluk 

düzeyi dikkate alınmalı ve eğitim ortamları uygun biçimde hazırlanmalıdır. Bütün 

bunlar yapılırken mutlaka uzman görüşlerinden faydalanılmalıdır. 

Yukarıda eğitim programının sahip olması gereken özellikleri ve bu 

özelliklerden olan amaçların hangi doğrultuda oluşturulması tavsiye ediliyor. 

Tüm bu söylenenlerden hareketle Türkçe Öğretim Programlarına bir göz atmak 

gerekir. 

Ülkemizde ana dil öğretimi çok eskiye dayanır. Bu zaman zarfında ana dil 

öğretim politikalarında ve programlarında yenilikler, değişiklikler yapılmıştır. 

Ana dili olarak Türkçe öğretimine cumhuriyet döneminde ağırlık verilmeye 

başlanmıştır. Osmanlı döneminde Türkçe ilim dili olarak görülmemesinden dolayı 

Türkçe öğretimine önem verilmemiştir, cumhuriyet döneminde ise Türkçe ilim dili 

olarak kabul edilmiştir. 1929, 1945, 1957, 1981 ve 2005 yıllarında Türkçe öğretim 

programları hazırlanmıştır. Son hazırlanan öğretim programında yapılandırmacı 

yaklaşım dikkate alınmıştır. 
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Yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kuram değil; bilgi ve öğrenmeyle ilgili 

bir kuramdır. Bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanır (Demirel, 2000: 233) Bilgiyi 

olduğu gibi almak değil bilgiyi yapılandırmaktır amaç. Alıcı bilgiyi direk almaz kendine 

göre düzenler. Herkesin zihninde bilgiyi kodlama şekli farklıdır. Öğrenci verilen 

ipuçlarından yararlanarak bilgiye kendisi ulaşır ve bilgiyi kendine göre kodlar. 

Yapılandırmacı yaklaşımın merkezinde alıcı yani öğrenci vardır. 

Yapılandırmacı eğitim ortamında hedef, öğrenenin bilgiyi temelden 

kurmasıdır. Öğrenenler sınıfa yaşantılarıyla girerler ve öğrenmeye etkin katılıp bilgiyi 

zihinsel olarak yapılandırırlar. Bu bağlamda öğrenenler kendi düşünce ve yorumlarını 

geliştirirler. Öğrenme aktarılan belli bir bilgi kümesini almayı değil, öğrenenlerin etkili 

düşünme, usa vurma, sorun çözme ve öğrenme becerilerini kazanmasını içerir (Alkan, 

Deryakulu, Şimşek, 1995: 57). 

Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim programında içerik olup olmamasından çok 

öğrenenin süreç içinde içerik ile etkileşimde bulunma ve onu anlamlandırabilmesi 

önemlidir. Öğrenenlerin ortak ilgilerinden ortak içerik belirlenir. Öğrenme yaşantıları 

konuların ya da alanların önceden belirlenmiş şekline göre değil, bireyin içinde 

bulunduğu bağlama göre düzenlenir (Erdem, 2001: 41). 

Yeni Türkçe Öğrenim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri 

dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini 

kazanmaları; bu becerilerini kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden 

geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları amacıyla hazırlanmıştır (Küçük, 2002: 130). 

Yukarıda belirttiğimiz açılardan son hazırlanan Türkçe öğretim programında 

yapılandırmacı yaklaşımın kullanılma sebeplerini de görmekteyiz. 

Programın iyi hazırlanıp hazırlanmamasının yanında bu programın öğrencide 

oluşmasını istediği kazanımlar, uygulamaya konulacak içerik, öğrenme-öğretme süreci 

ve tüm bunları denetleyecek ölçme-değerlendirmenin dikkatle incelenmesi gerekir. 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe Öğretim Programı; öğrenme, 

öğrenme-öğretme süreci ve öğretmenin rolünde önemli değişiklikler getirmeyi 

hedeflemektedir (MEB, 2005: 157). 
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Yapılan yeni program etkinliklere dayalıdır. Görsellerle daha çok desteklenmiş, 

metinler temalara göre ayrılmış, kazanım ifadesi kullanılmış, öğrenci kitapları okuma ve 

çalışma kitabı olarak ikiye ayrılmış, öğretmenlere de öğretmen kılavuz kitapları 

hazırlanmıştır. 

Programın uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunlardan bazıları 

okulların fiziki şartlarının uygun olmaması öğretmenlerin bu öğretim programındaki 

yaklaşımlara alışık olmamaları ve en önemlisi de araç-gereç ve materyal eksikliğidir. 

Tüm bunlara baktığımız zaman bu yaklaşımlarla hazırlanmış ve öğretime başka 

bir açıdan bakan bu programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçecek olan sınavların 

da aynı ölçüde kendilerini yenilemeleri gerekir. Bu çalışmamızda SBS’deki yeniliklerin 

Türkçe Öğretim Programını ölçme açısından uygunluğuna bakacağız. 
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4. UYGULANAN TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINA GENEL BİR 

BAKIŞ 

Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılından itibaren ilköğretimden başlayarak yeni 

program geliştirme çalışmaları yapmıştır. Hazırlanan programlar tamamen yeni bir 

düşüncenin eseri değildir fakat yeni bir yapılanma söz konusudur. Hazırlanan yeni 

programlar geçmişin birikiminden yararlanılarak farklı görüşler çerçevesinde 

oluşturulmuştur. 

Program geliştirme ekiple çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte titiz 

davranılmalıdır. Yapılan çalışmaların başarıya ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için de uzun 

bir zamanın geçmesi gerekir. Eğitim, ürününü en geç veren alanlardan birisidir. Bu 

yüzden programlar uygulamanın başından itibaren kişi ve kurumlarca takip edilmeli 

yetersizlikler tespit edilerek giderilmelidir. 

Türkçe Öğretimi Programı yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan öğrenciyi 

ve öğretmeni aktif olmaya teşvik eden bir öğrenme ve öğretme aracıdır. 

Türkçe Öğretim Programı temel düzeyde bazı yeniliklere imza atmıştır. Bu 

yenilikleri şöyle sıralayabiliriz. 

1. Metinlerin öğretiminde tematik yaklaşım benimsenmiştir. 

2. Okuma yazmanın öğretilmesinde bitişik eğik yazı dikkate alınmıştır. 

İlköğretim birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazı öğretilmeye başlanmıştır. 

3. Davranışçı yaklaşımın ürünü olan “hedef ve hedef davranışları” ifadeleri 

terk edilerek kazanım ifadesi kullanılmıştır. 

4. Programın gereği olarak ders kitaplarının türü ve sayısı değiştirilmiştir. 

5. Program etkinlik ağırlıklı ve yapılandırıcı yaklaşım anlayışındadır. 

6. Sürece dayalı değerlendirmeye ağırlık verilmiştir. 

7. Öğretmen kılavuz kitapları sayesinde programla ilgili öğretmenlere bilgi 

verilmiş ve rehberlik edilmiştir. 
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Bu programla birlikte öğrenmede bir dinamikleşme söz konusudur. 

“Öğrenmesini bilmeyen öğrenci yoktur; öğretmesini bilmeyen öğretmen vardır” anlayışı 

yerine “ öğretmenleşen öğrenciler yetiştirme” anlayışı önem kazanmıştır. 

Yeni programın genel ve özel amaçlarına da bakıldığında bazı değişiklikler 

görürüz. Türkçe öğretim programında on bir tane genel amaç bulunmaktadır. “ Türkçe 

Dersi Öğretim Programı ile Türk Milli Eğitimin temel amaçları ve temel ilkelerine 

uygun olarak öğrencilerin; 

1. Dilimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu 

benimsemeleri, 

2. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır 

biçimde ifade etmeleri, 

3. Türkçe’yi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 

özenli kullanmaları, 

4. Anlam, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, 

analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri, 

5. Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinlilerini seçme, 

dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları, 

6. Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek 

dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri, 

7. Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, 

bunları bir alışkanlık haline getirmeleri, 

8. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan 

gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları, 

9. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla milli ve evrensel 

değerleri tanımaları, 
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10. Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı 

olmaları ve çözümler üretmeleri, 

11. Milli, manevi ve ahlaki değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır” (MEB, 2006: 4). 

Bu amaçlar eski (1981) programla karşılaştırıldığında yeni programda kitle 

iletişim araçlarının vurgulandığını görmekteyiz. 

Türkçe Dersi Öğretim Programında genel amaçların yanında beş öğrenme 

alanına (okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi) ait amaç ve kazanımlar 

da bulunmaktadır. Programda okuma ile 5 amaç ve 52 kazanıma; yazma ile ilgili 6 amaç 

ve 42 kazanıma; konuşma ile ilgili 5 amaç ve 42 kazanıma; dinleme izleme ile ilgili 5 

amaç ve 42 kazanıma; dilbilgisi ile ilgili 6.sınıfta 2 amaç ve 16 kazanıma, 7.sınıfta 5 

amaç ve 20 kazanıma, 8.sınıfta 3 amaç ve 17 kazanıma yer verilmiştir. Yazım ve 

noktalama ile ilgili amaç ve kazanımlar üç sınıf seviyesine ayrılarak yer almıştır. 

Programda toplam 31 amaç 231 kazanım bulunmaktadır. 

 

5. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST 

TEKNİĞİ 

Ölçme: Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla veya başka 

sembollerle gösterilmesidir. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak bir 

değer yargısına ulaşma işidir. 

Eğitim ve öğretimde kullanılan etkinliklerin iyi olması kadar yapılacak 

değerlendirmenin de iyi olması gerekir. Değerlendirme olmadan eğitim-öğretimin 

başarıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda kesin yargıya varmak olanaksızdır. 

Değerlendirme sonunda varılan kararın isabetlilik derecesi, ölçme sonuçlarının 

geçerlilik ve güvenilirliğine bağlıdır 

Ortaöğretime geçiş için yapılan sınavlarda uygulanan ölçmede öğrenme 

programında verilen kazanımların elde edilip edilmediği yoklanır. Ancak kazanımların 
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tamamı değil bunları temsil edecek kazanımlar ölçülür. Burada hangi kazanımların 

ölçüleceğinin belirtilmesi çok önemlidir. Bu da soruların kapsam geçerliliği ile ilgilidir. 

Öğrencilerin başarısını değerlendirmek için yapılan sınavlardan elde edilen 

ölçümler, öğrenci başarısını yansıtmakla birlikte öğretimin verimliliğine ve etkinliğine 

yönelik bilgiler de verir. Bir derste eğer öğrenciler istenilen davranışları yeterli düzeyde 

kazanmamışlarsa bunun sebepleri araştırılmalıdır. Öğrencilerin söz konusu davranışları 

neden kazanmadıkları araştırılmalı ve bu araştırma bulguları çerçevesinde eğitim 

sistemi gerekli gözden geçirmeye tabi tutulmalıdır. 

Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme tekniklerinden bazıları; sözlü yoklama ve 

yazılı yoklama, kısa cevaplı testler, eşleştirme maddeleri, boşluk doldurma, doğru-

yanlış testleri ve çoktan seçmeli testlerdir. 

“Sözü edilen ölçme türlerinden çoktan seçmeli testlerin, değerlendirmede 

sağladığı objektiflik ve kolaylık, büyük öğrenci gruplarına uygulanabilirliği, yüksek 

kapsam geçerliliği ve gerekli koşullar sağlandığında sunduğu yüksek geçerlilik gibi 

özellikleri sebebiyle ortaöğretime geçiş, üniversitelere giriş v.b. sınavlarda bu ölçme 

aracı tercih edilmektedir.” (Yıldızlar, Alkan, 2005: 33). 

Çoktan seçmeli testler daha çok bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Yargılama, 

değerlendirme ve çözümleme gibi üst düzeydeki zihinsel becerileri tam anlamıyla 

ölçemez. 

Bilgi ölçmek için uygun olan bu ölçme tekniği becerileri ölçmede ise yetersiz 

kalmaktadır. 

Türkçe öğretimi dört temel becerinin geliştirilmesini esas alır. Bunlar; okuma, 

yazma, konuşma ve dinlemedir. 

Türkçe derslerindeki amaç, öğrenciye sadece birtakım bilgiler vermek değildir. 

Zaten ezbere bilgi vermenin öğrenciye bir faydası olmayacaktır. Çünkü çağdaş eğitimin 

amacı bireyi bilgi ile doldurmak değil, bireye bilgi edinme yolarını öğretmek olmalıdır. 

Kişi günlük hayatta karşılaşmış olduğu çeşitli problemlere kendisi çözüm 

üretebilmelidir. 
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Bireye bilgi edindirme ve bu bilgiyi kalıcı ve işlevsel hale getirme ancak kişiye 

o bilgiyi kullanma ortamı sağlamakla olur. İnsan yazmayı yazarak öğrenir ve onun 

yazma becerisini ölçmek için de aynı şekilde ona yazı yazdırmak gerekir. Diğer 

kazanımlar için de bu geçerlidir. 

Çoktan seçmeli testler, tek bir doğru sınırlamasıyla öğrencilerin yaratıcı 

düşünmelerini engellemektedir. 

Çoktan Seçmeli Testler Türkçe öğretiminin amaçlarından okuduğunu anlama, 

kelime anlamını kavrama, tahmin etme, doğru düşünme becerisi ve yazım bilgisini 

ölçebilir; ancak dinleme ve konuşma becerilerini ölçmede yetersiz kalmaktadır. Bu 

yüzden bu sınavlardaki değerlendirmeler Türkçe öğretimi ile ilgili tam ve doğru bir 

değerlendirmedir diyemeyiz. 

5.1. SBS Nedir? 

Milli Eğitim Bakanlığının 2008 yılında uygulamaya koyduğu Orta öğretim 

Geçiş Sistemi (OGES) içinde yer alan 6,7ve 8.sınıflarda belirlenen tarihlerde bir kez 

yapılan sınavdır. 

5.2. OGES Nedir? 

OGES (Ortaöğretime Geçiş Sistemi): Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yılsonu 

Başarı Puanı (YBP), Davranış Puanı (DP) olmak üzere üçayağı olan yeni bir sistemdir. 

5.2.1. OGES’in Özellikleri 

OGES’e geçişle birlikte ilköğretim okullarının not ve değerlendirme 

uygulaması değiştirilerek 100’lük puan sistemi uygulamasına geçilmiştir. Öğrencinin 

sadece derslerdeki akademik başarıları değil aynı zamanda okul içindeki tüm 

başarılarının puana dönüştüğü yeni bir uygulamadır. 

Ortaöğretim geçiş sistemi; sadece bir sınav düzenlemesi değil 2004 yılından bu 

yana kademeli olarak değişen öğretim programlarına uyum sürecinin bir devamıdır. 

Öğrenciyi tüm özellikleri, ilgi ve yetenekleriyle dikkate alan ve yönlendiren bir yapı 

göstermektedir. 
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Yeni ortaöğretime geçiş sistemiyle birlikte ilköğretim programlarının 

öğretilmesi ve okulda öğrenme artacaktır. Öğrencilerin yorum gücü ön plana çıkacaktır. 

Geliştirilen ortaöğretime geçiş modelinde eğitim ve öğretimin sınav merkezli 

olmaktan çıkarılarak okul ve öğrenci merkezli olması sağlanacaktır 

(http//oges.meb.gov.tr). 

5.2.2. OGES’in İşleyişi 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu sistem üçayak üzerine kurulmuştur. Bunlar 

Seviye Belirleme Sınavı (SBS),Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ve Davranış Puanı (DP) 

’dir. 

a) Seviye Belirleme Sınavı: 2008 yılında 6.ve 7. Sınıflara uygulandı.2009 

yılından sonra ise 6,7 ve 8.sınıflarda uygulanmaya başlandı. 

Soru sayıları haftalık ders programına göre ayarlanmıştır. Soru dağılımları şu 

şekildedir: Türkçe dersi 6.sınıfta haftada 5 saat ve SBS’ deki soru sayısı 19; 7.sınıfta 

haftalık 5 saat ve SBS’ deki soru sayısı 21; 8.sınıfta haftalık ders saati 5 ve SBS’ deki 

soru sayısı 23’tür.Ayrıca Türkçe sorularının kat sayısı da 4’tür. 

b) Yılsonu Başarı Puanı: Bu puan öğrencinin 6,7 ve 8.sınıflarında o yıl 

derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlık 

puan toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. 

c) Davranış Puanı: Bu puan ilköğretim okullarında öğrencilerin tavır, davranış 

ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren 

öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından 

otomatik olarak elde edilen puandır. 

Bu puanlama 6,7 ve 8.sınıfta ayrı ayrı yapılır. Böylece her sınıfta sınıf puanı 

hesaplanmış olur. Sınıf puanı hesaplanırken; SBS puanı %70, Yıl Sonu Başarı Puanı 

%25, Davranış Puanı %5 oranında alınarak yapılır. 

Daha sonra bu üç sınıf için hesaplanan sınıf puanları ortaöğretime yerleştirme 

puanını belirlemek için 6.sınıf puanının %25’i, 7.sınıf puanının %35’i, 8.sınıf puanının 
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%40’ı alınır. İşte bu puan ortaöğretimde öğrenci alacak okullar için esas alınacak 

puandır. 

5.2.3. OGES’in OKS’den Farkı 

Bilindiği gibi önceden beri ortaöğretime geçişte öğrenci seçiminde bazı 

kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterleri genellikle sınavlar belirliyordu. OGES’ ten 

(Ortaöğretime Geçiş Sistemi) önce OKS’ de (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) olduğu 

gibi. 

OKS’den önce yine aynı sisteme dayanan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) vardı. 

Aslında bu iki sınavın da mantığı aynıydı. Ortaöğretime geçiş için ilköğretim ikinci 

kademe 8.sınıfta bir sınav yapılır ve bu sınav doğrultusunda öğrencinin aldığı puana 

bakılarak ortaöğretime yerleştirme yapılırdı. Sınavda 100 soru soruluyor ve 120 dakika 

veriliyordu. 

OGES’te ise bu sistem içinde yapılan SBS ilköğretim ikinci kademede 6,7 ve 

8. Sınıfların üçünde de uygulanmakta böylece bu sınav süreci üç yıla yayılarak heyecan 

faktörü az da olsa azaltılmaya çalışılmış. 

Programların gelişmesi ve değişmesiyle birlikte bu programları değerlendiren 

ve ölçen sınav sorularının da programlara göre değişmesi gerektiği düşünülürse OKS 

soruları daha çok bilgi ölçmeye yönelikken SBS sorularında öğrencilerdeki bilgi 

yükünün hafiflemesi ve gereksiz bilgi kirliliğinin önlenmesi hedeflenmiştir. 

OKS’de kullanılan sorular; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal 

Bilgiler derslerini kapsarken SBS’de ise bunların yanında Yabancı Dil dersinden de 

sorular çıkmaktadır. 

OKS’nin uygulandığı dönemde ortaöğretime geçiş sürecinde sadece öğrencinin 

OKS’den aldığı puan dikkate alınırken OGES’te ise davranış notu ve yılsonu başarı 

puanları da dikkate alınarak öğrencinin sadece sınava odaklanması engellenerek okulun 

öneminin artması sağlanmıştır. 
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I. BÖLÜM 

ÇALIŞMANIN DAYANAKLARI 

 

Bu bölümde çalışmanın amacı, önemi, problem cümlesi, alt problemleri, 

varsayımları, sınırlılıkları açıklanmıştır. 

 

1.1. ÇALIŞMANIN AMACI 

Çalışmada SBS Türkçe Soruları madde (Soru) kökü tarama yöntemi ile 

taranmış, SBS Türkçe Soruları ile ilgili öğretmenlerle görüşmeler yapılmış, bütün 

bunlardan çıkan sonuçlara bakılarak SBS Türkçe Sorularının (2005) Türkçe öğretim 

programına uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

1.2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

Bilginin hızlı değişimi, bilim ve teknolojideki gelişmeler nitelikli insan 

yetiştirme ihtiyacının daha yoğun hissedilmesine neden olmuştur. Bu ihtiyaç da doğal 

olarak eğitim sistemlerinde değişimi zorunlu kılmıştır. Değişim sistemin bütününü ele 

alacak şekilde ve eğitim programları öncelikli olarak başlatılmıştır 

(http//oges.meb.gov.tr). 

Bu hızlı değişim ve gelişmeler ışığında sürekli değişen programların amacına 

ulaşıp ulaşmadığının denetlenmesi gerekir. Bu denetim mekanizması da yapılan 

sınavlardır. Bu nedenle yapılacak sınavların programla örtüşmesi gerekmektedir. 

Yapılan bu sınavlar öğrencilerin geleceği için çok önemlidir. İyi bir 

üniversitenin yolunun iyi bir liseden geçtiğini düşünür ve gidilecek liselerin meslek 

seçiminde büyük rol oynadığını göz önünde bulundurursak SBS’nin yapılan sınavlar 

içinde önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Ayrıca öğrencilerin SBS’ye ilköğretim 
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ikinci kademede her sınıfta bir kez girme hakkının olması SBS’nin önemini bir kez daha 

arttırmaktadır. 

Diğer yönden eğitimde her aşama sonrakinin başarısında önemli rol 

oynamaktadır. Öğretilen programın başarısı bir sonraki öğretim programını 

destekleyecektir. Sınavlar bu öğrenme oranlarını ölçtükleri için bu sınavların güvenilir 

ve geçerli olması çok önemlidir. 

SBS yeni uygulanmaya başlandığından henüz bununla ilgili hiç çalışma 

yapılmamıştır. 

Zerrin Çetindağ’a ait bir çalışmada 1998 – 2002 yılları arasında sınav soru 

profilleri Türkçe ders kitaplarıyla karşılaştırılmış (2003); Serra Beşkaya’ya ait bir 

çalışmada da OKS (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) Türkçe soruları 1981 Türkçe Dersi 

İkinci Kademe Müfredat Programına göre incelenmiştir (2006). 

Bu çalışmada ise 6, 7 ve 8. sınıflarda 2007-2008 ve 2008-2009 öğretim 

yıllarında uygulanan SBS’lerdeki Türkçe soruları, (2005) İlköğretim İkinci Kademe 

Türkçe Ders Programı göz önüne alınarak, soruların her sınıfın öğrenme alanlarının 

amaç ve kazanımlarına dağılımları ayrı ayrı ele alıp incelenmiştir. 

 

1.3. PROBLEM CÜMLESİ 

1. SBS Türkçe Soruları uygulanmakta olan 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe Öğretim 

Programına uygun olarak mı hazırlanmıştır? 

2. Türkçe öğretmenleri SBS Türkçe Soruları ve bu soruların programa uygun 

olup olmadığı hakkında ne düşünmektedir? 
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1.4. ALT PROBLEMLER 

Birinci problem cümlesinin alt problemleri: 

1. SBS Türkçe soruları uygulanmakta olan Türkçe Öğretim Programındaki 

okuma öğrenme alanı ile ne kadar örtüşüyor? 

2. SBS Türkçe soruları uygulanmakta olan Türkçe Öğretim Programındaki 

yazma öğrenme alanı ile ne kadar örtüşüyor? 

3. SBS Türkçe soruları uygulanmakta olan Türkçe Öğretim Programındaki 

dinleme/izleme öğrenme alanı ile ne kadar örtüşüyor? 

4. SBS Türkçe soruları uygulanmakta olan Türkçe Öğretim Programındaki 

konuşma öğrenme alanı ile ne kadar örtüşüyor? 

5. SBS Türkçe soruları uygulanmakta olan Türkçe Öğretim Programındaki dil 

bilgisi öğrenme alanı ile ne kadar örtüşüyor? 

6. SBS Türkçe soruları Türkçe Öğretim Programının tamamını ölçmek için 

yeterli mi? 

İkinci problem cümlesinin alt problemleri: 

1. Programın yaklaşımı ve SBS Türkçe sorularının hazırlanış yaklaşımının 

örtüşme düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2. Türkçe derslerinde uygulanan ölçme değerlendirmelerle ve etkinlik örnekleri 

ile SBS Türkçe Soruları paralellik gösteriyor mu? 

3. SBS Türkçe sorularında bilgi mi yoksa yorum mu daha çok ölçülüyor; bu 

programla örtüşüyor mu? 

4. SBS Türkçe sorularında görsel öğelere yer verilmesi programa hizmet ediyor 

mu? Bu görsel öğelerin kullanımı yeterli oranda mı? 

5. SBS Türkçe soruları öğrencinin Türkçe’yi doğru ve güzel kullanma 

becerisini ölçmek için yeterli mi? 
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6. SBS Türkçe sorularında yazma, dinleme/ izleme ve konuşma öğrenme 

alanlarına yönelik soru var mı? Yoksa bu durum programın tamamen ölçülmesini nasıl 

etkiliyor? 

7. Genel olarak baktığınızda SBS Türkçe sorularının olumlu ve olumsuz 

yönleri nelerdir? (en az bir olumlu ve bir olumsuz). 

 

1.5. ÇALIŞMANIN VARSAYIMLARI 

1. SBS Türkçe sorularının daha önceki ortaöğretime geçiş için kullanılan 

sınavlardan daha farklı olduğu varsayılmıştır. 

2. Yeni Türkçe öğretim programının dayandığı yapılandırmacı yaklaşım 

gereğince bu öğretim programını ölçmek için de getirilecek olan ölçme aracının 

programla örtüşmesi gerektiği varsayılmıştır. 

3. SBS Türkçe Sorularının, Türkçe Öğretim Programında yer alan 5 öğrenme 

alanı için verilen ağırlıklar dikkate alınarak hazırlanması gerektiği varsayılmıştır. 

4. Araştırma için yapılan görüşmeye katılanların soruları doğru ve içtenlikle 

cevapladıkları varsayılmıştır. 

1.6. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI 

1. Çalışma 2007-2008 ve 2008-2009 eğitim öğretim yılları arasında 6, 7, 8. 

sınıflarda yapılan SBS Türkçe sorularının incelenmesi ile sınırlıdır. 

2. Çalışmada İlköğretim İkinci Kademe (2005) Türkçe dersi öğretim programı 

esas alınmıştır. 

3. Çalışmada veri toplamak için hazırlanan mülakat soruları Giresun ili ve 

ilçelerinde görev yapan ve tesadüfi olarak seçilen yirmi Türkçe öğretmeniyle 

sınırlandırılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, evren, örneklem seçimi, veri toplama aracı, 

verilerin toplanması ve verilerin analizine yer verilmiştir. 

 

2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nicel 

araştırma yöntemi olarak tarama modeli olan madde (soru) kökü inceleme ve nitel 

araştırma yöntemi olarak da görüşme kullanılmıştır. 

 

2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini Giresun ili ve ilçelerinde bulunan okulların ilköğretim 

ikinci kademesinde görev yapmakta olan Türkçe öğretmenleri; örneklemini ise “Basit 

tesadüfi örnekleme” yöntemi kullanılarak seçilen 20 Türkçe Öğretmeni oluşturmaktadır. 

 

2.3. VERİ TOPLAMA ARACI 

Araştırmada iki türlü veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk olarak ele alınacak 

SBS Türkçe soruları madde (soru) kökündeki ifadeye bakılarak soru kitapçıklarından 

taranmış ve Türkçe öğretim programındaki amaçların kazanımlarıyla eşleştirilmiştir. 

Ayrıca sorular şekil yönünden de taranmış ve veriler elde edilmiştir. Daha sonra nitel 

araştırma yöntemi olan görüşme tekniği belirlenen öğretmenlere uygulanarak onların ele 

alınan Türkçe öğretim programı ve SBS Türkçe soruları hakkında görüşleri alınmış ve 

daha önceki yapılan tarama yöntemi, görüşme tekniği ile desteklenmeye çalışılmıştır. 
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2.3.1. Madde (Soru) Kökü Taraması 

Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da 

nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve 

oradadır. Önemli olan onu uygun biçimde gözlemleyip belirleyebilmektir (Karasar 

2006: 77). Tarama modeli ile nesne ya da olay üzerinde değişiklik yapılmadan incelenir 

ve sonuçlar ortaya konur. 

2.3.2. Görüşme (Mülakat) 

Araştırmalarda yaygın kullanılan veri toplama tekniklerden biri olan görüşme 

ya da mülakat; önceden hazırlanmış soruları sorduğu ve karşısındaki kişinin sorulara 

yanıtlar verdiği amaçlı bir söyleşidir (Kuş, 2003: 50). 

Görüşmenin diğer bir tanımı ise, önceden belirlenmiş ve ciddi bir hedefe 

yönelik yapılan, karşıdakine soru sorma yöntemiyle yanıtlar alan etkileşime dayalı bir 

iletişim sürecidir. Tanımda geçen belirtilen süreç, bu karşılıklı yapılacak iletişimin 

süreğen ve dinamik yapısını ifade eder. Bu dinamik yapı, karşılıklı bir etkileşime dayalı 

bir bağ kurmayı gerektirir. Görüşme sürecinin planlı ve amaçlı olması özelliği ise 

görüşme tekniğini, bir sohbet olmaktan farklı kılar ve onu hedeflere yönelik planlanmış 

bir veri toplama çabası yapar. Görüşmede kullanılan soru ve cevap yöntemi de veri 

toplarken bir ilişkiyi kurma ve veriye ulaşma yolu olarak nitelendirilebilir (Yıldırım, 

Şimşek, 2005: 119-120). 

Görüşmeler sosyal bir ilişkinin kurulduğu ortamlar, girilen ilişki de sosyal bir 

etkileşimdir. Dolayısıyla görüşmelerde görüşmecinin yani görüşmeyi yürütecek, 

soruları yöneltecek kişinin görüşmenin sağlıklı yürütülmesi için dikkat etmesi gereken 

bazı noktalar vardır. Görüşmelerde görüşmeci hem görüşme sırasında işbirliğini 

sağlamalı hem doğal ve nesnel olmalı hem de yargılamalardan kaçınmalı ve kendi 

fikirlerini görüşme süresince beyan etmemelidir. Görüşmecinin rolü ilk olarak durumun 

tanımlanmasına yardım etmektir. Görüşmecinin bir diğer rolü ise görüşme yapacağı kişi 

ile işbirliği yaparak onu sorulara ciddiyetle cevap verme konusunda, karşısındaki kişinin 

kendisine yöneltilen soruları doğru anlamasını sağlayıp soru ile ilişkili cevaplar vermek 
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üzere onu güdülemektir. Görüşmecinin; görüşme yapılacak kişi hazır olduğunda 

görüşmeye başlaması, ulaşılması zor kişilerle ilişki kurma konusunda yetenekli olması, 

görüşmenin gizlilik kuralına bağlı kalması, kişinin verdiği cevaplar üzerine herhangi bir 

oynama yapmaması ve görüşme sırasında kendi hakkında benzer bir olay anlatmaması 

gerekir. Bu alanda araştırmalar yapan Neuman, görüşmecilerden beklenen tüm bu 

niteliklerle ilgili olarak ‘Eğer görüşmeci doğal ve nesnel olacaksa neden bir robot ya da 

makine kullanılmıyor?’ diye sorgulamıştır. Bu soruya verilen yanıt görüşmecilerin 

sağladıkları güven ve dostça ilişkidir. Bir görüşmeci, görüşmedeki durumun 

tanımlanmasına yardım eder. Görüşme yaptığı kişinin, kendisinden istenen bilgiye sahip 

olup olmadığını kendisinden beklenilen konuyu anlayıp anlamadığını ve karşısındakinin 

soruya uygun bir cevap verip vermediğini garantileme şansı vardır. Bu sebeple 

araştırma için uygun görüşmecinin seçilmesi özenle yapılması gereken bir iştir (Kuş, 

2003: 54-55). 

Görüşmecilerin, sürece katkıları yadsınamaz ancak görüşme sırasında 

görüşmecilerin görüşmeye zarar verebilecek bir potansiyel de taşımaktadırlar. 

Bunlardan biri görüşmecinin, karşısındaki kişinin verdiği cevaplara duyabileceği 

önyargı olabilir. Görüşmeci, görüşme sırasında kendi düşüncelerini de söyleyebilir ya 

da soruları değiştirerek kendi kelimeleri ile sorabilir. Görüşmeci tarafından görüşme 

esnasında ortaya çıkabilecek bu olumsuz etkiye ‘ görüşmeci etkisi’ adı verilir. Soru 

formlarının geçerlik ve güvenirliliğini pozitif ya da negatif yönde değiştirebilecek bu 

durumu ortadan kaldırmak için görüşme sırasında kullanılacak soru formlarının standart 

olması ve görüşmecilerin iyi eğitilmeleri gerekmektedir. Görüşmecinin, cevaplayıcı ile 

kuracağı ikili ilişkinin sınırlarının net olması da önemlidir (Kuş, 2003: 50-55). Görüşme 

için önem gerektiren birçok nokta da görüşme tekniğini karmaşık ve yetenek gerektiren, 

teknik uzmanlık isteyen, yavan ve kuruluktan uzak olması gereken, güvenilir ve ciddi, 

inanç-tutum-görüşlerden arınmış olması gereken bir teknik haline getirir (Karasar, 1999: 

166). 

Görüşmenin Planlanması ve Yapılması 

Görüşmenin planlanma süreci 

● Hazırlama; görüşmenin özel amaçlarının kararlaştırılması, yönteminin 

belirlenmesi, cevaplayıcı hakkında bilgilerin edinilmesidir. 
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● Düzenleme; görüşme için uygun bir ortamın sağlanması, soruların 

hazırlanması, görüşmede yer alacak cevaplayıcı ve görüşmecinin zihinsel olarak sürece 

hazır olmasıdır. 

● Görüşmenin Yönetimi; görüşmecinin karşısındakine saygılı olması ve 

dikkatle dinlemesi, görüşmecinin cevaplayıcıyı güdülemesidir. 

● Kapanış; görüşmecinin görüşmenin sonuna gelindiğini bildirmesidir. 

● Değerlendirme; görüşmenin sıcağı sıcağına değerlendirilmesidir (Balcı, 

2001: 181). 

Görüşmenin Geçerliliği 

Görüşme soruları hazırlanırken alan eğitimi ve ölçme değerlendirme alanında 

çalışma yapmış uzman (öğretim elemanı) kişiler ve Türkçe öğretmenlerinin görüşleri 

alınmıştır. Görüşme sorularının kapsam geçerliliği dikkate alınarak hazırlanan 12 açık 

uçlu soru 8’e indirilmiştir. 

Görüşmenin Güvenirliliği 

Yapılan görüşmeler yaklaşık 15 dakika sürmüş ve veriler yazılarak kayda 

alınmıştır. Görüşmenin güvenilirliğini ölçmek için her bir soruya verilen cevaplar bir 

araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve başka bir kişi tarafından da değerlendirme 

kontrol edilmiştir. Ölçme değerlendirme alanında çalışma yapmış kişilerle birlikte 

değerlendirilmiş ve tüm sorular için ortalama %85 olarak hesaplanmıştır. 

Karşılaştırmada araştırmacı ve uzman sorunun aynı kategorisini işaretlemişse bu durum 

görüş birliği; birbirlerinden farklı kategorileri işaretlemişler veya yazmışlarsa bir görüş 

ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Yapılan çalışmada güvenilirlik hesaplaması “görüş 

birliği/ (görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100” formülü kullanarak hesaplanmış ve %85 

çıkmıştır. 

 

2.4. VERİ TOPLAMA İŞLEMİ 

Veri toplama aracı olarak hazırlanan görüşme soruları, daha önceden 

belirlenmiş Türkçe Öğretmenlerine randevu alınarak yüz yüze görüşme tekniği ile 

uygulanmış, sorulara geçilmeden önce araştırma hakkında genel bilgi verilmiştir. 
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Görüşmeler ortalama 15 dakika sürmüş; sorular görüşme sırasında açıklanarak daha 

anlaşılır olması sağlanmıştır. Öğretmenlerin cevapları yazılı olarak kayda alınmış 

görüşmelerden çıkan sonuçlarda isim kullanılmamıştır. Görüşme sırasında hiçbir 

problemle karşılaşılmamış ve öğretmenler sorulara içtenlikle cevap vermişlerdir. 

 

2.5. VERİLERİN ANALİZİ 

Veri toplama yöntemlerinden madde kökü (soru) tarama modeli ve görüşme 

tekniği kullanılmıştır. 

Görüşme tekniğinden elde edilen veriler sözel ifadelerden oluşmaktadır. 

Bundan dolayı nitel verilerin analizi, nicel verilerin analizinden oldukça farklı 

olmaktadır. 

Verilerin toplanması, verilerin işlenmesi, verilerin azaltılması, verilerin görsel 

hale gelmesi, sonuç çıkarma ve teyit etme, betimleme, analiz, yorumlama, sınıflama, 

ilişkilendirme gibi birçok işlem basamağından bahsetmişlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 

2000: 156–163). Bu çerçevede, aşağıda nitel araştırma veri analizi basamakları 

oluşturulmuştur. 

● Verilerin toplanması 

● Verilerin kodlanması 

● Kategorilerin oluşturulması 

● Verilerin kodlara ve kategorilere göre düzenlenmesi 

● Verilerin sunulması 

● Bulguların yorumlanması (Aksu, 2005: 91). 

Verilerin Toplanması: Öğretmenlere sorular yöneltilerek görüşme yapılmıştır. 

Görüşmelerdeki konuşmalar yazılarak kayda alınmıştır. Kaydedilmiştir. Tüm görüşme 

kâğıtlarına numara konmuş ve görüşülen kişilerin isimleri üzerine not alınmıştır. 
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Verilerin kodlanması: Elde edilen bilgiler incelenerek anlamlandırılan 

bölümlerin altı çizilmiştir. Her cümlenin ve paragrafın anlamca ne ifade ettiği 

bulunmuştur. Birkaç kelimeden oluşan kodlama yapılmıştır. Yapılan kodlamalar 

araştırmanın alt kategorilerini oluşturmuştur. Toplanan verilerin farklı bölümlerinde 

benzer anlamlara sahip olanlar aynı alt kategoriye kodlanmıştır. Böylece farklı 

bölümlerde yer alan anlamca ilişkili olan ifadeler bir araya getirilmiş ve 

ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Verilerin kodlama sürecinde ortaya çıkan kodlar 

üzerinde tekrar tekrar çalışılmış ve verilerin anlamlarına göre ortaya çıkan alt 

kategorilerin sayısı değiştirilmiştir. 

Kategorilerin oluşturulması: İçerik analizinde elde edilen kavramların 

birbiriyle belirli bir tema altında sınıflandırılır. Kavramların incelenmesi sonucunda 

birbiriyle olan ilişkileri ortaya çıkarılır ve bu ilişkiler daha üst düzey bir kategori ile 

açıklanır. Kategori ya da tema içerik analizinde elde edilen kavramlardan daha soyuttur 

ve geneldir (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 163). 

Bu çalışmada, ilk aşamada görüşme soruları, araştırmanın problemi ve 

görüşmenin amacı göz önünde bulundurularak kategoriler oluşturulmuştur. Bu 

kategorilerin belirlenmesi verilerin işlenmesi sürecinde de devam etmiştir. Bir önceki 

işlemde kodlanan veriler bir araya getirilerek incelenmiştir. İlk aşamada oluşturulan 

kategorilerle kodlar arasında ortak yönler tespit edilmiş ve ortak yönü olmayan kodlar 

için yeni kategori oluşturulmuştur. 

Verilerin kodlara ve kategorilere göre düzenlenmesi: Verileri kodlama ve 

kategorileri oluşturma sonucunda, toplanan veriler organize edilerek bir sistem 

oluşturmuştur. Bu sistem, kodlara ve kategorilere göre verilerin anlaşılacak bir şekilde 

açıklanmasını ve sunulmasını sağlar. 

Verilerin sunulması (Bulgular): Ham verilerin belirli kategorilere göre 

organize edilmesinden sonra, araştırma soruları ve hipotez çerçevesinde okuyucuya 

sunum gerekmektedir. Bu çerçevede veriler doğrudan kısa alıntı, yapılandırılmış özet, 

iletişim diyagramı ve hücrelerinde kelime ya da cümlelerin yer aldığı matrislerle 

okuyucuya sergilenir (Miles ve Huberman, 1998; aktaran Türnüklü: 2000). 
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Yapılan çalışmada önce madde (soru) kökü tarama yönteminin verileri analiz 

edilmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Daha sonra görüşme yöntemindeki 

öğretmenlerin görüşlerine ilişkin frekanslar tablolar halinde verilmiştir. 

Bulguların yorumlanması: Bulgular yorumlanırken, toplanan verilere anlam 

kazandırmak ve bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, neden sonuç ilişkileri kurmak, 

bulgulardan bir takım sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin 

açıklama yapılması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 174). 

Madde (soru) kökü taramasında SBS Türkçe soruları tek tek incelenerek soru 

kökü bulunmuş ve Türkçe öğretim programının amaç ve kazanımlarında taratılmıştır. 

Kazanımlarla ilişkili olan sorular işaretlenmiş ve amaç ve kazanımlara göre 

gruplandırmaya gidilmiştir. Bazı sorular birden fazla kazanım için işaretlenmiştir. 

Kazanımlara göre soru çıkma oranları tablolar halinde gösterilmiş ve yüzdelik dilimleri 

verilmiştir. Soru çıkmayan öğrenme alanları için ise genel bir açıklama yapılmış tablo 

ile belirtilmemiştir. Ayrıca soruların genel özellikleri (görsel) incelenmiş ve bununla 

ilgili yorumlar yapılmıştır. 

Madde (soru) kökü taramasından sonra yapılan görüşme tekniğinde elde edilen 

bulgular yorumlanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUM 

 

Bu bölümde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Yapılan madde (soru) kökü tarama sonuçları tablolar halinde gösterilmiş, soruların 

genel özellikleri verilmiştir. Görüşme tekniği ile elde edilen veriler her bir soru için 

incelenmiş ve verilen cevaplardan ortak yargıyı ifade eden cümleler oluşturulmuştur. 

Daha sonra, ortaya çıkan bulgular sonucunda yorumlama yapılmıştır. 

 

3.1. 2008-2009 YILLARI ARASINDA 6, 7 VE 8. SINIFLARDA YAPILAN 

SBS TÜRKÇE SORULARININ UYGULANAN TÜRKÇE 

ÖĞRETİM PROGRAMIN AMAÇLARINA GÖRE SORU 

TARAMASI VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Madde (soru) kökü taraması 2007-2008 eğitim öğretim yılında yapılan 6. ve 

7.sınıf SBS Türkçe sorularında ve 2008-2009 eğitim öğretim yılı 6, 7, 8. sınıflarda 

yapılan SBS Türkçe sorularına uygulanmıştır. Sorular incelenirken SBS A 

kitapçığından yararlanılmıştır. Uygulamada 6. sınıf için 38; 7.sınıflar için 42; 8.sınıflar 

içinse 23 soru, toplamda 103 soru incelenmiştir. Sorular sınıf ve yıllara göre ayrıldıktan 

sonra soru kökleri ele alınarak Türkçe öğretim programındaki amaç ve kazanımlardan 

taranmıştır. Tarama işlemi Türkçe’nin öğrenme alanları okuma, yazma, konuşma, 

dinleme/ izleme ve dil bilgisinde ayrı ayrı yapılmıştır. Çıkan sonuçlar yıllara ve sınıflara 

göre öğrenme alanları ve amaçlara göre tablolar halinde gösterilmiştir. 

Bulgular öğrenme alanlarına göre ayrı ayrı ele alınmıştır. Elde edilen bulgular 

şöyledir: 

Dinleme/İzleme Öğrenme Alanı: Bu öğrenme alanında toplam beş amaç ve 

42 kazanım bulunmaktadır. Bu amaç ve kazanımlar 6, 7 ve 8. sınıflar için ortak 

hazırlanmıştır. 
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Bu öğrenme alanının amaç ve kazanımlarının gerçekleşip 

gerçekleşmediklerinin ölçülüp değerlendirilmesinde çoktan seçmeli test yöntemi uygun 

değildir. Bu yüzden SBS’lerde bu öğrenme alanının amaç ve kazanımları ile ilgili soru 

sorulmamıştır. 

Konuşma Öğrenme Alanı: Bu öğrenme alanında toplam beş amaç ve 42 

kazanım bulunmaktadır. Bu amaç ve kazanımlar 6, 7 ve 8. sınıflar için ortak 

hazırlanmıştır. 

Bu öğrenme alanının amaç ve kazanımlarının gerçekleşip 

gerçekleşmediklerinin ölçülüp değerlendirilmesinde çoktan seçmeli test yöntemi uygun 

değildir. Bu yüzden SBS’lerde bu öğrenme alanının amaç ve kazanımları ile ilgili soru 

sorulmamıştır. 

Konuşma ve dinleme/izleme öğrenme alanlarından soru sorulmamış olması 

ölçmenin kapsam geçerliliğinin düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Okuma Öğrenme Alanı: Anlam bilgisi, kelime, cümle ve paragraf düzeyinde 

sorular sorulmuş. Türkçe öğretim programında okuma öğrenme alanında bulunan amaç 

ve kazanımlar kısmının bölümleri ile ilgili sorular incelenmiştir. Programda 5 amaç ve 

51 kazanım bulunmaktadır. Okuma öğrenme alanındaki amaç ve kazanımları tüm 

ilköğretim ikinci kademe için geçerli olup sınıf sınıf ayrılmamıştır. Aşağıdaki tablolarda 

da her sınıf ve her yıl için ayrı ayrı hangi amaçtan kaç soru çıktığı ve bu sayının 

yüzdelik oranları belirtilmiş, toplamda öğrenme alanından kaç soru çıktığı 

gösterilmiştir. 
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Tablo-1. Öğrenme Alanı Okuma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2008 6. Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1.Okuma kurallarını vurgulama 5 0 0 

2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 31 22 70,96 

3.Okuduğu metni değerlendirme 2 0 0 

4.Söz varlığını zenginleştirme 4 2 50 

5.Okuma alışkanlığı kazanma 9 0 0 

Toplam 51 24 47,05 

 

2008 6.sınıf SBS Türkçe sorularında okuma öğrenme alanındaki amaç ve 

kazanımlarından en fazla ikinci amaçtan çıkarken 1, 3 ve 5. amaçtan hiç soru 

çıkmamıştır. 

 

Tablo-2. Öğrenme Alanı Okuma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 6.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1.Okuma kurallarını vurgulama 5 0 0 

 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 31 16 51,61 

3.Okuduğu metni değerlendirme 2 0 0 

4.Söz varlığını zenginleştirme 4 1 25 

 5.Okuma alışkanlığı kazanma 9 0 0 

Toplam 51 17 33,33 

 

2009 6.sınıf SBS Türkçe sorularında okuma öğrenme alanındaki amaç ve 

kazanımlarından en fazla ikinci amaçtan çıkarken 1, 3 ve 5. amaçtan hiç soru 

çıkmamıştır. 
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Tablo-3. Öğrenme Alanı Okuma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2008 7.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

1.Okuma kurallarını uygulama 5 0 0 

 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 31 23 74,19 

3.Okuduğu metni değerlendirme 2 0 0 

4.Söz varlığını zenginleştirme 4 0 0 

 5.Okuma alışkanlığı kazanma 9 0 0 

Toplam 51 23 45,09 

 

2008 7.sınıf SBS Türkçe sorularında okuma öğrenme alanındaki amaç ve 

kazanımlarından en fazla ikinci amaçtan çıkarken 1, 3, 4 ve 5. amaçtan hiç soru 

çıkmamıştır. 

 

Tablo-4. Öğrenme Alanı Okuma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 7.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1.Okuma kurallarını vurgulama 5 0 0 

 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 31 19 61,29 

 3.Okuduğu metni değerlendirme 2 0 0 

4.Söz varlığını zenginleştirme 4 0 0 

5.Okuma alışkanlığı kazanma 9 0 0 

Toplam 51 19 37,25 

 

2009 7.sınıf SBS Türkçe sorularında okuma öğrenme alanındaki amaç ve 

kazanımlarından en fazla ikinci amaçtan çıkarken 1, 3, 4 ve 5. amaçtan hiç soru 

çıkmamış. 
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Tablo-5. Öğrenme Alanı Okuma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 8.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1.Okuma kurallarını vurgulama 5 0 0 

 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme 31 23 74,19 

 3.Okuduğu metni değerlendirme 2 1 50 

4.Söz varlığını zenginleştirme 4 1 25 

5.Okuma alışkanlığı kazanma 9 0 0 

Toplam 51 25 49,01 

 

2009 8.sınıf SBS Türkçe sorularında okuma öğrenme alanındaki amaç ve 

kazanımlarından en fazla ikinci amaçtan çıkarken 1. ve 5. amaçtan hiç soru çıkmamış. 

Tablolara genel olarak baktığımızda bütün sınıf seviye sınavlarında okuma 

öğrenme alanında en çok sorunun ikinci amaç ve kazanımlarından çıktığını görüyoruz. 

Birinci ve beşinci amacın kazanımlarından hiçbir sınıf seviyesinde soru çıkmamıştır. 

Toplam yüzdelik oranlara baktığımızda Okuma öğrenme alanından en çok 2009 8.sınıf 

SBS’de soru çıktığı en az ise 2009 6.sınıf SBS’de soru çıkmıştır. Üçüncü amacın 

kazanımlarından sadece 8. sınıf SBS’de soru çıkarken, dördüncü amacın 

kazanımlarından 2008 ve 2009 6.sınıf SBS ve 2009 8.sınıf SBS’de soru çıkmış 7.sınıfta 

hiçbir yılda soru çıkmamıştır. Bu durum ölçmeni kapsam geçerliliğini etkiliyor 

diyebiliriz. Ayrıca bütün sınıf seviyelerindeki Türkçe sorularında okuma öğrenme 

Alanında soru çıkmayan amaçların ölçülmeme sebebine test tekniğinin uygun olmaması 

denilebilir. 

Okuma öğrenme alanındaki amaçların soru çıkan kazanımları ve SBS A 

kitapçığına göre bu kazanımlardan çıkan soru numaraları aşağıda tablolarla 

belirtilmiştir. 
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Tablo-6. Okuma Öğrenme Alanı İkinci Amacının Soru Çıkan Kazanımları Ve 

Soru Numaraları Tablosu  

Kazanımlar 2008 6.sınıf 2009 
6.sınıf 

2008 
7.sınıf 

2009 
7.sınıf 

2009 
8.sınıf 

1. 2 1 1, 4 - 1 

2. 1 2 - 3 - 

3. - - 16 2 - 

4. - - - 6,16 15 

6. - - - - 9 

7. - 10 7 - - 

8. - 13 13 - - 

10. 12 19 6, 18 5, 17 7,10, 13 

11. 1 17 3 13 6 

12. - 7,11, 16 5 7 - 

13. 4, 6, 8, 12, 17 3, 8 8, 6,17 9, 9,20 12, 15, 23 

16. - - - - 11, 18 

17. 10 - - - 5 

18. - - - 8 3 

19. 14 9 2, 11 1, 8 - 

20. - 8 - - 17 

22. - - - - 19 

23. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 
13, 17 - 8, 14, 16, 

17 10 2, 3, 4, 16 

24. - 18 9, 12, 15 15 8 

26. - - 10 - - 

28. 5, 6, 11 5, 14 9 10, 13 4, 6 

29. - - - 12 - 
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Tablo-7. Okuma Öğrenme Alanı Üçüncü Amacının Soru Çıkan Kazanımları Ve 

Soru Numaraları Tablosu  

Kazanımlar 2008 6.sınıf 
soruları 

2009 6.sınıf 
soruları 

2008 7.sınıf 
soruları 

2009 7.sınıf 
soruları 

2009 8.sınıf 
soruları 

1. - - - - 20 

2. - - -  - 

 

Tablo-8. Okuma Öğrenme Alanı Dördüncü Amacının Soru Çıkan Kazanımları Ve 

Soru Numaraları Tablosu  

Kazanımlar 
2008 

6.sınıf 
soruları 

2009 
6.sınıf 

soruları 

2008 
7.sınıf 

soruları 

2009 
7.sınıf 

soruları 

2009 
8.sınıf 

soruları 

1. 7 12 - - - 

2. 5 - - - - 

3. - - - - - 

4. - - -  - 

 

Bu tablolarda da anlaşılacağı gibi bazı sorular birden fazla kazanımla ilgili 

olabilmektedir. Bundaki amaç belirli sayıdaki soru ile daha fazla kazanım ölçerek 

ölçümü genişletmektir yorumu yapılabilir. 

2.Yazma Öğrenme Alanı: Yazma öğrenme alanında toplam 6 amaç ve 42 

kazanım bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilk beşi 6, 7 ve 8.sınıflar için ortak iken 6.amaç 

ise üç sınıf seviyesine ayrılarak ele alınmıştır. Bu öğrenme alanın sadece 6.amacından 

sorular çıkmıştır. Aşağıdaki tablolarda da her sınıf ve her yıl için ayrı ayrı hangi 

amaçtan kaç soru çıktığı ve bu sayının yüzdelik oranları belirtilmiş, toplamda öğrenme 

alanından kaç soru çıktığı gösterilmiştir. 
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Tablo-9. Öğrenme Alanı Yazma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2008 6.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1. Yazma kurallarını uygulama 11 0 0 

 2.Planlı yazma 12 0 0 

 3.Farklı türlerde metinler yazma 4 0 0 

4.Kendi yazdıklarını değerlendirme 3 0 0 

5.Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı 
kazanma 10 0 0 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2 1 50 

Toplam 42 1 2,38 

 

Tablo-10. Öğrenme Alanı Yazma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 6.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

1. Yazma kurallarını uygulama 11 0 0 

2.Planlı yazma 12 0 0 

3.Farklı türlerde metinler yazma 4 0 0 

4.Kendi yazdıklarını değerlendirme 3 0 0 

5.Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı 
kazanma 10 0 0 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2 1 50 

Toplam 42 1 2,38 
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Tablo-11. Öğrenme Alanı Yazma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2008 7.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

1. Yazma kurallarını uygulama 11 0 0 

2.Planlı yazma 12 0 0 

3.Farklı türlerde metinler yazma 4 0 0 

4.Kendi yazdıklarını değerlendirme 3 0 0 

5.Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı 
kazanma 10 0 0 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2 0 0 

Toplam 42 0 0 

 

Tablo-12. Öğrenme Alanı Yazma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 7.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1. Yazma kurallarını uygulama 11 0 0 

 2.Planlı yazma 12 0 0 

3.Farklı türlerde metinler yazma 4 0 0 

4.Kendi yazdıklarını değerlendirme 3 0 0 

 5.Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı 
kazanma 10 0 0 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2 1 50 

Toplam 42 1 2,38 
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Tablo-13. Öğrenme Alanı Yazma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 8.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

1. Yazma kurallarını uygulama 11 0 0 

2.Planlı yazma 12 0 0 

3.Farklı türlerde metinler yazma 4 0 0 

4.Kendi yazdıklarını değerlendirme 3 0 0 

5.Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı 
kazanma 10 0 0 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2 1 50 

Toplam 42 1 2,38 

 

Tablolara genel olarak baktığımızda 2008 7.sınıf SBS sınavı hariç bütün sınıf 

seviyelerinde 6.amacın kazanımlarından birer soru çıktığını görüyoruz. İlk beş amaçtan 

ise hiçbir sınıf seviyesinde soru çıkmamıştır. Bu durum bu amaçların ölçülmesinde test 

tekniğinin uygun almaması şeklinde yorumlanabilir. 

Yazma öğrenme alanındaki 6. amacın soru çıkan kazanımları ve SBS A 

kitapçığına göre bu kazanımlardan çıkan soru numaraları aşağıda tablolarla 

belirtilmiştir. 

Tablo-14. Yazma Öğrenme Alanı Altıncı Amacının Soru Çıkan Kazanımları Ve 

Soru Numaraları Tablosu 

Kazanımlar 
2008 

6.sınıf 
soruları 

2009 
6.sınıf 

soruları 

2008 
7.sınıf 

soruları 

2009 
7.sınıf 

soruları 

2009 
8.sınıf 

soruları 

1. 19 - - - - 

2. - 15 - 14 22 
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Dil Bilgisi Öğrenme Alanı: Dil bilgisi öğrenme alanı amaç ve kazanımları 

sınıf seviyelerine göre ayrı ayrı ele alınmış. Buna göre 6.sınıfta 2 amaç 16 kazanım; 

7.sınıfta beş amaç 20 kazanım; 8.sınıfta ise 3 amaç ve 17 kazanıma yer verilmiştir. Bu 

öğrenme alanının amaç ve kazanımları sınıf sınıf ayrıldığı için bu öğrenme alanının 

SBS’ de çıkmış amaç ve kazanımları ile ilgili sorular sınıf sınıf incelenmiştir. 

 

Tablo-15. Öğrenme Alanı Dil Bilgisi Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2008 6.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve uygulama 7 0 0 

2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 9 0 0 

Toplam 16 0 0 

 

Tablo-16. Öğrenme Alanı Dil Bilgisi Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 6.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve uygulama 7 3 0 

2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 9 1 0 

Toplam 16 4 25 
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Tablo-17. Öğrenme Alanı Dil Bilgisi Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2008 7.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 8 1 12,5 

 2. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve uygulama 2 0 0 

 3. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla 
ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 3 1 33,33 

4. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve 
uygulama 4 1 25 

 5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik 
yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 

3 0 0 

Toplam 20 3 15 

 

Tablo-18. Öğrenme Alanı Yazma Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 7.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanı
m Sayısı 

Soru 
Sayısı % 

 1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 8 0 0 

 2. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve uygulama 2 0 0 

 3. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla 
ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 3 2 66,66 

4. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve 
uygulama 4 0 0 

 5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik 
yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 

3 0 0 

Toplam 20 2 10 
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Tablo-19. Öğrenme Alanı Dil Bilgisi Amaç Ve Kazanımları İle İlgili 2009 8.Sınıf 

Türkçe Soru Sayısı Dağılım Tablosu 

Amaç Kazanım 
Sayısı Soru Sayısı % 

 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 4 0 0 

2.Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 11 1 9,09 

3Anlatım bozukluklarını belirleme ve 
düzeltme 2 0 0 

Toplam 17 1 5,88 

 

Tablolar incelendiğinde 6.sınıf SBS’de dil bilgisi öğrenme alanı ile ilgili birinci 

amacın kazanımlarından hiç soru çıkmadığını, ikinci amaçtan ise 2009 SBS’de bir soru 

çıktığını görüyoruz. 7.sınıf SBS’de ikinci ve beşinci amacın kazanımlarından hiç soru 

çıkmazken 2008 7. sınıf SBS’de 1, 3 ve 4.amaçtan birer soru, 2009 7.sınıf SBS’de 3. 

amaçtan iki soru çıkmıştır.2009 8.sınıf SBS’de ise sadece ikinci amaçtan bir soru 

çıkmıştır. Bu durum dil bilgisi sorularına yeterince yer verilmediği ve dil bilgisi 

öğrenme alanının tam ölçülmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Dil bilgisi öğrenme alanındaki soru çıkan amaçlar ve kazanımları ve SBS A 

kitapçığına göre bu kazanımlardan çıkan soru numaraları sınıf sınıf aşağıda tablolarla 

belirtilmiştir. 

Tablo-20. 6. Sınıf Dil Bilgisi Öğrenme Alanı Birinci Amacından Soru Çıkan 

Kazanımları Ve Soru Numaraları Tablosu 

Kazanımlar 2008 6.sınıf soruları 2009 6.sınıf soruları 

1. - 18 

2. - 18 

5. - 4 
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Tablo-21. 6. Sınıf Dil Bilgisi Öğrenme Alanı İkinci Amacından Soru Çıkan 

Kazanımları Ve Soru Numaraları Tablosu 

Kazanımlar 2008 6.sınıf 
soruları 2009 6.sınıf soruları 

3. - 6 

 

Tablo-22. 7. Sınıf Dil Bilgisi Öğrenme Alanı Birinci Amacından Soru Çıkan 

Kazanımları Ve Soru Numaraları Tablosu  

Kazanımlar 2008 6.sınıf soruları 2009 6.sınıf soruları 

1. 21 - 

 

Tablo-23. 7. Sınıf Dil Bilgisi Öğrenme Alanı Üçüncü Amacından Soru Çıkan 

Kazanımları Ve Soru Numaraları Tablosu 

Kazanımlar 2008 6.sınıf soruları 2009 6.sınıf soruları 

1. 20 - 

2. - 18 

3. - 4 

 

Tablo-24. 7. Sınıf Dil Bilgisi Öğrenme Alanı Dördüncü Amacından Soru Çıkan 

Kazanımları Ve Soru Numaraları Tablosu  

Kazanımlar 2008 6.sınıf soruları 2009 6.sınıf soruları 

1. 19 - 
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Tablo-25. 8. Sınıf Dil Bilgisi Öğrenme Alanı İkinci Amacından Soru Çıkan 

Kazanımları Ve Soru Numaraları Tablosu  

Kazanımlar 2009 8.sınıf soruları 

3. 21 

 

Tablo-26. İncelenen SBS’lerde Soru Çıkan Öğrenme Alanları Amaç Ve 

Kazanımlarından Soru Çıkma Oranları 

Sınavlar 
Okuma 

öğrenme alanı 
% 

Yazma öğrenme 
alanı % 

Dil bilgisi 
öğrenme alanı 

% 

2008 6.sınıf SBS 47,05 2,38 0 

2009 6.sınıf SBS 33,33 2,38 25 

2008 7.sınıf SBS 45,09 0 15 

2009 7.sınıf SBS 37,25 2,38 10 

2009 8.sınıf SBS 49,01 2,38 5,88 

 

Tüm bu sonuçlara ve soru sorulan öğrenme alanlarında soru çıkma oranlarına 

baktığımız zaman en fazla soru çıkma oranının okuma öğrenme alanında olduğunu en 

az ise yazma alanında olduğunu görüyoruz. Bütün sınıf seviyelerindeki SBS’lerde bu 

sonuca ulaşılmaktadır. Bu durum Türkçe sorularında yazma ve dilbilgisine yeterli 

ağırlığın verilmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tüm bunların dışında sorulardaki görsel öğe kullanımını incelediğimiz zaman 

şu sonuçlar çıkmakta. 
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Tablo-27. SBS Türkçe Sorularında Görsel Öğe Kullanma Oranları 

Sınavlar Soru sayısı 
Görsel öğe 
kullanılan 

soru 
% 

2008 6.sınıf SBS Türkçe soruları 19 11 57,89 

2009 6.sınıf SBS Türkçe soruları 19 9 47,36 

2008 7.sınıf SBS Türkçe soruları 21 13 61,90 

2009 7.sınıf SBS Türkçe soruları 21 5 23,80 

2009 8.sınıf SBS Türkçe soruları 23 11 47,82 

 

Görüldüğü gibi önceki sınav sistemlerine göre SBS’de görsel öğelere önem 

verilmiş ve kullanılmaya çalışılmıştır. En fazla görsel 2008 7.sınıf SBS Türkçe 

sorularında kullanılırken en az ise 2009 7.sınıf SBS Türkçe sorularında kullanılmıştır. 

Görsel öğe kullanımı ile soruların daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır 

diyebiliriz. 

 

3.2. 2008-2009 YILLARI ARASINDA 6,7 VE 8. SINIFLARDA YAPILAN 

SBS TÜRKÇE SORULARININ UYGULANAN TÜRKÇE 

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ HAKKINDAKİ 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE ÇIKAN SONUÇLARIN 

YORUMLANMASI 

2008-2009 yılları arasında 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılan SBS Türkçe sorularının 

programla örtüşme düzeyine ilişkin düşüncelerini belirlemek amacı ile Giresun ili ve 

ilçelerinden tesadüfen seçilen 20 Türkçe öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği ile öğretmenlere yöneltilen sorular ve verdikleri 

cevaplar yazılarak kaydedilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Daha 

sonra verilerin kodlanması, kategorilerin oluşturulması, verilerin kodlara ve kategorilere 

göre düzenlenmesi, verilerin sunulması ve bulguların yorumlaması aşamaları sırasıyla 

yapılmıştır. Öğretmenlere ilişkin frekanslar bir tablo halinde toplanmıştır. Bu tabloda 
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öğretmenlerin alt kategorilere göre verdikleri cevaplara ilişkin analizlere yer verilmiştir. 

Tablolardaki değerlere göre yorumlar yapılmıştır. 

Öğretmenlerin “Programın yaklaşımı ve SBS Türkçe sorularının hazırlanış 

yaklaşımının örtüşme düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevaplara ilişkin analiz sonuçları tablo-28’de verilmiştir. 

 

Tablo-28. Programın Yaklaşımı Ve SBS Türkçe Sorularının Hazırlanış Yaklaşımı 

Kategoriler Açıklama Frekans % 

Olumlu Program yorum ağırlıklı, ezber istemiyor. 
Türkçe Soruları da bu mantıkla hazırlanmış. 13 65 

Olumsuz 
Hep okuma ve anlama Ağırlıklı sorular var, oysa 
program dil bilgisi konularını da geniş biçimde 
içeriyor. Programda bilgi de var. 

7 35 

 

Tablo-28’de görüldüğü gibi öğretmenlerin büyük çoğunlu (%65) program ve 

SBS Türkçe sorularının hazırlanış yaklaşımının örtüştüğünü düşünürken, Bir kısmı 

(%35) örtüşmediği görüşündedirler. Bu durum öğretmenlerin genelinin Türkçe 

sorularının hazırlanış yaklaşımını beğendikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo-29’da Öğretmenlerin “Türkçe derslerinde uygulanan ölçme 

değerlendirmelerle ve etkinlik örnekleri ile SBS Türkçe Soruları paralellik gösteriyor 

mu?” sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. 
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Tablo-29. Derslerdeki Ölçme Değerlendirme Ve Etkinlik Örnekleri İle SBS Türkçe 

Sorularının Karşılaştırılması 

Kategoriler Açıklama Frekans % 

Gösteriyor 

Çalışma kitaplarındaki kimi etkinlikler SBS’ de hiç 
değiştirilmeden Türkçe sorusu olarak kullanıldı. 
Bazı etkinliklere yakın sorular da çıktı. Biz de 
derslerimizde SBS düzeyinde sorular hazırlıyoruz. 

3 15 

Sadece dil 
bilgisinde 
gösteriyor 

Dil bilgisi etkinlikleri ile çıkan sorular birbirine 
yakındı ancak okuma ve yazma ile ilgili etkinlikler 
çok farklı, özellikle yazma ile ilgili ölçme 
değerlendirme ve etkinlikler genellikle 
kompozisyon ağırlıklı 

8 40 

Hiç 
göstermiyor 

 
 
 

Türkçe derslerinde yazmada kompozisyon ölçme 
değerlendirme için önemli iken SBS’de bu 
sorulamıyor. Kitaplardaki Etkinlikler çok uzun ve 
zaman istiyor ve etkinliklerde çoktan seçmeli 
testlere çok az yer verilmiş. SBS ise Sadece çoktan 
seçmeli Test tekniği ile hazırlanmış. 

9 45 

 

Tablo-29’da görüldüğü gibi öğretmenlerin %45’i Türkçe derslerindeki 

etkinlikler ve ölçme değerlendirmeler ile SBS Türkçe sorularını paralellik 

göstermediğini düşünürken % 40’ı sadece dilbilgisi sorularında paralellik olduğunu % 

15’i ise paralellik gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Tablo-30’da Öğretmenlerin “SBS Türkçe sorularında bilgi mi yoksa yorum mu 

daha çok ölçülüyor; bu programla örtüşüyor mu?”sorusuna verdikleri cevaplar analiz 

edilmiştir. 



47 

 

 

Tablo-30. SBS Türkçe Sorularındaki Bilgi Ve Yorum Ağırlıkları Ve Programla 

Örtüşme Düzeyi 

Kategoriler 
Açıklama 

 
Frekans % 

Yorum daha fazla ölçülüyor ve programla 
örtüşüyor. 8 40 

Örtüşüyor 
Hem yorum hem bilgi aynı oranda ölçülüyor. 
Programla örtüşüyor. 1 5 

Örtüşmüyor Daha çok yorum ölçülüyor bilgiye çok az yer 
veriliyor. Programla örtüşmüyor. 11 55 

 

Tablo-30’de görüldüğü gibi öğretmenlerin çoğunluğu (%55) bilgiye az yer 

verildiği için soruların programla örtüşmediğini söylerken öğretmenlerin %5’i bilgi ve 

yorum aynı oranda ölçüldüğü için %45’i de yorum daha fazla ölçüldüğü için programla 

örtüştüğünü söylemişlerdir. 

Tablo-31’de Öğretmenlerin “SBS Türkçe sorularında görsel öğelere yer 

verilmesi programa hizmet ediyor mu? Bu görsel öğelerin kullanımı yeterli oranda mı?” 

sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilmiştir 

 

Tablo-31. SBS Türkçe Sorularında Görsel Öğelerin Kullanımı Ve Kullanım 

Düzeyi 

Kategoriler 
Açıklama 

 
Frekans % 

Hizmet ediyor 
yeterli oranda, 

Eski sınavlardaki sorularda pek yer 
verilmiyordu, SBS Türkçe sorularında ise 
kullanılması gayet iyi oldu ve yeterli oranda 
kullanılıyor. 

16 80 

Hizmet ediyor, 
yeterli oranda 

değil 

Görsel öğelerin kullanılması oldukça iyi oldu, 
çocuğun her yönden anlaması açısından iyi 
ancak hep siyah beyaz olması ve sayısının az 
olması olumsuz yönü. 

4 20 
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Tablo-31’de öğretmenlerin %80’i görsel öğeleri program açısından olumlu ve 

kullanım oranını yeterli bulurken %20’si ise görsellerin kullanımının program açısından 

iyi olduğunu fakat sayı ve nitelikleri bakımından yetersiz olduğunu söylemişlerdir. 

Tablo-32’de öğretmenlerin “SBS Türkçe soruları öğrencinin Türkçe’yi doğru 

ve güzel kullanma becerisini ölçmek için yeterli mi?”sorusuna verdikleri cevaplar analiz 

edilmiştir. 

 

Tablo-32. SBS Türkçe Sorularının Türkçe’yi Doğru Ve Güzel Kullanma Becerisini 

Ölçme Düzeyi 

Kategoriler 
Açıklama 

 
Frekans % 

Yeterli değil 

Bu sınav sistemi çoktan seçmeli test tekniği ile 
yapıldığı için konuşma ve yazma gibi temel 
becerileri ölçemiyor. Bu açıdan Öğrencinin 
Türkçe becerisini yeterince ölçemez 

20 100 

 

Tablo-32’den de anlaşılacağı gibi öğretmenlerin tamamı bu sınav sistemindeki 

Türkçe sorularının Türkçe’yi ölçme becerisinin yetersiz olduğu görüşündeler. 

Tablo-33’de öğretmenlerin “SBS Türkçe sorularında yazma, dinleme/ izleme 

ve konuşma öğrenme alanlarına yönelik soru var mı? Yoksa bu durum programın 

tamamen ölçülmesini nasıl etkiliyor?”sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. 

Tablo-33. SBS Türkçe sorularında yazma, dinleme/izleme ve konuşma öğrenme 

alanlarından soru olup olmadığı ve bu durumun programı nasıl etkilediğine dair 

analiz 

Kategoriler 
Açıklama 

 
Frekans % 

Soru yok, 
program 
tamamen 

ölçülmüyor. 

Çoktan seçmeli test tekniği bu öğrenme alanlarını 
ölçemez ancak programda bunlar yer alıyorsa bu 
öğrenme alanlarının da mutlaka ölçülmesi gerekir. 
Sınavda ölçülmediği için program tamamen 
ölçülüyor diyemeyiz. 

20 100 
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Tablo-33’e baktığımız zaman öğretmenlerin tamamı bu öğrenme alanından 

soru çıkmadığını ve bu durumun programın tamamının ölçülmesi açısından bir eksiklik 

olduğunu söylemişlerdir. 

Tablo-34’de öğretmenlerin “Genel olarak baktığınızda SBS Türkçe sorularının 

olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? (en az bir olumlu ve bir olumsuz) “sorusuna 

verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. 

 

Tablo-34. SBS Türkçe Sorularının Olumlu Ve Olumsuz Yönleri 

Kategoriler 
Açıklama 

 
Frekans % 

Öğrencinin yorum yeteneğini ölçmesi 7 35 

Görsel öğelere yer verilmesi 5 25 

Öğrencinin anlayacağı soruların sorulması 7 35 Olumlu 
6, 7 ve 8. sınıfın her birinde sınav yapılarak 
tüm ikinci kademe Türkçe öğretim 
programının ölçülmesi 

1 5 

Yorumun fazla, bilgi sorusunun ise az 
sorulması 8 40 

Her alandan soru çıkmaması 11 55 Olumsuz 
Görsellerin diğer derslerin sınav sorularına 
oranla az kullanılması ve görsellerin renksiz 
olması  

2 10 

 

Tablo-34’e baktığımızda öğretmenlerin SBS Türkçe sorularında en fazla 

beğendikleri şeyin soruların öğrencinin yorum yeteneğini ölçmesi olduğunu 

görmekteyiz. Yine öğretmenlerin SBS Türkçe sorularının en olumsuz yönü olarak her 

alandan soru çıkmamasını belirttiklerini görmekteyiz. 

Görüşmeden çıkan bulgulara bakıldığında öğretmenlerin her alandan aynı 

ölçüde soru çıkmamasını ve bu sınav tekniği ile Türkçe becerilerin tamamının 

ölçülemeyeceği konusunda ortak bir fikirleri olduğu söylenebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

4.1. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada kullanılmak üzere yapılan iki araştırmanın sonuçları şöyledir: 

1. Sorular görsellerle desteklenerek daha açık ve anlaşılır hale getirilmeye 

çalışılmıştır. Türkçe sorularının hepsi programdaki amaçlarla ilişkilendirilmiştir, 

programla örtüşmektedir. Sorular öğrenci seviyesine uygun hazırlanmıştır. 

Öğretmenler SBS Türkçe Sorularında kullanılan görsel öğeleri beğendiklerini 

bunun programa hizmet ettiğini ve yeterli düzeyde olduğunu düşünmektedirler ve SBS 

Türkçe sorularının hazırlanış biçiminin de yapılandırmacı yaklaşım olmasını 

beğenmektedirler. 

Bu sonuca göre SBS Türkçe sorularının tamamı en az bir kazanımla 

ilişkilendirilmiştir. Sorularda öğrencilere göre hazırlanmış ve öğrenciyi yoruma 

yöneltecek ve analiz yapmasını sağlayacak sorular sorulmuştur. Görsel öğelerin 

kullanımı ile sorular daha anlaşılır hale getirilmiş ve böylece yapılandırmacı yaklaşımın 

ilkelerine de uyulmaya çalışılmıştır. 

Yalın “Eğer öğretimimiz sadece anlatımdan meydana geliyorsa öğrencilerimiz 

duyduklarını %20’sini hatırlayacaklardır. Görsel materyallerin kullanımı 

öğrettiklerimizin %50’sinin hatırlanmasına katkı sağlayacaktır” (2001: 82) Diyerek 

görsel öğe kullanımının önemini vurgulamıştır. 

Yapılandırıcı dil öğretim yaklaşımı ülkemizde 2004 yılından itibaren Türkçe 

Öğretim Programında temel alınmaya başlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım merkeze 

alınmakla birlikte, çoklu zekâ ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim 

yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. Ayrıca Türkçe öğrenme süreci gelişimsel, sosyal 

ve etkileşimsel olarak ele alınarak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır (Güneş, 2009: 7). 
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2. Öğretmenlerin çoğunluğu derslerdeki ölçme değerlendirme ve kitaplardaki 

etkinlik örneklerinin SBS Türkçe soruları ile uyuşmadığını çünkü Türkçe derslerinde 

genellikle kompozisyon yazma, konuşma yapma gibi etkinlik ve ölçümlerle öğrencinin 

değerlendirildiğini derslerde yapılan sınavların genellikle klasik olduğunu bu yüzden 

SBS Türkçe sorularının etkinlik ve ölçme değerlendirmelerle uyuşmadığını söylerken, 

çoğunluğa yakın bir kısım ise dil bilgisi alanında uyuşmanın olduğunu 

düşünmektedirler. Öğretmenlerin tamamı SBS Türkçe sorularının Öğrencinin Türkçe’yi 

doğru ve güzel kullanma becerisini ölçmek için yeterli olmadığını düşünmektedir.  

Yapılan soru tarama sonuçlarında konuşma, öğrenme alanından soru çıkmamış 

olduğu, yazma öğrenme alanından da az soru çıktığı görülmektedir. Testlerin Türkçe’yi 

doğru ve güzel kullanma becerisini ölçmediğini buradan da anlayabiliriz. 

Gültekin (2006: 36) de yapılandırmacı kurama göre ölçme ve değerlendirmenin 

öğrenme ölçülmesinden çok bilginin oluşturulması sürecinin üzerinde durulmasını 

vurgular. 

Bazı derslerde, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmede yoklanan 

davranışlar çoğunlukla bilgi ve kavrama düzeyinde olduğundan, öğrencilerin bu 

derslerdeki başarılarını ölçmede çoktan seçmeli test tekniğinin kullanımı uygun olabilir. 

Ancak öğretim amaçlarına bağlı olarak Türkçe dersi diğer derslere oranla daha değişik 

bir yapıya sahip olduğu için Türkçe öğretiminde çoktan seçmeli test tekniğini 

kullanmanın uygun olduğunu söyleyemeyiz. Çoktan seçmeli testler, öğrencinin 

düşüncelerini ortaya koyma yetenekleri ile analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki 

davranışlarını ölçmeye pek uygun değildir. Çoktan seçmeli testler, öğrenciyi yaratıcılığa 

yöneltecek, bağımsız ve özgün fikirler ortaya koymaya teşvik edecek bir yapıya sahip 

değildir. Anlama ve anlatma becerilerinin ağırlıkta olduğu Türkçe dersleri, çocuğun 

yaratıcılık yeteneğinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve çocuğun güdülenmesi için 

uygun ders olma özelliği taşımaktadır (2004: 205). 

1999 yılında Türk Dil Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun 

bir basın toplantısında; “Sınavlarda kullanılan test sisteminin Türkçe’yi bozduğunu, test 

sisteminin eğitimimizde ilkokula kadar indiğini, dershanelerin çocukları sadece test 

sistemine yönlendirdiğini, test sorularını cevaplandıran öğrencilerin cümle kurmaları 
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bile gerekmediğini” söyleyerek test tekniğinin Türkçe eğitimindeki olumsuz etkilerini 

dile getirmiştir. 

Ömer Naci Soykan ise, “Bazı liselere ve üniversitelere giriş sınavlarının, bu 

sınavlar öncesindeki eğitimi tümüyle etkilediğini, bu eğitimde sözel sayısal ayırımı 

yapmaksızın öğrenciye yalnızca bir takım işlemler yapma becerisi kazandırıldığını” 

belirterek; “Hatta bazen bu yöntem o denli vahim bir hal alıyor ki, bir Türkçe sorusuna 

cümleyi anlamaksızın doğru yanıt verme tekniği bile bulunabiliyor. Öğrenci anlayan 

değil, tıpkı programlanmış bilgisayar gibi işlem yapan bir varlık haline getiriliyor. Kim 

daha iyi işlem yapıyorsa o ödüllendiriliyor. Sonunda öğrenci bir mektup, hatta bazen 

adını bile yazmaktan aciz biri olarak üniversiteye geliyor. Ne yazık ki üniversitelerin 

sosyal dallarında bile kağıt okuma zahmetinden kurtulma ya da başka nedenlerle aynı 

sınav yöntemi bazen uygulanıyor.” (1998 293) sözleriyle bu değerlendirme şekline karşı 

çıkmaktadır. 

Test tekniği ile yapılan ölçme ve değerlendirmenin dil öğretimindeki olumsuz 

etkileri başka ülkelerde de söz konusu edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Amerikalı öğrencilerin yazma becerilerindeki gerilemenin sebeplerini araştıran 

Amerikalı eğitimciler, bunun test sorularından kaynaklandığını tespit etmişlerdir. 

Test sorularının kullanıldığı sınavların puanlamasında öğrencinin önceki 

başarısı, sınıf içerisindeki başarı durumu ve davranışları, yazı güzelliği, iyi 

kompozisyon yazabilme gibi özelliklerinin etkisi olmaz (Tekin, 1996: 149-150). 

Öğrenci, sadece sorulan sorulara verdiği cevapların doğruluğuyla orantılı olarak puan 

veya puanlar almış olur. 

Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru ve etkili bir şekilde kullanma yeteneklerini 

geliştirmek için, onlara, duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak sık sık 

anlatabilme imkânları sağlanmalıdır. Öğretmen, öğrencileri, bir sistem içerisinde ne 

kadar çok konuşturur ve onlara ne kadar çok yazılı anlatım çalışmaları yaptırırsa ve bu 

etkinlikler içerisinde onları ne kadar çok düşündürür, onların eleştiri yapmasını sağlarsa 

olumlu sonuç alması o kadar çok kolaylaşır (MEB,2000: 10). Öğretme-öğrenme 

etkinliklerinde en önemli iletişim öğesi olan dili, arzu edilir ölçü ve seviyede ifade 

vasıtası haline getirmek, her şeyden önce kişinin dili bilmesini, dili tanımasını, onunla 
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mücadeleye girişmesini ve onu yaşamasını gerektirir. Dilin, kişiye gizli kapılarını 

açması böyle deneyimlerle gerçekleşir (Aktaş ve Gündüz,2001: 60). Öğrencilerin dil 

becerilerini geliştirmek açısından, dil öğretim etkinliklerinde bu tarzda yol göstermeler, 

dil öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmenlere düşen bir görevdir. 

Yazmayı öğrenmenin en iyi yolu, bizzat yazı yazmaktır. Öğrenciler, yazılı 

anlatım becerisini ancak yazı yazarak kazanabilirler. Öğrenme -öğretme etkinliklerinde 

yazma çalışmalarına yeterince yer verilmemesi, öğrencilere yazı yazdırma yoluna çok 

az gidilmesi, öğrencilerde bu tür becerilerin gelişimini engeller. Öğrencilerin yazdıkları 

yazıların, kompozisyonların, onların yazılı anlatım becerilerinin gelişimine hizmet 

edebilmesi, öğrencilerin, yazılarındaki yanlışlıkları bilmelerine bağlıdır. Test tekniğiyle 

öğrencilerin dil becerilerini ölçmeye çalışmak, bu türden bir uygulamaya da fırsat 

bırakmamaktadır. 

3. Türkçe sorularının büyük çoğunluğu okuma öğrenme alanından çıkmış, 

ancak bu alanın Şiir anlam düzeyindeki kazanımından sadece 2008 7.sınıf SBS’de bir 

soru çıkmıştır. Okuma Öğrenme alanındaki soruların tamamına yakını yoruma dayalı 

sorulardır. 

Öğretmenlerin çoğunluğu SBS Türkçe sorularında yorum sorusunun fazla 

olduğunu ve bunun programla örtüşmediği, bilginin de olması gerektiği görüşündeler. 

Güneş Dershanesi de SBS Türkçe soruları ile ilgili yaptıkları değerlendirmede 

Türkçe testinde yer alan soruların daha çok okuduğunu anlama, görsellerden yola 

çıkarak yorum yapabilme becerisini ölçen sorular olduğunu belirtmişlerdir 

(www.gunesdershanesi.com). 

Kitap okumayı alışkanlık haline getirmek, insanın kişisel gelişimi için çok 

önemli olduğu gibi, girilen sınavlarda da yüksek puan almaya da yardımcı olmaktadır. 

Düzenli kitap okumanın sayısız faydaları arasında hiç kuşkusuz kavrama kabiliyetini 

geliştirmesi, konulara bütüncül bakabilmeyi sağlaması, okuduğunu daha hızlı anlama ve 

hızlı okumaya yaptığı katkı sayesinde, sınavlarda kitap okuyanların daha rahat olduğu, 

daha başarılı olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Özellikle Türkçe sorularında 

kitap okumaya yönelik paragraf soruları bulunmakta ve bu sorularda başarılı 

görülenlerin kitap okuma alışkanlığı kazandıkları düşünülmektedir. Öğrencilerin kitap 

okuyup okumadıklarını tespite yönelik paragraf soruları yerine önceden belirlenen 
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kitaplarla ilgili SBS sorusu sorulabilir ya da SBS’de puan değeri olan bir bölüm 

oluşturulup okuduğu kitaptaki başarısına göre öğrencileri puan verilebilir. Bu sayede 

öğrencilerin her yıl en 10 kitap okumaları sağlanmış olur. Bu kitapların seçiminde 

uzmanların öğrenci seviyesini dikkate alarak öğrencilerin beğendikleri/beğenecekleri 

kitap ve yazarlara yer vererek okuma alışkanlığı kazanan öğrenciler olmaları da 

sağlanmış olur (www.edebiyatalemi.com). 

4. Öğrenme alanı dinleme/izleme ve Konuşmadan incelenen hiçbir SBS’de 

soru çıkmamıştır. 

Öğretmenlerin tamamı da yazma, dinleme/izleme ve konuşma öğrenme 

Alanından soru çıkmadığını ve bu durumun programın tamamen ölçülmesini olumsuz 

etkilediğini düşünmektedir. 

Etkili iletişim becerilerini kazanabilme dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

olarak sınıflandırılan dört temel beceri alanı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dinleme ve 

okuma anadilinde anlama gücüne yönelik (alıcı dil) beceriler konuşma ve yazma ise 

anlatım gücüne yönelik (verici dil) becerileridir. Türkçe öğretimin temel amacı 

öğrencileri anadillerinin bu beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmaktır (Topbaş, 1998: 

17). 

Uğur Dershaneleri Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı SBS uygulamasının 

başından beri halen taranmamış kazanımların olması SBS ruhuna aykırı bir durum 

olduğunu belirtti (http//internettv. turceblog.com). 

Öğretimin değerlendirilmesi için yapılacak değerlendirmelerde bütün 

davranışların değerlendirmeye tabi olması gerekir; yani öğretimin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılacak bir sınavda bütün davranışların sınav kapsamına alınması gerekir 

(Baykul, 2009: 10). 

5. Öğretmenler SBS Türkçe sorularının olumlu yönlerini yorum yeteneğini 

ölçen soruların hazırlanışının güzel olması, öğrencilerin anlayacağı soruların olması ve 

görsel öğelerin kullanılması; olumsuz yönlerini ise her alandan soru çıkmaması, 

yorumun fazla iken bilgi sorusunun az olması, bir kısmı da görsellerin az ve renksiz 

olması olarak belirtmişlerdir. 
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4.2. ÖNERİLER 

Bu araştırmaların sonucuna göre önerilerimiz şöyle sıralanabilir. 

1. Sınavlar ve sınavların sonuçları programların değerlendirilmesi açısından 

önemli olduğu için bu sınavlardaki soruların programı tamamen ölçmesi gerekmektedir. 

Çoktan seçmeli test tekniği Türkçe öğretim programındaki bütün alanları ölçmek için 

yeterli bir teknik değildir. Dinleme/izleme ve konuşma öğrenme alanlarını da kapsayan, 

öğrenciyi Türkçe’nin her alanında ölçen bir değerlendirme sistemi getirilmelidir. Mesela 

İngiltere’de dil eğitimi için yapılan IELTS sınavında ayrı ayrı yazma, dinleme, okuma 

ve konuşma alanları ölçülmekte ve bu sınav geniş kitlelere uygulanabilmektedir. 

2. SBS Türkçe sorularının tamamının amaç ve kazanımlarla ilgili olması 

olumlu bir yön iken tüm bu sınavlarda hiç soru çıkmamış amaç ve kazanımların da 

dikkate alınması gerekmektedir. 

3. Soruların genellikle yorum ağırlıklı olması öğrencinin anlama seviyesini 

ölçmesi açısından olumludur ancak sadece yoruma dayalı bir ölçme ve değerlendirme 

doğru ve geçerli bir ölçme değerlendirme olmayacaktır. Öğrencilerin daha sonraki 

öğrenim hayatlarında kullanacakları bilgileri ölçen sorulara da yer verilmelidir. 

Özellikle dil bilgisi öğrenme alanında öğrencinin gramer bilgisini de ölçen sorulara 

yeterli oranda yer verilmelidir. 

4. Dilbilgisi ve yazma öğrenme alanlarındaki amaç ve kazanımlar Türkçe 

derslerinin ölçülüp değerlendirilmesinde sınavların ortalama %50’sini oluşturmakta, 

özellikle kompozisyon soruları ile öğrencilerin düşündüklerini anlatabilmelerinin 

yanında bu anlatımı Türkçe’nin kurallarına uygun yazma ve noktalama kurallarına 

uyma becerileri de ölçülmektedir. Bu açıdan yazım ve noktalama işaretleri ile ilgili 

sorulara biraz daha ağırlık verilmelidir. Böylece Türkçe derslerindeki ölçme 

değerlendirme ile SBS’deki ölçme değerlendirme örtüşmüş olur. 

5. Ders kitaplarındaki etkinlik örnekleri SBS Türkçe soruları ile örtüşmektedir 

ancak bu etkinliklerin bir kısmı da çoktan seçmeli test tekniğine uygun hazırlanmalıdır. 

Tema sonu değerlendirme sorularında önceki yıllarda çıkmış SBS Türkçe sorularına da 

yer verilmelidir. 
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Ek-1: Türkçe Dersi (2005) Öğretim Programı 6, 7, 8. Sınıflar Özel Amaçları 
6, 7, 8. SINIFLAR ÖĞRENME ALANI: DİNLEME/İZLEME 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Dinleme/izleme kurallarını 
uygulama 
1. Konuşmacının sözünü 
kesmeden sabır ve saygıyla 
dinler. 
2. Başkalarını rahatsız 
etmeden dinler/izler. 
3. Dinlenenle ilgili soru 
sormak, görüş bildirmek için 
uygun zamanda söz alır. 
4. Dinleme/izleme 
yöntem ve tekniklerini 
kullanır. 
 
 
 
 

 Grup tartışması: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup bir 
sorun (yaşanılan bölgedeki çevre kirliliğine çözüm aramak, 
batmakta olan şirketlerini kurtarmak, bireysel başarılarını 
arttırmak vb) belirleyerek tartışır. Tartışma sırasında grup üye-
leri dinlediklerinden hareketle konuşmalarını yaparlar (bk. 
Kılavuz). 

 “Sabır Küpüm Çatlamaz!”: Öğretmen öğrencilerden bir 
tartışma konusu belirlemelerini ister. Öğrenciler, belirledikleri 
konuyla ilgili bir hafta boyunca araştırma yaparak konuya ha-
zırlanır. Tartışma yapılmadan önce izleyicilerin arasından üç 
kişilik bir grup oluşturulur (Bu grup gizlice seçilmeli ve 
seçilenler dışında kimsenin haberi olmamalıdır). Bu grubun 
görevi tartışma sırasında konuşmacıların heyecanını artıracak, 
dinleyicilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmaktır. 
Tartışma sırasında bu üç kişilik grubun yaptıklarına en güzel 
yaklaşımda bulunan tartışma grubu başarılı sayılır. 

 “Kendini İzleme”: Öğrencilerin dinleme sürecindeki gö-
rüntüleri kamerayla kaydedilir ve kendilerine izletilir. 

 “Çalar Saat”: Öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak 
ikiye ayrılır. Gruplardan biri dinlerken, diğer grup 
arkadaşlarını gözlemler. Gözlenen öğrencilerin dinleme 
sırasındaki tutumları ile ilgili notlar alınır. Gruplar 10 
dakikalık süre sonunda saatin çalmasıyla rol değiştirir. 
Dinleme sonrası alınan notlar paylaşılır.  

[!] 1. 4. Her dinleme/izleme etkinliği 
belirli bir yöntem ve tekniğe göre 
yapılmalı, her etkinliğin farklı bir 
yöntemle yapılmasına özen 
gösterilmelidir. 

 Dinleme/izleme kurallarını 
uygulamayla ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; performans değer-
lendirme formları, süreç gelişim 
dosyaları, öz değerlendirme formları, 
gözlem formları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: DİNLEME/İZLEME 
AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme 
1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle 
kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 
2. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar 
kelimeleri fark eder. 
3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu 
belirler. 
4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana 
duygusunu belirler. 
5. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı 
fikirleri/duyguları belirler. 
6. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, 
zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili 
unsurları belirler. 
7. Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç 
ilişkilerini belirler. 
8. Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç 
ilişkilerini belirler. 
9. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü 
anlamları bulur. 
10. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve 
mantık akışı içinde özetler. 
11. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular 
oluşturur. 
12. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara 
cevap verir. 

 Eşleştirme: Dinlenende/izlenende geçen 
kelimeler eş, yakın ya da zıt anlamlısıyla 
eşleştirilir (1. kazanım). 

 “Beğendim, çünkü..”: Dinlenilenlerin/iz-
lenilenlerin beğenilme sebebinin açıklandığı 
bir çizelge hazırlanır (bk. Kılavuz). 

 Soru bankası oluşturma: Dinlenenle/iz-
lenenle ilgili sorular hazırlanır. Hazırlanan 
sorular bir kutuda toplanır. Kurada seçilen 
soru nitelikli bulunursa, hazırlayan ve ce-
vaplayan alkışlanır. Bunlar arasından 
seçilenler cevaplandırılır (11. kazanım). 

 Film İzliyoruz: Kazanımlara yönelik 
olarak hazırlanan çalışma kâğıtları izlenen 
çizgi filmden/ filmden/animasyondan ha-
reketle doldurulur. İzlenenlerden yola çıkıla-
rak grup içinde kısa konuşmalar yapılır (bk. 
Kılavuz). 

 Sorulara yönelik dinleme: Dinlenecekle-
re/izleneceklere yönelik olarak hazırlanan so-
rular, daha önceden oluşturulan gruplara 
dağıtılır. Dinleme, sorulara cevap aramaya 
yönelik olarak yapılır (12. kazanım). 

 “Ben olsaydım.. ”: Öğrenciler, kahraman 
veya konuşmacının yerine geçerek onların 
duygu ve düşüncelerini kendi bakış açılarıyla 
ifade eder (15. kazanım). 

[!] Dinleneni/izleneni anlama ve 
çözümlemeye yönelik kazanımların 
gerçekleştirilmesinde dinleme/izleme 
materyallerinden (kaset, CD vb) 
hareket edilir. 
 
2.1. Öğrenciler tahminlerinin 
doğruluğunu kontrol etmek amacıyla 
sözlük kullanmaya yönlendirilir. 
Öğretmen tarafından sunulan 
örneklerin yanında öğrencilerin 
anlamını bilmediği kelime ve kelime 
gruplarıyla ilgili çalışmalara da yer 
verilir. Örneklerden hareketle 
öğrencilerin “gerçek, mecaz, anlam 
ile terim anlamı”nı kavramaları 
sağlanır. 
2.2. Dinlenenlerde/izlenenlerde çağ-
rışıma açık, konunun anlaşılmasına 
yardımcı olan ve hatırlamayı kolay-
laştıran kelimelere dikkat edilir. 
2.4. Ana fikir/ana duygu bulunurken 
öğrencilerin düşüncelerini serbestçe 
ve kendine özgü bir şekilde ifade 
etmelerine imkân verilir. 
2.9. Cümlede doğrudan söylenmeyen 
ancak cümlenin anlamından 
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13. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel 
ve nesnel yargıları ayırt eder. 
14. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin 
karşılaştırmalar yapar. 
15. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine 
koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri 
yorumlar. 
16. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan 
sorunlara farklı çözümler üretir. 
17. İpuçlarından hareketle 
dinlediklerine/izlediklerine yönelik tahminlerde 
bulunur. 
18. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya 
sonrasına ait kurgular yapar. 
19. Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile 
içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 
20. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur.
21. Görsel/işitsel unsurlarla 
dinledikleri/izledikleri arasında ilgi kurar. 
22. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. 
23. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade 
eder. 
24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve 
günlük hayatla karşılaştırır. 
Dinlediği/izlediği kişi, konu ya da metnin 
yazarı/şairi hakkında bilgi edinir. 

 Balık kılçığı oluşturma: Belirlenen bir 
sorun, çizilen bir balık kılçığı şeklinin başına 
yazılır. Her bir alt sorun balığın bir kılçığıy-
mış gibi yerleştirilir. Böylece ana sorunun 
ortaya çıkmasına sebep olan alt sorunlar be-
lirlenerek soruna çözüm önerilerinde 
bulunulur (16. kazanım). 
 
 

 “Sıra Sende”: Dinleme/izleme süreci ya-
rıda kesilerek dinlenenin/izlenenin devamı 
tahmin edilir (18. kazanım). 

 Diyalog tamamlama: Dinlenen metinle 
paralel olarak verilen çalışma kâğıdındaki boş 
bırakılan yerler uygun konuşma cümleleriyle 
tamamlanır (17. kazanım). 

 “Kafdağı’na Yolculuk”: Bir masal dinle-
nerek çalışma kâğıtları doldurulur. Masalın 
sonu değiştirilerek yeniden kurgulanır (18. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Duyguyu Tahmin Et!”: Bir cümle farklı 
ses tonlarında kaydedilerek öğrencilerden 
hangi duyguyu yansıttığını bulmaları istenir 
(bk. Kılavuz). 
 

çıkarılabilecek diğer yargılar 
bulunur. Örneğin Mehmet Akif 
Ersoy’un “Allah bir daha bu millete 
İstiklal Marşı yazdırmasın!” 
ifadesinden “Bir daha milletimiz 
bağımsızlık savaşı vermek zorunda 
kalmasın, aynı zor günler 
yaşanmasın.” yargılarına ulaşılabilir. 
 
2. 13. Konuşmacının görüşlerini ve 
kişisel yorumlarını yansıttığı 
cümleler ile genel geçer doğruları 
ifade eden cümleler ayırt edilir. 

 Dinleneni/izleneni anlama ve 
çözümleme ile ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa 
cevaplı, doldurmalı sorular; çalışma 
kâğıtları, proje değerlendirme 
formları, performans değerlendirme 
formları, kavram haritası, standart 
testler, süreç gelişim dosyaları, eşleş-
tirme testleri, öz değerlendirme 
formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: DİNLEME/İZLEME 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

3. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme 
1. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım 
yönünden değerlendirir. 
2. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden 
değerlendirir. 
3. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini 
etkili kullanma yönünden değerlendirir. 
 
 
 

 “Bir de Bana Sor”: Öğretmenle 
birlikte dinlenenleri değerlendirme 
ölçütleri belirlenir. Sınıfta bir metin 
okunur. Dinlenen bu metinle ilgili 
olarak bir öğrenci röportaj yapma 
görevini üstlenir. Sınıfta bir mikrofonla 
dolaşarak dinlenenlerle ilgili ölçütlere 
dayalı olarak öğrencilerin görüşlerini 
sorar. Öğrenciler görüşlerini söyledikten 
sonra sınıftaki diğer öğrencilerden bu 
görüşe katılıp katılmadıklarını 
belirtmeleri istenir. 
 

3. 1. Dil ve anlatım açısından 
değerlendirme çalışmaları etkinlikler 
aracılığıyla yapılır. Metnin dil ve anlatım 
yönünden değerlendirilmesinde 
uygulanacak etkinlikler, 
dinlenende/izlenende öne çıkan anlatım 
özellikleri doğrultusunda yapılmalıdır. Bu 
amaçla düzenlenecek etkinlikler ile 
öğrencinin metni “Açık, anlaşılır, sade bir 
dil kullanılmış; anlatım etkileyici ve 
sürükleyici.” gibi basmakalıp ifadelerle 
değerlendirmesinin önüne geçilmelidir. 

 Dinlediklerini/izlediklerini 
değerlendirmeyle ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa ce-
vaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâ-
ğıtları, performans değerlendirme formları, 
kavram haritası, standart testler, eşleştirme 
testleri, gözlem formları kullanılabilir. 
 
 
 
 

 



65 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: DİNLEME/İZLEME 
AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

4. Söz varlığını zenginleştirme 
1. Kelimeler arasındaki anlam 
ilişkilerini kavrayarak birbiriyle 
anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 
2. Aynı kavram alanına giren 
kelimeleri, anlam farklılıklarını 
dikkate alarak kullanır. 
3. Tekerleme, sayışmaca, bilmece 
ve yanıltmacaları ezberler/kullanır. 
4. Şiir, türkü, şarkı türlerinde 
metinler ezberler. 
5. Dinlediklerinde/izlediklerinde 
geçen kelime, deyim ve atasözlerini 
cümle içinde kullanır. 
6. Dinlediklerinden/izlediklerinden 
hareketle yeni öğrendiği kelimelerden 
sözlük oluşturur. 
 
 

 Gruplama: Öğrencilere “sandal, gemi, feribot, sal” 
gibi aynı kavram alanına giren kelimeler verilir. Bu 
kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini 
belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir (2. 
kazanım). 

 Derleme: Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve 
yanıltmaca gibi sözlü kültür ürünleri derlenir. 
Öğrencilerden derledikleri tekerleme, sayışmaca, 
bilmece ve yanıltmacalardan bazılarını ezberleyerek 
sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir (3. kazanım). 

 “Çin Seddi”: Ortaya iki paralel çizgi çizilerek 
hayalî bir Çin Seddi oluşturulur. Bir muhafız seçilir. 
Muhafızın görevi belirsiz sesler çıkararak tekerlemenin 
söylenmesini engellemektir. Beşer kişilik iki gruba 
ayrılan öğrencilerden ezberlediği tekerlemeyi 
söyleyenler muhafızı geçerek Çin Seddi’ni aşar (3. 
kazanım). 

 “Yenilerini Ekledim”: Öğrenciler gruplara ayrılır. 
Her gruba dinleyerek ezberlemeleri için şiir, mâni veya 
tekerleme türlerinden biri verilir. Her gruptan bir 
öğrenci, seçilen şiiri arkadaşlarına belirlenen süre 
içerisinde tekrarlayarak okur. Verilen sürede hangi 
grup ezberlerse ödüllendirilir (3 ve 4. kazanım). 

 “Sözlük Oluşturuyorum”: İsim veya fiillerden 
sözlük oluşturulur (6. kazanım) (bk. Kılavuz). 

4. 1. Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, karşıt 
anlamlılık, eş seslilik ilişkileri üzerinde 
durulur. 7. sınıfta fiil çekimi ile 
ilişkilendirilerek olumsuz anlamın zıt 
anlam olmadığı vurgulanır. 
4. 2. Metin işlenişi sırasında yalnız 
dinlenenlerde/izlenenlerde geçen 
kelimelere değil, kelimenin kavram alanına 
giren diğer kelimelere de değinilir. 
Örneğin; metinde yat kelimesi geçiyorsa 
“gemi, tekne, kotra, sandal, yelkenli” gibi 
kelimelere de değinilerek aynı kavram 
alanına giren bu kelimeler arasındaki 
anlam farklılıkları da verilir. 
[!] Söz varlığını zenginleştirme 
çalışmalarında Türkçe sözlük, atasözleri ve 
deyimler sözlüğü, terimler sözlüğü, 
ansiklopedik sözlük vb. den yararlanılır. 

 Söz varlığını zenginleştirme ile ilgili 
kazanımların değerlendirilmesinde; açık 
uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı sorular; 
çalışma kâğıtları, performans değerlendir-
me formları, kavram haritası, süreç gelişim 
dosyaları, eşleştirme testleri, öz de-
ğerlendirme formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: DİNLEME/İZLEME 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma 
1. Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim 
etkinliklerine dinleyici/izleyici olarak katılır. 
2. Şiir, hikâye, masal dinletilerine katılır. 
3. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan 
ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip 
eder. 
4. Kaset, CD, film vb. kaynaklardan kişisel 
arşiv oluşturur. 
 

 Gezi: Sanat ve bilim etkinlikleri için gezi 
düzenlenir (1. kazanım). 

 “Ben Bilinçli Bir İzleyiciyim”: 
Öğrencilerden bir hafta boyunca 
televizyondan izledikleri ya da radyodan 
dinledikleri programların listesini 
çıkarmaları ve bu programları izleme 
sebeplerini açıklamaları istenir. Aynı 
programı dinleyen/izleyen öğrencilere 
sırasıyla söz hakkı verilir (3. kazanım). 
 
 
 
 

[!] Okul dışında dinlenerek/izlenerek 
kazanılan bilgiler sınıfta paylaşılır. 
Öğrencilerin okul dışı dinleme/izleme 
etkinlikleri düzenli aralıklarla takip 
edilir. 

 Etkili dinleme/izleme alışkınlığını 
kazanmayla ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa 
cevaplı sorular; proje değerlendirme 
formları, performans değerlendirme 
formları, süreç gelişim dosyaları, öz 
değerlendirme formları, gözlem form-
ları kullanılabilir. 
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6, 7, 8. SINIFLAR 

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA 

MAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Konuşma kurallarını uygulama 
1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 
2. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri 
kullanır. 
3. Bulunduğu ortama uygun bir konuşma 
tutumu geliştirir. 
4. Standart Türkçe ile konuşur. 
5. Türkçe’nin kurallarına uygun cümleler 
kurar. 
6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize 
henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine 
Türkçelerini kullanır. 
7. Karşısındakinin algılamakta zorluk 
çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde 
konuşur. 
8. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar. 
9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak 
anlatır. 
10. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri 
kurar. 
11. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri 
kurar. 
12. Tekrara düşmeden konuşur. 
13. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 

 Günün sözü/haftanın sözü: Temayla/konuyla ilgili 
bir özdeyiş, günün veya haftanın sözü olarak seçilir. Sınıf 
panosuna veya tahtaya yazılarak düşündürdükleri 
hakkında konuşulur. 

 Yerine geçme: Öğretmen tarafından olaya dayalı bir 
konu seçilerek sınıfta anlatılır. Öğrenciler “Ben 
olsaydım..” düşüncesinden hareketle olayı kendine göre 
yeniden yorumlar. 

 “Bizimkiler”: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup, 
farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan (pazara giden 
bir ailenin satıcılarla yaptığı konuşmalar, aile fertleri 
arasında geçen konuşmalar veya arkadaşlarıyla gittikleri 
bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalar) birini seçerek 
yazıya geçirir. Yazılanlardan hareketle günlük konuşma 
örnekleri sınıf ortamında canlandırılır. En güzel 
canlandırma yapan grup ödüllendirilir (bk. Kılavuz). 

 Diyalog kurma: Sınıf iki gruba ayrılır. Her bir grup 
farklı ortamda (tanışma, kutlama) yapılan bir konuşma 
metni hazırlar. Gruptan iki öğrenci nezaket ifadeleri 
içeren diyaloğu canlandırır (8. kazanım). 

 “Bizim Usta’nın Mutfağından”: Geleneksel bir 
yemeğin yapılışı anlatılır (9. kazanım) (bk. Kılavuz). 
 

1. 1. “Merhaba, günaydın, afedersiniz, 
hoş geldiniz” vb. iletişimi başlatmak 
için kullanılan ifadeler üzerinde 
durulur. 
1. 4. Standart Türkçe: Türkçe’nin 
toplumda saygınlık uyandıran, 
konuşma dilindeki farklılıkları ortadan 
kaldıran, yazımı Türk Dil Kurumu 
tarafından belirlenmiş, yazılan ve 
konuşulan ideal biçimidir. 
[!] Kısaltmalarda Türk alfabesindeki 
harflerin okunuşuna uyulur. 
1. 13. “Teşekkür ederim, görüşmek 
üzere” vb. ifadeler üzerinde durulur. 

 Konuşma kurallarını uygulamayla ilgili 
kazanımların değerlendirilmesinde; açık 
uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı sorular; 
çalışma kâğıtları, proje değerlendirme 
formları, performans değerlendirme 
formları, süreç gelişim dosyaları, de-
ğerlendirme anketleri, eşleştirme testleri, 
öz değerlendirme formları, gözlem 
formları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Sesini ve beden dilini etkili 
kullanma 
1. Konuşurken nefesini 
ayarlar. 
2. İşitilebilir bir sesle 
konuşur. 
3. Kelimeleri doğru telaffuz 
eder. 
4. Konuşurken gereksiz sesler 
çıkarmaktan kaçınır. 
5. Uygun yerlerde vurgu, 
tonlama ve duraklama yapar. 
6. Yapmacıktan, taklit ve 
özentiden uzak bir sesle 
konuşur. 
7. Sözleriyle jest ve 
mimiklerinin uyumuna dikkat 
eder. 
8. Canlandırmalarda, sesini 
varlık ve kahramanları 
çağrıştıracak şekilde kullanır. 
9. Dinleyicilerle göz teması 
kurar. 
 

 Canlandırma: Pandomima yapılır, kukla oynatılır, Hacivat 
ve Karagöz oynatılır/canlandırılır. 

 “Arkası Yarın”: Bir tiyatro oyunu belirlenir ve bölümlere 
ayrılır. Her gün bir bölüm, okulda bulunan ses sistemi 
kullanılarak yayınlanır. 

 “Resimlerle Efsane”: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her 
grupta bazı öğrenciler hikâye anlatıcılığı, bazıları da resimleme 
görevlerini üstlenirler. Hikâye anlatıcıları, seçtikleri hikâye 
veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında paylaşırlar. 
Resimleme görevini üstlenen öğrenciler, o döneme ait el 
sanatlarını araştırarak önemli olayları resimlerle anlatırlar. 
Dönemi yansıtan kıyafet ve müzik de kullanılabilir. Her grup, 
anlatacakları hikâye veya efsane ile ilgili ön bilgilerin yer al-
dığı bir davetiye hazırlar. Sınıf arkadaşlarına ve ailelerine 
hazırladıkları programı sunarlar (bk. Kılavuz). 

 “Duygulu İfadeler”: Bir cümle farklı duygu tonlarıyla 
söylenir. 

 “Gören Ben, Oynayan Ben”: İşlenen konuyla/temayla 
ilgili kavramlar, oluşturulan gruplara ders dışında hazırlanmak 
üzere dağıtılır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra 
senaryolar oluşturularak sınıfta canlandırılır. 

 “Ah Bir Bakan Olsam!”: Bir okul açılışında konuşma 
yapmak üzere öğrencilerden birkaçı Millî Eğitim Bakanı 
rolünü üstlenir. Öğrenciler, bakan rolü alan öğrenci sayısı 
kadar gruplara ayrılır. Bu gruplar, bakanın ekibi olarak belirle-
dikl i h h i bi k d k i h l l B k

 Sesini ve beden dilini etkili 
kullanmayla ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde öz değerlendirme 
formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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dikleri herhangi bir konuda konuşma metni hazırlarlar. Bakan 
rolünü ve konuşmasını en güzel yapan öğrenci ve ekibi 
ödüllendirilir. 

 “Türkülerin Dilinden”: Öğrencilerden yörelerinde 
söylenen bir türkünün hikâyesini araştırmaları istenir. 
Türkünün hikâyesi sınıfta canlandırılarak anlatılır. 

 “Bana Bir Masal Anlat”: Masal anlatma yarışması 
düzenlenir (bk. Kılavuz). 

 “Meddah Sınıfta”: Öğrencilerden biri tarihî bir olayı veya 
beğendiği bir hikâyeyi seçer. Öğrenci konuya ve canlandırdığı 
şahıs veya varlığın özelliğine uygun bir üslûpla hikâyeyi 
anlatır. 

 “Tarihî Buluşma”: Tarihteki bir şahsiyet ile günümüzdeki 
bir ünlünün herhangi bir konu hakkında sohbet etmelerini 
sağlamak amacıyla iki öğrenci belirlenir. Belirlenen öğrenciler 
bu iki ünlüyü konuştururlar. 

 “Maymun Gözünü Açtı”: Deyim ve atasözlerinin hikâyesi 
araştırılarak sınıfta anlatılır. Anlatımlar içeriğe uygun resimler 
yapılarak desteklenir (bk. Kılavuz)  
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ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 
Hazırlıklı konuşmalar yapma 
1. Konuşma konusu hakkında araştırma 
yapar. 
2. Konuşma metni hazırlar. 
3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında 
planlar. 
4. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. 
5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi 
geliştirme yollarını kullanır. 
6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını 
uygun durumlarda kullanarak anlatımını 
zenginleştirir. 
7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel 
materyalleri ve farklı iletişim araçlarını 
kullanır. 
8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili 
açıklamalar yapar. 
9. Konuşma sırasında sorulan sorulara 
açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 
10. Konuşmasında dikkati dağıtacak 
ayrıntılara girmekten kaçınır. 
11. Konuşmasını belirlenen sürede ve 
teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 
12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 
kullanır. 

 “Ben Bir Rehberim”: Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına 
veya doğal güzelliği olan yerlerine gezi düzenlenir. Öğrencilerden 
biri veya birkaçı rehber olarak görevlendirilir. Görevli öğrenciler 
tanıtacakları mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplarlar. Gezi sırasında 
arkadaşlarına rehberlik yaparak mekânı tanıtırlar (1. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Zaman Tüneli”: Tarihteki veya günümüzdeki ünlüler ile hayalî 
bir sohbet yapmak amacıyla iki öğrenci seçilir. Ünlülerin 
konuşacakları konuların güncel olmasına özen gösterilir. Yapılacak 
bu sohbetle ilgili konuşma metni hazırlanır. Seçilen iki öğrenci bu 
sohbeti canlandırır. 

 “Dil Yâresi”: Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili kullanımına 
yönelik olarak açık oturum düzenlenir. Bir grup öğrenci konuyu 
tartışırken diğer öğrenciler tarafından hazırlanan sorular 
konuşmacılara yöneltilir (bk. Kılavuz). 

 Röportaj yapma: Herhangi bir meslek mensubuyla röportaj 
yapılır. 

 Münazara: Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplar, kura ile 
belirlenen konulara hazırlanarak tartışırlar (bk. Kılavuz). 

 Çapraz sorgu: Bir konu seçilir. Üç kişilik gruplara ayrılan 
öğrencilerden ikisi konu ile ilgili sorular sorarken üçüncü öğrenci 
soruları cevaplandırır (bk. Kılavuz)  

3.5.Tanımlama, betimleme, 
örnekleme, karşılaştırma, tanık 
gösterme, benzetme ve sayısal 
verilerden yararlanılarak ana fikir 
desteklenir. 
3.8.Konunun geçmişi, konuşma 
sırasında nelere değinileceği 
dinleyicilere açıklanır. 
[!] 3. 12. Her konuşma etkinliği 
belirli bir yöntem ve tekniğe göre 
yapılmalı, her etkinliğin farklı bir 
yöntemle yapılmasına özen 
gösterilmelidir. 

 Hazırlıklı konuşma yapmayla 
ilgili kazanımların de-
ğerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa 
cevaplı, doldurmalı sorular; 
çalışma kâğıtları, proje 
değerlendirme formları, 
performans değerlendirme 
formları, süreç gelişim dosyaları, 
değerlendirme anketleri, eşleştirme 
testleri, öz değerlendirme formları, 
gözlem formları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

4. Kendi konuşmasını değerlendirme 
1. Konuşmasını içerik yönünden 
değerlendirir. 
2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 
değerlendirir. 
3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 
değerlendirir. 
4. Konuşmasını, sesini ve beden dilini 
kullanma yönünden değerlendirir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kendi konuşmasını değerlendirmeyle ilgili 
kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa 
cevaplı sorular; performans değerlendirme formları, 
süreç gelişim dosyaları, değerlendirme anketleri, öz 
değerlendirme formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

5. Kendini sözlü olarak 
ifade etme alışkanlığı 
kazanma 
1. Duygu, düşünce, 
hayal, izlenim ve 
deneyimlerini sözlü 
olarak ifade eder. 
2. Anlamadıklarını ve 
merak ettiklerini sorar. 
3. Sorunlarına 
konuşarak çözüm arar. 
4. Yeni öğrendiği 
kelime, kavram, atasözü 
ve deyimleri kullanır. 
 
 

 “Hayallerim ve Ben”: Hayallerini gerçekleştiren bir kişinin hayatı araştırılarak an-
latılır. Öğrencilerden kendi hayallerini anlatmaları istenir (1. kazanım). 

 “Bir Kuş Olsaydım!”: Öğrenciler kendilerini bir kuş olarak hayal ederler. Nereye 
ve kimin yanına gitmek istediklerini sebepleriyle anlatırlar (1. kazanım). 

 Rüya anlatma: Rüyalar hakkında konuşulur (1. kazanım). 
 “Hakkımı Arıyorum!”: Öğrenciler, aralarında rol dağılımı yaparak hakkını 

aramayla ilgili bir olayı canlandırırlar (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 
 Diyalog kurma: 

-Beslenmek istenen bir hayvan konusunda anne ve babanın ikna edilmesi için bir 
diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır. 
-Gitmek istenilen bir yer hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog 
yazılır ve sınıfta canlandırılır. 
-Edinilmek istenen meslek hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir 
diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır. 

 “Güzel Bir Gün”: Öğretmen, yaşadığı güzel ve kötü bir günü sınıfla paylaşır. 
Öğrencilerden kendi tecrübelerini anlatmalarını ister. İkili liste yapılır. Birine yaşanılan 
kötü günün olayları, diğerine de bunu güzel bir güne dönüştürmek için neler yapılması 
gerektiği yazılır (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Beni Affeder misin?”: Öğrencilere “Sizi üzen, inciten, öfkelendiren davranışlar 
nelerdir?” sorusu yöneltilerek böyle durumlarda nasıl tepki gösterilmesi gerektiği 
tartışılır (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Çözüm Yolları”: Öğrencilere bir metin okutulur. Okunan metindeki kahramanın 
yerine geçilerek karşılaşılan sorunlara çözüm üretilir (bk. Kılavuz). 

 “Ben Olsaydım…” kalıp ifadesinden yola çıkılarak duygu ve düşünceler yazılır 
(bk. Kılavuz). 

[!] Öğrencilerin duygu ve 
düşüncelerini serbestçe ifade 
edebilmeleri için uygun ortam 
oluşturulur. 
[!] Öz güven ve cesaretten yoksun 
olan öğrencilere konuşma 
etkinliklerinde özellikle görev 
verilir. Konuşmaları sırasında bu 
öğrenciler cesaretlendirilir. 
Konuşma hataları uygun bir 
zamanda ve uygun bir dille 
belirtilir. 
5. 4. Öğrencilerin kendilerini 
zengin bir söz varlığı kullanarak 
ifade etmeleri üzerinde durulur. 

 Kendini sözlü olarak ifade 
etmeyle ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; açık uçlu, 
kısa cevaplı sorular; çalışma kâ-
ğıtları, proje değerlendirme 
formları, performans 
değerlendirme formları, süreç 
gelişim dosyaları, değerlendirme 
anketleri, öz değerlendirme 
formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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6, 7, 8. SINIFLAR 

ÖĞRENME ALANI: OKUMA 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Okuma kurallarını 
uygulama 

1.Sesini ve beden dilini 
etkili kullanır. 

2. Akıcı biçimde okur. 

3. Kelimeleri doğru 
telaffuz eder. 

4. Sözün ezgisine dikkat 
ederek okur. 

5. Okuma yöntem ve 
tekniklerini kullanır. 

 

 

 

 

 

 “Ana Haber Bülteni”: Bir konu belirlenir ve belirlenen konu 
hakkında öğrencilerden bir haber metni oluşturmaları istenir. 
Hazırlanan haber metni televizyon hâline getirilmiş karton kutunun 
arkasından bir öğrenciye okutulur. Diğer öğrencilerden okuyan 
öğrencinin telaffuzuna, nefesini ayarlamasına ve noktalama 
işaretlerine dikkat ederek okumasına puan vermeleri istenir. 

 “Beni Dinler misin?”: Öğrenciler tarafından seslendirilen hikâ-
ye, fıkra, şiir, tekerleme, anı, bilmece, atasözü veya özlü sözlerden 
oluşan bir kaset doldurulur. Kasete bir isim bulunur. Kaset kapağı 
tasarlanır. Reklam afişi hazırlanarak satışa sunulur (bk. Kılavuz). 

 “Şiir Bahçesinden”: Öğrenciler sevdikleri şiirleri seçerek kendi 
aralarında okuma yarışması düzenlerler. Sınıf içerisinden beş kişilik 
bir jüri belirlenir. Jüri, elindeki değerlendirme kartlarına göre şiirini 
en iyi okuyan öğrenciyi belirler (bk. Kılavuz). 

 “Sözün Ezgisi”: Şiir, içeriğine uygun sözsüz bir müzik eşliğinde 
okunur. 

 Yarışma: Öğretmen tarafından bir haber metni seçilir. Farklı 
öğrencilere bu metin verilir. Metni en akıcı şekilde okuyan öğrenci 

[!] Metin öğrenciler tarafından 
okunmadan önce, öğretmen örnek 
okuma yapabilir. Örnek okuma, metnin 
niteliğine ve seçilen yöntemin 
özelliğine göre metnin bütününe 
yönelik olarak yapılabileceği gibi belli 
bölüme yönelik olarak da yapılabilir. 
Örnek okumadan hareketle telaffuzu 
zor olan kelimeler; vurgu ve tonlama 
gerektiren cümlelerin okunuşuyla ilgili 
alıştırmalar yaptırılır. 

[!] Sesli ve sessiz okumada hata yapan 
öğrencilere geribildirimde bulunulur. 
Gerekli görülen öğrenciler ses 
terapistlerine yönlendirilir. 

1. 1. Sesini mekâna ve dinleyiciye göre 
ayarlamanın, nefesi kontrol etmenin 
önemi vurgulanır. 
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 öğrencilere bu metin verilir. Metni en akıcı şekilde okuyan öğrenci 
ödüllendirilir. 

 “Tekerleme Söyleyelim”: Bu etkinlik farklı şekillerde 
yapılabilir: 

-Öğrenciler gruplara ayrılır. Bir tekerleme verilerek gruptaki 
her öğrenci tarafından sırayla okunur. 

-Tekerlemeler, gruplara ayrılan öğrencilere liste hâlinde dağıtılır. 
Her grubun, verilen tekerlemeyi hatasız okuyan öğrencisi/öğrencileri 
kendi grubu tarafından belirlenir ve bunlardan yeni gruplar oluşturu-
larak verilen listedeki tekerlemeleri okumaları istenir. Grup 
oluşturma işlemi, tekerlemeyi en iyi okuyan öğrenci belirlenene 
kadar devam eder ve bu öğrenci ödüllendirilir.  

1. 2. Akıcı biçimde okumada 
noktalama işaretlerinin işlevine dikkat 
çekilir. 

[!] 1. 4. Gerekli yerlerde vurgu, ton-
lama, duraklama ve ulama yapılır. 

[!] Kısaltmalarda Türk alfabesindeki 
harflerin okunuşuna uyulur. 

1. 5. Her okuma etkinliği belirli bir 
yöntem ve tekniğe göre yapılmalı, her 
etkinliğin farklı bir yöntemle 
yapılmasına özen gösterilmelidir. 

 Okuma kurallarını uygulama ile 
ilgili kazanımların değer-
lendirilmesinde; öz değerlendirme 
formları, gözlem formları, okuma geli-
şim dosyası kullanılabilir. 
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 ÖĞRENME ALANI: OKUMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Okuduğu metni anlama ve 
çözümleme 
1. Metnin bağlamından hareketle 
kelime ve kelime gruplarının 
anlamlarını çıkarır. 
2. Metindeki anahtar kelimeleri 
belirler. 
3. Metnin konusunu belirler. 
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu 
belirler. 
5. Metindeki yardımcı 
fikirleri/duyguları belirler. 
6. Anlatımın kimin ağzından 
yapıldığını belirler. 
7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık 
kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları 
belirler. 
8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini 
fark eder. 
9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini 
fark eder. 
10. Okuduklarındaki örtülü anlamları 
bulur. 
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel 

 “Kelime Harmanı”: Dinlenenlere/izlenenlere 
yönelik hazırlanmış bulmaca çözülür (1. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 Kelime listeleme: Fikir veya duygu belirten keli-
meler şemaya yerleştirilir (1. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Karakterler Bir Arada”: Şahıs ve varlıkların 
karakter özellikleri tablo üzerinde sıralanır (7. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Röportaj: Metindeki şahıs veya varlık kadrosuyla 
hayalî röportaj yapılır (7. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Ya Kahramanım Olmasaydı!”: Öğrenciler, oku-
dukları metinde geçen şahıs ve varlık kadrosunu kişi-
lik, fizikî görünüm ve olaya olan etkileri gibi unsurlar 
yönüyle karşılaştırır. Bu karşılaştırma yapılırken 
karşılaştırma şeması kullanılır. Tüm bunlara göre 
kurgu metinde geçen kahramanlardan bazıları 
çıkarılırsa nasıl sonuçlar doğabileceği tartışılır (7. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Hikâye ağacı oluşturma: Hikâyedeki unsurlar ve 
birbirleriyle olan ilişkileri gösterilir (7. kazanım). 

 Tamamlama: Metinden cümleler seçilerek sebep 
ve sonuç bildiren ifadelerle tamamlanır (8. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Kısaca..”: Sınıfta sesli okuma çalışması yapılır. 
Öğrencilerden okunan metnin ana fikrini ve yardımcı 

[!] Okuduğu metni anlama ve 
çözümlemeye yönelik kazanımların 
gerçekleştirilmesinde okuma 
metinlerinden hareket edilir. 
2. 1. Öğrenciler tahminlerinin 
doğruluğunu kontrol etmek amacıyla 
sözlük kullanmaya yönlendirilir. 
Öğretmen tarafından sunulan örneklerin 
yanında öğrencilerin anlamını bilmediği 
kelime ve kelime gruplarıyla ilgili 
çalışmalara da yer verilir. Örneklerden 
hareketle öğrencilerin “gerçek, mecaz, 
anlam ile terim anlamı”nı kavramaları 
sağlanır. 
2. 2. Okunanlarda çağrışıma açık, konu-
nun anlaşılmasına yardımcı olan ve 
hatırlamayı kolaylaştıran kelimelere 
dikkat edilir. 
2. 4. Ana fikir/ana duygu bulunurken 
öğrencilerin düşüncelerini serbestçe ve 
kendine özgü bir şekilde ifade 
etmelerine imkân verilmelidir. 
2. 6. Metindeki anlatımın kaçıncı şahsın 
(1. ya da 3. şahsın) ağzından yapıldığı 
tespit edilir, anlatıcının özelliklerine ve 
olayla ilişkisine dikkat çekilir
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yargıları ayırt eder. 
12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, 
kronolojik sıra ve mantık akışı içinde 
özetler. 
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 
14. Metne ilişkin sorular oluşturur. 
15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 
kavrar. 
16. Metnin planını kavrar. 
17. Metni oluşturan unsurlar 
arasındaki geçiş ve bağlantıları fark 
eder. 
18. Metindeki söz sanatlarının 
anlatıma olan katkısını fark eder. 
19. Metinde yararlanılan düşünceyi 
geliştirme yollarının işlevlerini 
açıklar. 
20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 
yapar. 
21. Kendisini şahıs ve varlık 
kadrosunun yerine koyarak olayları, 
duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 
22. Metinde ortaya konan sorunlara 
farklı çözümler üretir. 
23. Metindeki ipuçlarından hareketle 
metne yönelik tahminlerde bulunur. 
24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına 

fikirlerini bularak metni özetlemeleri istenir (4, 5, 12. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Film şeridi oluşturma: Kurgusal bir metin 
verilerek öğrencilerden metinde geçen olayları 
kronolojik bir sıraya koymaları ve bu olayları re-
simlemeleri istenir. Resimler bir film şeridi hâlinde sı-
ralanır (12. kazanım). 

 Beni Düzenle: Metin parçalara ayrılır. Karışık ola-
rak verilen bölümler kronolojik sıraya göre düzenlenir. 
Düzenlenen metin özetlenir (12. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 Resimleme: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba 
bir metin verilir. Verilen metinler grup içinde okunur. 
Her gruptan bir kişi metni özetler. Daha sonra grup 
üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin giriş, 
gelişme, sonuç bölümlerini resimlendirir ve metindeki 
uygun cümleleri resme yerleştirir. Yapılan resimler, 
grup üyeleri arasında değiştirilir (12. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Canlanan Hikâyeler”: Öğrencilerden biri beğen-
diği bir hikâyeyi seçer. Kendisini hikâyedeki şahıs 
veya varlık kadrosundan birinin yerine koyar. Hi-
kâyenin konusuna ve canlandırdığı şahıs veya varlığın 
özelliğine uygun kostüm giyerek sınıf ortamında kendi 
bakış açısından hikâyeyi anlatır (21. kazanım). 

 “Benim Kahramanım”: Her gruptan bir öğrenci 
seçilerek okunan metindeki bir kişi belirler. Öğrenciye 
birtakım sorular yöneltilirken yardımcı olması için 
öğretmen sorulara önce kendisinin belirlediği bir

olayla ilişkisine dikkat çekilir. 
2.10. Cümlede doğrudan söylenmeyen 
ancak cümlenin anlamından 
çıkarılabilecek diğer yargılar bulunur. 
Örneğin Mehmet Akif Ersoy’un “Allah 
bir daha bu millete İstiklal Marşı 
yazdırmasın!” ifadesinden “Bir daha 
milletimiz bağımsızlık savaşı vermek 
zorunda kalmasın, aynı zor günler 
yaşanmasın.” yargılarına ulaşılabilir. 
2. 15. Bir tema boyunca işlenecek 
okuma metinlerinin türü farklı olmalıdır. 
Öğrenciler, türün özelliklerini en iyi 
temsil eden metinler aracılığıyla tür 
hakkında genel olarak bilgilendirilir. 
Metinde kullanılan anlatım biçimleriyle 
düşünceyi geliştirme yollarının türle 
ilgisi vurgulanır. 
2. 17. Okuma sürecinde karşılaşılan, 
olay ve düşüncelerin yönünü değiştiren 
“ne var ki, hâlbuki, fakat, ama, ancak, 
oysa, öte yandan, bir de ne göreyim, … 
ise” vb. kelime, kelime grubu ve 
ifadelerin kullanım özelliklerine dikkat 
çekilir. 
[!] 2. 18. Metinde geçen mecaz, 
benzetme, kişileştirme, konuşturma ve 
abartma sanatlarına dikkat çekilir. 
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ait kurgular yapar. 
25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. 
26. Şiirin kendisinde uyandırdığı 
duyguları ifade eder. 
27. Okuduklarını kendi hayatı ve 
günlük hayatla karşılaştırır. 
28. Metinle ilgili görsel ögeleri 
yorumlar. 
29. Metnin başlığı ile içeriği 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 
30. Okuduğu metne farklı başlıklar 
bulur. 
31. Metnin yazarı veya şairi hakkında 
bilgi edinir. 
 

öğretmen sorulara önce kendisinin belirlediği bir 
kahraman aracılığıyla cevap verir (21. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 Çözüm üretme: Metinde ortaya konan sorunlara 
“Ben olsaydım..” ifadesiyle çözüm aranır (22. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Tamamlama: Yarıda kesilen fıkra veya hikâye ta-
mamlanır (23. kazanım). 

 “Farkını Bul! ”: Öğrencilere farklı şiir ve düz yazı 
metinleri dinletilir. Bu metinler söyleyiş ve ahenk 
unsurları yönünden farklılıkları belirtilerek 
karşılaştırılır. Karşılaştırma sonunda şiirin özellikleri 
belirlenir (25. kazanım). 

 “Şifre Çözücü”: İçinde bilinen bir eser adının 
saklandığı bir metin yazılır. Eser adının şifreli 
olmasına dikkat edilir. Daha sonra şifreyi çözmek için 
bazı ipuçları verilir. Öğrenciler bu ipuçlarından yola 
çıkarak metinde geçen eser adını bulurlar (29. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Ne Çıkarsa..”: Konu ile ilgili cümleler kartlara 
yazılarak kutuya atılır. Her grup bir kart çeker. Çekilen 
kartta yazılanlar grup üyeleri arasında tartışılır (bk. 
Kılavuz). 

2. 25. Şiirde ses akışını sağlayan kafiye, 
redif gibi ahenk unsurları fark edilir. 
Kafiye ve redif terimleri kullanılmaz, 
bunların çeşitlerine değinilmez. Şiirin 
duygu, düşünce ve hayalleri ifade eden 
derin bir anlatım olduğu kavranır. Kendi 
anlamları dışında kullanılarak şiirde 
çağrışımlara yol açan kelimeler 
belirlenir. 
2. 31. Yazarın/şairin hayatı ve yaşadığı 
dönemin şartları çeşitli etkinlik (drama, 
canlandırma) ve görsel materyallerle 
(film, çizgi roman, resim vb) öğrenci 
seviyesine uygun olarak işlenir. 
Yazarla/şairle yapılan röportaj veya 
anketlerden de yararlanılır. 

 Okuduğu metni anlama ve 
çözümleme ile ilgili kazanımların değer-
lendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, 
doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları, 
proje değerlendirme formları, perfor-
mans değerlendirme formları, kavram 
haritası, standart testler, öz 
değerlendirme formları, gözlem 
formları, okuma gelişim dosyası 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: OKUMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

3. Okuduğu metni değerlendirme 
1. Metni dil ve anlatım yönünden 
değerlendirir. 
2. Metni içerik yönünden 
değerlendirir. 
 
 
 
 

 “Okuduklarımı Değerlendiriyorum”: 
Öğrenciler gruplara ayrılır. Birinci gruptan 
metindeki cümle ve cümlelerdeki kelime 
sayılarını belirlemeleri, ikinci gruptan metinde 
kullanılan sıfatları tespit ederek bunları anlam 
özelliklerini dikkate alarak gruplandırmaları, 
üçüncü gruptan ise metindeki mecazlı 
kullanımları bulmaları istenir. Sonuçlar 
tartışılarak metnin dil ve anlatımı hakkında 
genel bir yargıya ulaşılır (1. kazanım). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1. Dil ve anlatım açısından değerlendirme 
çalışmaları etkinlikler aracılığıyla yapılır. 
Metnin dil ve anlatımının değerlendirilmesinde 
uygulanacak etkinlikler, yazarın anlatımında 
öne çıkan özellikler doğrultusunda 
düzenlenmelidir. Söz gelimi yazar uzun ya da 
kısa cümleleri belirgin biçimde kullanıyorsa 
cümle uzunluğuna yönelik bir etkinlik 
düzenlenebilecekken, bunun bir anlatım 
özelliği olarak karşımıza çıkmadığı metinlerde 
cümlelerin uzunluk açısından değerlendirilmesi 
istenmemelidir. Bu tür etkinlikler ile 
öğrencinin metni “Açık, anlaşılır, sade bir dil 
kullanılmış; anlatım etkileyici ve sürükleyici.” 
gibi basmakalıp ifadelerle değerlendirmesinin 
önüne geçilmelidir. 

 Okuduğu metni değerlendirme ile ilgili ka-
zanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kı-
sa cevaplı sorular, çalışma kâğıtları, proje de-
ğerlendirme formları, standart testler, öz 
değerlendirme formları, gözlem formları, oku-
ma gelişim dosyaları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: OKUMA 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

4.Söz varlığını 
zenginleştirme 
1. Kelimeler 
arasındaki anlam 
ilişkilerini 
kavrayarak 
birbiriyle anlamca 
ilişkili kelimelere 
örnek verir. 
2. Aynı kavram 
alanına giren 
kelimeleri, anlam 
farklılıklarını 
dikkate alarak 
kullanır. 
3. Okuduğu metinde 
geçen kelime, deyim 
ve atasözlerini cümle 
içinde kullanır. 
4. Okuduklarından 
hareketle öğrendiği 
kelimelerden sözlük 
oluşturur. 
 

 Anlamını yazma: Cümlelerdeki kelimelerin altına, hangi anlamlarıyla 
kullanıldığı yazılır (1. kazanım). 

 Farklı olanı bulma: Temel/mecaz/terim anlamlarında kullanılan/kullanılma-
yan kelimeler arasında farklı olan bulunur (1. kazanım). 

 Eşleştirme: Kelimeler, eş/zıt/yakın anlamlılarıyla eşleştirilir (1. kazanım). 
 Şema oluşturma: Kelimelerin eş/zıt/yakın anlamlılarıyla ilgili listeler, 

şemalar düzenlenir (1. kazanım). 
 “Sihirli Kareler”: Okunan metinden hareketle hazırlanan bulmacalar çözülür 

(1. kazanım) (bk. Kılavuz). 
 Farkları bulma: Eş sesli kelimelerle ilgili metinler (şiir, mâni, atasözü vb) 

okunur, kelimelerin anlam farkları söylenir (1. kazanım). 
 “Çengel Bulmaca”: Hazırlanan bulmacada numaralandırılmış karelerdeki 

harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur (1. kazanım) (bk. Kılavuz). 
 “Ben Hazırladım, Sen Çöz”: Kelime ve kavramlar belirlenerek bunları 

içeren değişik bulmacalar hazırlanır (1. kazanım). 
 Gruplama: Öğrencilere “sandalye, tabure, oturak, koltuk, kanepe” gibi aynı 

kavram alanına giren kelimeler verilir. Bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı 
yönlerini belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir (2. kazanım). 

 Eşleştirme: Atasözleri ve deyimler uygun tutumlarla/davranışlarla eşleştirilir 
(3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Canlan Biraz”: Metinde geçen deyim ve atasözleri değiştirilerek gerçek 
anlamlarıyla cümle içinde kullanılır. Öğrencilerden bu deyim ve atasözlerini 
bulmaları istenir (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

4.1.Eş anlamlılık, yakın 
anlamlılık, karşıt anlamlılık, 
eş seslilik ilişkileri üzerinde 
durulur. Kazanım ele alınırken 
bütüncül bakış açısıyla 
yaklaşılarak bir örnekten 
hareketle diğer anlam 
ilişkilerine de farklı metin 
parçalarıyla değinilebilir. 7. 
sınıfta fiil çekimiyle 
ilişkilendirilerek olumsuz 
anlamın zıt anlam olmadığı 
vurgulanır. 
4.2. Metin işlenişi sırasında 
yalnız dinlenenlerde geçen 
kelimelere değil, kelimenin 
kavram alanına giren diğer 
kelimelere de değinilir. 
Örneğin; metinde yat kelimesi 
geçiyorsa “gemi, tekne, kotra, 
sandal, yelkenli” gibi 
kelimelere de değinilerek aynı 
kavram alanına giren bu 
kelimeler arasındaki anlam 
farklılıkları da verilir. 
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 Gruplandırma: Atasözleri ve deyimler anlam özelliklerine göre 
gruplandırılır (3. kazanım). 

 “Düzenimi Kaybettim Yardım Eder misin?”: Öğrenilen kelimelerin 
harflerinin yerleri değiştirilerek öğrencilerden bu kelimeleri bulmaları ve cümle 
içinde kullanmaları istenir (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Atasözlerimiz Canlandı”: Metinde geçen bir deyim veya atasözüyle ilgili 
oyun hazırlanır (3. kazanım). 

 “Kelime Küpü”: Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba bir kelime küpü 
verilir. Metinde ilk kez karşılaşılan kelimeler, küpün farklı yüzlerine yazılır. Her 
kelimeye farklı puanlar verilir. Küp sırayla atılarak öğrencilerden gelen kelime-
lerle ilgili birbirinden farklı cümleler oluşturmaları istenir. Arkadaşıyla aynı 
cümleyi kuran ve belirlenen sürede cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan çe-
kilir. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci birinci olur (3. kazanım) (bk. 
Kılavuz)  

[!] Söz varlığını zenginleştirme 
çalışmalarında Türkçe sözlük, 
atasözleri ve deyimler 
sözlüğü, terimler sözlüğü, 
ansiklopedik sözlük vb. den 
yararlanılır. 

 Söz varlığını 
zenginleştirme ile ilgili kaza-
nımların 
değerlendirilmesinde; açık 
uçlu, kısa cevaplı sorular, 
çalışma kâğıtları, proje değer-
lendirme formları, standart 
testler, öz değerlendirme 
formları, gözlem formları, 
okuma gelişim dosyaları 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: OKUMA 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

5. Okuma alışkanlığı 
kazanma 
1. Okuma planı yapar. 
2. Farklı türlerde metinler 
okur. 
3. Süreli yayınları takip 
eder. 
4. Okuduğu kitaplardan 
kitaplık oluşturur. 
5. Kitaplık, kütüphane, 
kitap fuarı ve kitap 
evlerinden faydalanır. 
6. Okudukları ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini 
arkadaşlarıyla paylaşır. 
7. Şiir ezberler, şiir 
dinletileri düzenler, 
ezberlediği şiirleri uygun 
ortamlarda okur. 
8. Ailesi ile okuma saatleri 
düzenler. 
9. Beğendiği kısa yazıları 
ezberler. 

 Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya, yazara, türe göre kitap 
sergileri düzenlenir (2. kazanım). 

 Arşiv oluşturma: Gazete ve dergi kupürü biriktirilir veya belirli 
konularda gazete ve dergilerde yayımlanan yazılar toplanır (3. 
kazanım). 

 Yorumlama: Herhangi bir fotoğraf, resim, gazete ve dergilerdeki 
insanların yüz ifadeleri veya düzeye uygun bir karikatür hakkında konuşu-
lur (3. kazanım). 

 Gezi: Kütüphanelere gezi düzenlenir (5. kazanım). 
 Haftanın hikâyesi: Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli 

aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. Okuduğu hikâyeyi en güzel 
şekilde anlatan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir (6. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Haftanın Ödüllü Kitabı”: Okunan kitaplar tanıtılır, en iyi tanıtılan 
kitap haftanın kitabı olarak seçilir. Kitabı tanıtan öğrenci ödüllendirilir (6. 
kazanım). 

 Pano düzenleme: Öğrencilerin sınıf veya okul panolarına seçtikleri 
metinlerle katılmaları sağlanır (6. kazanım). 

 Soru sorma: Aynı kitap bütün öğrenciler tarafından okunur. 
Öğrencilerden biri kitabı tanıtırken diğerleri tarafından kitapla ilgili 
sorular sorulur (6. kazanım). 

 Şiir dinletisi: Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir. Belli 
bir konuda farklı şairlerin şiirlerinden oluşan bir dinleti düzenlenir 
(7 k )

5. 1, 2. Öğrenciler, “İlköğretim 
Okulları İçin 100 Eser”i 
okumaya yönlendirilir. Hangi 
sınıfta hangi eserlerin 
okutulacağı Türkçe ve sınıf 
öğretmenlerinin ortak kararıyla 
belirlenir. 
5. 5. Sınıf kitaplıkları kitap temin 
edilerek zenginleştirilir. 
5. 6. Okunanlarla ilgili duygu ve 
düşüncelerin paylaşılması, 
beğenilen şiirlerin ve düz 
yazıların kaynaktan veya ezbere 
okunması için uygun ortam 
hazırlanır. 
[!] Her öğrenci için okuma 
gelişim dosyası düzenlenir. 
Okuma gelişim dosyası; 
öğretmen ve öğrenci değer-
lendirme formlarını, öğrencinin 
yıl boyunca yaptığı okuma 
etkinlikleriyle ilgili çalışma kâ-
ğıtlarını ve kitap raporlarını 
içerir. Değerlendirmeler dönem 
sonlarında yapılır
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 (7. kazanım). 
 Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden 

yönergeye uygun okuma yapmaları istenir (bk. Kılavuz). 
 “Kitap Torbası”: Birkaç torba hazırlanarak numaralandırılır. 

Önceden gruplandırılan kitapların adları kâğıtlara yazılarak torbaya 
konur. Öğrenciler her hafta bu torbalardan bir kitap seçerek okurlar. 
Okuma sürecine aileler de dinleyici veya okuyucu olarak katılabilirler (2, 
8. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Hafızam Beni Yanıltmadı”: Öğretmen sınıfa güzel düz yazılardan 
oluşan bir seçki getirir. Öğrenciler beğendiği bir metni birkaç gün içinde 
ezberler. İkişerli gruplara ayrılan öğrenciler ezberledikleri metni 
kullanarak bir diyalog oluştururlar. Oluşturulan bu diyaloğu arkadaşlarına 
sunarlar. Bu çalışmayı en iyi yapan grup ödüllendirilir (9. kazanım). 

sonlarında yapılır. 
 Okuma alışkanlığı kazanma 

ile ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; açık uçlu, 
kısa cevaplı sorular; proje de-
ğerlendirme formları, 
performans değerlendirme 
formları, öz değerlendirme 
formları, gözlem formları, oku-
ma gelişim dosyaları kulla-
nılabilir. 
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6, 7, 8. SINIFLAR 

ÖĞRENME ALANI: YAZMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Yazma kurallarını uygulama 
1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. 
2. Düzgün, okunaklı ve işlek “bitişik 
eğik yazı”yla yazar. 
3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda 
biçim ile ilgili kurallara uyar. 
4. Standart Türkçe ile yazar. 
5. Türkçe’nin kurallarına uygun 
cümleler kurar. 
6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize 
henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine 
Türkçelerini kullanır. 
7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak 
anlatır. 
8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri 
kurar. 
9. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri 
kurar. 
10. Tekrara düşmeden yazar. 
11. Yazım ve noktalama kurallarına 
uyar. 

 Düzenleme: Sınıfa biçim açısından farklı 
özellikler taşıyan elektronik mektup, mektup 
ve dilekçe örnekleri getirilir. Bunlardan 
hareketle kâğıt ve sayfa düzeni ile biçim 
özellikleri üzerinde durulur (1. kazanım). 

 Güzel Türkçem: Kullanılan yabancı ke-
limelerin listesi yapılarak bunlar Türkçe 
karşılıklarıyla eşleştirilir (6. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Çizgiler Ne Söyler?”: Düzeye uygun 
bir resim verilerek resimleri yorumlama 
çalışması yapılır. Öğrencilerden yazma 
çalışması sırasında yazma kurallarına 
uymaları istenir (bk. Kılavuz). 

 İnceleme: Yazma çalışmaları sırasında 
metinlere ya da kitaba düzen vermek 
amacıyla okunan kitaplar ve basılı 
materyaller incelenir. 

[!] Yazma kurallarının uygulanmasında Türk Dil 
Kurumu Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas 
alınır. 
1. 1. Çizgisiz kâğıt kullanılır. Kâğıdın yalnızca 
ön yüzüne yazılır. Kâğıdın kenarlarında, 
paragraflar, satırlar ve kelimeler arasında uygun 
boşluk bırakılır. 
1. 2. Okunaklılık: Her harfin karakteristik 
özelliğine uygun olarak ve başka bir harfi 
çağrıştırmayacak şekilde yazılmasıdır. 
İşleklik: Yazının hem okunaklı hem de hızlı ve 
rahat yazılabilmesidir. 
1. 4. Standart Türkçe: Türkçe’nin toplumda 
saygınlık uyandıran, konuşma dilindeki 
farklılıkları ortadan kaldıran, imlâsı Türk Dil 
Kurumu tarafından belirlenmiş, yazılan ve ko-
nuşulan ideal biçimidir. 
[!] Türk alfabesindeki harflerin okunuşuna 
uygun olarak kısaltmalara ek getirilir. 

 Yazma kurallarını uygulamayla ilgili 
kazanımların değerlendirilmesinde; çalışma kâ-
ğıtları, süreç gelişim dosyaları, öz değerlendirme 
formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Planlı yazma 
1. Yazma konusu hakkında 
araştırma yapar. 
2. Yazacaklarının taslağını 
oluşturur. 
3. Yazısını bir ana fikir etrafında 
planlar. 
4. Yazısının ana fikrini yardımcı 
fikirlerle destekler. 
5. Konunun özelliğine uygun 
düşünceyi geliştirme yollarını 
kullanır. 
6. Atasözü, deyim ve söz 
sanatlarını uygun durumlarda 
kullanarak anlatımını zenginleş-
tirir. 
7. Yazdığı metni görsel 
materyallerle destekler. 
8. Yazısına konunun ve türün 
özelliğine uygun bir giriş yapar. 
9. Yazıyı etkileyici ifadelerle 
sonuca bağlar. 
10. Yazıya, konuyla ilgili kısa ve 
dikkat çekici bir başlık bulur. 

  Soru hazırlama: Konuyu açıklığa kavuşturmak için yazıda cevabı 
verilecek sorular hazırlanır (1. kazanım). 

 Serbest kürsü: Öğrencilerin olaylara farklı açılardan 
bakabilmelerini sağlamak amacıyla yazma öncesinde, konu hakkında 
sınıf içi tartışma yapılır (1. kazanım). 

 Beyin fırtınası: Konuyla ilgili düşünceler, hiçbir sınırlamaya tâbi 
tutulmadan not edilir, alınan notlardan hareketle yazılır (2. kazanım). 

 Zihin haritası oluşturma: Konunun ana başlığı veya konuyu 
çağrıştıracak bir simge veya kavram kâğıdın ortasına yazılır. Anahtar 
kelimeler saat yönünde eklenir. Gerekli görülen başlıkların yanına, o 
başlığı en güzel şekilde ifade edecek sembol, resim, şekil vb. çizilir. 
Temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. Temel ve alt başlıklar 
gözden geçirilerek birbirleriyle ilişkili olanlar farklı renkte kalemle 
çizilir (2. kazanım). 

 “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın”: Her öğrenci, velisi ile belirle-
dikleri konulara uyacaklarına dair bir anlaşma imzalar. Her iki tarafa 
verilmek üzere iki nüsha hazırlanır. Anlaşma, taraflar tarafından imzala-
nır (bk. Kılavuz). 

 “Projem”: Öğrencilere farklı konular verilerek birini seçmeleri 
istenir. Her öğrenci seçtiği konuyla ilgili bir proje hazırlar. Öğrenciler 
yazdıklarını afiş, poster, resim, grafik veya bilgisayardan yararlanarak 
sunar (bk. Kılavuz). 

 “Yaşayan Zaman” Öğrenciler yaşadıkları çevrede meydana gelen, 
ilgi çekici ve önemli olayların listesini yaparlar. Listede yer alan olaylar 
arasından bazıları seçilerek zaman çizelgesine yerleştirilir. Her olay ait 

2. 2. Yazılacakların 
bölümleri, başlık ve alt 
başlıkları belirlenir. 
2. 5. Tanımlama, 
betimleme, örnekleme, 
karşılaştırma, tanık 
gösterme, benzetme ve 
sayısal verilerden 
yararlanılarak ana fikir 
desteklenir. 
[!] 2. 12. Her yazma 
etkinliği belirli bir 
yöntem ve tekniğe göre 
yapılmalı, her etkinliğin 
farklı bir yöntemle 
yapılmasına özen 
gösterilmelidir. 

 Planlı yazma ile ilgili 
kazanımların de-
ğerlendirilmesinde; 
çalışma kâğıtları, süreç 
gelişim dosyaları, öz de-
ğerlendirme formları, 
gözlem formları 
kullanılabilir. 
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11. Dipnot, kaynakça, özet, 
içindekiler vb. kısımları uygun 
şekilde düzenler. 
12. Yazma yöntem ve tekniklerini 
kullanır. 

olduğu döneme yazılarak resimlenir ve kâğıtlar birleştirilerek sınıf duva-
rına asılır. Her öğrenci, seçtiği bir dönemde yaşayan gerçek veya hayalî 
bir şahsın yerine geçerek hikâyesini anlatır. Örneğin, bir öğrenci valiyi 
temsil ediyorsa o dönemde yaşanan bir olayı ve bununla ilgili 
yaptıklarını anlatır. Öğrenciler o dönemi yansıtan kıyafetleri giyerek 
olayı canlandırmaya çalışırlar (bk. Kılavuz). 

 “Ben Bir Seyyahım” Gezip görülen yerleri anlatan yazılar bir araya 
getirilerek “.. nin Seyahatnamesi” adı verilen bir kitap oluşturulur. 

 “Atatürk’ü Tanıyorum”: Atatürk’ün hayatını anlatan bir zaman 
çizelgesi hazırlanır. Öğrencilerin yazdıkları, kronolojik sıraya konularak 
kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir (bk. Kılavuz). 

 “Sınıf Gazetesi”: Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler 
seçilerek görev dağılımı yapılır. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya 
herkesin okuyabileceği şekilde asılır (bk. Kılavuz). 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR 

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

3. Farklı türlerde 
metinler yazma 
1. Olay yazıları 
yazar. 
2. Düşünce 
yazıları yazar. 
3. Bildirme 
yazıları yazar. 
4. Şiir yazar. 
 
 

 Hikâye yazma: Farklı hikâyelerden tek bir hikâye 
oluşturulur. Farklı olasılıklar düşünülerek “Eğer.. olsay-
dı/olmasaydı, ne olurdu?” sorularına cevap veren bir hikâye 
yazılır. Yazılan hikâye canlandırılır (1. kazanım). 

 “Perde Açılıyor”: Belirlenen konuda tiyatro metni 
yazılır veya bir hikâye metni tiyatro metnine dönüştürülür 
ve sahnelenir (1. kazanım). 

 Masal yazma: Okunan veya dinlenen/ izlenen bir masal 
kahramanının hayal edilen yeni bir macerası yazılır. Değişik 
masal kahramanları tek bir masalda buluşturulur veya masal 
kahramanının maceraları günümüze uyarlanarak yazılır (1. 
kazanım). 

 Senaryolaştırma: Bir Nasrettin Hoca fıkrası senaryolaş-
tırılır (1. kazanım). 

 “Yuvarlak Masa Yazarlığı”: Öğrenciler gruplara ay-
rılır. Her gruba farklı bir cümle verilir. Verilen cümleler 
hikâyelerin giriş cümlesi olarak kullanılır. Öğrencilere 2 
dakika süre verilir. Öğrenciler bu sürenin sonunda, 
cümleleri bitmemiş bile olsa yazmayı bırakırlar. Her öğrenci 
kâğıdını sağındaki arkadaşına verir. Bir sonraki öğrencinin 
yazma süresi artırılır. Son turda metinler, ilk yazan 
öğrenciye döner ve o öğrenci hikâye tamamlanmamışsa 
hikâyeyi sonlandırır. Her grup yazdıkları hikâyeler 
arasından en beğendiklerini seçerek sınıfla paylaşır (1. 
kazanım) (bk Kılavuz)

[!] 3. 1. Hikâye, masal, anı ve tiyatro türlerinde 
metinler yazılır. 
[!] Öğrencilerin yazdıkları metinler (olaya dayalı 
yazılar, düşünce yazıları, bildirme yazılarından 
mektup) en az 150 kelimeden oluşmalıdır. 
[!] 3. 1. Hikâye ve roman gibi türlerin gerçeklerden 
hareketle yazılmış olsalar bile, olay ve durumları de-
ğiştirerek aktardığı fark edilir. 
[!] 3. 1. Günlük dilde ve masallarda kullanılan ka-
lıplaşmış ifadelerden yararlanılır. 
[!] Mecaz, benzetme, kişileştirme, konuşturma ve 
abartma sanatlarından yararlanılır. 
[!] 3.2. 6. sınıfta deneme, 7. sınıfta deneme ve söyleşi, 
8. deneme, söyleşi ve makale türünde metinler yazılır. 
Adı geçen türler, belirtilen sınıflarda zorunlu olup 
diğer sınıflarda da isteğe bağlı olarak ele alınabilir. 
[!] 3.3. 6. sınıfta mektup, dilekçe ve haber yazısı; 7. 
sınıfta tutanak ve tanıtma yazıları; 8. sınıfta biyografi, 
otobiyografi ve rapor yazılır. Adı geçen türler, 
belirtilen sınıflarda zorunlu olup diğer sınıflarda da 
isteğe bağlı olarak ele alınabilir. 

 Farklı türlerde metin yazmayla ilgili kazanımların 
değerlendirilmesinde; çalışma kâğıtları, proje değer-
lendirme formları, performans değerlendirme 
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kazanım) (bk. Kılavuz). 
 Diyalog yazma: Okunan masal, hikâye, fıkra veya anı 

diyaloğa dönüştürülür (1. kazanım). 
 “Gündem Oluşturma: ”: Güncel bir konuyla ilgili 

görüş ve düşünceler yazılır (2. kazanım) (bk. Kılavuz). 
 “Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var”: “Bir elin nesi 

var, iki elin sesi var.” atasözü tahtaya yazılır. Öğrencilere ne 
anlama geldiği sorulur. Öğrenciler, atasözünde anlatılana 
benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında 
konuşurlar. Sınıf iki gruba ayrılarak bildikleri atasözlerini 
yazarlar. Yazdıkları atasözlerinden birini seçerek 3-5 
paragraflık bir metin oluştururlar (2. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Denemeler”: Öğrencilere bir konu verilir. Bu 
konuyla ilgili çağrışım yapan kelimeler listelenir. Bu 
kelimelerden birbiriyle ilişkili olanlar eşleştirilir. 
Konuyla ilgili bilgiler gözden geçirilir. Öğrenciler, 
yazdıklarının taslağını yanlarındaki arkadaşlarına 
okutarak görüşlerini alırlar. Gerekli düzeltmeleri 
yaparak yazılarına son hâlini verirler (2. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Renklerin Dünyası”: Her öğrenci bir renk adını alarak 
en güzel rengin kendisi olduğu konusunda ikna edici yazı 
yazar (2. kazanım). 

 “Kulağıma Küpe Olsun!”: Bir metnin ana fikrinden 
hareket edilerek öğüt verici bir yazı yazılır (2. kazanım). 

 “Aynadaki İzler”: Öğrenciler, kendilerinin 20 yıl 
sonraki hâlleri ve fizikî görünümleri hakkında düşünce ve 

formları, yazılı anlatım değerlendirme ölçeği, süreç 
gelişim dosyaları, öz değerlendirme formu, gözlem 
formları kullanılabilir. 
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hayallerini anlattıkları geleceğe yönelik bir mektup yazarlar 
(2. kazanım). 

 “Adım Adım Dergicilik”: Okul gazete veya dergisi için 
yazılar yazılır (bk. Kılavuz). 

 “Yangın Var!”: Bir yerde yangın çıktığı haberi alınır. 
Öğrenciler; muhabiri, itfaiye şefini, yaralıyı, olaya tanık 
olan birini canlandırır. Muhabir, olayla ilgisi olanlarla 
görüşerek notlar alır. Mümkün olduğu kadar çok bilgi 
edinilerek alınan notlardan haber metni oluşturulur (3. 
kazanım). 
 

 Slogan bulma: Öğrencilerden bir ürünü veya etkinliği 
tanıtmak için kısa, etkili cümleler kurmaları istenir. Bulunan 
sloganlar sınıf panosuna asılır (3. kazanım). 

 “Onu Tanıyorum”: Her öğrenci veya grup, Yunus 
Emre’nin hayatından bir dönem seçer ve o dönemle ilgili 
araştırma yapar. Kendisini o dönemde yaşayan veya hayalî 
bir şahsın yerine koyarak Yunus Emre’yi tanıtan bir yazı 
yazar. Öğrencilerin yazdıkları kronolojik sıraya konularak 
kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir (3. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Ben Bir Organizatörüm”: Öğrenciler, bir şiir dinletisi 
düzenler. Hazırlanan afişler okulun çeşitli yerlerine asılır. 
Okul yöneticileri, öğretmen ve diğer öğrencilere davetiye 
hazırlanır. Dinleti sonunda şiir metinleri tutanakla 
öğretmene teslim edilir (3. kazanım). 

 Tutanak tutma: Eğitsel kol faaliyetlerinin tutanağı 
tutulur (3. kazanım). 
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 “Şirket Kuruyorum”: Öğrenciler sanal bir şirket kurar-
lar. Bir grup öğrenci şirketin yönetim kadrosunu oluşturur, 
diğer öğrenciler ekte öz geçmişlerini sundukları bir dilekçe 
ile şirkete iş başvurusunda bulunurlar. İş başvurusu kabul 
edilenler ile şirket yönetimi arasında anlaşma metni im-
zalanır (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Sergi: Düzenlenen sergiye yönelik duyuru metni, 
davetiye ve katılım belgesi hazırlanır. Yapılan çalışmalar 
dönem sonunda sergilenir (3. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Toplantı Var”: Öğretmen öğrencilerden, hayvanların 
dilinden, kendi haklarını elde etmek ve uygulamak için bir 
yasa oluşturmalarını ister. Bu yasaya hangi maddelerin 
girmesini isteyebilecekleri sorularak hayvanların ağzından 
dile getirdikleri maddelerin yer aldığı bir yazı yazmaları 
istenir (3. kazanım). 

 “Sana Özel”: Öğrencilerden kendilerine bir kutlama 
konusu belirleyerek arkadaşlarına davetiye yazmaları veya 
kendilerini öğretmenlerinin yerine koyarak başarılı bir 
öğrencisi için ailesine tebrik kartı hazırlamaları istenir (3. 
kazanım). 

 “Duyarlı Veli”: Öğrencilerden birinden veli rolü 
üstlenmesi istenir. Veli rolündeki öğrenci çocuğunun öğret-
meninden, okuma alışkanlığını kazanmasına destek is-
tediğini belirten bir mektup alır. Çocuğu için neler 
yapılabileceğini düşünerek öğretmene bir cevap mektubu 
yazar (3. kazanım). 

 “Herkesin Bir Hikâyesi Var”: Yakın çevre veya aile-
den birinin biyografisi yazılır (3. kazanım). 
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 Dönüşüm kutusu: Öğrenciler üç veya dört gruba ayrılır. 
Her gruba farklı bir nesne verilerek bu nesneyi asıl 
kullanımından farklı işlevde kullanmaları istenir. Nesneyi 
yeni işlevine göre tanıtan bir reklam metni hazırlanır (3. 
kazanım). 

 “Şair Gibiyim”: Somut kelimelerden ve imajlardan 
oluşan iki liste hazırlanır. Hazırlanan listelerdeki 
kelimelerden karşılıklı olarak seçme yapılarak imaj 
oluşturulur. Oluşturulan imajlar kullanılarak bir şiir yazılır. 
Yazdıkları şiiri müzik eşliğinde sınıfta okumaları sağlanır 
(4. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Çağrışımlar ve Duygular”: Verilen kavramın 
çağrıştırdığı duyguyu yansıtan bir şiir yazılır. Yazılan şiirler 
öğrencilerin kendilerinin bulduğu bir ritimle söylenir (4. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “İlk Harflerine Baksana”: Akrostiş oluşturacak şekilde 
şiir yazılır (4. kazanım). 

 “Resimlerin Ezgisi”: Öğrencilere bir resim gösterilir. 
Resimle ilgili sorulara cevap vermeleri istenir. Resimden 
hareketle şiir yazdırılır (4. kazanım) (bk. Kılavuz). 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK 
ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

4. Kendi yazdıklarını 
değerlendirme 
1. Yazdıklarını biçim ve 
içerik yönünden değerlendirir. 
2. Yazdıklarını dil ve anlatım 
yönünden değerlendirir. 
Yazdıklarını yazım ve 
noktalama kurallarına 
uygunluk yönünden 
değerlendirir. 

 
 
 

 Yazdıklarını değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, 
kısa cevaplı sorular; çalışma kâğıtları, proje değerlendirme formları, performans 
değerlendirme formları, süreç gelişim dosyaları, değerlendirme anketleri, eşleştirme 
testleri, öz değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

5. Kendini yazılı 
olarak ifade etme 
alışkanlığı 
kazanma 
1. Duygu, 
düşünce, hayal, 
izlenim ve 
deneyimlerini 
yazarak ifade eder. 
2. Yeni öğrendiği 
kelime, kavram, 
atasözü ve 
deyimleri kullanır. 
3. İlgi alanına 
göre yazar. 
4. Şiir defteri 
tutar. 
5. Günlük tutar. 
6. Beğendiği 
sözleri, metinleri 
ve şiirleri derler. 
7. Okul dergisi ve 
gazetesi için 
yazılar hazırlar.

 “Ben Büyüyünce…”: Hayal edilen mesleğe yönelik tasarılar yazılır (1. kazanım). 
 “Zamanla Değişir Her Şey”: Öğrencilerden iki dakika içinde “değişim” kelimesinin 

çağrıştırdıklarını yazmaları istenir. Kelimenin çağrışımları tahtaya yazılır. Geçen yıl 
yaşanan sosyal değişimler liste hâline getirilir. Öğrencilerden bunlardan kendilerini en 
çok etkileyen değişimi seçmeleri istenir. Öğrenciler yazılarını müzik, resim veya dansla 
destekleyebilirler. Birkaç öğrenci yazılarını aileleriyle paylaşmak üzere görevlendirilir. 
Daha sonra bu ailelerden sınıfa gelerek ilk gençlik yıllarına ait tecrübelerini paylaşmaları 
istenir. Öğrencilerin yazıları okul panosunda veya dergisinde yayımlanır (1. kazanım) 
(bk. Kılavuz). 

 “Müziğin Gölgesindeki Yazılar”: İki ayrı grup oluşturulur. Bu iki grup için iki ayrı 
mekân seçilir (Bu etkinlik iki farklı Türkçe öğretmeni tarafından aynı anda yaptırılabilir) 
ve öğrenciler bu mekânlara yerleştirilir. Gruplara aynı yazma konusu verilir ve aynı anda 
yazmaya başlamaları sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yazma çalışması 
süresince gruplara iki farklı müzik (hüzünlü-neşeli gibi) dinletmektir. Yazma çalışması 
bitiminde aynı konuda iki farklı bakış açısı çıkacağından öğrencilerin bu farkı anlamaları 
sağlanır. Her grup kendi içinde en güzel yazıyı seçerek diğer gruplarla paylaşır (1. 
kazanım). 

 “Geçmişe Yolculuk”: Seçilen bir anı ile ilgili zihin haritası oluşturulur. Hatırla-
nanlar resimlenir ve bu resimlere uygun diyaloglar konuşma baloncuklarına yer-
leştirilir (1. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Dilek Kutusu”: Sınıfta veya okulda dilek kutusu oluşturularak derslerin işlenişine 
ya da etkinliklere yönelik düşünce, istek ve eleştiriler yazılır (1. kazanım). 

 “Gezip Gördüklerim”: Tarihî ve turistik yerlere düzenlenen gezilerde notlar alınarak 
izlenimler yazılır (1. kazanım) (bk. Kılavuz). 

5.2.Öğrencilerin 
kendilerini zengin bir söz 
varlığı kullanarak ifade 
etmeleri üzerinde durulur. 
[!] 5. 4, 5. Öğrenciler şiir 
defteri ve günlük 
tutmaları konusunda 
özendirilir. Şiir defteri, 
öğrencilerin kendi 
yazdıkları ve 
beğendikleri şiirlerden 
oluşur. Öğrenciler her 
gün günlük 
tutulabilecekleri gibi 
yalnızca etkilendikleri 
olaylar hakkındaki duygu 
ve düşüncelerini de 
yazabilirler. 

Yazma alışkanlığı 
kazanmayla ilgili 
kazanımların değer-
lendirilmesinde; çalışma 
kâğıtları, proje değerlen-
dirme formları, 
performans 
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yazılar hazırlar. 
8. Yazdıklarını 
başkalarıyla 
paylaşır ve onların 
değerlendirmelerini 
dikkate alır. 
9. Yazdıklarından 
arşiv oluşturur. 
10. Yazma 
yarışmalarına 
katılır. 
 

 “Eğer”: Öğrencilerden kişilikleri üzerinde etkili olan bir çevreyi seçmeleri istenir. 
Burada yaşamanın olumlu ve olumsuz yanları yazılı olarak ifade edilir (1. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Bizim Köşemiz”: Okul/sınıf panosu/gazetesi/dergisinde sorunlar ve çözümler köşesi 
oluşturulur. Tespit edilen sorunlar (sıra olma, okulun çevre düzenlemesi, ulaşım, sınıf ve 
okul başkanlarının seçimi ve çalışmaları, teneffüslerdeki gürültünün önlenmesi vb) ve 
çözüm önerileri yazılır. Beğenilen yazılar arasından seçme yapılarak panoya asılır (8. 
kazanım). 

 “Balon Doldurma”: Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba üzerinde 
karikatürler bulunan çalışma kâğıdı dağıtılır. Her grup kendine düşen 
karikatürdeki boşlukları doldurur (bk. Kılavuz). 

 “Kışı Hatırla”: Öğrencilere bir kış resmi gösterilerek “Kışı Hatırlayalım” adlı bir 
kitap hazırlayacakları söylenir. Kitabın kışla ilgili resimlerden ve kış hatıralarından 
oluşacağı belirtilir. Kitabın hazırlanma süresi altı ay olacağı için öğrenciler yaşadıkları 
son kışa ait güzel anılarını da kitaplarına eklerler (bk. Kılavuz). 

 “Sınıf Gazetesi”: Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev 
dağılımı yapılır. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır. 

değerlendirme formları, 
süreç gelişim dosyaları, 
değerlendirme anketleri, 
eşleştirme testleri, öz de-
ğerlendirme formları, 
gözlem formları 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 6. sınıf 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

6. Yazım ve 
noktalama 
kurallarını 
uygulama 
1. Yazım 
kurallarını 
kavrayarak uygular. 
2. Noktalama 
işaretlerini 
işlevlerine uygun 
olarak kullanır. 
 
 

 “Geldiğimde Sen Yoktun”: Her öğrenciden verilen keli-
medeki bir sesi temsil etmesi istenir. Ek olan sesi temsil eden 
öğrenci kelimeye yaklaşırken ikinci ünlüyü temsil eden 
öğrenci yere çöker (1. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Boya! Boya!”: Öğrencilere ünsüzlerin özellikleri 
kavratılır. Buradan hareketle çalışma kâğıdında yumuşak 
ünsüzleri boyayarak gizli resme ulaşmaları istenir. Daha 
sonra ünsüz benzeşmesi ve yumuşamasına uğrayan 
kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar verilir (1. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Macera Peşinde”: Öğrenciler birer noktalama işareti 
belirler, onu bir kahramanın yerine koyarak maceralarını 
hikâye şeklinde yazar (2. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Noktalama İşaretleri Görevde”: Sınıftaki tüm 
öğrencilere, “nokta, kesme işareti, tırnak, konuşma çizgisi, 
ünlem, iki nokta, kısa çizgi”yi temsil görevi verilir. Öğretmen 
bir metin okur. Noktalama işaretinin olduğu yerde, bu 
işaretlerin temsilcilerinin ayağa kalkması için duraklar (2. 
kazanım). 

 Dil bilgisinde noktalama işaretleri: Eklerin yazımında, 
fiil kök ve gövdelerinin gösteriminde kısa çizginin 
kullanımına dikkat çekilir (2. kazanım). 
 

[!] 1. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları 
şunlardır: 
 Kalınlık-incelik uyumu, ünsüz benzeşmesi ve 

ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin, yazımı 
karıştırılan kelimelerin (hiçbir, hiçbir şey, herhangi 
bir, her şey vd), soru eki mi’nin, bağlaç olan de ve 
ki’nin, kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin 
yazımı 
 Sayıların yazımı 

• Sayılar metin içinde yazıyla yazılır. 
• Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı 
yazılır. 
• Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar 
adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve 
dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden 
önceki sayfaların numaralandırılmasında 
kullanılabilir. 
• Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. 
Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan 
sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme 
işareti konularak derece gösteren ek yazılır. 
• Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. 
 Büyük harflerin kullanımı 
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• Dizeler genellikle büyük harfle başlar. 
• Özel adlar büyük harfle başlar. 
• Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük 
harfle başlar. 
[!] Birleşik kelimelerin yazımına okuma, yazma, dil 
bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. 
[!] Ses olaylarına dayalı yazım kuralları verilirken 
ilgili ses olayları da açıklanır. 
[!] Yazım kuralları verilirken okunuşla ilgili 
hususlara da değinilir. 
[!] 2. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri 
şunlardır: 
Nokta (). 
• Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 
• Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya 
harflerden sonra konur. 
• Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren 
sayıları birbirinden ayırmak için konur. 
• Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden 
ayırmak için konur. 
Virgül (,). 
• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan 
kelimeler arasına konur. 
• Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden 
sonra konur. 
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• Konuşma çizgisinden önce konur. 
• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, 
kabul veya teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, 
pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, 
elbette gibi kelimelerden sonra konur. 
• Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve 
kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından 
bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam 
karışıklığını önlemek için kullanılır. 
• Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. 
Noktalı virgül (;). 
• Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya 
takımları birbirinden ayırmak için konur. 
İki nokta (:). 
• Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, 
konuşan kişinin adından sonra konur. 
Üç nokta (…). 
• Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek 
veya ifadeye güç katmak için konur. 
• Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek 
için konur. 
• Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik 
bırakılan cevaplarda kullanılır. 
Kısa çizgi (-). 
• Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur. 
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• Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 
• Eklerin başına konur. 
Eğik çizgi (/). 
• Yan yana yazılması gereken durumlarda 
mısraların arasına konur. 
• Adres yazarken apartman numarası ile daire 
numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. 
• Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren 
sayıları birbirinden ayırmak için konur. 
• Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini 
göstermek için kullanılır. 
Tırnak işareti (“ ”). 
• Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine 
alınır. 
• Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve 
başlıkları tırnak içine alınır. 
Yay ayraç (()). 
• Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın 
hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek 
için kullanılır. 
• Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı 
göstermek için kullanılır 
• Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve 
harflerden sonra kapama ayracı konur. 
Kesme işareti (’). 
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• Özel adlara getirien iyelik, durum ve bildirme 
eklerinden sonra konur. 
• Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen 
ekleri ayırmak için kullanılır. 
• Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. 
• Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 
[!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım 
kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son 
basımı esas alınır. 
[!] Noktalama işaretlerinin İlköğretim 1-5. sınıflarda 
ele alınan işlevleri hatırlatılır. 
[!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar 
okuma, yazma, dil bilgisine yönelik çalışmalar 
sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte 
verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla 
da verilebilir. 
[!] Öğrencilere, yazımını bilmedikleri kelimeler için 
Yazım Kılavuzu’na başvurmaları, sınıf içi 
çalışmalarda, özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde 
yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. 

 Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili 
kazanımların değerlendirilmesinde; çalışma kâ-
ğıtları, proje değerlendirme formları, standart testler, 
süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz 
değerlendirme formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 7. sınıf 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

6. Yazım ve noktalama 
kurallarını uygulama 
1. Yazım kurallarını 
kavrayarak uygular. 
2. Noktalama işaretlerini 
işlevlerine uygun olarak 
kullanır. 
 

 “Yerimi Kaybettim, Bulur 
musun?”: Noktalama işaretleri kullanı-
lmamış bir metne uygun noktalama 
işaretleri konur. 
 

 “İşimi Kaybetmek İstemiyorum”: 
Hayalî bir yayınevi kurulur. Bu 
yayınevinin elemanları noktalama 
işaretleridir. Öğrencilerden kendileri için 
bir noktalama işareti belirlemeleri istenir. 
Yayınevinin düştüğü zor durumdan kur-
tulabilmesi için bir noktalama işaretinin 
işten çıkarılması gerekmektedir. 
Öğrenciler kendilerinin işten 
çıkarılmaması konusunda yayınevi 
yöneticisini ikna etmeye çalışırlar. 
 
 

[!] 1. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır: 
 Yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir, hiçbir şey, herhangi bir, 

her şey vd) yazımı 
 Sayıların yazımı 

• Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır. 
• Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır. 
 Büyük harflerin kullanımı 

• Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. 
• Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin 
ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. 
• Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında 
yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. 
[!] Birleşik kelimelerin yazımına okuma, yazma, dil bilgisi 
etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. 
2. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: 
Nokta (). 
• Bibliyografik künyelerin sonuna konur. 
Virgül (,). 
• Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. 
maddelerden sonra konur. 
İki nokta (:). 
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• Genel Ağ adreslerinde kullanılır. 
Üç nokta (…). 
• Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak 
istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. 
• Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan kelime ve 
bölümlerin yerine konur. 
Soru işareti (?). 
• Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih 
vb. durumlar için kullanılır. 
Ünlem işareti (!). 
• Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen 
sözden hemen sonra ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. 
Kısa çizgi (-). 
• Kelimeler arasına “–den… -a, ve, ila, arasında” anlamlarını 
vermek için kullanılır. 
Eğik çizgi (/). 
• Genel Ağ adreslerinde kullanılır. 
Yay ayraç (()). 
• Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve 
bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir. 
• Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak 
için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. 
• Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını 
göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. 
Köşeli ayraç ([ ]). 
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• Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay 
ayraçtan önce kullanılır. 
Kesme işareti (’). 
• Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için 
kullanılır. 
[!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken 
TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. 
[!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan 
işlevleri hatırlatılır. 
[!]Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma, 
yazma, dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu 
konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler 
aracılığıyla da verilebilir. 
[!] Öğrencilere, yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım 
Kılavuzu’na başvurmaları, sınıf içi çalışmalarda, özellikle yazılı 
anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları 
önerilir. 

 Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendi-
rilmesinde; çalışma kâğıtları, proje değerlendirme formları, 
standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz 
değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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ÖĞRENME ALANI: YAZMA 8. sınıf 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

6. Yazım ve noktalama 
kurallarını uygulama 
1. Yazım kurallarını kavrayarak 
uygular. 
2. Noktalama işaretlerini 
işlevlerine uygun olarak kullanır. 
 

 Boşluk doldurma: Noktalama 
işaretleri kullanılmamış bir metne 
uygun noktalama işaretleri konur (2. 
kazanım). 
 
 
 

[!] 2. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: 
Virgül 
• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur. 
• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 
• Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden 
sonra konur. 
• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri 
belirtmek için konur. 
• Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için 
konur. 
Noktalı virgül 
• Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden 
ayırmak için konur. 
Kısa çizgi 
• Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. 
[!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları 
verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. 
[!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan 
işlevleri hatırlatılır. 
[!] Bu sınıfta özellikle pekiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık 
verilmelidir. 
[!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma, 
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yazma, dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu 
konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler 
aracılığıyla da verilebilir. 
[!] Öğrencilere, yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım 
Kılavuzu’na başvurmaları, sınıf içi çalışmalarda, özellikle 
yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu 
bulundurmaları önerilir. 

 Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değer-
lendirilmesinde; çalışma kâğıtları, proje değerlendirme formla-
rı, standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, 
öz değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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6. SINIFLAR 

DİL BİLGİSİ 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Kelimenin yapı 
özellikleriyle ilgili 
bilgi ve kuralları 
kavrama ve 
uygulama 
1. Kök ve eki 
kavrar. 
2. İsim kökü ile fiil 
kökünü ayırt eder. 
3. Yapım eki ile 
çekim ekini ayırt 
eder. 
4. Gövdeyi kavrar. 
5. Yapım eklerinin 
işlevlerini ve 
kelimeye 
kazandırdığı anlam 
özelliklerini kavrar. 
6. Birleşik kelimeyi 
kavrar. 
7. Basit, türemiş ve 
birleşik kelimeleri 

t d

 “Mıknatıs”: Kelime kökleri ve ekler 
kartlara yazılarak öğrencilere dağıtılır. Öğ-
retmenin okuduğu metinde geçen kelime 
kartını elinde bulunduran öğrenci ayağa 
kalkar. Öğrenciler ellerindeki ek kartlarına 
bakarlar. Bu kelimeye uygun olan ekleri 
elinde bulunduran öğrenciler, kökü taşıyan 
öğrencinin yanına giderek yeni kelimeler 
oluştururlar. Oluşturulan yeni kelimeler 
yüksek sesle söylenir (1. kazanım). 

 “Çiçekçi”: Çiftçiden pazarda satmak 
üzere ürünlerini iki çuvala yerleştirmesi 
istenir. Öğrenciler verilen metindeki isim ve 
fiilleri ayırarak çuvallara yerleştirir (2. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Farklı olanı bulma: Altı çizili eklerden 
farklı olanı (çekim eki/yapım eki) bulunur 
(3. kazanım). 

 “Ekleri de Birbirine Ekleyelim”: 
Yapım eki almış bir kelimeye farklı ekler 
getirilerek yeni kelimeler türetilir (4. 
kazanım). 

 Tamamlama: Cümleyi oluşturan 

[!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında, öğrencilerin edindikleri bilgileri, 
okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına; 
konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. 
[!] Kelimede yapı özellikleriyle ilgili kazanımların verilişinde ilgili 
oldukları yazım kurallarına değinilir. 
1. 1. Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil olduğu vurgulanır. 
1. 2. Fiil köklerinin “-mek/-mak” eki ile okunması gerektiği, fiilin “-
mek/-mak” eki almış biçimine mastar adı verildiği, mastarın fiilin adı 
olduğu belirtilir. 
1. 2. Hem isim hem de fiil olan köklere örnek verilerek bunların kök 
çeşidinin aldıkları ekler aracılığıyla belirlenebileceği kavratılır. 
1. 3. Çekim eklerinin çeşitlerine ilgili oldukları konulara gelindiğinde 
değinilir. 
1. 3. Ekler arasındaki hiyerarşik ilişkiye dikkat çekilir. Bu durum, 
yapım ekleri kelime türetirken çekim eklerinin var olan kelimeyi 
kelime grubu ya da cümle içinde kullanılmaya elverişli hâle 
getirmesi, yani ona son şeklini vermesiyle açıklanır. 
1. 5. Yapım eklerinin işlevleri kavratılırken isimden isim yapma 
ekleri, isimden fiil yapma ekleri, fiilden fiil yapma ekleri, fiilden 
isim yapma ekleri ayrımına gidilir. Eklerin sesçe farklı biçimlerinin 
farklı birer ek olmadığı, aynı ekin çeşitleri olduğu kavratılır. Bu 
amaçla ilgili ses olaylarına değinilir. Fiilden fiil yapma eklerinin 
i l l i l ö llikl i ü i d t l l k fiil t
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ayırt eder. 
 

kelimelerdeki boşluklar uygun yapım 
ekleriyle tamamlanır (5. kazanım). 

 Birleştirme: Verilen farklı kelimeler 
eşleştirilerek uygun yöntemlerle birleştirilir 
(6. kazanım). 

 Gruplandırma: Okunan herhangi bir ki-
taptan belirlenen yirmişer kelime (basit, 
bileşik ve türemiş) öğrencilerin kendi 
çizdikleri resimlerin içerisine yazılır. Bu 
çalışmalardan beğenilenler sınıf veya okul 
panolarında sergilenir (7. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 “Kelime Bankası”: Bir grup öğrencinin 
görev aldığı hayali bir banka kurulur. 
Öğrencilerden biri seçtiği kelimeleri 
hesabına yatırır. Karşılığında yeni kelimeler 
alır (bk. Kılavuz). 
 

işlevleri ve anlam özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak fiil çatısı 
konusunda durulur. Burada eklerin kelimeye kazandırdığı anlam 
özelliklerine ağırlık verilir. 
1. 6. Birleşik kelimelerin anlam özelliklerine dikkat çekilir. Birleşik 
kelimelerin kuruluş özellikleri konusuna girilmez. 
1. 7. Tarihî nedenlerle kök ve ek arasındaki anlam ilişkisinin 
kaybolduğu türemiş kelimeler basit kelime olarak ele alınır. 
[!] Türemiş ve birleşik kelimelere mümkün olduğunca çok örnek 
verilerek öğrencilerin söz varlığının zenginleşmesi sağlanır. Hangi 
kelimelere öncelik verilmesi gerektiği konusunda Türk Dil Kurumu 
tarafından yayımlanan “Yazılı Türkçe’nin Kelime Sıklığı 
Sözlüğü”nden yararlanılabilir. 

 Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya 
yönelik kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, 
doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları, standart testler, süreç gelişim 
dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, gözlem 
formları kullanılabilir. 
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DİL BİLGİSİ 6. sınıf 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Kelime türleriyle ilgili 
bilgi ve kuralları kavrama 
ve uygulama 
1. İsimlerin cümledeki 
işlevlerini kavrar, isimleri 
işlevlerine uygun olarak 
kullanır. 
2. Zamirlerin cümledeki 
işlevlerini fark eder, 
zamirleri işlevlerine uygun 
olarak kullanır. 
3. Hâl eklerinin işlevlerini 
kavrar. 
4. İyelik eklerinin 
işlevlerini kavrar. 
5. İsim tamlamalarının 
kuruluş ve anlam 
özelliklerini kavrar. 
6. Sıfatların cümledeki 
işlevlerini fark eder, 
sıfatları işlevlerine uygun 
olarak kullanır. 
7. Sıfat tamlamalarının 

 Listeleme: Özel isimler, cins ve topluluk 
isimleriyle ilgili kelime listeleri yapılır (1. 
kazanım). 

 Yerine koyma: Zamirlerin yerine karşıladık-
ları isimler yazılır (2. kazanım). 

 Şema oluşturma: Hâl ekleriyle ilgili şemalar 
düzenlenir (3. kazanım). 

 “Ne Hâldeyim?”: Cümlelerdeki boşluklar 
uygun hâl ekleriyle tamamlanır (3. kazanım) (bk. 
Kılavuz). 

 Boşluk doldurma: Cümlelerdeki boşluklar 
uygun iyelik ekleriyle tamamlanır (4. kazanım). 

 Eşleştirme: Hazırlanan kelime tablolarından 
birbiriyle ilişkili olan kelimeler eşleştirilir, uygun 
eklerle tamlamalar kurulur (5. kazanım). 

 Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerde 
bırakılan boşluklar uygun tamlama ekleriyle 
doldurulur (5. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Nereye?”: Verilen boşluklara uygun sıfatlar 
yazılır (6. kazanım) (bk. Kılavuz). 

 Dönüştürme: Cümlelerdeki sıfatlar 
değiştirilerek zamire dönüştürülür (2, 6. kazanım) 
(bk. Kılavuz).

2. 1. Özel isim, cins ismi; teklik, çokluk, topluluk ismi; 
somut isim, soyut isim konuları ele alınır. Çokluk eki ve 
işlevlerine değinilir. Özel isimlerin yazımına yönelik 
kurallarla gerekli ilişkilendirme yapılır. 
2. 2. Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin 
hangi kelimenin, ifadenin yerine kullanıldığını 
belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. 
Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir, bunlardaki 
anlam özelliklerine değinilir. 
2. 3. İsmin hâlleriyle fiiller arasındaki ilişkiye dikkat 
çekilir. Hâl eklerinin eklendikleri kelimeye kazandırdığı 
farklı anlam özelliklerine ağırlık verilir. 
2. 3, 2. 4. Örneklerden hareketle 3. teklik kişi iyelik eki 
ile belirtme hâli ekinin kullanımı kavratılır. 
2. 3, 2. 4. Kelime ile eklerin, ek ile ekin birleşmesinde 
ortaya çıkan yardımcı ünsüzlerin işlevi kavratılır. 
2. 5. İsim tamlamalarında belirtili ve belirtisiz tamlama 
çeşitlerine değinilir. Zincirleme isim tamlamasının ayrı 
bir tamlama çeşidi olmadığı, belirtili ve belirtisiz isim 
tamlamalarının iç içe girmesiyle oluştuğuna dikkat 
çekilir. İsim tamlamalarının anlam özelliklerine ağırlık 
verilir. 
2. 6. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir, bunlardaki 



107 

 

 

kuruluş ve anlam 
özelliklerini kavrar. 
8. Edat, bağlaç, ünlemlerin 
işlevlerini ve cümleye 
kazandırdıkları anlam 
özelliklerini kavrar; bu 
kelimeleri işlevlerine uygun 
olarak kullanır. 
9. Kelimeleri cümlede 
farklı görevlerde kullanır. 
 
 

(bk. Kılavuz). 
 Tasvir etme: Bir yerin/kişinin tasviri yazılır, 

anlatımda kullanılan sıfatların altı çizilir (7. 
kazanım). 

 Birleştirme: Çeşitli isim ve sıfatlarla, iç içe 
geçmiş tamlamalar kurulur (5, 7. kazanım). 

 Şema oluşturma: Hem edat hem de bağlaç 
olarak kullanılan kelimeler şemayla ifade edilir 
(8. kazanım). 
 Cümle tamamlama: “Hâlbuki, ne var ki, böy-

lece, oysa, bu nedenle, bundan dolayı, ama, fakat, 
yalnız, sadece..” edatları kullanılarak cümleler ta-
mamlanır (8. kazanım). 

 Boşluk doldurma: Cümlelerdeki boşluklar 
uygun edat ve bağlaçlarla doldurulur (8. 
kazanım). 

 Eşleştirme: Ünlemlerle, ifade ettikleri 
duygularla eşleştirilir (8. kazanım). 

anlam özelliklerine değinilir. 
2. 5, 2. 7. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde isim ve 
sıfat tamlamalarını, bunların iç içe girmiş biçimlerini bir 
bütün olarak algılamasına yönelik çalışmalara ağırlık 
verilir. 
2. 9. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle 
örneklerden hareket edilir. Örnekler 6. sınıfta ele alınan 
kelime türleriyle sınırlandırılır. 

 Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uy-
gulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde; 
açık uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâ-
ğıtları, standart testler, süreç gelişim dosyaları, 
eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, gözlem 
formları kullanabilir. 
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7. SINIFLAR 

DİL BİLGİSİ 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Kelime türleriyle ilgili 
bilgi ve kuralları kavrama 
ve uygulama 
1. Fiillerin anlam 
özelliklerini kavrar. 
2. Kip ve çekimli fiili 
kavrar. 
3. Bildirme kipleriyle dilek 
kiplerini ayırt eder. 
4. Bildirme kiplerinin 
kullanım özelliklerini kavrar. 
5. Dilek kiplerinin kullanım 
özelliklerini kavrar. 
6. Fiillerin olumlu, olumsuz, 
soru ve olumsuz soru 
çekimleriyle ilgili 
uygulamalar yapar. 
7. Zarfların cümledeki 
işlevlerini fark eder, zarfları 
işlevlerine uygun olarak 
kullanır. 

 “Ne Zaman?”: Zaman 
ifadeleri dikkate alınarak 
cümleler uygun zaman 
ekleriyle tamamlanır (4. 
kazanım). 

 “Anlam Avcısı”: Geniş 
zamanın farklı 
kullanımlarına ilişkin örnek 
verilerek öğrencilerden bu 
kullanımlardaki anlam 
özelliklerini belirlemeleri 
istenir (4. kazanım). 

 Altını çizme: Olaya 
dayalı bir metinde kullanılan 
zarfların altı çizilir, türü 
yazılır (7. kazanım). 

“Ben Neyim?”: 
Öğrencilere farklı cümleler 
verilir. Cümlelerdeki 
kelimelerin hangi görevde 
kullanıldığı altlarına yazılır 
(8. kazanım). 

[!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında, öğrencilerin edindikleri bilgileri, 
okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına; konuşurken 
ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. 
1. 1. İş, oluş, durum filleri örneklendirilir. 
1. 2. Kipin mastar durumundaki fiili biçimlendirmesindeki rolü ile çekimli 
fiilin cümle kuruluşundaki işlevi vurgulanır. Buradan hareketle yüklem 
kavramına girilir. 
1. 3. Bildirme kiplerinin fiili zaman açısından biçimlendirdiği, dilek 
kiplerinin ise fiile farklı anlam özellikleri kazandırdığı vurgulanır. 
1. 4. Geçmiş zaman (duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman), 
şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ele alınır. Haber kiplerinin 
temel işlevlerine (Ör.: “-di” ekiyle yapılan geçmiş zamanın fiilin 
gerçekleştiğini görme veya kesin olarak bilme, geniş zamanın alışkanlıkları, 
bilimsel anlamda kabul görmüş gerçekleri ifade etme gibi) ağırlık verilir. Bu 
zamanların hangi eklerle ifade edildiğine değinilir. İlk örnekler, 3. teklik 
kişi ile çekimlenmiş fiillerden seçilir. Daha sonra diğer kişilere ve kişi 
eklerine değinilir. Çekimli fiillerin kişisinin cümle kuruluşundaki işlevi 
vurgulanır. Buradan hareketle özne kavramına girilir. Şimdiki zaman ekinin 
ünlü daralmasına neden olduğu, “ye-, de” fillerinin “-ecek” ekinden önce 
ünlü daralmasına uğradığı örneklerden hareketle kavratılır. 
1. 5. Gereklilik, istek, şart, emir kipleri ele alınır. Dilek kiplerinin temel 
işlevlerine (Ör.: Şart kipinin fiilin gerçekleşmesini isteme ve şarta bağlama 
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8. Kelimeleri cümlede farklı 
görevlerde kullanır. 
 
 

 
 
 

anlamı gibi) ağırlık verilir. Şart kipi için dilek-şart kipi adlandırması 
kullanılmaz. Bu kiplerin hangi eklerle ifade edildiğine değinilir. İlk 
örnekler, emir kipi için 2. teklik kişi, diğerleri için 3. teklik kişi ile 
çekimlenmiş fiillerden seçilir. 
1. 7. Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir, bunlardaki anlam özelliklerine 
değinilir. 
1. 8. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle örneklerden 
hareket edilir. Örnekler 6 ve 7. sınıfta ele alınan kelime türlerinden seçilir. 

 Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik 
kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı 
sorular; çalışma kâğıtları, standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme 
testleri, öz değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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DİL BİLGİSİ 7. sınıf 

AMAÇ VE 
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Fiillerin yapı 
özellikleriyle ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve 
uygulama 
1. Basit, türemiş ve birleşik 
fiillerin kuruluş ve anlam 
özelliklerini kavrar. 
2. Farklı yapı özelliklerinde 
fiilleri anlam özelliklerini 
dikkate alarak kullanır. 
 

 Gruplandırma: Farklı kuruluş 
özelliklerine sahip birleşik fiillerin 
bulunduğu bir metin verilerek öğrencilerden 
birleşik fiilleri yapı özelliklerine göre 
gruplandırmaları istenir. 

 Eşleştirme: Kurallı birleşik fiil 
örnekleriyle bunların ifade ettikleri 
“yeterlik, tezlik, sürerlik, yaklaşma” 
anlamları eşleştirilir. 

 Birleşik Fiiller: Öğrencilerden çalışma 
kâğıdındaki fiilleri yapılarına göre 
gruplandırmaları istenir. 

2. 1. Türemiş fiillerde kök ile gövde arasındaki anlam 
ilişkilerine dikkat çekilir. Birleşik fiillerin kuruluş 
özelliklerine değinilir. Kurallı birleşik fiillerin anlam 
özellikleri vurgulanır. 

 Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları 
uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde; 
açık uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları, 
standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, 
öz değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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DİL BİLGİSİ 7. sınıf 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

3. Fiil kiplerinde zaman ve 
anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve 
uygulama 
1. Cümlede zaman kavramını 
belirleyen/destekleyen zarfları 
fark eder. 
2. Fiil kiplerinde zaman ve 
anlam kaymasının nasıl 
gerçekleştiğini kavrar. 
3. Fiil kiplerini farklı zaman ve 
anlamları ifade edecek şekilde 
kullanır. 

 Eşleştirme: Türkçede cümlenin ifade 
ettiği zamanları belirleyen zarfların 
şeması yapılır, uygun zamanlarla 
eşleştirilir (1. kazanım). 

 “Ben Her Gün..”: Zaman ve anlam 
kaymasına uğramış fiil kipleri, günlük 
konuşma kalıplarıyla örneklendirilir (2. 
kazanım). 

 2. “İşlev ve Kullanım”: Zaman/kip 
eklerinin hangi zamanı ifade ettiği 
fiillerin altına yazılır. Tahtaya şimdiki 
zaman ekinin gelecek zaman, geçmiş 
zaman ve geniş zamanı karşıladığı 
cümleler yazılır. Önce kip eklerinden 
hareketle fiilin zamanı, sonra da zaman 
bildiren ifadelerden ve diğer 
ipuçlarından hareketle cümlenin zamanı 
bulunur. Şimdiki zamanın geçmiş 
zamanı karşılamak üzere kullanıldığı 
örneklerde hikâye etmenin ön plana 
çıktığı vurgulanarak öğrencilerden diğer 
kullanım özelliklerini bulmaları istenir. 

3. 2. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymalarının bir 
anlatım bozukluğu olmadığı, tersine Türkçe’nin bir 
zenginliği olduğu örneklerden hareketle açıklanır. 
3. 2. Zaman ve anlam kaymasına uğramış fiil kiplerinin 
işlevleri ve kullanım özellikleri vurgulanır. 

 Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değer-
lendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı sorular; 
çalışma kâğıtları, standart testler, süreç gelişim dosyaları, 
eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, gözlem form-
ları kullanılır. 
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DİL BİLGİSİ 7. sınıf 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

4. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları 
kavrama ve uygulama 
1. İsim türünden kelimelerin kip ve kişi 
açısından biçimlenerek 
çekimlenebildiğini kavrar. 
2. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin 
rolünü kavrar. 
3. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi 
kiplerde çekimlenebildiğini kavrar. 
4. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır. 
 

 “Hangisi?”: Bir metinde geçen 
bütün isimlerin altı çizilir. Bunlardan 
kip ve kişi anlamı taşıyanlar yuvarlak 
içine alınır (1. kazanım). 

 Ayırt etme: Ek fiille çekimlenmiş 
isimlerin taşıdığı kip ve kişi 
özellikleri kavratılır (2. kazanım). 

 Gruplandırma: Cümlelerde ek 
fiille çekimlenmiş olan isimler, 
kiplerine göre gruplandırılır (3. 
kazanım). 
 

4. 1. Ek fiille çekimlenmiş kelimelerin cümle 
kuruluşundaki işlevi vurgulanır. 
4. 3. Geçmiş zaman, geniş zaman ve şart kipi ele alınır. 

 Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik 
kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa ce-
vaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları, standart 
testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz 
değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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DİL BİLGİSİ 7. sınıf 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

5. Zaman ve kip çekimlerindeki 
birleşik yapıların özellikleriyle 
ilgili bilgi ve kuralları kavrama 
ve uygulama 
1. Zaman ve kip çekimlerindeki 
birleşik yapıların oluşumunda ek 
fiilin işlevini kavrar. 
2. Zaman ve kip çekimlerindeki 
birleşik yapıların işlevlerini ve 
kullanım özelliklerini kavrar. 
3. Zaman ve kip çekimlerindeki 
birleşik yapıları özelliklerine 
uygun biçimde kullanır. 
 
 

 Tamamlama: Yarım bırakılmış 
cümleler uygun birleşik zamanlar 
kullanılarak tamamlanır. 

 “Ek Fiil Nerede?”: Birleşik çekimli 
fiillerdeki ek fiil fark edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[!] Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların 
adlandırılmasında işlevden hareket edilir; geniş 
zamanın hikâyesi, şimdiki zamanın rivayeti gibi 
adlandırmalar kullanılmaz. 
5. 1, 5. 2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik 
yapılarda fiilin zamanını ek fiilden sonra gelen zaman 
ve kip ekinin belirlediği vurgulanır. 
5. 2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların 
işlevlerinin fiile zamanın yanı sıra farklı anlam 
özellikleri kazandırmak olduğu vurgulanır. 
5. 2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların 
kullanım sırasında kazandıkları anlam özelliklerine 
(Ör.: “ecek+ti” birleşik yapısının “geçmiş zamanda 
gerçekleşmemiş niyet” bildirdiği ya da “-r+di” 
yapısının “terk edilmiş bir alışkanlık” bildirdiği gibi) 
ağırlık verilir. 

 Fiillerin birleşik zamanlı çekimleriyle ilgili bilgi ve 
kurallarım uygulanmasına yönelik kazanımların değer-
lendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı so-
rular; çalışma kâğıtları, standart testler, süreç gelişim 
dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme form-
ları, gözlem formları kullanılabilir. 
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8. SINIFLAR 

DİL BİLGİSİ 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve uygulama 
1. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu 
kelimeler arasındaki farkları kavrar. 
2. Fiilimsilerin işlevlerini ve 
kullanım özelliklerini kavrar. 
3. Fiilimsileri özelliklerine uygun 
biçimde kullanır. 
4. Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime 
veya kelime gruplarını bulur. 
 

 “Tamamla ve Birleştir”: Cümlelerdeki 
boşluklar uygun fiilimsi ekleriyle tamamlanır (bk. 
Kılavuz). 

 “Doğru mu Yanlış mı?” Verilen 
cümlelerdeki fiilimsiler bulunur ((bk. Kılavuz). 

 “Birleştirelim”: Fiilimsiler kullanılarak iki 
veya daha fazla cümleyi birleştirme çalışmaları 
yapılır (bk. Kılavuz). 

 “Dolaylı Anlat”: Verilen cümleler fiilimsi 
ekleri kullanılarak dolaylı anlatım cümlesine 
dönüştürülür (bk. Kılavuz). 

 “Benim Görevim”: Verilen cümlelerdeki 
kelimelerin kalıcı isim mi, fiilimsi mi olduğu 
belirlenir (bk. Kılavuz). 

 “Ben Bu Cümlede..”: Fiilimsilerin cümlelere 
kattığı anlamlar cümlelerin yanına yazılır. 

 Yarışma: Fiilimsi ekleri kullanılarak en doğru 
ve en uzun cümleyi yazma yarışması düzenlenir. 

 “Beni Farket”: Verilen kelimelerin aldıkları 
eklerin adları yazılır (bk. Kılavuz). 

 “Değiştir”: Verilen cümlelerdeki sıfat fiiller 
isim yapılır (bk. Kılavuz)  

[!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında, 
öğrencilerin edindikleri bilgileri, 
okudukları ve dinlediklerini 
anlamlandırmada kullanmalarına; 
konuşurken ve yazarken uygulamalarına 
ağırlık verilir. 
1. 4. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde 
fiilimsi ile buna bağlı kelime ya da kelime 
gruplarını bir bütün olarak algılamasına 
yönelik çalışmalara ağırlık verilir. 

 Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları 
uygulamaya yönelik kazanımların 
değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa 
cevaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâ-
ğıtları, standart testler, süreç gelişim 
dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlen-
dirme formları, gözlem formları 
kullanılabilir. 
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8. SINIF 

DİL BİLGİSİ 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

2. Cümleyle ilgili bilgi ve 
kuralları kavrama ve 
uygulama 
1. Cümlenin temel ögelerini 
ve özelliklerini kavrar. 
2. Cümlenin yardımcı 
ögelerini ve özelliklerini 
kavrar. 
3. Cümlede vurgulanmak 
istenen ifadeyi belirler. 
4. Cümledeki fiillerin çatı 
özelliklerini kavrar. 
5. İsim ve fiil cümlelerini, 
anlam ve kullanım 
özelliklerine uygun biçimde 
kullanır. 
6. Kurallı ve devrik cümleleri, 
anlam ve kullanım 
özelliklerine uygun biçimde 
kullanır. 
7. Cümlelerin yapı 
özelliklerini kavrar. 
8. Kalıplaşmış cümle 

 “Gökkuşağı”: Cümlenin ögeleri 
değişik renklerle çizilir (1, 2. kazanım). 

 “Ben Bir Ögeyim”: Bir cümle 
verilerek ögeleri bulunur. Her ögeye 
karşılık olarak bir öğrenci seçilir. Seçilen 
her öğrenci cümlede kendi görevini 
anlatır. Cümle, ögelerin yerleri 
değiştirilerek okunur (1, 2. kazanım). 

 “Biz Bir Cümleyiz”: Cümlenin 
ögelerini bulmaya yönelik hazırlanan 
kartlarla grup çalışması yapılır (1, 2. 
kazanım) (bk. Kılavuz). 

 “Yerlerini değiştirelim”: Cümledeki 
kelime ve kelime gruplarının yeri 
değiştirilerek vurgunun nereye kaydığı 
belirlenir (3. kazanım). 

 Sınıflandırma: Günlük hayatta 
kullanılan kalıplaşmış cümle yapılarının 
hangi durumlarda kullanıldığını belirler 
(3. kazanım). 

 Dönüştürme: Geçişsiz fiiller uygun 
eklerle geçişli yapılır (4. kazanım). 

Tamamlama: Cümleyi oluşturan 
k li l d ki b l kl t

2. 1. Çekimli fiil ve çekimli fiillerde kişi konusuna 
gönderme yapılarak yüklem ve öznenin özellikleri 
kavratılır. Yüklemi belirtilmemiş olan (eksiltili) 
cümlelerin anlatımda kazandığı özelliklere değinilir. 
2. 2. Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz), yer 
tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. Belirtisiz 
nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir. 
2. 1, 2. 2. Cümlede yer alan “ara söz”ler ile bunların ilgili 
olduğu ögeler vurgulanır. Cümlenin herhangi bir ögesinin 
açıklaması olmayan ara sözler örneklendirilir. 
2.1, 2.2. Cümleyi ögelerine ayırma çalışmaları yapılır. Bu 
sırada kelime gruplarının bölünmemesine dikkat edilir. 
2. 4. Özneye göre etken ve edilgen, nesneye göre geçişli ve 
geçişsiz çatı özelliklerinden söz edilir. Fiilden fiil yapma 
ekleri ile ilişkilendirilir. 
2. 7. Cümleler arasında öge/ek ortaklığı; bağlaç, noktalama 
işareti ve anlamca zıtlık ya da paralellik oluşturan kelimelerin 
kullanımı gibi ilişkilere dayalı bağlantı şekillerine ve içinde 
fiilimsi bulunan cümlelerin yapı özelliklerine dikkat çekilir. 
2. 8. Kalıplaşmış cümle yapılarında belli kuruluş ve kullanım 
özellikleri taşıyan “Ne kadar erken kalkarsan o kadar iyi 
olur.”, “Şu sokak senin bu sokak benim.. Gez babam gez. ” 
gibi cümleler ele alınır. Öğrencinin kalıplaşmış cümle 

l k ll ö lik l l ğ l k ili
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yapılarının kuruluş ve kullanım 
özelliklerini kavrar. 
9. Cümlenin ifade ettiği anlam 
özelliklerini kavrar. 
10. Cümleler arasındaki anlam 
ilişkilerini kavrar. 
11. Cümleye hâkim olan 
duyguyu fark eder. 
 

kelimelerdeki boşluklar uygun çatı 
ekleriyle tamamlanır (4. kazanım). 

Gruplandırma: Çeşitli metinlerdeki 
cümleler yükleminin türüne göre 
gruplandırılır (5. kazanım). 

 Gruplandırma: Metinlerdeki 
cümleler yapı özelliklerine göre 
gruplandırılır (7. kazanım). 

 Altını çizme: Cümleye hâkim olan 
duyguyu belirleyen kelimelerin altı 
çizilir (11. kazanım). 
 

yapılarını kullanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. 
2. 9. Olumlu, olumsuz cümleler ile varsayım, ihtimal, 
karşılaştırma, öneri, onaylama, değerlendirme, tanımlama, 
beklenti, kararsızlık vb. anlam özellikleri ele alınır. 
2. 10. Yakın/uzak anlamlılık, sebep-sonuç, amaç-sonuç vb. 
anlam ilişkileri ele alınır. 
2. 11. Üzülme, şaşırma, beğenme, özlem, pişmanlık vb. 
duygular ele alınır. 

 Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik 
kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, 
doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları, standart testler, süreç 
gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme 
formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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 DİL BİLGİSİ 8. sınıf 

AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

3. Anlatım bozukluklarını 
belirleme ve düzeltme 
1. Cümlede anlatım bozukluğuna 
neden olan kullanımları belirler. 
2. Anlatım bozuklarını düzeltir. 

 Araştırma: Basın yayın organlarında 
rastlanan, anlatım bozukluğu olan 
cümleler not edilir, sınıfta düzeltilir. 

 “Doğrusu”: Yanlış anlamda kullanılan 
kelimelerin yerine doğrusu yazılır. 

 “Neredeyim?”: Kelimelerin cümlede 
yanlış yerde kullanılmasından 
kaynaklanan hatalar, kelimeler uygun 
yerlere getirilerek düzeltilir. 

[!] Öğrencinin 8. sınıfa kadar öğrendiği dil ve anlatım 
kurallarının temelini teşkil ettiği anlatım bozuklukları 
üzerinde durulur. 

 Anlatım bozukluklarını belirleme ve giderme ile il-
gili kazanımların değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa 
cevaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları, standart 
testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz 
değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir. 
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Ek-2: ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU 

Açıklama: Değerli meslektaşım, bu görüşmede amacım 2008-2009 yılları 

arasında 6, 7, 8. sınıflarda yapılan SBS’deki Türkçe sorularının uygulanmakta olan 

Türkçe öğretim programı ile uygun olup olmadığı hakkında görüşlerinizi almaktır. Bu 

araştırmada ortaya çıkacak sonuçların sonraki yıllarda Türkçe öğretimini 

değerlendirmek için yapılacak ölçüm araçlarının niteliğinin arttırılmasında fayda 

sağlayacağını umuyorum. Bu görüşmede söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Verdiğiniz 

bilgiler isim belirtilmeden sadece bu araştırmada kullanılacaktır. 

 

S.1. Programın yaklaşımı ve SBS Türkçe sorularının hazırlanış yaklaşımının 

örtüşme düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? (Programla İlgili). 

 

 

 

 

 

 

 

S.2. Türkçe derslerinde uygulanan ölçme değerlendirmelerle ve etkinlik 

örnekleri ile SBS Türkçe Soruları paralellik gösteriyor mu? (Ölçme Değerlendirme) 
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S.3. SBS Türkçe sorularında bilgi mi yoksa yorum mu daha çok ölçülüyor; bu 

programla örtüşüyor mu? (Okuma/Dilbilgisi) 

 

 

 

 

 

 

S.4. SBS Türkçe sorularında görsel öğelere yer verilmesi programa hizmet 

ediyor mu? Bu görsel öğelerin kullanımı yeterli oranda mı? (Dinleme/İzleme) 

 

 

 

 

 

 

S.5. SBS Türkçe soruları öğrencinin Türkçe’yi doğru ve güzel kullanma 

becerisini ölçmek için yeterli mi? (Yazma/Konuşma) 
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S.6. SBS Türkçe sorularında yazma, dinleme/ izleme ve konuşma öğrenme 

alanlarına yönelik soru var mı? Yoksa bu durum programın tamamen ölçülmesini nasıl 

etkiliyor? (Yazma, Dinleme/İzleme, Konuşma) 

 

 

 

 

 

 

 

S.7. Genel olarak baktığınızda SBS Türkçe sorularının olumlu ve olumsuz 

yönleri nelerdir? (en az bir olumlu ve bir olumsuz). 
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Ek-3: 2008-2009 Yılları Arasında 6, 7 ve 8. Sınıflarda Yapılan SBS Türkçe Soruları 
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