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ÖNSÖZ 

0':)reııiııı i>UyLil~ öl:;üde okumaya dayanııHktadır. İnsan hayatında 

lJüylik Lıir yeri olan okuııurıırı çocu~]a nasıl Ö!jretileceiji, şüphesiz 

ön8mli bir konudur. fJornıa 1 h ir (;ocuk i1.;in olduyu gibi, geri zekalı 

c~ocuk. iq.in dı~ o~u;na LıiiyUk: i)ı ıc~ı.ı tasııınaktadır. Cer.i zekalı çocukların 

'~'Jitiwleci nurıııaJ okulld.r bünyesinde, alt ()zel s:unflarda yapılmak

Lıdır. İlkokulun ilk jJ.llarırıda okum.:.-ı.nın teıııc~l taşlurı oluşturulmak

ta,, ilkokuı,ı ... ı--yr.tzıııa ~.\tjret.ir.ıi ve.rilıııektedir. D:.;zç• .ın akademik yaşantı

LınJcı. uir:t:alaııı yU•;;.lUklerh~ k:aı:-:;)ılaştıkları bili.mııe!zt:edir. Ancak ilk

okuı[lcı-ydznıaıı.uı ilkukuı,ıa bojuturıda ne clurum:..la oldukları bilineınedi-

·_;indeıı, ar<:J.:;;tırı:ıa, ou <.Jercksiııirııden kaynaklanınıştır. 

1\ra:,;Lınunııı başlanyıcındcm bitiıniııe kadar l:ıer türlü özveri

deıı k.ı(_.:JJiıiı.ıy.J.ıı daııı:,;ı11c:uuııi ~)dyın ı..xx;. Dr. Süleynan Eripek'e teşekkürü 

i\Cd.!?tıruuııııı U.Y':JUlwu.ı...lsında gerekli kolaylı:jı yösteren okul 

ı.ı\kJU.dUK.lerine, alt (jzel sınıf üi_jretıııenlerine ve üjrencilerine, tez 

d:,)diiidSııK1d S:l'2r~~kli ycırdıiiılarıııı r:~siryeı:ıeycm nu.ı::-sa ü;;j.retilebilir 

t.;ucuk.J.ar Ok.ulu rlUdUri.i Sayın i·lurıise Düzgün' e ve 0:jretıııen arkada.şları

HU te:~d<:kUr:- i)on,;luyuııı. 

Te;;; in ydzılııusında ı._ıcre!di özeni gösteren Sayın Nej la 'Türenıen' 

J)ursa, Occ::ık., 1990 Harika ESEN 
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BÖLÜM I 

PROBLEM 

Bir ulusuıı uyyarlık düzeyi, insdna verıııi~? oldu;ju değerle öl

';LlH\r. '_,:ilıtKd insuıı en önenıli zencJi.nlik kayııaijıdır. L\u .nc:'()enledir ki 

her y(jııdeıı iyi ycd.i!?mi;J bir toplum iyi geli:;ıniş bireylerden oluşur. 

·;cx;ukların bir tOl)llllifuıı dcvdııılılı~jını ve yeleceijini sa<jlayan unsur

Lır olducjunu dLL,;Urı•.~n uyryıc uluslar, en iyi lJü;iınde ejitinı verıııe 

:;, ıva~Jııiııııd.:ı<lır: la c. 

İiısc:.uıldr Cıncc' eıilc'dc!, ddha sonra ol:;ıulda ve ıı.Uıayet iş ve rıes

ı,~;( y.j..r;aııtllld'.ı. i·(UtıJileriıü '::Jl~li:sıtirerek, fiziksel vr.:.~ toplumsal bir 

ııiteliK t<ı.'?,lfdn doj.:ı ~~r::ND~f:ÜiJ<.) "tx.•ı.ı;~arılı ve etkili bir uyum yaparak 

vdrlılda.rıııı lk~vcı.ıil cttin~bilirle.r. Bu başarılı Vt.?. etkili uyumu ya.J?a

~ıuyc:ııılu.r, t.:ıı duyal ilıtiicı';Lırını bile ka.r~ıldıııcıda yüçH.ik çektikleri 

.Jil;ıi, Lo~).luııı i~~indc;; lieJL,;ik uyuııısuzlukların da kud.kuıı olurlar. O 

,ı.) Jd'·' :.~··~JiU.ı.:, id:~ip2 .fd:~dlik..t 'JÜCl\ ve iradesi ka:c.:c:ıııdı.ran bir nitelik 

ta,ı.r (d:Lıü>--ı:.;ıu\_jlu, 19U7) ". 

L:.,itüı, U.JJ. L:nJli::;Jı ve /\.C. Eııylish tarafından yapıları ta-

ııııt~d :iir(~: "i)ljcctiııı ve .<,:aLL:,;ıı"l sonucu olarak kişide olw,;an "istenen" 

l.k>~i:,:iıdik y.:ı dd ilerh~ııel<:~r"dir. (Binbaşıoijlu, 1987). c>:jn~tinı ise 

i'ı·-Jn::ııııK:::yi kolatlcı:}tırdC1k <:~tkinlikleri düzeıılenK~, gereçleri sa<jlaına 

V<o i<.l.ıvuzluk 0!tıne etleınidir. i>ic başka lanır,ıla ö~ıretiırı bir eijitiın 

i<uruı;ıundcı bir küiıK~ ü~in~nciy(~ i><::lli daı ya da konularda bilgi verırıe

d.i.r (n'.JUZt~an, 1974) ". nu a.ııuc;la iY;jretiHı ()rO<Jrawları dt~senlenıııekte-

tii.r. 
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Eı;)itüı ve C>yreniın konusunda. 1982 tarihli T.C. Anayasasının 

42. f<li.:'lduesiııde "l\iıııse, ecjitiııı ve öyreniın hakkından yoksun bırakıla

llkiZ. <->.jreniııı hakkının kapsJiiil kanunla tespit edilir ve düzenlenir" 

'derıilırıektedir. 

Türk ı.ıilli :.=ı3 itiıııinin U<;üncü genel arııı-::ı.cı ele alındığında gö-

ı:-Ulen ~?U olnu.ktadır, 

"'rürk. ıııilletinin bütün fertlerini, ilgi istidat ve yetenek

ler:in.L s.Jeli.~ticerel<:: <Jerekli bilgi, beceri ve birlikte iş gör

ııı(.; alı:,;kdı1lı'Jı kdZdndınna.k suretiyle l:Etydta hazırlamak ve 

oıılacın :~eııöill:'r.ini ınutlu l<ılacak. ve topluıııun ınutluluijuna 

l·:.dtkıdcı buluııcıcdk i;ir I<KJSlek salıibi olıtularını sa(jlanuktır 

(MEGSıi, J9U7) ". 

yiıı~l(~nı.ı~ktc.xlü-. TürK ı;ıilli e.jitiıııinin te111el ilkeh:rinclen eijitim hak-

kı ih:! fırsııt ve iınkaıı e:,;il:Ji,Jiııe ili:"kin ilkeler-de de "teı,ıel elji-

tiııı y~ir:·hıt~k l vx 'l'Ur-k. v..:..~t,;uıclcıı}ırıııı lıc:ı.kkıdır" ve "eç:jitiııde kadın, er-

k.ek Jıerk.esı::~ fır-s.:1t ve Ütl<:arı 2:_,;itliı:.ıi sı.:t'jlarur" denilmektedir (HEGSB, 

.1SJU7;. 

C\kUldij;jü gibi ı.ıiJli E:!'Jitiınin aıııacı b:.::nıel alıııdıgında, Türkiye' 

dc;ki tllin r.,:o:.:::u.kların ;e~~;it e<jitiın olanaklarından do:jal <:JÜÇ ve yetenek-

leri do-Jrultusuııda y..::ırcıcLıııııkllaı·ı zorunlulugu, dc1lıası heııı kendileri-

ıı<:', lk~rn insdnlı\ja ver-ir;ıli olıııcüdcı yanında toplumsal ve ekonomik kal-

lo.ı H/Id 1)r<-YJraııılarıııın uygul<Jlllh~tsında do:jal 9üçleri eranında katılma-

ları ~.J~reği ortaya çık.makt.adır •. Bu durunı~ nonııa.Uerden. farklı zihin-

i3Q.l, rx::dcnscd vt~ rulısdl yeli:?iııı üzellikleri nc-~deniyle norıral e•jitirn 

uL:tı~<ıklurınd..ııı .'f'<:::'LE:!cirıc<: yururL:..ıııdııkıya.n ve bu necieıüe normal eyitim 

olu.ııcıidaı:ıııd eK e,jitici i:Jv:r-soııel ve üzel Ö;Jretirn proyraııılarına ge-

rekı3iiıiııı yöc;teren özel e':)itiıne nıuhtaç (~ocuk ları da içecnıektedir. 
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(Ozsoy, 198<3). Bu c;ocukların öneıııli bir bölüınürıü yeri zekalı çocuk-

l.:l.C oluşturnldktadır. 

Geri Zekalı Çocuklar 

Geri zekalı çocukların herkes tarafından kabul edilen ortak 

L>ir tanıını olıııaıııakla birlikte, geri zekalılar alanında önemli bir 

kuruluş olaıı A/\HD (l\ınetican Association M~- tal Deficiency) tarafın-

dan, 1973 vt~ 1977 yıllarındaki toplantılarında beniııısenen tanım, 

yayyın bir kulıi.:ı.nıııı g(jrınektedir. Bu tanıma CJÖre, ger:i zekalılık, 

"<Jeli~?irıı süreci ic;er:isirıck~ lJE.mel zihinsel işlevh:!rcle nonnallerden 

i.Jneıııli dz~recede •:ıerilik, bunun yanında uyunısal davranışlarda yeter-

sizlik yösterıııe duruıııu ol<-Lrak tanırnlanııııştır (Grossııı;;ı.n, 1983). 

Geri Zekalı Çocukların Sınıflandırılması 

Ged zekalı l$Oculdar hoınojen bir yrUf) degildir. Kendi içle-

rinde öneflıl.L JJir:eyscl .Earldılıklar gö::;terirler. Bu bireysel farklı-

lıklar yeri zekalı t;ocuklar:ın sınıflandı:rılnıasını yerekli kılmakta-

dır. ı:ıu çocukların ortak probleınJE'!rirü belirleyerek gerekli önlem-

' lerin alınıııctsını aıııaçJ.ayaıı sınıflarıdı.rnıalar, başta tıbbi olnak üzre, 

psikolojik ve e(jitsel yakla:~ınılarla gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 

eljitsel yaklaşırolarla gen;ekJ.eştirilrııiştir. Bunlardan el_Jitsel sı-

m_flanciırııu yakld:;jırııında y2ci zel<.alılar , e(:jitirn gereksinimlerine 

gün= sınıflandırılnHktadırlar. Böyh~ce yeri zekalılar "eğitilebilir", 

"cx.Jretilebilir", "a.)ır ve çok. a(jır" olmak üzere üç grupta toplana-

i)ilınektedir. 

D;Jitilebilir yeri zekalılar 50-55 ile 70-75 zeka bölümlerine 

sahiptir (Eripek ve diğ.,l9UB). Eyitebilir geri zekalı çocuklara en 

\;ok altıncı sınıf düzeyinde aK.adernik beceriler (Okunıa, rraterratik gibi) 
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kctzaııdırılalıilir. Bir dHjer deyişle eğitilebilir geri zekalılara baş

lıccı akademik beceriler üijretilebilir (Hallahan, 1978). Ayrıca temel 

akad8ınik beceriler yanında özbakını becerilerini ö<jrenebilirler. İle

.dde yetişkinlik ça<3ında bütünüyle ya da kısınen geçinılerini sağla

yabilece.k bir iş becerisi eliinebilirler (Eripek ve Diğ., 1988). 

Ö';jt:'etilebilit:' geri zekalıların zeka bölümleri 25-35 ile 50-55 

arasındadır. Sosyal uyum, bcısit iletiı,;;iın ve özbakıın becerilerini 

ü(jrenebilirler (Ça(jlar, 1979). Çoğu kez pratik işlerde beceriksiz ve 

konuşırıada (jeridirler (Karatepe, 1986) • 

A'Jır ve çok a<jır det:'eced(:~ yeri zekalıların zeka bölümleri 35 

VG altındeldır. Uazı busit üzbakıın becerilerini öijreneb.ilirler (Çağlar, 

1979). Bu y~ri zekalıların büyük bir kısmında hareket etme ve kendine 

ydrdıırda üzr.ü lJrobleınleri va.t:'dır (Karatepe, 19B6) • Yaşaı:ıları boyunca 

yo::.ıun bdlaın ve yaruııııa yereksinirn duyurlar (Çağlar, 1979). 

Eğitilebilir Geri Zekalıların Genel özellikleri: 

Zel~cl üzijrü olan ~;ocuidarın yaşıtlarından farklı olduklarını 

yüsteren en belirgin tizellikleri zeka geli:?iın ve fonksiyonlarında 

yeri olııidli:ırıdır. Bu (;ocuk ların akranlarına yöre yösterdikleri belli 

ba\;lı üze ll ik ler aşaljıdald yibidir. 

- ı<:avraı.ıL1rı tjüc;: ve uzun zamanda iYjreniil:ler 

- Dikkat süı:-eleri kısa ve daijınıktır. 

- .Ur:ıiled J<.ısd sürelidir. 

- Yerıi dd.ı:-uHıla.r-a uyrıukLı zorluk çeJ~;.erler 

·- Genellcıııe yaeııudd ve kazdıKlıkları bilgileri transfer etmede 

zorluk •;ekerlec 

- Bellek te tutna için or<Jdııizasyon yapcı.bilıne yetenekleri zayıftır. 

İyicl~ ()jrenebilmeleri için aynı uyarıcılan dei:jişik yer, şekil 

ve zaıııdJK.la verıııek ye.reıdr:. 



-5-

~ Yd;nrı :;c~vrelt:rin2 il\j.i duya.rlar. Ancak iı~:inde bulundukları yer 

ve Zc:wı.\iı unları .ilyili::~ndiriı:. 

- Ba~~anlıkli1Ll i:;in :ıeıı~<-~n i.JdüJ.lerıdirilnıesini isterler. ö.JUl ço

cukLıı:ın veı:iLm e<Jitiuıi.:.~ il<Ji duy"ıalarını saıjlar. 

Gl~\;ıııL;tdd. J)d:.;cırıs.ız Y·1-',?dntılar nedE.!niyle sınırlı dikkat sUresi 

V<~ dU:~ Ur~ c::n<:Jel L:ıJtıK:~ •.ldi<.ınıklJ.(j.ı bulunabilıııektedi:r:. 

- ~ııklıı·~J.J t:dstLlıkııı }(.u.ııu:;.;ı;ı..:ı (jzUrler.inin bdsarıd .. ı c~kıcmıerrıe ve ses 

-- i·;-JiU. L~.·ıilir 'J'~ci. t::\~r~..ı l.L ',:ocukl..ır bedensel ve deviıoısel özellik

h~ri yijııUı ıdeı ı ııorm:ıl ~;cx.;uidara benzer lik <JÖS termektcdir ler. 

(i;a•:.rlar, 1979: ,_.u:;GSU, 1%7). 

Cec.i zet~dlı çocukLırı, durumlarına uyyun olarak amaçlanan 

lıede.flere ulcı9tırabilııek, bu i..lzelliklerirıe uygun olarak düzenlenıniş 

(~;Jitiırı ya:;aııtıları ile llıi.lııı~'lln ulc1bilnektedir. Gc::!ri zekalı çocukla

:r:ııı e~itiırı YdŞdııtılcırı, i.):~renıııe özelliklerine baijlı olarak ·değişe

bilmektedir. 

~ğ'itilebilir Geri Zekalıların öğrerune özellikleri 

Gerr~ef~te •Jcri zek<-llıların bir Oijrenrne görevini yerine getirir

ken yer~tiJdcri ba.sa.ııBklar , nonııallerden farklı oıı,ıaııD.sına karşın bu 

IJd.Sd.r.ıaklardan yı2ç Vt:'! •-:JUc; <J0<~:;ııektedir ler. 

ö~renııe olayJ. ter;iehk~ zihinsel yeteneklere ba·.jlı bir süreç 

olııkıkla birlikte, !Ju _yeteneklere paralel ya da zannnla kazanılan dik

kat ve hcıt:ırlaııu yetenekleri <.):.~rerurıe<.'le ünenılidir. 
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Geri zekalı çocukların ·,;ogunun dikkatleri dağınık ve kısa süre:-., 

lidir. Bu duruııı zihinsel yetersizlikler yanında güdülenıne eksikliğiyle 

dÇlklarııııakta(Jır. Geri zekalı qocukların ç<Xju olumsuz çevre koşulların-

, dan gelnv:~ktedir. l\ilede çocuk sayısı fazla etjitim düzeyi düşlik ve 

yoksul olabilırıektedir. Bu koşullarda çocuğun öğrerurıeye güdülennıesi 

yetersiz olııuktadır. i'\yrıca 0eri zekalı çocukların geçınişte öğrenmeye 

ili~kin pek \;ok ba:;arısız ycı:Jdntılarının olrnası, ö\.jrenrneye yönelik 

tutuınlarıııı oluoısuz yi.>ııde ~tkileıııektedir (Er ipek ve Diğ., 1988) 

Geri zelçalı ';ocuklaı::ııı kısa süreli bellekteki problemlerinin 

kayıt<'ı·:)ında, uyyun G.jL-enıııe }'d da transfer yöntemlerini kullarunada 

yösterdikleri i'"tersizlikler yer alınaktadır (Er ipek ve diğ., 1988}. 

Geri zekalı ',:ocuklctrırı zihinsel yetersizliklerine paralel olarille aka-

ck~ıiıik: r;alı:?ııular ir;iıı geeekli olan genelleıııe, iletişim, kavrama, al-

gıL:ım3, c1Uçliruııc (Jibi yetenek c:ı.ld.nlarında gösterdikleri yeriliğe ek 

olardl\., ö:~reııııı<:~de J~ar:;ılaşılcırı ':lüc,:lükh.::r de ekleuiııce akadeınik çalış-

ınala.rdd, i.:Jzellilde okuıtu ve matematik konularında başarısızlıktan 

olw;Hıa.k.ta<..hr. Ba~;;arısızlık oraııLu::ı <.:Jerilik derecesine bağlı olarak 

~itilebilir Geri Zekalıların Egitimi 

Eyiti,lebJ,lir 9eri zekalılar, toplum içinde yapacakları, ken-

dilerini .sosyal ve ekonomik yijnd~n bayıınsızlı(ja kavuşturacak birçok 

~ey ö(_JL·enebilirler. tdıııseye yük olmadarı yaşamlarını sürdürebilirler. 

ULmuıı bct~aı:ılıııa.sı ü;in izleııecck yollardan en öneınıisi özel eğitim-

elir u;aı.;slar, 1909). 

rx_;e;:ç 'ın farklılıklarından doljan e(jitim amaçları, Kirk' e göre 

(l::ripck, 1984) tenk~lcle suL~ycü yeterlilik., uyyun ki:,?ilik ve iş yeter-

liliyi olınak üzen~ Ur; cilanda toplanabilir. Bu eijitim amaçlarını ger-
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<;dde:,;tirciJilH;ek için ııorıuctl sınıflard<.t, ()zel sınıflarda, yutılı 

okul larda (,;:<~:?it li eijitiın proı:ırdnıları uy·julanıııaktadır. Uygulanan 

c:,jiti.ııı prO<Jnlu;ıLır-ı ise okul i.incesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 

L:!GZÇ ·.;ocukları okul üneesinde belirleyebilıııek çoğu kez ınüın

kün olaııBııı.:>ktddır. i \u nec.k~ııle okul ·öncesi sınıfla.ra yaygın olarak 

r.J:>tLuıdınaıııcıKt.ıdır. 'l-G ya.} 'Jrubuııdaki 9eri zekalı çocukların devam 

,;: tUJder i ukıll (i ı ıo~ı:;i sı ı ııf larda izlenen pro<jra,ııılanJa, il .er ide ge

r21di olalüJ•C!Cc~k <.tk.-tduıııiK Üjre.ıııneye lıdzırlık becerileri kazandırıl-

ııldktad:ır. 

EGZÇ oir bi.11tiıı;(j U;ço J~LılLUl ilk sııııflarında farkffidilrcıekte

dir. J'akviııı jct:jl G ··lO ve zer(d ya~:?ı 4-6 ar-asındad.ı olan EGZÇ için, 

ilkol<.tll ı.. Ucvı-..x1~ l_Jt?ııc:!llikle üı.; tür yerleştirme ydklaşıını söz ko-

nosu o.lı.ıd~~tadır. 

ı. Uonıc:ı.l sıi.ıı LJ <k~Vdiı• l.,tıııt:, :Jezici ö:jretHıen ya da kaynak 

2. ()zcd ::..;ııııfa yer-lı~:=~ıııe, bazı okul ı~alışnıalarında norınal 

sJ.ıufa katılıın, 

3. özel sınıfa Laııı olarak yerl<:~qrnc:? (l\irk, 1983) 

c,:ocu:.JUll i.)zc.:l li·JÜK:! uy<JUn ~5eçilecek bu yakla:Jıııılara uygun 

ulcı..r-dk vc:ril<2c,~k C:~'jitiıwJ(~ oKul öncesi eljitiıııle ba~_şlayan akademik 

i.i\)ı::-eıııııeye hdZ.Lrlık c;,:ılı:_?t.t<:ıLırı devam etmektedir (Eripek, ve diij'., 

l98B,ı. 

İl!~uJ~ulun ilk yıllanııda farke<.lilıneyerı E:GZÇ, ilkokulmı 2. 

rx.:vrçsiıKl..:~ ,_ıkd• tcı,ıik ı;.ılıf,;ı.~tlcırında yo:ıwlla:~ilusıyla farl<edilnıekte

dir. II. DvvrtJ e·.ıitiı~< pro-jcaı.ıltı.rında çocuıjun fiziksel, sosyal ve 

~(.L;iÜ;(Ü c;evı:e:>.iııi ldnıııır.l:;ı Vc"2 uyum Sct•jldtınsı yanH'tda, işlevsel 
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akademik beceriler (okuın<:l, yazıııa ve aritmetik) kazanrnasına önem ve

rilıııektedir (Kııeeuler, 19B4). 

Günüıııüzde EGZÇ ı a sa(jlanan egitim olanakları ilkokul ile sı-

, nırlı kalıııaınakta, ortaokul ve lise düzeyinde eğitinı olanaklarını da 

kapsa.na.k.tadır. Ortaokul ve lise programlarında işlevsel akademik 

becerilerifı yanı sıra sosyal ve iş becerilerine artan bir önem veril

ıaektedir (Eri~ıek ve di,J., 1988). 

TUr ki ye ı de EGZÇ Çocukların Eğitimi 

Türkiyuıde L.:GZÇ'ın (2:jitiııılerirıe, 1952-1953 öJretiın yılında, 

Ankura llıdırlıktep•.::: V<:!. Yerıi 'l'uran ilkokullarında a(,::ılan birer özel 

sınıfta ba~Jlaııı<ıJ.:;tır (ÇaijL:ıı:-, 1979). 

'l'ürki_ie ı ek~ yeri zei~alı (,::ocuk.larıııse,_;iıni, sınıfıara yer leş-

tiriluıe.si ve e,jitiııı L~tkinlild,~dnin izlenıııesi yi.k0vi, Hehberlik ve 

f\ra:,>tJXHk.l ,,ic:ı:-kezh:~ri tarafından yapılıiu.ktadır. 198U yılı itibari 

ile 'l'ürkiyr:; 'de 56 l~dılx::rlik ve;; l\raştırıııa. ;,ıerkezi (Hl\H) bulunıııak-

tddır. HA::,ı bulunaH illerde, ııorıııal ilkokullar bUnyesinde 593 alt 

özel sınıf v,ınlır ve bu alt özel sınıflarda 1987 yılına göre ·top

laııı 8282 v0renci öi~rı.~rıiıiı yi~rıı~.:~ktedir (t-IEGSB, 1987}. TOrkiye 'de 1988 

'jcnel nüfusunun yaJ<.la~Fk 55 ıııilyon 699 bir 303 olduyu düşllnüldüğünde 

7-14 zoruulu e:jitim yd~?ındal~i EGZ c,;ocuk sayısının 250 bin 646 

oldut.ju ort<:ıya. <;ıkHıaktad.ır. EGZ(,; ı larda okullaşın;..ı oranı % 4 olarak 

belir lenıııi~_.; ti.r (i,iEGSü, 10 d 7) • 

Türkiye' de EGZÇ' d sa:) ldııdn. öijrenırıe ortanıları alt özel sınıf

larda yo:jwıla~ı:ıakb:Klır. Alt C:izel sınıflara üjrenci seçimi yapılır

ken üıtce, ilkokulun ı. 2. ve 3. sınıf larında öyretırıen kanatlerine gö

re, okula ya <.1a clerslere uyuııı sa:jla11ıada sorunu olan, geri zekalı 

olmasındilll ku:;ikU duyulan üyreııciler belirlenıııekte, daha sonra bu 
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~rencilere nıerkez uzınanlarınca uygulanan grup testi ve 5-7 'I'enıel 

1:\abiliyet Testi uyyulanıııaktadır. Test sonucw1da 74 zeka bölümünün 

altında olan üyrenciler ya do'Jrudan alt özel sınıfıara yerleştir il-

'ınektc ya da bireysel incelemeye alırumktadır (Eripek ve cliğ., 1988) 

AH ÜZtÜ sınıflarda ayın gruba düı~en Ö<~renci bulma zorluyu ve 

bu okullar bünyesinde derslik bulrııa iınkansızlığı karşısında, her sı-

nıf için bir üzrd ejitiııı sııı1.fı a<;nıak Hıümkün olalilaıııaktadır. 

Bu ııedr:~ııle birden fltzla sınıfın birleştirilerek bir grup ha-· 

.Linlo: yetiriUp bir Ü<jretm:mle <~:iitiııı ve ö·jretirn zoru:nluluğu doi.jınak-

tadır. Düylc~likle olti~:;;.:ın bir lc;:;t.Lcilırıi::;ı sınıflar degişik şekiller·-

ı. '1\.::l~ ÖJre twen li lJir le<? tir ilmi:? be:; sııuflı, 

2. İki Ö~Jretıııenli L>irle::;;tirilıni;; be:; sınıflı, 

J\. a) ı. 2. 3. sınıfları bir ö:jretıııen 

b) 4.5. sınıfları bir öğretmen 

B. d) 1.2. sınıfları bir öS)retınen 

b) 3. 4. 5. SJ.nıf Ll rı bir iYjretiı·ıen 

3. u<.; öjn=tıııenli bid<:::ştirilıniq· beş sınıflı 

a) Birinci sııııfı bir ö:jretıııen 

b) 2.3. sınıfları bir öğretmen 

c) 4.5. sınıfları bir öğretıııEm 

4. üjrenci ve derslik sayısına uygun olarak, okul müdürü, 

böl.__:ıe ilköjretiıı_ı Jtıljfettü_;;i ve ıw..ı • ır-ı görü<JÜ ile ye.n:L. _ 

dUzenlı~ıııcler olu:;turulcıbilnıekb2dir (HEGSB, 1987) • 

l~GZ1_; ü,:üı, öııcü l%4 yılında bir pro9raııı tasıcıy-ı hazırlannuş 

a.ı::üındarı l%3 ilkotul proyr._uııınclan da yararlanılarak 1976 yılında 

ydyııüd.ııan CGZÇ için ilKokul prograrnı ortaya. c;ıkarılınıştır. 

Uu pro':).ramJa yer alan özel e(jitiın aırıa.çları ile EGZÇ • ın sosyal 

teterlilik, uy9uıı t;.işilik, Ü;i yeterliliyi kazanma.ları arııaçlanmakta-

dır U,iJ~G.SLI, 1987). Proyraıııın aınaçları ic;ind<~, "Ti.irkçeyi iyi konuşur, 
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yereksiniınlcrirıi kar<Jılaınada yerinde kullanabilir hale gelme" ayrıca," ••• 

zilıin, bedcıı, duy<ju, topluıı: ve ekonomi yönlerinden kendine yeterli 

_bir Vdtandaı; haline getirııe ..•. " maddeleri önemli yer tutmaktadır 

(HL:GSB, 1987). 

Eğitilebilir Geri Zekalılarda Okuma 

Ça•Jdd.ş hayctt bUyük öl(;Ude okuwaya dayc.:ınnıa.ktadır. İnsan haya

tıııc.:la bu k<.h.ktr ~>\iyük. yuri oldn okununın çocü;:ıa nasıl öjretileceği, 

:.JLiplıeı.üz üııt!ı;ıli bir konudur. dorınal bir ':,;ocuk için olduyu gibi geri 

t::ekal.ı çocuk i<;indc; okuııo büyUJ\. lirıem tc.:1~ırıklktadır. Geri zekalı ço

cuk dileJ.eriııin ilcjih~ndikkri en 0nenıli konulardan biri, bir gün 

l~ocuklarının oku;,uyı <Yjnmip öyrenıneyc-cekleridir. (CebircY';jlu, 1976). 

Ok~rna~ Etkileyen Etmenler 

Okuııvıyı öi_;reıııııucl~l-;:i l.>cı:,:arıyı etkileyen bir takım etmenler 

varJır. f)u <:liii"_:ııl>C~rin Jxı:;J.nda i.>jretıaen yelruekte, ()~jretınenin yete-· 

ne·ji ve b-J:;:,:ın_:::a i)•JCt~nciııin \xl:_?,:trısın~ı yansıHıaktadJ.r. çocujun fizik 

Vl:. dcviııısel olcjtJlllu~u, oi,~uı.ıayı, ü;jrenınede ()neliıli olup, 9eri zekalı 

çucuk.lr:ın.n cleviııısel yeli!?iHıi zilıin gelişiınıeri kaüar geri olınaırıak

tadıı:. Oklmıc;yı etkiJ.eyen ,liiy::::c bazı etıııenler ise, Z(.:!ka düzeyi, saij

lık dururııu, sosyal •jeliqiıtıi, evinde ve çevresine](~ kazandıyı dene

yüıl<.:'r ile <ktlıı:t üııcu edüıdi·,ji olumsuz öjreıuile ya~Jantıları olarak 

~.;ır.:ılanabilir. Bu etıı;r2ıılerlc: b.:ıijıntılı olcırak, eijitilebilir geri 

%ekalılarcla, (k.uıık:lyı i.Yjreııııı::.~ i3ün.,ci uzayabilnıekte y21 da J<:ısalabil-

ııı-:.;ktedir. 

Okuııu. sürecini etkileyen birçok et.ı.ıenden sadece biri olan 

z,,~ka _y'aı?ı ya c'icı. zihinsel zihinsel olyunluk, çocujun okuma öyrenıne

sirıc1e ';ok öııeıııl.Ldir. Bix <;ocuk 4 zeka yar~ında .ise okuma üi}renmesi 



-ll-

olanaksızdır. Tak.v.itıı yd~Şl ve zeka yar;ıına göre (;ocmjun okuma öğrenme 

durumu ve n.::wıl yc.ırc:U.ın tJerektiUi konusumla henı Kirk ve Johnson, (1951) 

Jıeııde Cebiro~JlU (1976) qu ko~ulları C_fetirınektedir. 

· "T.::ı.kv iıa yaşı 7-9 ve zeka yaşı 4-·6 ar u sı ise; h~nüz okuırıartklk

tadır, faka.t .re~:Jiın al tl arını okun:a 111erakı vardır ve okwııa ha

zırlıjı •JÖrllelidir. 

'I',ıkv im yar~ ı 9- ll vc:.~zeka yaşı 5, 5-7 arası ise; henüz oktmıası 

yokt.;a n~siınleri anL.ıtııuk, resim altlarını ol-:.unıak, başından 

yeçenleri anlatıp fd.Zılanları okı.ırnıık ve sonunda basit parag

rafl.n-ı okuııuk (jiiJi hazırlık çalışnaları yapılır. 

'l'<ıı<viııı yc.~:Jı 11-13 ve zc:eka ya9ı 7-B,S ise; okulu 9itrniş bu 

•Jioi L::ekalı i,;ocukLu: 3. sınıf kit.::ı.plarını olmyabilirler. 

'l'c::ı.kviliı ya:;ı 13·-16 V(~ ;~c:!ka yaqı 8, 5-- ll arası ise; bu ge ı::-i 

z:ekalıL::ıı~ 4. :ı. sınıf kitaı;ılarırıı, GözlUk telefon rehberi, ga

zetc-'!yi ol~ur L:ı.r, okuıilaktarı zevk alıp yarar lanabilir ler." 

İlkokuma-Yazma Öğretimi 

ilkoukulun :i.lk yılLıcıııda kazanılan alıqkanlıkların ve verilen 

iY:)r,~tüıin Ötı(~ı;ıi bUyük olıııai~t<ıdır. O~uı.ıa ve yazınaııııı ilk tenıellcrinin 

cttıldı-Jı iL:okuına--yazH:a ögr-etiıııi_ süreci norııul ö(jrencilerde olduyu 

İlkul;:.Lıı:ıa-·yazıın .:.J.:Jretiıııi sürecinde üzerinde üneınle duı::-ulıııası 

(jerekcn lürtcıkııoı ııoi::.taL .. tc 1;;unLu:-dır: 

tu~()k.uıoıu.··ydzııu'-l.ı. i>)rencilerin anlayabileceyi kısa cüm

ıc~ı,~rle Lki:;;Lıı .. üJ_, ;_:._ıı.ldııla bu cl\ı;ıleh'!r !:lÜhi<2lE~re kelimeler 

i h~C .. o lc;D':, J k~C<:deı: hcL[ [ lc:re oolUJll<teli, bu ÇÜEıt1ıııleıı121<:~r S0-

1\Uııtl-.ı .:;lde cdll,~ıı k;_;~Liırıc~, hece ve hcirflct·Jen yeni yeni cünı

lcluı: ve l-.:.c~liliı:.:lc:ı:- kuı:ulı;ulıdır. 

~ı,_ı.ı:flvr ıık~tinl(~r<k" ':;ı:cr<0.JÜıo~ b::;::.rarlan:rıalıdır. 

Oi:uıtı~\·-yazııu c~tlüııliJi hE:.~r zcıı;ıan birlikte yürUtiUnl<~lidir. 

Oi:uı:u·--y<ızıı•vı üiJn:tıı;,;Je alı:~tırnkl. yoluyla peküıtirınenin 

bUyi.H: iıir.- rolü vanür. 

c:-ıı~c;:_;u, 19 u 7) • 
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Yeni .ilkokul pcoyrdı<~ının uy<julanınasını ünyördüğü ilkokuına-

yaznıcı. ü-}retiıtı yürıtGıni (;özümh:nıe yöntemidir. nu yöntem bütünlük arz-

eden büyi.ik ve yenü.; konuları, Jusıııılara ayırarak inceleyip tanınıayı 

hedef tutıııaktadır. Çocuk psikolojisinin son bulguları, ilkokıuına- · 

yaznıada, <;;~ocuk it;in .,;n faydulı yüntenıirı çözüınleme yöntemi olduyu 

·:ıerçe,jini orL.!ya ı~oyıı;u~;tur (DL<ınen, 1986). /\.ncak çijzürnlenıe yünteıninin 

k.onusurıdcı ilkokul ııro'Jraını \ l:-.iil7) esneklii~ yösterııl\':?.ktedir. 

Jlkok~na Qgretimi 

i:}_jitilebiliı.:- ıJeri zck<.-tlıLıra yönelik öz-:~1 e~Jitiın arnac;larım. 

',Jt,ı:-<;dde:1 iı.t~c:>iııdE.~ uJ~uı,ı,:J öjreliı;ı.i ve~ oku.ıııanııı te11ıel becerilerinin 

icızr:ıı ıclıı:-ıldı-.Jı i lkokı.ııı.~ı--y.ızııu r>l.i.n:oci bUyük öıwııı tar;_;ıııaktadır. Bu 

:c.i.ln~cu ili:;dn oL.ırak,. EG~Ç .ilkokul prograrıı1.nda ( 1987) yer alan 

olctt·c.~k ele alı,nH.ı::~ tJ.r. İll~uk.uırı::l·-yazm<.ı ddvr<.:tnı::Jsal cuııaçlarından ilk 

1) Cl.üııh~yi. r:eliı:ıcyi, hcceyi- ve harfi tanır" {i·ladde a) 

2) Okuri(r;,;n ve .. ·~. n·d.c!rt2 dikkat t~cx..:e<jini bilir" (Hadde b) 

3 i ....... . 

4 J (.Jkuı.ıd ve •••• aı:-d~lcır:ı.nı u_y<jun olarak kullanır:". (Madde O) 

5) i·larfi lK~eı.;;yi, kelir.ıeyi, cüıııleyi ve k.Uqük o;mııH parçalarını 

oJ~ur ve •.• " \i-Id• kk~ d) 

Gi CU;ııleyi kelüıeleı.~ r~(_;liııt2lc?ri tıecelc.re, r1eceyi harfiere 

ctyın.r (i·ktd<k! c~) 

7i llarflecle iıc~ce, t\(~c<;;lGrle kelime, keliıııekle cUınle kurar

( ı•·ı.:Ylck~ ı::) 

8} O%u.r-k,~ıı vı2 . . . . ydpılaıı yanlıı,; lıJd;_oırın farkına varır ve 

dl.iZ(~ltir" (J·icKkle 9) 

f)) ••••••• 

10) 
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Konuya iliı?ldtı olarak yapılan literatür tararrıa.sında, EGZÇ' ın 

ilkokıuna durunılarına ilü;kin yapılmış herhangi bir araqtirnıa.ya rast

L:uıwarııı:;ıtır. Ancak Güııeri ı nin ( 19B7) SJeli~?tirilen bir okuııB. netnine 

.·:röre i..iiJrencilerin oimrııa dü<::eylerinin sapta.nııHsırıı aınaıslayan bir araş

tırı:ıası ile ı:ripek ı in ( 1987) , alt özel sınıf öjrencilerinin ilkokul 

;::;ırıı:fları düzeyinde sesli uJ<:.uı:ıa başarılarının de.<;jerlcndirildiği bir 

ara:,;tırnıa vardır:. 

Ara~~t~cma, L:ski!j(~tıir ve: Kütahya illerinde 1986--1987 öi:jretiın 

Jılud.t alt Ljzel sınıf ü:]D::ncilerinin ilkol~ul sınıfları düzeyinde 

;;~sli ol-:.uır.:ı b,.ı~~arıLırıııııı .:Je;yJ.rlendiı·ilınesiııi aıııaçlamı;;tır. araş

tınk.ır.kı. okuıııanın hız, dojrulu};: ve anlaıila boyutları öyrencilerin sınıf 

(llll..:~yh::ri dr;J.sınddlı e h~ alıııı•ıı!_?tır .. i::l<.le edilen bul9ulara yöre 

<U~d.~tırı:u kllı.ıc:~uini olu.,tuı::-an l(i~) i.i~ırc~nciden 47ısi (% 28.48) henüz 

.:J;clliııayı üijrcneın,~rııL,:tir. l.lıuıuıı y._:ııunda okuı!ıayJ. iYjnmenpck c~ok·ö~j-

rencini n ol~ur.ıilıuıı hız, dojrulu!.;, ve. an lana boyutlarında (;eşi tl i dere-

Ci~lt~t~(k~ yLu:dLtiL3. <Jc~n,;lcs.i.ııiı;ıh~ri oldu\ju bulunıııu:Jtuı:-. Bu boyut ve yak

la~,;ıınlarla :3JJıJ.rlı. d.l"c:t:;,;tı.rııucla II. Devre sınıfıarına devarn eden 

S< .. :/.~(;' ın okuı;u bccc;ı:ih.~rini kazauanıadıklarına ilişkin öneınli ipuçları 

:.:ıüze •;.·.irpınak.tadır. nu noKt.:ıcL.m hareketle, EGZ çocukları i<~in ilkokıul 

eı:o'Jraı.ıında ün :jürl.ih"!n aıııd<~l<.ı.I'a ne ölçüdE~ ulaçaldıijı ıııerak. konusu 

ol~<~::ü~ lddır. /,ra:; tırıikt bu (.y:rE~ksimııeden ı.:.aync>klanıııı~,;tır. 

Bu ilL"<<·::lırı.uııın bjııit.~l c.l~tli.ıcı, 19ll8-l9il9 öijretirn yılında Bursa 

lll deı-i.:.t::z sııtıclaxı ic;iııck,~, u.l"t üzel sınıfla.t:'a (](:;vçuıı eden 4. ve 5. 

:;J.ıııflardaki c':)itild,ilir •JL•ri zel{<ılı qocukla.rın, EGZÇ ilkokul proq

r.cıı;ıının ( 19B7) i 1 kulü..ıına-ydzııu Cı<jretiıııinı::~ iliı.Jkin davranı:Jsal anıaç-

larınduıı ilk:.okuııid. boyutunu ':JC!D~<.;Jdeştirıne durwnlaruıı ortaya çıkar

ıııaktJ.r. Dü <:tııLv,~ıa a:;;i:l•jıdaJd .. ::;oru la ra k,ırrJılıklar aranrııı~;rtı.r. 
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ı. 'l'Uınceyi, s(jzcüijU,Iıeceyi ve harfi taınıııa clUzeyleri nedir? 

2. Tüııceyi süzclüden~, Sl)zcükleci hecelere, heceleri harfle.ı;-e 

ayırııld düzeyleri IK~dir? 

· 3. llarf ler le İlece, hecelerle sözcük, sözcüklede ti..lıi'Ce kurnu 

di\zeyleri w~dir? 

4. ; Icırf, lh.~C<c:, s~)zcUk tllrıce ve kDç.:ük okuına J;Jctrçalarını okurııa 

dlızeyleri rıedi.r? 

5. ukur.:~cm y.:ıL.ıılan yanlı~s;lıkların farkına Vd .. ruıa ve düzeltm:: 

dlize_ileri nedir? 

6. u:~uri:.eu r~<~letv di!.;.kdt edeceklerini bilwe düzeyleri nedir? 

7 • Okuiıo dCa•;lurıııı UY,JUtı olarak kullanına c1llzeyleri nr.~dir'? 

önem 

/-u,ı:,;tırı:ur Uun;a ili lii(:!ÔGc!Zi ile .sınırlı olııı.::.ık.la birlikte, 

e:jil:ilt-~l;iliı: ':Juri :::-:.;kc.~lı '..;ocuk.ların ilkokuma clavranişsal amaçlarının 

·-jC~rt.~d:lc:::;.ıııe duruııilat·ırıı ort.:ıya k.oydu<jwK1an bu alanda çalışan yöne-· 

ticL uznnn ve •.:!-.)itici ~;cr-:;oıküc yol gi.k;terici bir üzellik taşıyu.-

bilir. 

Ard:~t.ınu :)u.l•j\ıl.ırı, alt özel sınıflarda dalıa etkili bir 

ilkokuma ';..:ılı:;~ı.usJ_ııct vı.::. Lıu >~onuda rııcxlel ve pro~Jranı geli:;tirme çu.-

lJ.;~ıoıcı.larıııa u1·<.Lr<:uı ııiteli<J.l ta::;;ıyabilir. 

i\ı_-,ı;jL:ıı:ı:k.l J-'LtHLıtüleccl~ benzer ara::;tırıııalar için model olu:;,;-

J\.rw;; tı cı. fa da iU}a'J ıd o.! ~i ::;ay ı 1 tı lar gözönüı ıc1e bul unduru lıııu!;l tur. 

l.Ö'Jrc~ııcih~t:e iLişkin olarak., sınıf t_);jretınenleri ile Rehberlik 

vu 1\ra:-,;tınu •·ierk.<:~zi i'-:lidürlüijüııden elde edilen bilgiler ger-

çe,ji yansıtnaktadır. 

2. t.xjnmcileriıı ilkou.kaın clavranı:JSC.Ü anıaçla.ı::ını gerçekleştirme 

durun,J.arını ortay.:.ı ,;ıkarmık ir;in hc.:ı.zırlana.n araçlar yoluyla 

<JGÇ<Jrli bily.ller <:~dinih.~Ld.lir. 
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Sınırlılıklar 

1\raq tırıııc:ı; 

l. l3ucsa ili ıııerkezinde l988-19B9 ö:.jretiııı yılında o,Jrenim gö

ren 4. ve S. sınıf öijrencileri ile sınırlıd.;ı.r. 

2. İll~ol·~uıııa davrc:~ıı:,?Sdl amaçlarının gerçekleşıııe duruı11ları ile 

sı.nırlıdır. 

3. Okuı.unııı sesli oku11u boyutuyla sınırlıdır. 

Ara:_,:t,ırııı::tda kullanılan taıııınlar aşağıda verilıııiştir: 

_9zel J~itiı!!..:_ ö:zd "-'t.:ıitiı.ıe ınuhtaı~ ı.;cx..:ukla.rırı e9itiınleri için 

raı;ıldcı ile.~ bu çocuk.lacın iiz_r ve (jzelliklerine uygun ortam::la sür-

~-E:!lJ.~·jitiliıe lluhtdç \;ocuk.lar: .Beden, zibin, duygu, sosyal ve 

sa':)lılz i)zc~lHJ~kri ve ducuıııLırın<Jaki olaıJan dı[J.ı ayrılıklc:ı.rı nedeni 

ile norııkıl C!:jitiiıı hizııetlecirıden yarc.ırlanaı.ıayan 4·-18 yc:ış grubwxJaki 

ı;ocui~Lınhr. 

lÜilSi::ll ÜJlc~vlenle nOCiklllenkcn iJııeınli c]en;c~~de gerilik, buı1w1 ya-

ıııııda UJUiti~>dl ckıvccı.nı:,;L:ıcda. yetersizlik gösterme durwııu. 

70--7~) d.rdSliK.ld olliL)r teııı(~l bızJ_ akadcıuik beceriler eelinebilen ço-

cuklur. 

cukLırın satJtanr;Gsı, se•,;.i.ıiii, t<ınılaıuıo.::;ı, yerle:-~cJtirilecekleri kurum-

lcır:ın karar:la:;t.ırılı.usı ve. bu ı;ocukların <Jereksiniıni olan rehber-

li:J.i_ıı yapılıiıa~n, duy~ju ve ·sosyal yi5ndt~rı uyum sai}layc:ıHHyan c~ocuk.la-

rın clu.Lllilll<.ırını cJilzcltnr2k cllik\l. .. :lyld YdlJllacak. üzcc~ı terapi hizrnetle-

rinin yünetih.ı'~~:ü, ill<:. ve ort .. ı Cı<jretiıiı kunuıılarıııdaki rehberlik 
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hizııi(:~tlerinin planlanrı1::ı.sı, koordinasyonu ve izlemnesi ile ilgili 

kuruıııdu.c. 

I. Dc:v.rE:'~: İ lk- ıkul 1. 2. ve 3. sınıf lar 

II. Devre!: İlkok.ul 4. ve 5. sırııflaı::-. 

l\1 t lJZ8l Sınıf: Norı:ul ilkokullar fJ\.lııyesinde eljitilebilir 

<JU.Li. 2(~/~,:tl.ı ı;ocukLır i\~in ·ch
5
:J_lan sım.f 

İ lkokuııo-Yazma Ö;)n~üıi: çocu':la hc:ı.yatı boyunca kul lanacağı 

oi~uıı:a v,:: yd:.::ı,uıı.ı.ıı b~ı.ı,~l .h:.ceril~rinin kazand.ırıl~tıası. 

ilkuL~tuııc:~-~.:~:JC8t_.!:!rıi: Ok.Uı!i.1 için cy::rek.li olan teıııel becerilerin 

J~,·tzaııdırı lııh.ısı. 



BOLOJvl II 

YÖNTEM 

Arar;;tırıııa, betiınsel (durum saptaına) ·türünde uygularnalı bir 

araştırm::.ıdır. 

Evren ve örneklern 

Ard.;tınıanııı c~vrc:ıürıi ır)B8-19n9 i.j~rGt.i.ıH yılında Dursa ili 

lik~rl:::.e<:: sıı ıır.laı:-ı ic;.{''::.LÜ5Üıdlc:ld. ilkokulların bünyesinde 4. ve 5. 

sııııflı.1rı buluııan toplaı;ı ~~9 alt sınıf olw;;t.urıı~:ıktadır. Bursa Heh

L;erlik. V<.: /\r<t:~tıcı:u 1-lcr'{c::z.L kayıtlarındem edinilen bilgiyı:; yöre 

lx~lirtih:ıı ;:;ııııf d.UzeyL:.r:.Lnr:'! Luplçun 180 i.J0renci devi'un etmektedir ... 

. t:vı:eni 0lu:~turc1ıı ~C) u.lt üzel f:nm.ftaıı, oranlı ele.ın::.m ör

Jk;zh:!i•lc~ yulu;Lı d·:)r tb::- bir ore:un esas alınat·dk. 7 alt özel sınıf 

ar..-u;,;tın:ı..t ~)rııdd2Lıine ,.Jlılllııl:,?tır. Du sırıJ . .fJ.arda toplaın 54 öğrenci 

lmlurıı,k::tkt<ıdıı.:-. 

Ve!:..i..!~F ve_J'..Q12lanınası 

1\rd.;}tJ.:cm.:ı. kıJt!Saı:ıına r_rLron alt i:)zel ı:an.ıf öijrencilerinin ilk

oi~Uiık:l davcaııı:;)'-'n.nı ort.ıya (;ıl~<:ırabilwek aıııa.cıyla, EGZÇ için İlk-

oi~ul PrcxJt:.cuıa.nc.Lü~i (l%7) 'l'ürk.qe dersi i.lkoukaına-yazına davranışsal 

awdçlacıınn ilkokurncı L>oyutu teHel alınaıı~,;tır. İlk:okuına.-yazına 

davt>uı.ı:J~ô<.Ü dıııa.;,lacııılLııı "Ukuliu ve :fdZllB nıekanizıııasını kavrar (t-4aclde c) " 

q2r~lind(.~ki lla.vr:auı:?, di,Jer ddv.ranıı;Lırın da gerçekleşınesi sonucu 

olw;JtU·JU ·:Jt.~I\C:k<_..~c~fÜjh:: arc1:_.;tırına aııli-ıı~la.rı clı;;;;ı.nda tutulnıuştur. Bu-

ııun yı:::uıı:nrd "'ittiaıı SÇ{!VC ~:;iııt.k:~ ilgi duydu:,ju k.i:,;i w~ varlıl<ların 

acH,ıı:ı.nı ya<::"ır (rLıdd2 g) '' v"~ "l:~a.t:"<Jılaştı·jı yazılı kaynakları yaz-

LU isl:ı.::<.:Ji duyar (i,Jadd<~ fı)" .:u,ı..:ı.(;ları yazıı•:ı boyutunu .ilsJilendirdiijinden 
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8le alınall c:.ır,Hc;larııı dı~}ında tutulnıu;?tur • .i\x·a'?tınunın aıncı.cı doy

rultusuııda, sö;;~korıusu ilkokuıiıa ve yazııu davranışlu..rınclan ya.zına bo-

yutu <,'ıkarılr.ıı:;tır. uu (;eF_,;evcde öjrencilerin bulundukları düzey--

, lere ilLJkin bilqi toplanı11L~Lır. Bu bilgilerin elde eelilınesinde 

cJ:.:pJllid 1->E~l:L:cl:ileıı aı:-a . ..,~ ve yCınteı,ıler kullanılrnıqtır. 

~lgi ';{'.92_laıııada Kullan!-lan Araçlar 

l!J~~~~~t_ JJ~~~r 1 en0_ic ı~~:: F<2;C!_• ıu: Ojrenc il er in i J.kokuma davra ··

n.ı.:,;.L.ıt:·ıııı 'J<~t:•;<:~klr.~:~Li.cHc düzeylerini ıx~lirleyebilınek aıııacıyla ilk-

t:ırt~u :,;oruL.ıcıı u w~ .i.z.h>.d:i..ı.L ~ardya tı-:ıraJ.el ola.cak yeli:;tirilerı 7 

ui)}(],"ck!ll olu:,:t:ktk.L .. tı.lır. 

ill(oı~u;,.:ı Lx":J<.!.clun:lirı~ıc i·'orıııum.m ua:~ıtıdi.l ü0renciıüıı Jdn.lik 

i>.i.lgilı;.;ciıı•~ ili5'kiıı bir uülLiıu .x''::!r alııukL.ı.d:u:. 

}-\.r·a,;l:ırHı.::ı ,ıııı.:.ı.çJ. .. ırın ia izLmeıı sıı:-<ıya uyıJun olarak I. ve II. 

scnTı .İ.l>:in isı ti.Ül i\jdo:_v:Ju t.Jc.tl'ıııc.L-m lıazırlaııcın ilkokul ı. sıru.f 

:~it,;~bJ.tıdald "Yi.lL:llllilZ l·:edi" ve IV. soru .için,a}'rıı :~itaptan alınan 

"YıJ11 Or-,.ılih:r" <1dlı okuı.ıa tJ,.lü,fdSl kulla.ııılını:;tır. i\ra:;?tırnıanın V. 

sorusu i<;iı.ı Lx:, i-iilli ı::-jitiı,, tjcıi.zanlıijı yayJ.tu olan ilkokul 3. sınıf 

'.l'l.lrl~,,~,"~ elen:; kitabıııd. ıld. "Yat;,,~ı.ıirıiıı Çiı~elderi" .:ıd lı okuına parc;ası alın

ıııJ.:~I:.ıc. 

FOLiitUlı iıcr i . .ıi.!lUnıiinUıı ::;oııunda ck~':Jerleııd.Lnıe büliiınü w:. deijer

lc:ııdirııı-:.mio lL.l~LLl j'dJ.nl-.1Cd•:Jllla ilişkin ':ft2C<::~.k.en aqıklanıalar yer al-

ı;ıı.,:t.ır. 

I. __ ÇUı,~J~ J(~U~~..:.~_lk:cqi ve rL.ıJ:"ii.:J.~~nıı,uj)ü~i Belirlerne 

fb:J::'J~~: Fo.rıııuıı LH:jl.ıkb taııliit .. (y'a l:aoi tutulacak lHrf hece, kelime ve 

cüı;ıh~le.r lıet· bid.ıKlı.:;ıı ıx~:;~uı.:- taıK' olnuk i.izere ve karı::;;ık bir sırayla 

vct-ilıı.i:~L:ir. (lijn~rıcih~rin tanıııusı istem)ıı lı<Jrf, hece, keliııe ve 
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cDıı\lelerin 'JÜStcrilıtı2::;i i(
5
:in ok.urna parçasJ_ üzerinde SÜr<JÜ kulla

ıııliillf?tır. 

II. Çüı,~~eyi i~eliıılf:;l(~~e, l(eliıreleri Hecelere, Heceleri Harflere 

.Ayırr~li.l Düzeyi Beli:ı~}!?.ıııe f'orıııu: E'ormı.m be-ışında ayırıırır:ı tc:ı.bi tutulacak 

cüı~ılt~,kel.iıii<C:: ve; iı:_:)celer c.ıyır < .. ıyrı sı.rcüannıı~;tır. üzerinde, i§aret-

h:!Iık~lurin V'2. (k~•jerlc~ndirıııc.:=lerin yapılc:.ı.ca:jl bU form:>. ek olarak, ÖJ·· 

reııci.nirı Lizcriıtde ayı.r.:'ııırJ ü;h~itd.ı ı i ya.t:>ac,.,ıyı cüı:ıle, keliıııe ve lleeelerin 

1 )\..lluııdu'ju ()jPc7-ııci fo.rınu yl;,r a lınıqtır. 

III. J la.rfler le:, !·lee"-', _!_!ecelerle Keliırıe 1 Eelinıelerle Cümle 

1\urıııd JJüzexl:_ J)(;Üirlcwe Forıii~: Formun bcıi;?Htda, harflerle hece, hece

L~rle kı~liı1r2 ve; kı:~liıiielerle ci;iwle kunııa. L~lemi için kullanılacak 

ola;ı lıı:ırf 1ll::Ct~ Vt:~ ~~rdiı;ıl.:l0c ı.:ıyrı başlıkLu~ altınd,.t sıralmunıştır. 

1\uruL.u::.>ı olası olan tüııı Iıc!Cl.~, keliııK~ ve tümeelere bu ba;Jlık.lar al-

tında yer vc:.rilı.ıi:.~tir. 1\uı:titd. i:~leıııinde, Ö:Jreııciye verilıi~~.?.k üzere 

~ıau:: i ıecc V\~ ;((:)l.iıiı;:: fi!]lcri kuJlanılını:Jtır. 

IV. Hcı.rfi, Hcc,~yi L_l(c::JJııı.:::::yi, C{).mle:t_~ ve .KüçWc Okuına Parçalarını 

_q_~~~~~§_Q~~~~_yi B_~li.rloııır-.; _ _Q'orınu: Fornıda, harf, h(;ce, J"-~liıne ve cümleyi 

oJ~ufiu düztjyi ile ki.h;Uk okumı pan.;alarını okuno düz<C:yi iki bölüm 

Jı,üüıdc~ yec alıilı:~tır. 

Forıııuıı ilk böHiınüni.\n lxt:?ında, he1: birindem bc:~er tane oları 

~ıarf, ııt:!ce, ı~cliıie V(:. cüıııh~h~c a.yrı ayrı sı.ı:-cünnınıştır. Her harf, 

ik:ce, kr:::liın~ V8 cLiiiıl,;l~ı:iıt yc..mında işareth:~ıır~nin yapılacayı kutu

cuJd.:ı.r huluııı.ul-'~tadır. oı~u;ıo io~lerııi ü;in btc:~lirleııen harf ,hece,keliıııe 

v ... ~ cUııılelcrin iüındı\_;ı okı.u.ı.:ı ı.x:.ı.r<,:ası forıııurı ekinde verilmiştir. 

Fon:uıı il~inci bölUıni.ütün l.)aşında, kLh;ül-~ okuına parc~asını okuma 

d\Jz<:!Jiııi b;:'!J.irh~ı;e auacıyL.ı o~-;.urııa hızı, do}ru okuıtu ve anlama bo

_iU'cli:u:.:ı ay n_, a_'t'rı :nrdlaıuııı~;tı.r. 
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Okumanın ele alınem hız, doğruluk ve anlama boyutları için 

üzsoy 'un (1975) okuua de0crımıc1irrııe formundan yararlanılmıştır. 

FÜçUk okuııkl parçası ikinci bölüıııün ekinde yer alnıı~,;tır •. 
1 

öejr~ncinin okuduğunu anlarııa düzeyini ortaya <;ıkarıııası beklenen 

br::;:~ soru ile yanıtları ikiııci LX.Hüııe ek olarak verilmiştir. Her so-

runun janında ve.rih~n yanıtın c.bjruluyuııwı ü;.ıaretlendiyi kutucuklar 

yer almıştır. 

Lıriaııa varııu ve di.\zeltııe ciuruıııların11ı !)zerinde kaydedildi(ji okuma 

,:>ar<;.:ı:::.ı yer <:l~ıııı:;tıc. Okuri,0ıı yaı:ıJ.Lın ycı.nlJ.:~, farkc~ttı\<3 ve düzelt-

ı:r.::~ durumlacın;ı.n !~ayı~;al ifad,~h:~rinin kaydedildi·ji b(.Jlüııı2 forıııun c~kin-

VI. _?ktıd\.cn ik:lere Di~k_<~~t Klece<jini Bil111c~ IXızeyi Beli.dcne Formu: 

elde edilen bilejilenlen ohı:}ıtıw?tur. G{)zh~nı yoluyla de:jerlendirilen 

< lavro.nı:;lar; o turu:;, dı.ırw; Lıuuzı.;ıkluyu, kitap tu tu:? hatası, baş hare-

l·~cti, vücut Sc.Ülawası, kaleııı ve parnıaklc.t izleH'k:!, okudurju yeri kay-

iJel:ı:ıe, heycci.uı telt:c} olara.J<.. ka.lJul edilıııiç;tir. Teyplxı.ndından yarar-

lcuıar.:ü':. deijerlc~ııdirilerı davranı.;;lar ÜK~; sesin vuryu yetersizliği, 

s,;;ste ıııekaııı, ritiw bozukluı:Ju, h\:"celeme, sözdlk sözcl.\k okuma ve 

ol<u ,,k_ bclirlenrni:;;.lİ:v-. ı tok+. ni nrrıl:.!/'< ı t !/'rrıurıv~ ' 

Forınu: Forın ile,. ö;jı:encileriıı cle.cs kitctpları ve yardıncı kaynak ki-

tapları UY'JUll şekilde~ kullanma durumlarını beli.rleı:;e amaçlanmaktadır. 

Forı:il.:1, ders kitcıpLırı ve ycın.lııncı kayıw.k l:itai..ıların k.aı:)lı oltna, 

y Ipraııııu., yırtılnu, karalaııı<ıi .. t ve bi.iki.ilıı;e boyutlarııv:ı dikkat çekil--

mü; tir. 
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belirh;IK~n ciuruıııLtrı ilko:zuı.ıa Dc,ijerlen~li.rrıK~ Fonuuııwı ilgili bülUm-

lc:riııc k.dydc..~tiııL;l:ir. IJöjcı:ldhJin:ıc-~ bültinılurindel::.l dcrecehmdirınelerde 

.\V) doj.cu, ·(j,X'j .idJ:ı lloij.cu ve (·-·) yc.uılı~~ i;,?<:tceth::L~ kullc.mılııııqtır. 

ar ,;ı:; tırnunırı UfJUJ.aı u.ku:>ı ::;ıca:·nnd<.t i.\} re nci ye farklı üqıklaına.lan:h 

buluııuldu,JLUı·.l.m ].ıu -:t(;ık.lcıiıuLu: <.tyrı ayrı a::?,~;jıdc:ı belirtil111i:~tir. 

Ara:jtınuuııı ili~ sonı:.;uııu oluqturan tüıiıccyi, sözeOyU heceyi 

V• .. ~ 1 bCLL t ... t.ıııııd dl.ı<::~J h.!d.ı ı.l ~.ılüic h~ınede .:ıra:; tırnucı i..iejTenciye yü-

ii!Lı ildlı·JLÜnin Jıc~c.L, lıaııyü.;iuirıih::ce, Jı;.mgüıinin kelime ve hangisi--

ıı:Ln ci.liııh~ olht-_;Luıu u:.)_{lı:~ıııı:~ı LL isU~yecöjinı. lkı.<.::ırsa.ıı bar;layalırn". 

Glckô ,,::dih.:Iı, t:aııJ.ı.h.ı (Junıı:ıl.-. .u::J. UC II 'nirı I. lJi.ilUııtUndok.i de~derlencHr ... 

i\ra:;t:LLJik.ınıı ı .i.l~inc:L sucusunu ol w~ turan cUı;ılcyi kc:lirnc~lere, 

ve~ lıec~l·c:~.ri harflet·e ·.::~yırına d.Uzeyini bc~lirler-

i~ullcuıara.k c~]ı;,hüer.L }~elili:Ulere, kcLLıtıcleri hecele..ce velıec12le.ri 

" lkırflc:n~ .:ıj::u:ııı.::ııu i:;;l:.iyo.ruıu. ı ktZJ.rsaıı lxı~;:laya.bilinün. Uygulama 

.ra:jt.L:CJtkuıın llı;üııcil !.::oruuu olan harflerle lıece, hecelerle 

i·~e.liı."c' keliııK~le.ch.~ cüı<ıle kunıa düzeylerini belirleıııede araştıruHcı 

bu ~ktt:f:lcr.i :JirlC:':;tirerek heculer r hc~o2leri birleştirerek J.:;:eliııeler 
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ve J~ı.::limı;;;leri birlt'<:dtin~n.;k cU.ınlelt~r yapınanı istiyoruın. Ue kadar -

t_;:ol<. olur:sa o kadar iyi olacak. Hazırsan buşlayalıııı". 7\raştırınacı bu 

ar:ada kurulan hr~cc kçü.iJie ve. cClınlelerin ilkokuma Desjerlc~ndirne For-

ı.ıumın ü<;üncL'. b\.)lüılli.hıde yer alan eş lerini bulıııuş ve i']aretlemiştir. 

UyyuLıırn sonucu :·;ıc II 'nin ü:;Uııcl:i bölU!iıOndel-;.i de·jt~rlendirıne çizel-

':Jtılcıı,,.ıy.::ı ;,;un il<:~ö.lııı.i:;;tir. Uyjulaıııa dı~;ırı<Ja kalan bu U;)renciler için 

' 
cLi•jr~r sorul .. u-.:t ·::ıe·~ilırı..:;HıLJtir. 

Ard:jtJ_rı.dınıı dünli..Lıcll :::ıo.rusu ih~ il•Jili olarak ilk bölüı:ıU 

t:ıc~ııııı "Y~jn ~-~I-•JUl(~r" <ıd lı okuıit.:ı ~)a.r-çasınd.:m, eliındek:i sürgü a.ı::-asın-

:Jı.!ı. :;.,LıC3dll ua:{LayalıHı." flı:-<ı~,:tırcnucı EI\ II 'deki ilkokuma Deijer-

J.l,,ı idiı:-ıı·~ fonııunuıı di.)rdtüıcü i;ülUr:ıüne, <'Yjrencinin okuuuju harf, hece, 

i\ra;;tı.ciııu.rıııı ck)cdUncLi :;oı-usuyld il':).ili olarak, ildnci bölümü 

ulu~;ıl~uran ;zü,,;ük oi~uı;u L'clü5\ılcırJ_nı okuıık:t dLizeyh:~rlrıi belirleııede araş-

tJxııLıcı üııc,;li:~h:, (_),,JC<::'ııc_i_y,,: b:,'Yl-' koııusund-:t açıkLuıu yapmış ve teybe 

J_::;ııu.u:nrıı ,;,_ıJLu.ıı:,~l:ır. Uu c~ııLır;Lı i.::·jirenciyo ad, soycıc:l, okul ,sınıf 

<Li.li11L,;~ tir. ;.\.:ıy<1edilen kouucJıiıd Öjrenciyc; dinlettir:Lldikt:en sorıra 

i)-:jn:'!n._:ideıı oku;ııa J!ilr<,:.::ısını· oKuLo.sı ish:;nHLLq ve tc~ybe l<aydGdilmiş-
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:,;oru lar sorulı.ıu:;:tur. i\r:-a:J tırııklcı ö•jrenciye yönelik olarak aşai.jıda 

lx::LLrtildit.:Ji •Jil:ıi açıkLııiiada. bulurmıw;tur. ":~iııdi sarıa "Yasemin' in 

'.;i~;(~kleri" ad.lı ol:uı:ıa tx:ı.rç<isını v.::riyor ve Gesli olar,ık okuınamı isti-

yonliıı. :;,;n ol~urkc~ıı Jx~ıı de tcyllt..; JzayckO!dece0im. Okueken ne kadar hızlı 

Ve., \_lu:,J.nt ok.udujuı kl b<-~~:dCi.l·JJ.ıtt. Ukuııun bittiJ:te11 ~:;oJıra oktıc1uijw·ıu an-

Lıydlıın. '.l'dı:ıcııt\ ıııı"i" 

lıı;..:,J., dc:-.jru okuıııa, ul::.udu'Juııu a.nla;ııa ve yenel 

1 . ] . . 1 . t-\ ,,~J0.r .<-~ıı;JırJ. ı..LJ ·.ır. 

u jn.::ııcil12rirı okUi.~:ı luz.ı (l2:;,~rleııcLLrilirkeıı okumanın akıcı-

lı,Jı v"~ : L1.:-an yel:·:::rlili;-Ji huyuUaı::-ı dikl~ate ;;tlının.ı:;tır. Okuma hızı·-

-J.JacılJ.;~ v:c' lı ı zııı iyi olııu::n dur:uıı;uıKla o}~llfiU hızı ba<jıliısız, akıcı·-

lJ.i:ta tuLul~lul~ olt1L.ısı duruı.ıunicı c:ıkuıtırl lıızı i.Yjretiırı ve akıcılıljın 

oli!brrıa~;ı ve tuzırı dU:JLıJ~ olı.u:~ı dunııuuııclu okuına hızı on<Jelleııe c;ıarc.ık 

Uo\jru okuı;._ı v0 c.tıı.L:ııılcıj-:t ili:Jkin ölçüller 0/',SOY bıı:-afından 

o: ~w:.ı.:u ııı ı du 3 rul ur·~ dccocx~u.LıK~ uLu?ııuk i(;in, ol-~uına pc1rqasınıı1 

ul~uuiıi·JSl :.ııra:,;ı.rıtla LU;.ı iıcıtalı sö;.::cl.ilder (ekleıL'n, atlaniln, eJ-;_sik ve 

,~kleı;ı·-~11 oi<:.uıuıı) -:JikJ~:..ıLc alını.ıı:jtJ.r. El-denen sözcük. satırın altına 

rün ;.:;i)/leıni~; uldu )u :3:!zcilk )'azılıı:ır;tır. 'l'Uııı hatalJ_ c>ÜzcUkler sayısı

n,_ı l)dlürııııüq, .. ıt:dJ.rKJ.:m ydzdeıı r~J.karılarak okuı:ı.anın dojrulur oranı 



t_;orulctr soruhıu:~tur. l\.r.a:Jtırn;acı 0ıJrenciye yönelik olarak ar;~ağıda 

bc~lirtildiiji rJiLÜ a~,;~ıklanıad<·ı bulurınıuştur. n:~iııdi sarıa "Yasemin' in 

1;i~_,:ckle.ri" adlı ol~uıda L)arçcıLıını veriyoı: ve sesli olarak okuınamı isti-

yunıııı. ~;o.::n obırk:.;ıı b~:~n de Leylx~ .l:::aydedr,;cet;}iı;ı. Okurken ııe kadar hızlı 

v...:. c:o,jru okuduojuıı<..ı b:ü~dca,Jıtil. Ukuınan bittikten sonra okudui.jw·ıu an-

lctyıu ·anlcım:.:ı. ;J.:JJ.ııı Ö:Jt:l!ııebiliı~-:~l·~ ic;;:iıı sonılar ı:>orc.:ıcaijıııı. llazırsan ba:~-

L.ıy-~ıllllı. 'i'diildliı ıııı':'" 

.;.(~·.:JerL~ndirııK;h~cL ul~uııu iıızı, do.jru oku11u, okudu·juııu anlauıa ve genel 

okuı.u dUZd:li ola.rct!::: .::;le ,::ı.lıı ıını:;tı.r. i.Xjrencih~rin bu Lıoyutlar <~er-

ı.)Jno-ncilc~ı:iıı ol~uı.~:ı JıızJ. de·j~rlendirilirken okumanın akıcı-

lı'Jı Vt~ hı::!:ırı :~et...:.rliLL~Ji buyut:.laı:-ı dikkate alınırıı:;;;tır. Okuıra hızı-

ıuıı ~lck~ edilıııesi için r:;ün~ .iıe:::ii:lplanusına. gidilmenıis;tir. Duııa lJÖre 

<.~.Jac.ılJ.i( ve Jıı.;arı iyi olııu::>.t dunııııwıda o}mııu lıızı baijınısız, a.kıcı-

lü~t<ı tut:ul~luk olııusı durur.ıLmdd ckuı;~c::ı. Juzı 0-jretiiıı ve als:ıcılı~ın 

o1nıarıa~;ı ve nızın dU:Jük olı.ıdsı dunmıuııda okuıııa hızı enyelleıne olarak 

Uocjru ob.ı.ıı;._ı ve aı ılaın:::ıy..ı ili:~kin .:Jlçütlr::r 0ZSOY tdrafından 

kız:u:lanan yı:.iııuL"'~J'::rl:0n olduyu 'Jilıl alınrıııqtır {1975) Dur.a göre; 

O::uı:ıanııı dujruluk dcı:-ccx~:,;_Lnu uLı!~lii<::l.k i(;in, ol~WIH parçasının 

o;~umııdsı sıra:JırHl:..t l:üiı il.:ıtalı si.>:.::cUJder- (ekleıH~n, atlanan, eksik ve 

ukh~liK.:!ll okun:ıı ı) c1ikiG:rb:~ alımiıı:;;:tır. Eklencm sözcW::: satırın altına 

./~t<::J.lar.ık eklc?.tıdi;ji y"ere bir c:ıid<J !Ja,jlanıııı:;tır. A-tlanan s()zcUk çeınlx:!r 
' 

i•,:.Lı K.! c:.tlııı~trdi~ a:Ja(jı d<Y_iru bir oıda g(.isterilıııi:?tir. el\.sik ve ek-

h~iiKO!li oklUkUl ı:;ü;.:cU:Jlln üze.r:Lno.'" L;e bir (X) konular.:ık üzerine öi;)'renci-

nin ~;i.>/lQıni:ş oldu :..ı u ::;özcUk j'<Jzılııııqtır. 'l'üın hat,üı sözcükler sayısı

n,J. l)öJ.U.ıuııü:~, <tl\hrı<ları yllzıJetı \';J.karılarak okuı:ıanın doCjrulur oranı 
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olarak kalJul edilrniştir. 

ü.jrencilerin küçük okuilla parçalarını okum-l düzeylerine ilişkin 

bilgiler .i~K 1 2 deki ilkokulila Deyerlendirıne Formunun dördüncü bölü-

ıııilnUn ilgili yerine kdydedilıııiş, ardından deye_dendirıne çizelgesine 

ifJlenınL?tir. 

Araştırınanın be:;>iııci sorusu olan okurkr:!n yapılan yanlışlıkla-

rııı fcırkınd vctrrııa V<~ Jüzeltııe dOzeylerini belirlernede araştırmacı 

ayrı ~ür uy(.:ııJlJm3 yapıııaı;ıı::,:tır. EK IV 1 deki "Yasenıinin Çiçekleri" 

adlı okuı11:l parr,:asının kopyd~31 üzerinde ö'}reııcinin teybe kayıtlı 

okuı;usı ck;:jerl(mdirilıııi:jtic. Ujrencinirı ilk defada herh.mgi bir söz

cü·jü atlaı;ıası, ek~;iJc ya di1 ekienel i okı_ırrıdsl_ "yanlJ.q" ( Y) i§are

tiyle .LX~lir~enırd.}tir. Uj.reııciııin yaptıijı Ydt'1lışı geri cWnüp yada 

durai~satıp chJzcütııı:}ye (;alı:;ıııa.sı "yanlışın farkına varına" (F), doijru 

bir ıü,;iııde dUzelterek ukurıiCJ.sı "Y<mlı~ı düzeltıne" (D) i:;;aretiyle 

bc~lir lenıni}tir. 

Elde cdileıı toı.Jlaııı deyerler, okurken yapıl<.m yanlışlıkların 

Lırkına vu.nıcı v,;_; düzt:~ ltıııe dü,~ey leri belirlerne formunun sonundaki 

(k~'Jerl<:::ndir11ıe t;izel<Jesirı(~ i~lenıiliı?tir. 

Ara§tı.nı::mın altıncı sorusunu oluıJturan okurken nelere dikkat 

0r:h'"ce;Jini bilıdQ d\1zeyini bolit·lerııek arıucıyla, do0rudan güzlerıı ve 

UfJUlaınu sonrası toyi) [)imtlıııın dinlenı;ıesi yoluna gidilmiştir. Elde 

;:~:iilen bil<Jiler .t·:I'~ II 1 rıi.ıı alt:ııı-:t bi.HtlınUrrLiıı başında, olUJiılu (V}, olurn

suz .,-- ::. w:. ı~utan;ız Wl şeklirıôe işaretlenmiştir. Oluınlu iqaretler 

"1", tutarsız ( ÜF~retler 1/2 lJtlan olarak deijerlendirilıniştir. Top

luiii ı_Juanı ll -8 0r-asıııda oları ö}renci ler: in durumları baijıınsız, 7-4 

urasında olcm öjrencilerin tiJretiııı ve 3 ve dşayısında olan öjren-
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cilerin duruıııları eıı·J~lleıııe CJ.ldr<lk nitelendidlıni~?tir. Sonm;lar daha 

sonra for11ıun sontmekıki ck:.i}:~rı,~ıı-:.lirnıe bijlürrıl.ine i~?lennıiqtir. 

l\.ra§tJXIlk>rıııı yerJiııci. sorusunu oluştu.raıı okunk.l arac;larını uy

(JU!l olardk kulLHIIiU ı..lUzeylecini belirleıı18k aıııdcıyla ujrenciden ders 

i~itd.pları ve yurduıcı kdjrkık idtauların isten(~r.el~ iııceleııııK-~si yoluna 

'jid ilıııi~;itir. Elık: edih,;ıı L>il':,;il<=r f·:I\ II 'nin y(~dinci bölüıııUnün il

'jili lJo~,;;luklarııw oluııılu Wl, uluııısuz (--} ve tutarsız ~Jı2klinde işa

cetlenıı<iqti:r. Totyltlııı ı.ıuaıu 5-4 arasında olan öjrenciler bayınısız, 

3 iJUdıı u ı.::.~ n Lijn~nci h~r i.i·~retiııı ve 2 ve aşa:}ısında puan alan öi:jren

c.iler ise eıı<::Jı.:~ıı,~ı.ı'c: düz(~yiııch~ f~abul edilıuiştir. Elde edilen sonuç-

lar clı:>,y:.rleııclirıııe <;iz~d(Jesiııiıı il(Jili yerl(~rine i:Jaı:etlenir. 

Araşl:ıLJın socularıru ili:;,:idn ularak elde edilen sonuçlar, 

ill~okumı f>:.~jı::rlc~ndirııl(.~ Sonu<;L.ın_ Ka.yJ_t Fonnuna ü;lemıııi:~tic (EK III). 

l\r<,ı;jtırııd soruLırıııd<u ı yd lı ıızca oktırk.en yapılan yanıı~;lıkların 

L•ri-aııa Vi:ıı::-m~ı w.~ di.l:t.<:!ll:ıııc: dUzL~yine ilir?kin sonu,~:lctr da.vranırJlarla 

if ad•.~ ı:JlilıııL~: tir. 

dumm cJı:5aııda k;_üan arC:t:,?tırıııa soruları için baz]ınısız, öi:je.ni:tiııı 

eıı,J•:Jlleıııe dLizeylrıclel~i sonuçlcır dilü~dte alınıııı;.; ve kayıt formuna bu 

:j(~idlde i:;?lenıni:jtir. 

Verileri~ Çözümlenmesi 

Kullanılan ardçl<..rrla topL:man hanı veriler, ara!?tırwa sorula

rıııa yanıt olwjturab.Uece.k :;ekilde çizelgelerde verilHı.iştir. 

/~..raştı.rıtkll ıırı aı.ıaçlacıııın yecçekleqme dOzeyler i açısından bul

'JUL.ı.r, ~-'i.lyı ve yüzdeler le ifade c;dilmiş, başka herhangi bir ista-

tisti.l<sel ir~ leııı jdf_ıılıııaıııı~;l:ır. 



BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUM 

.IJu bölü11de önce örnekiemi olu~turan alt Cızel s;nıf ö(jrenci

lerinin cinsiyet ve sınıfa il.Ljkin özellikleri, daha sonra araş

tırııHrıırı a.ıı.:::1;; böHiııiünc1G saptanınış oları sorulara paralel olarak bul

iJUlara yer v(~rilıııLt, <.JL!rektiCjinde bulgulara ilişkin yorumlara gi

di lıııi:? tir. 

Q1rencilerin özellikleri 

Cinsiy0t: ujre11cilerirı cinsiyetlerine yöre dayılınıları 

Çizelye 1 

(),;rı.;nci leri ı ı Ciıısiyetled.ııe C..-;i.ire Da(jilıınları 

Cinı;.i.yet i. J % 

Kız 13 24,07 

Hri\.ek 41 75,93 

·ropL:ı.ııı 54 100.00 

--·-·~---

;izel,y~ l'de CJi5ri..Udü~JÜ ':JÜ>i erkek ü<:jrenciler kız ö~rencilere 

orcınl.:ı daha fazl.:ı bulunHıw.~tur. Yapılan ara:~tırırıalar göstermiştir ki, 

cyitilebilir d\lt~E-~ydeki erkek. ÖiJn;;ncilerde 0eri zekalı olına oranı 

raz i..>jr:eııciıen; oranla daha tazla olmaktadJ .. r. 

Sınıf: ,)jreııcileriıı_ Lıulundukları sınıfla.ra gljre da(}ılınu 

Çiz cd ye 2 '<h; ver ilıni:;:: tir. 
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ÇiZ(·Ü<Je 2 

(Jijrencileriıı Sııııflara Göre Dağılımları 

sınıfldr i'J 1j 

-·--·· 

4. Sınıf 12 22.22 

5. ::3ııııf 42 77.78 

'l'oplaııı :;4 100.00 

ÇizeJ,,je 2 'l:ie ':JijrUldll~JU c_ıibi öjrencilc:!dn dörtte üçU beşinci 

~;ııı:Lfa dev.:uıı 0de.rken, J.!ICdl:;, '·j~)rtte ui.ri 4. sııııfa devam etmekte-

d .ix. 

Araştırma Sorular~_!gili Bulgular 

~ra~s;l~ırııı.::ıııııı yüııtcın ui.ilU11ıürı<le b(~lirtilcJi;_:ıi gibi, öijrencilerin 

ilkokuıııd cl.:.ıvcdııı::,;sdl dl<kt(_;LırJ.rıı 'Jerc;cklef_?tirıııe duruırılarını ortaya 

i;ıkcırw<ık i..r;i.n hazıı:laııan ar,~·;,::laı:-da ilk üç~iinc1en cevap alınanıayan 7 

(jJrc~nci U/lJUlc:.ımı dı:;ıııcla J.nr:cıkılnıışlanlır. 

1. ~~~ııcilcriıı CUııilc~, Kelimeyi, lleceyi ve Harfi Tanııııa 

UUzetL~ri Lk;clir? 

Aşayıd,.:ı uyyularııcıya alınan ÖiJn~ncilerin cUınleyi, kelimeyi, 

Jıe::ccy.i. ve harfi ta11ı11ıa b<.:ı.:J<lrı dUzeyleri ayrı ayrı ele alırırnakta ve 

limLi 'l'anınk1 l}_üzejlı::.ri: ~Jrencileı:iıı hadi tarııına düzeyleri 
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·;izelye 3 

Ü'_ıccnciledıı ı !ctrf.i 'I'arıııık.l DLizeyleri 

Haşarı Ulizeyleri tl .• Sınıf 5. Sınıf Toplanı 

il n_ H ~3 u % ·o ---------·-------· 

r;uk iyi 4 33.33 14 33.33 lB 33.33 

iyi ., 
-' 25.00 2 33.33 5 9.26 

Oı::-L.ı 1 B.34 4 9.52 ·5 9.26 

Yetersiz 4 33.33 15 35.72 19 35.19 

7 16.67 7 12.96 

'J'uplc.~ı.ıı 1/. 100.00 42 100.00 54 100.00 

----------·'-------·-----

i [(_?Cc'!yi Tcuııı;u DL.lZeJ h:cL: ·.>;nmcinin heceyi L.mıına. dUzeylc~ri 

L]. Sıııı.f 5. Sınıf Toplam 

iJ N 1\1 % 
--·----------·----

2 16.67 7 16.67 9 16.67 

1Ci.67 3 7. lll 5 9.26 

Orta 3 25.00 16 3f3. 09 19 35.1B 

41.6() 9 21.43 14 25.93 

Uy•J. Dış. 1(cıl . 7 16.67 7 12.96 

'ı' up lanı 12 100.00 42 100.00 51! 100.00 
----···------·--- ·---------
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Çize1ıje 4 1 b3 <jÖrüldi.lyll r:.ıibi heceyi tc-mınıa boyutunda öyrenci-

lerin aşa·jı yukarı ddcttc~ biri l1eceyi tanıııu davranışını en üst dü-

'-ci 38. il9 luk bir oranı Lıu d .. ıvrc:uıı:;;ı gen;el<lc':!:Jtiremiyor. görünmek te--

die. UyıJu1aırHya a11_nan ÜJrt!tıCi1erden aııcak 19 'u (7, 35.18), heceyi 

Liııııı.ld. d...ıvranı:?ıııı Lür slire yardıın sonunlla <.J(;rçek1eştirebih~cek 

duı:uı:ıda bu1uıııml~it.ur. ılec2yi t.::mınıada yeter::;iz o1ı11a oranı h.::ırfi ta-

ııııı:dı..i..ı olciUJU ~ibi daha .f .. ızlc-ı •J0rli1rıektedir. 

tl. ~)ını[ 5. ::;ınıf 

ll 
,, -., f,J 

:;oı~ iyi 16.67 4 9.52 G 11. ll 

]y'i G 14.29 6 ı ı. ll 

o.ct:::ı 3 25.00 5 11.90 8 14.82 

7 58.33 20 47.62 27 50.00 

7 J.G.G7 7 12.96 

J'op1diıı 12 100,00 42 100.00 54 100.00 

tiil .. aıi.in ('6 62.%) kı:2U.ıı•-~Yi taııli1~:ı dav.r<::mı:?lrH <Jt~F;eklc::_,; tin:~ıııediS)i 

~Ji.i.cülıııcKt:c(:ir. O Jr2tıc:Llerin dJlc...ı:.::: 1; 22.22 lik bir oi.\lUınU kelinıeyi 

v·•:!rj_h::n 5 kt~liı.ıeden i.lr;UnU tdnı_f<:ıbilen Ö:Jrenci1erin, tüııı iJjrcncilere 

OI.>Hll i; 14. H2 Ulıiiak.t:r..ı.dır. 
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Cümleyi T.~..ııııııH Düzeyleri: ö:jrencilcrin cOmleyi tanıma dUzeyled 

;izel'Jl-~ G'cla verilnıi:Jti.r. 

Çizdg(~ 6 

ı)~rencilcriıı Cümleyi 'I'aııınıa Dü~eyleri 

4. :Jınıf 5. Sııııf Toplaın 

ı.J % 
--------

ÇuK iyi J _, 2'). 00 ll 26.19 14 25.93 

lıj.S7 ı 2.3U 3 5.56 

UrL.:t e 19.04 8 14.81 

7 SU.33 15 35.72 2L 40.74 

Uf:J. Dı:,;. Ka 1. 7 16.67 7 12.96 

'l'oul,:n.ı 12 100.00 42 100.00 54 100.00 

l;izel~Je G ı dan cla anı.:::ı~?ılaca.iJı gir:ı.i öjrencilerin yaklaşık olarak 

i)•,!.:;te il~ü;.i n 31.49) cüı:ıloyi tanııııa boyutumkıki davranır;,;ları tjerçek.-

le:jti .. rıni:}tir. <,5.\ı;ıleyi t:anıı.ud.ı. yetersizlik yi)steren i..iğrenciler türıı 

i:_j,:Jn~ncilerin '& 53.70 ı ini olw~tunıu'?tur. (),jn~ncilerdcn yalnızca 8 'i 

bir ı.ı.U~tc.ır y.::ın.lıııı aJartıi~ ci.iıııleti tanıııu davr<~.nı;Jını gen;ekleştin~-

lü1ecei~ dUzc~jd::~ buluııı:ıu:;tur. 
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i.\irc~ııc_Ut~riıı !!arE, Hece, ı.:ı:.d.Üiıe ve Cümleyi 'l'anıım Genel Başa.J::ı Düz~leri 

4. Sınıf 5. Sırnf Toplam 

ll % ı J N %. 
---·----------·- ---·--·----·----------------

B~ı·::.iıııı;:;ız ı 8.33 3 7.14 4 7.41 

ujn;tiııı 4 33.33 18 42.06 22 40.74 

28 51.85 l~llJ0.l h~iti(} 
-, su. Jtl 21 50.00 1 

'l'O:_)ldı.ı 1:?. 100.00 42 100.00 54 100.00 

Lı ... t·;:;ııı.:_;J_~: dll;~:;;dc t<.~ıııya.n i)jn;;ıcilerirı tUı11 ,:J:jrenc:Llere oranı% 7.41 

dir.·. 1 ;u ı ıLı ı::uı y . ..::ı nı~;.ıxa, .j_1 retiııı dUzeyinddd c>ijrt:~nc:i ler, ard Ş tırwa 

-.)jreııci lcciıı ·en [,ı_,•; Lı 'J•.:r~,:,~klc:? tirdiklE?ri ta ı ıınıa davranışı 

·~<ırt:, cıı :tz. gı.:~r.,:-2kl·--"·~t.:.ini:Udı~~ri t.:ıııı111a davr.:1nı<jl ise kelillle üzerinde 

yu _;uıı Lı.;~tıkık t.:dıc. '1'Uı.ı tanıı:ii.ı. boyut lan. dü-,;11nUldüjüncle, öljrenci ler in 

oldl.I'JU uı::-tcıycı ı_,:ıkı;ı.:ı.kb.ıdıı::-. i.\u Junıırı Üjreııcile.rin zitıinsel yeter--

c.i.tırJ.;~ tcuuı.a lxıyul:uJıd _il~tcı:li j<.Y:juıılu<jlln vc.~r:ilınerw2sinck~11 de kay-

A:Jd'...iJ.<kı uyıJuLııııayr.ı ...ılıııaıı Öıjn-~ncilı:::riıı cli.ıııleyi keliınelere, 
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.Q;..!.!_ıleyi _Keliııelere ,Ayırıııa Düzeyleri: öjrencilerin cümleyi 

keliınelere cıyırıııa ,uızey lc~ı:i <;izt~lge 8 ı (le ve.rilm.iştir. 

(\.ıı.::enc.iluriıı Cilı11h~yi Keliıııelere Ayırıııa Düzeyleri 
·---------------

4. ;:jıı ııf r· Sınıf Toplam 
ll:ı .. ;;.ıı.:ı UU;~c:2·h~ci 

J• 

ll ~~ N % lJ % 
-----·----------· 

·~;(..))~ J.:J."l 4 33.33 ll 2G.19 15 27.78 

.li i. 2 16.67 o u 19.0.'.) 10 18.52 

CJ.ı:t.d tl 9.52 4 7.41 

·ı:-c:tenüz G 50.00 12 28.57 B 33.33 

U:f'J· Dı:;,;. ı;,ctl. 7 16.67 7 12.96 

'I:Cı:..ı Lıı.ı 12 100.00 42 100.00 54 100.00 
---------·--·-------------------------------------·--------

11ıcı,ı.~ oraııı (% 16.29) yakli.t:;ı>: de(jcrler yösternıektedir. rıunwı ya-

nıneieı, cıe;J!'-"r:luııc.linıe i}lr;c;•j:itY::k: verilen 5 cüınleclen 3 ı Unü uyywı şe-

kild~ ayı.ra.ıı ~);Jreııcilerin di.jer ügreucüere onuıJ. ancak % 7.41 

oJıık.ü~tadır. 

,ı'jrc:LciL:rin Kl~liı:ı,;lc:d_ ı ıucelere l\.yırına Düzeyleri 
-------------

L] • ::iı.nıf ~- Sınıf Toplam 
ııa:_;;dcı lX.lze::yleri _). 

i J ~0 ı-ı 
,., 

f:J ı ·ı; 

-~·------.. 

.:;o~: .. i _yi 4 33.34 21 50.00 2'-.) 46.30 

Jyi 6 14.29 6 ll. ll 
o eta ı 8.33 4 9.52 5 9.26 

Yt.~te.rsiz 7 58.33 4 9.52 ll 20.37 

Uy<J. Dış. 1\al. 7 16.67 7 12.96 
ın_.. ...... , ı ı .., ı (\(\ ("\{\ A'> '1 (\(\ "" CA 1/'lf'\ 
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ı;izc~l(y .. ~ 9 ı <la (Jüri . .\ld(J_ıU •jilÜ ö(jnmcilerin yarıdan fazlası 

{:6 57.41) kc)liıiıdr~ri hf::celen'~ ayırma davranışını gerqekleştirir 

ducuıı'oeladır. rıunun yanında k<.:!liırK~h=ri hecelere ayıranByan öğrenci-

_ı.;:;ı:in tüm üjı::-·o~rıcilE2r ic~indoki oı::-c:tnı % 29.63 tOr. Keliıı.ır~leri hece-

k: re! ,V ır ı dil cl:.ı.vratıı:_Jıllı ıJen,~cıi~le:,; tinııe oraı n cwııleyi kelirnelere 

d.j'lnııd cl.:ıvranı:~ııv.ı \J;jr:; bir cı rtı:~ (jösternıektedir. 

Il 

:;uı: iyi 4 33.34 

.Lyi. 

().[ i::.ı ı il.33 

Y ;_·~ 1:.:...~ c::.-; iz 7 ~.)U. 33 

Uı'\;. Uı:,;. 1\.:ıl. 

'J.'.:>ı_Jlaı.ı l') <.. 100.00 
-·----·~-·--~-------··----·-----···----

S. Sınıf 

21 

() 

4 

4 

7 

42 

"· .,, 

50.00 

14.29 

9.52 

9.52 

16.67 

100.00 

Toplaııı 

2r· ::ı 46.30 

6 ıı.ıı 

5 9.26 

ll 20.37 

7 12.96 

54 100.00 

;;iz,_, J•J.; 1 O' d dil c )ı:.~. cııılc.ı:,;ı 1<ı.caj:L yü ı i ~}jreııci ler in yarısından 

'J.'\.iı:, i.)_;n~ncllurdv~n yalııız.c<-t ':)ı i ltt~celuri lıarflere ay.ırıııada orta 
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CUıııleleri Kelinıelerc, i\c:'lirreleri Jlecelere, fieceleri Harfler!_":::_ 

.AYın o §ene~,_J_ıaş.-:rn Ulizeyleı=-i: Gjrencilerin cüıaleleri kelirri€~lere, 

k,.:!lim:~leri lı•:~C<:~L~n~ vu lıec:.~L~ri ha.rflere ayJ.rıııa. boyutlarındaki ge

tK~ l di..izey ll.~.r i c).zc llJC ı ı 'ek! vee i lıni~ tir. 

<]. ~)ll ııf 5. Suııf 'I'oplaııı 

iJ iJ u % 

Dd·jlliıGız 3 25.00 n ı9.05 ll 20.37 

UJ.r:ctilı: 3 25.00 24 57.111 27 50.00 

1 ;ney~ llcıtı~c 6 50.00 lO 23.Gl lG 29.63 

'l'Oı_.!L.uıı 12 100.00 42 ıoo.oo 54 100.00 

-------·-·-··-·-····· ·------------------------------· 

(;•_;rc~ııcileriı ı yarı:n C~_ :J(). 00) tUw ayına L;;leınıerirıi ()<jrctinı 

,!i.iz(:~.ı--:Lrıck~ 'JC[<~:,~;~L~:ytirı;l0kb~ Vt:.: yarclıııkt ~ıeı:-cksininı duyııv.-:ıktadır. 

i·:nıy'!ılcuıe düzı~yimk~ huıuıun üjı::-enciler, % 29.63 gibi bir oro.m 

tj•.J:J L<::nıcktcti.Lr. Ü-J.n::ııcilccık~n yc.:tlnızcd ll' i tüııı ayırııv.ı boyutla-

ÖJ.O.~iıclL:r.i.iı •y:;n<.~l lıd:;cın. dllzeyle.ri dikkate~ alındıyında c~n 

Jxı:Jdrılı olduld:ı.rı ct.):' ırııu Ljleı.ıi. % 57. ·11 ile keliıılE.üeri lleeelere 

\h.~ h2celeri harflc~_c(;! ay.ır;ıu, eıı b.:ı:Jarısız olduklaı:ı cı.yırına ü,;leıni 

is(~, cümleyi k.ı..:liınelere ayJ.Dikı olırıdktadır. 

1\yını.a L5;ıeıııi, ilkq:wıı~:l <.>:jretiıııi sün~cinin ijnemli bir aşa

hı.ı::.>ıın oıu!?LurııulcLtdır. Uu b:ı•Jli:ııııda ayınııa işleııııerinde görülen 

di.l:Jlik Lxı:;arı, alı:Jtıroıu fıluj'L.t l)eki:i;tirınen.in yı~tc,rli düzeyde ger

r_,:eklc:~ı:ıeı<c:ü i h~ dı_,:ık.l .. uuhilııcl~b::clir. Oysa özellik:l.::~ ayırna işh-,ıni, 
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3. 9.'..l_r;:::_~-~~_pc;.rin ı lar .Eler le !Iece, lü:-~celcrle:~ IZeliıre, Kelime ler le 

,\~JdJJ_< !.:ı uy'-Jul .. ıı,; .. tytı .ıl.J.ı ;.u ı (.:i':)runciL~r:i.Jı harflerle hece, hece--

ll~r:le kı.~U.iıK.:~ ve:. J::c~lü:· .. ~lı..;ı: L.; ci .. 'ıiııle kur~tıa düzc~yleri dft;'l ayrı ele 

ifai"fh~rlr.:! ilecc J:ur:itu Dlizeyleri: ü'}rencileriıı harflerh~ hece 

kurıua <.lüzc~.ıh~r_i_ ·._;iz~ly0 12'ue verilıni:?tir. 

u'jrcııcih~rin Jlc~.rfh;cle rlece Kurıııa Dü;;;:eyleJ:i 
···---------------------·--------------·---

:ı. ; iınıf 'l'op1aın 

iJ o.. 
·o jJ 

") 16.67 <-
, .. 11.90 7 12.96 .) 

tyi 5 11.66 1') 45.24 24 41.45 

orL...ı 2 16.67 7 1G.67 9 16.G7 

3 2:J.OO 4 9.52 7 12.96 

7 1G.G7 7 12.96 

12 100.00 42 100.00 51 100.00 

--------------

'12' . ~· .. Ol~· 

'6 · 57>41 '.inin lı.:J.cflcrl·':! lıece ku.ciııa davcdııl~jırıı <:Je.rc;ckleştir~lkleıi:i 
' • · . .J -
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.:ııı.:ıcıyl.:ı veriL:;n h.:.ı.ct::len!r~n 7--13 .:ırasında hece ku.rabilen üijrenciler 

tUnı <.Yjrenci •JL-ubu i<Jiııck~ ancak 9 k.iı,d olıııaktadır. 

llecelerlc~ Keliı.ıc Kurrııd Düzc~y1eri: öijrencileriıı lıece1erle ke

liiıı2 Jç_urma düzeyleri Çizd•.y·) l3 'te verilnti§ti.r. 

O:JTeııcih~riı'ı lkx::elerle ı·~eliıııt~ l~urrııa DLlzeyleri 

·-··--··--H--·-----··------·------
4. ;;:uııf t'" ~;ınıf Tup1aıa 

l ),J,!j,J .. Ll Di.lzeyh:xi 
:J. 

ıl ı'). 
·o Il ~(, Il % 

__ ,H ___ ,. _____________ • ___ • _______ ~---

<;()k J:yi ı 2.38 ı 1.85 

İ ii l) so.oo 9 21.43 15 27.78 

Ort.:ı 19 45. 2tl D 35.19 

y.~tc;csL:: 6 ~)0. 00 6 14.28 12 22.22 

Uj~J. UJ.:J. K:ı.l. 7 16.67 7 12.96 

To,_ ı Ltın ı·ı /_ 100.00 42 100.00 54 ıoo.oo 

···-----------------·-------·-·------·------------

~~:izel:p 13' bC:! <Jijı:·üldll-ji.l '-Jibi, hccele.rle J::eliıııe kurma işle-· 

t:Uııı •jCUI>ım ~~, J:~i,lB'irıi olu:~tu.L·ı.ukt:cıdır·. rıununla birlikte~,\ 35,19' 

luk hi.ı: i.Y_;reııl::;i (_)rubu orta dUzc:.fd<~ ba:J;clrı <jüste.ı::-ınc.~k:.b:~ olup kısa 
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ı.;izulye 14 

-·--------------··-----.. ----------·----

:,:uı~ iyi 

iyi ,
.) 

5 

li 

4. Sı_ı ııf 

,., 
'i.) 

t[ ı. 67 

111.67 

16.66 

lUD.OO 

N 

ı 

lG 

14 

4 

7 

42 

s. Sınıf ~Toplam 

'8 ;.ı % 

7..33 ı 1.85 

3l3.10 21 3U.!J9 

33.33 19 35.19 

9.52 6 ll. ll 

Hi. 67 7 12.96 

ıuu.oo 54 100.00 

t~u.mu; i'·llU.ıı·J' i.:ı.JFc'ıJciLTin ·;; ;;,].07'~->i .kel.Lı.ıeh:ı:le cüıiil0! kurıı1a dcıv-

:.J.:ı ul(lU<JU 0ilü :zeliııı~.J.e.rle cüı.ılc ia.Lrıu ... ~da da J·jrencilc~rin ı YS. 19 'u 

< d.r ::·.[1ı::-..~ y',_n:dı.ı.ı ~;oııuı ıda l..ıu dcıv1.·dı ıı~;ı yer<~:eklcritirubih~cek duruıo::Ja 

hulu.ru.ılı:; Lur. 

1S 't:.':.: 'ilt.Tilıiıi.:~l:ir. 
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ü_;t:ciıciledn Harflerle ııc~c~.~, Jlecc1r.::rh; l~eliEK:l, Keliriiclcrle Cümle 

Cen~;l llu:p:ırı Düzeyleri 
<1 . ~)ııııf ~). Sınıf Toplam 

ll ,'! 

üjn:LiıH 1" ,, ü3.33 31 73.Bl 41 75.93 

;:;n:y~ l L:ıı·ı(; ') lG.67 ll 26.19 13 24.07 <. 

'1\)ı.ılaııı 1 ~? 100.00 42 100.00 ~)4 100.00 

----------V-------------···------·-• ·------~-.--~ 

lc<_?tinreide l.Jirlikb.~ I:ın"Lı_ııı.·t ,J:::ı yereksiııim duynıal~tadırlar. Tüıo 

Cı:jrcııcileı:irı kunu lxıyutlarıııda c:ıı bL.irJarılı alelukları alan 

harf ler le: i1.(2CL' >:uriı~a oLıra:::. ljvr:i.\ı liiiOktedir. 

A·;:aijJ_, id uyı:jul.::ıı.<.J,Yd ._tl ı ı ı.-ııı ü<jrenci1erin il;:,ırf, iıece k~üiıııe, 

c\.iı:ıh:vı,~ ;;o(;i.ik okuııa uarı;c.ıl.:tr..uıı ul~wna baıJarı düzeyleri, iki bölilin 

halind:.::! c:lc aJ.ınııtı~;:tı.L İlk bı:ilU.M)e Jıaı:-f, heeı2, kelirııe ve ciJmle 

cıkuı.UJ"d _LlL;kin ikinci : ı(.il\!ı:,i~: Jtj}ı,~Uk okuıru. pan;asJJll okuına.ya ilL;;;-

U.n bul·JU v-:~ fO.ruıııldc:ı ter v':ri1uıi;Jtir.·. 
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ı Iai-·f _g_l;.~~~~-Dlizr~_x._lcd:..:. Ogr\::nciler.in ha rf okw:ıa cJUzey l~ri çizel ge 

lli'da vt::.rilı.ıi:;tir. 

;xjceııcileriıı ilarf o:;.u;:ıa lliizeyle.ri 

--~-··---···-·-----·---···-----------·-------------

ı_\,ı:,;dCl lll.izeykri 
Lt • .(:;ınıf r· 

.:ı. Suııf 'l'o;_J1anı 

ı.! "- jf "· lJ % " ·o 

--··--------··----------------·--· ·--·---· 

ls~(Jl::. iyi ll 01.67 JO 71.43 41 75.93 

.tji -1 9.52 4 7.41 

urt u ı 2.36 1 l. US 

~Le t(~~cs i~ 1 ('• ') .. , 
(J • . ) :ı 1 l.BS 

Uy·J. U.L,:• )\. ı J. • 7 1G.G7 7 12.96 

1\)tJldllt 12 ıou.oo L\2 100.00 54 100.00 

-------·---------

•Jl.U ÜUJU ('~ 75. ') :3) ilarf o;~lll:kl i.ıuyutunu (jı2rçek1<':!:jlı1i:; i.jÖ.rü1mekte:l(i.r. 

iüı:- o.ra.JIJ, olu:jturı:nktadıc. 

Ojn:!nciL).cin jJı.;cx~ Okuınu · Düzeyleri 

' 
e0ıy.u:ı Dlizc~yL~ci 

'l. t:)ınıf 5. Sınıf 

tl 
··-----------------------·--·-------------

lyi 
Orta 

ll 

Y<...!tc~r:.;iz 1 

lJ )"Cj o ))J_ j • I\dJ • 

'l'oLıldlıi 12 

91.67 

9.33 

ıoo.oo 

30 71.43 

C" ::> 11.90 

16.67 
7 16.67 

42 100.00 ........._ __ .. ____ .... ____ . 

'l'oplaııı 

N % 

41 75.93 

5 9.26 

ı 1.85 
7 12.96 

54 100.00 
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o~ujturııtu;Luı:. Dilc}dCl ,J(;sb:;n::::ır"~Y·-m i}:jı:2ncile.rin on:uıı. oldukça 

cJli,;Uk.tUr (lt!. Gl) . H.trf ok.Luı.cıcL::ı. oldUju <Jibi hGce okuıııada da öi;-

b.~ n ı tl ·,:1 t.ır. 

;ıı.i..., tir. 

.J. :;ııııf ~'. ,')ınıf 

ll 
·---------------

n 
.J 

l 

ı 

l 

75.00 

B.34 

n.J3 

B.33 

100.00 

31 

4 

7 

n.nı 40 74.oe 

9.52 

1G.G7 

~· 
:ı 

1 

l 

9.2G 

l.BS 

1.85 

7 12.9G 

42 ıoo.oo 54 ıoo.oo 
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Cümle Ol·~uiıı.ı JJL",zeyleri: üjrenc.:ilerin dl1!11e okuiiıc..l düzeyleri 

i.),jrcııcileriıı CUilh~ okunıl:l Düzeyleri 

---··-~·--~---.. -----------;--·---·-------
-1:. Sıınf :; • Sım.f 'l'oplaııı 

fJ <•. 1 ı ·o "· lJ t; ·o 

9 7'). 00 28 ()6.(;7 37 68.52 

i. yi lG.G7 3 7.14 
, .. 
• J 9.26 

oı:·L.ı 4 9. ~)2 
,, 

Ll 7.41 

ı ~). 33 16.- ı 1.85 

7 16.G7 7 12.96 

12 100.00 42 100.00 54 100.00 
---------·--·--···----------------·-····--···· ___ .. ___ ·-·-----·-----

Çit.:ul(J,~ B' d> ':JiiriHdU._ıU. <Jibi, yim:! üi,Jn~nciL~rin büyük bir 
1 

\).::ı.:j.u::-J.lı buluıHdliJLUr.. Uu duruı.ı, iıarf, hece, b~lhK= ve cüıııleleri 

okiJiı:,>t (l,ı.vr.:ını;;J.nııı di.·jec d.ıvr.uı.ı.:~Lıra oro:tııla ekıila fazla ·~er-· 

cUııılu. l :ı ı 3 'Uııı i okuydi ıi.li.ıi:; tir. CüHılcyi tanırıo davr;mıç;ında bc:up-· 

LIJ.t:'cncil'·'riıı lurf, iıecc, J~.,~J.iııi.~ ve!. cüıııleyi okuı.ıa 'Jeııel bac:;a.rı 

'(L~ vc:ı::-ilı.ıL;;tir. , , 
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Çizclye 20 

i !<:.ır f, lk~ce, Kc li ı ıK:~ vr~ Cüıııley i Okuırld Genel 13diJarı Düzeyi 

Gı:!n:~l Lkı.şarı Düzeyleri 
4. Sınıf 5. sınıf 1'opla11ı 

iJ % l·l o_ 
"O N % , ------------------------··-------

Ua~Jllll:öl7. ll 91.67 25 59.52 36 66.67 

u' . .;ı:utiı.ı lO 23.01 10 18.52 

ı::r·,,._r~ l h:u~3 ı 8.33 7 l6.G7 B 14.81 

'J\):.JLII,I 1') /_, 100.01) 42 100.00 54 100.00 
·-·~-··" ~-·""·----·- . ······---·-·""' ....... -..... ... _________ .. _____ ft_ .. _..,,, .... _, . ._,_ .. __ ..,,_ .... ~- .. -·-·__.._ 

\ .; GG. ii7) r ıı .. ırf 1 i hXi_;.. {:_(~LL u:' lll.~ Ci..\iiılc oJmııld buyutlc.tLırıda ba<jınısız 

u·Jrcııc:i.h>riıı 1 ıc:ırf, J ux:c, k8lirııe v0..~ cUın1c~leri tanıııı;:ı, ayırma 

Küçük okurnc:ı. Parçalarını Okuma Düzeyleri: 

ı.k:ı._jru c·kuı:ı;:ı v. ~ uJ:uduJuııu anL~ııı.:.ı uoyutldrı ;,ıyı_-ı c:ıyrı ele <ılınıııı~sı-

tJ.C. 

Olcı.Hııi.l i tı<a: r)Jrc:nciL;cin ol·:uına hızı di..izeylcTi Çizelgt:~ 21' 

L!ı.~ V,~J:i.lı.ıi:.;tit·. 



Oc.Jt:eııcilcrin Olmııkl Hızı DUzeylcri 

'ı. ~;ınıf 

ii 

5. Sınıf 

iJ ''· 'b 

TouLun 

·····.-·--········ -·· -·------------·- ··········-··-···----·-------·------------------

1 ~~~-l'·j ll 1 .~) ]-~-~ ,·1 33.33 10 23.!31 14 25.93 

·---~:3 .ru Liiı1 7 Si.l.33 20 47.G2 27 so.oo 

, ;i ı·_;'·' l L~ı k) ı 8.33 12 2C.57 13 24.07 

'i.'u.•.l.ıı.ı ı:·: 100.00 42 100.00 54 100.00 
----------------·· ·-- ·-· ·---·-····· --·. ~-------··- ··~- .. . .... ~----------.. ·--·-~- ,. _________________ 

~,;,/' (j6,_:llii-;.LTi.tır.i:_;n )(TvTdııu \f(.: <!ıt.l.dı:ıa rjilcU ilc iltjili olabileceği 

ciU:;i..(JıU.l .. .:<Jilir. 

iJv,~cu •:Ji .. u,.ıı; u_;r-.~ıı..::Lk:riıı dojrU okuıru düzeyleri Çizt:?lye 22"de 
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Üjrencile.cin llo(jru Ok.uıııa Düzeyle.ri 

·---... -----·--
l -~·.''t~5iGLL l o·· ı · ut.:e.{. crı 4. ~;.uuf :-; .. Sınıf 'l'opLuıı 

i·l (), N 
,, ·u % ·o ·6 

---·------------ ·--·- - ... -...... ~ 

i o•t :jJ.III:3l.Z 
,, 66.G7 ın 42. [J(j 2G 48.15 () 

u X c~ t:Lırı ") 2:). 00 14 33.33 17 31.48 _, 

:·;iı:y•l1 ~ı.ıl.:.) j_ ü.33 10 23.81 ll 20.37 

'.Ct;L;lt.ıı·.ı ı;.: 100.00 42 100.00 5t1 100.00 
.......... -------·----··"---·-----------

(:,; ~w,ısı ol-~u• ... iu;t.•ııu ı,oJnı oi~ıuı.:t boyutLUK.iu. l)a•jıHıs.ı<e dilzeyde bulun--

ıııu·;Lut'. (:~~n.';~ iu;.:, :Jd·~;;~ duJ.LU ok.uıııc:ı yalnız başlarına bir anlam 

t. ı ,::u ı i .. c<~'· ı ~L..ı< ı u:. Ol·:uı:ı. :r.Lıı ı lY.~h L ~ı ı::Tı okudu'junu dı ıLwrıdır. .Llunu yer--

: \ıı:z;..:;yclc ·~ )(}. 37 cılı:ıdca d{ClCil ()_!retiı.ı <J(jz,~yinddd 2.i~rerıcilerin 

:)oyu\:u:ıda i.i·.Jı: ... ~ncih~d.ıı ull!Ji:ıli bir böli.1ıııürıCin çe:.;itli cJClzcylerde 

i.; .. ı:J .. :cı lJl.l :;_:~.; .. ~ ~/ :t, ~.L~ i 4. :;uııf 
,. 

~..ıııııf Toplanı ::ı. 

;.ı ~ ·- ll "1) u % .,, 

! ~d'_jl!l,; ;ı~~ 
,.. 
J •H.G7 21 50.00 26 48.15 

'·.-'".J.l"\~ tiıil 4 33.33 r.·) 19. ()') 12 22.22 

:.:ı tf"l'h:ı.;c 3 :6.00 lJ 30.95 16 29.63 

'?C)j__>lıJı;ı 12 100.00 42 100.00 54 100.00 
-----~----... 
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,,, :!:;.1')) oku.;uy.:ııu c~ı!Liiıur.:.ı /.ı,ı;_jHısız di.izc.~yde bulunı:ıu!;}, okudnju 

. 
J \].ii• :._ı :tl·J•.dJ..:: .. ,_: <li ı;_;. ·yind~.; bulıııu:1 lG ~l,_jr.~rıci aııldıık:t Lıoyutunda. ba--

·ı 
-L ·•- .J1'-i.• , __ ;u 

.:,:.i ·:,'Lı ı .l'.i .:·; ;it.Lı.ı·· lt,- ,\J• (J;s.c·l ~;ıııı_l' ·· ·. 1 .. _ ı.. . . u•JD::~ııc.:L ı:::rıııııı 

ı.L :,i_c i:.dL'__;.l.lt:;.l:ı.ri.ı:ı /d[Jll·iJ._;J.Jilld anı:,;tırı.\ı c.ıonucı.ı l:ddc <~dilen 

.·.ııl..'iı.; ı!ii;.:..~yi. :,u.J·.yıl-ıcıı:J.ıı Ilı:i.jıı~k'.i.ıı u.Lı:,;L:L·~:ı <.uıL11ı:'B tlUZ~~yi bul-

•'ı'l•·l. .ıilit:. 

: .ı,;:ı. u .... ı:.ı.ıLıc.L .:;ır; .. ı :.uıcl-.l 'J'-·,:.;t:·.;ı:c.iL~lcri itız:, duJı:ı.ılulç ve anlama 
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ui_ırcncilerin Ki.k_;Ul~ okuıra Parc;asın:ı. Okuıo.::ıdald f!ız, Dogruluk ve 

Atilama c;;enel Ua.r?arı Düzeyleri 

Gmıel 13aşarı Düzc~yleri ll. Sınıf 5. Sınıf Toplam 

___ ,, .. ,_ •-•P·----- •• LJ ____ ~b ____ ....Q _____ .~~----- l~ ._% __ _ 
ild•Jılılsız 2 16.67 7 16.67 9 16.67 

66.66 16 38.10 24 44.44 

2 16.67 19 4:'i.23 21 38.89 

';.'o,) laı n 12 100.00 42 100.00 54 100.00 

.uıLıııı-.:ı. ·.)oyutLır.uıd..J. iJ<.tJıı,ıs.ız o1tıu orcuıLı.rı tUııı i.J0rcnc.ile.ri iı;iııde 

',j Hi • fi 7 di ,_. . 

'ı ' _ı (~ : .. x.ı~~ıı,ısı.z 

y.ıı·ıya Jdian )ir •. ,:o JUi ı1u~u' \l.l! ı, i.i;_;n.'tiııı dOzeyinele okuHıa dav.ranışına 

ok.uııuı.ıııı lnz 1 dojru oı~uıık.i ve okuduijunu .:ın1aıın boyutları ara-

;;ında.ki i1i:;kL ol~uyanın ya:;~ıııa, .ilıjisinc!, okwrıan nkıterya1e, ok.unıa 

itız 1 do .J.ru okuuı...:ı i/<:.~ cllllelhk1 boyutları aynı Ü•jnmcick:~ deijÜjik deger-

( 19 87) 3. sınıf okurıo metnine 'göre 

cıkuııdrıın hız, doJru1uk: ve ,:wLu,·ıd boyutlarındaki 'Jenel ba!;}arılarına 

i kık.ı.lclı.JıtKla Lkı•JJ.ı,;::;ı:z. dü:!:t~.rk~ i.Jjı~enci ı9. 70 ve e1ıgelleltle düzeyin-

c;,~k.i ü<jn:mcili.::r: ~ı 41. 21' lik !.>Le oran olı..u,;:tu:ı:·maktadırlar. Eripek'in 

c;;ınJd Öjn:ııcih~i~iıı ÖJH~IIıli i>i.C i>i.ilf.lınllnli.ll okuw::ı.ya i1i:,~;J<.in davranış-

1a.rı bt\..{ük \)l(~ü:le 'Jerc;;ı:~J(le ,;tirıııe<:ikled. konusund<l orta.k sonuçlar 

c,;ıktı'.)ı güri..i.llliio~kteclir. 
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5. Öjr<~iıcih~rin Oi~uı:}:c~ıı Y<ıJ.>J.lan Y<:uılışlJJ;.ların Farlana Varıra 

lık.la:rın fcırınna van. u V(~ dUzıJll:ııx; düzeyleri ç:izelge 25 • te veril-

·---------·---····------------------
<1 . :3ıtııf :; • D ınır 'l'oplarıı 

;ı il i-J ı 
-----------------------·-------------·-··-·-·-
Y .. uıl_ı.;_~ 't.J.pı,ıJ<l.L 1 B.31i ı 2. J(j 2 3.70 

25.01) i} 9. ~)2 7 12.96 

ı 2.3D ı ı. n s 

: ~J_:_)ı,tlll.L !.J.Ü/.!.,.::-; 1 !.: t.i. i )i .C J~ l.!:jt! O.··~ J 13 30.9') lG 29.63 

'j" l' ., . 
ı ll ( ı.ıt~~-~- ·oıiC\. ı]_ 

\··.J.lıl~L~_?l-.ır:ıı ı lı:::~,L.lr.:;j_ııi c.J·üz~~ıtt.i 3 25.00 lO 7.3. en 13 24.08 

16.()6 H. 29 8 14.82 

U_.{'ci· U.J.:;. ı:,_ü. 7 16.G7 7 12.96 

100.00 <12 lO O. 00 5·1 100.00 
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Çi:z:~2l:.ıc 25'de sıörilldU·3ü <Jibi, t.X.jrencilerin% 29.G3'ilnün, 

yapı tJ_·jı yanı ı:? larııı bir kısıııını düzcltip bir kısmını düzel tn-ediği 

'orL1ya c;ıkını:Jtır. Y&ılı:;Jl.:ı..rın hepsini clüze] .ten iSjrepcilerin tliın 

Öc.Jr<.:;ııciler oranı ~~ 24.00 olarak bulWHiiU:;?tur. Yaptı\}ı yanlışların 

lıi<;iür:Lrıi dijz.,ütı;cyeıı i.)·jnjrıciler uygulaHıa dışında kalan ö:jrenci-

cH..lzl?ltııl>(~/0:ı :.:.jti::'ncilE.:.:t\::! ur.aıl .. t daha f<lzl<t uulurllııuqtur (% 1.85). Tüııı 

LıuııLıı:-ın ycı; ıı ::;ır,:ı, yanlı:; /d~JJI'VJ.yan Ujn~ncilerin oranı di·:jer oran--

lar diki~.::ı.b~ .Jlıııdı_,J_ııda c;:o:~ dU:Jllk bulunıııu;tur (::, 3. 70). Oijrencilerin 

i.>ıı•2ıııLL lJi.C ,I.)_JlllılU'Jı.Hıun, ol~urı~~.:tı yapılan y.-:.ıılJ_;_~lıkların farkına v<.:ır-

uJ ... ı<ıilir. C:3r.i.. zekalı <;;oculd<tnn lusf:ı.''sühdi belli-~k:h~ki'ıJr:oblem leri 

uysq~ı Ö:Jı::<.:;.;rııııq · y;1 da tcdnsfer yünteHılc~.cini k:ulla.ıııruda 'jösterclikleri 

J:'<::tersi;;~likh2r dikkutleriniıı ~..ıa:;ıııık ve :asa sün~li olnıaGı, kavranıa 

._ıl:acbıtik aLu ıda ki b::ı:,;arısı:.>: lıklar üzerinde utkili olabilnek:tec1Lr. 

(\Jt"i2Jıcilur-iıı (jnei.ıli hi.r (;ojunlujunun, okuckı~ıı yapılan ya.n-

tı. •.JJr<c~.nci1c:ri.n Oi~urJ:ı:,ıı l.·lelere dikkat l.jcJ.ecek.lı:~rini Bilıne 

Dl.lz, . .;yleı:i iJı..~'-.lir-? ü:Jr<~ncilc:rin uk.urJ:en nelere diJ~k.:rt edeceklerini 
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,,:izclge 26 

Cıjrt::ııcileı:irı Chau:i~cıı ıJel~r.::: Dik.J~at Edeceklerini Uilriıe Düzeyleri 

4. sınıf 5. ;3ınıf 'l'oplaın 

[.1 % ---- .. --·---~·~ .. ----· ~-~-----~---·-- .... -... ------~~--·----.- ... ·-·- .. ---·.....---
ı ~cı,.Jıııı~,;_ız 7 5B.33 l7 40.48 24 44.44 

~~jı::c~l:iııı tl 33.33 1'' 1) 42.BG 22 40.74 

:::ıı-Jc.~lL::ııı: ı u. 311 7 lG.GG 8 14.82 

'rutıla_;,ı 12 100.00 4:J. 100.00 54 100.00 
-------·-···--·~ .......... ........ ·-··-~··· ....... -------··•<·····""···~·-··· •.. .,.,,.,,,__.., __ 

di.rlı.:r. 

7. ~)_.jn.cı ıci.J.:r:i:ı U,~uı.ı! ;\t·,v;1an.nı lly.:)Ull Olat:cık I(ullanHk.l. 

----------·-·----~--·-----···-·--···-····------·------··--·---·-------
4. sınıf 5. SJ.nıf 'foplam 

;.j N 
-----~- .. ···~----~---.ı·····-·~·--- ... ·····~-~-···- ..... . .~ ..... "-----·------····--·--... ~- ... ---···--· 
;.hJ~.Jllı'ı:.31Z 7 5D.33 25 59.52 3~! 59.26 

Oyr;t;tiııı 3 25.00 9 n.43 12 22.22 

2 1G.Ci7 n lfL05 10 18.52 () 

'l'oı_:'l di ı ı 12 100.00 ,1 ... ) 
:.t.,: •• 100.00 54 100.00 

............... , ... .__ ________ .. _____ .,,, ........ .; ....... ·, ............ ..,, .... , ................... __ _ 
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t~:b~c!l~.ı-:: 2 G 1 cld tjÜrU Lli.ljii yi b :i, ö~.rencileriıı ~l; 59. 2G 1 sı okuına. 

.::tra~lcu:ını kullaıııı>-ır.la lJet,Jıııısız dUzeydc buluıııın.ıçtur. Ders ki a~la

rıııı v'~ :fdrd.ııncı ](ayıı<lk kit<ıplurını k:ullaııııktda uyaİ:l ve y<.{rdınıa 

>jerck.ı:ıin.iı.ı : .. !U[:U l (j'Jl'i.~ti.lll r.](."ı;;~,!yirı(]e i}jrcmcili?I" l::.Ülll (:ı•'_jröncilerin 

'~ ~~2. 2~~ :.Jiclir. l\uııuıı y.::1uııır.Lı en(y?llem::; düzeyüıde olup, okuııB araç

larıııJ_ ı.ıy~ıurı :,;c~JdJ.dl.! kııllanaı;ı:"tyaıı üi:fn?nc.iler ek; l.mlunıııakta ancak tüın 

tj'JL~ncih"r i<~indc: lO U:;ilik bir grubu olu:~turııtaktwJır. 



BÖLÜN IV 

ÖZET, YARGI VE ÖNERiLER 

':'•U ,_,~)J.('ru:lr.~ ı.itıO.~ cll:fı:;.l:.JXIik\lllJl kı:.:d lÜr ~-·,z·;:ti, S0Jl[i:1 yaryıyd 

i·c·ı:· \/(·-~ci.Lxx•<Liı:. ild.1d ~;uııc, ~.)ık~r..Llc·T(! •_je_:iJ•:cektir. (jrıeriJc;r uy

'J'll-.uıı-J_i·ct V•.: il:,ı:::L ;ıt:.ı:,;tırıı:rılıcı ili:jk.iıı ol:r.ı!~ l.L-:U:-(: .iid. rılt baqlık 

'ul Lr ı( i .. : vı :cU •.'C· ·kL:ic. 

özet 

.'\C· .. t.,,-Lı.ı:VIJiıi.l .l!.t...\CJ., '',uı::'k' illıCÔ~·:.:;~iJKii>. /ı. \/U 5. f:anıfa CleV:lJ"I1 

,,,_ .. _,;u <~lt .. :);: .. d .;J.ıııf li_ıcc:iıcil,.:.ı:iııiıı, I-r;;~·-; ilkokul tKo._ır:.u.ııııd<:t yer alan 

'l'iıı~:~--5~:~, d• .. !:C:.Ji j_J;:okuı.ı.:ı .. ·;idZı•u '·'·Jl:c~t:iıııi iUiUr~:ldrın .. bn ilJ:;.o;~uıua boyutunu 

·.Jl-'L\'' .:.~ıc:;:tiD.c ,_ıuru,ııl..ırını uct: .. ıj.ı .,::ık.:.ıriik'tktır. 

1\raçtJ_rı:,~ı, J9iW---l~.J,:;~: ;·,_ıc.:Liın yılJ_ L.ıicinci tJ\)ıı'=-~nıinin sonunda 

f'cı,ı.ı.lio,ı.:}tı.r·. ;:uL·:;~ı Lli lrıt .. !r:,~,;(;.i.ıı.L.:~, arnlan iY::J.LCt.i.ı:ı jJ.lJ_ıı.-1<:ı. 4. ve 5. 

:aıııLJ .. oL.uı ;:•.J -ıll iizc~.ı :am.r ve bu ~:>ııııfLu:.ı c'ü-~vaHı edı::On lBO Ö<}renci 

i)ı.-ık:i;h:ı r;:· i';J.ıı_{J,ı 7 ~;JJııf .li:ı:;l~ıt~ı•~<ı iknc~lcleı.d.m; .:ılJ.ııııı.ı:,;:tır. Bu sı

ı ıJ.f 1 · .. ı.rd<-~ t:o,' laı' • 54 i) .J c·-:;;ı ıci .ıı.ı ı uııı, 1>:1ktadır. 

i\.Lr:J.:} l·::.:_c,, ·•\ Vt; ı: i h; ci ı Li. ı ı tuı?L\Jtiti'Ji liııe:;i l(_;.ı.ı 1 i n~o;cuııt:'t Deij<::~r len

,ıi_r;u::~ i·'un•tı ·J1·~1 L:;;ti..riliııi:~:tic. L·'on.ı, 7 biilUı.r:bıı olu:,:ı:ıu:~;tur. 7\ra:?tırnıa 

rl(i~::./i ,ıl).U.~Jt c:ıı.ui;Lır i<).ıı, ıu·.Jıııısız, i)ijrctii:ı v:;,) t.:Jı<Jellcııc boyut-

ı Ji:'lJ ı<.:Lı dc:•y:cl' ,,,,_ıink"!. ,r.:.ıpJ. lı ,ı,: tır. 
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AraştJ.c:ı;aclcl iiijrenc.il~.r.in cimüyot ve sınıf düzeylerine ili~;

id.n nib:!likle.t:i :3d_ı'ı ve yüzc1c~lerle ifade (~xlilnıi:~tir. İlkokuıra Deijer-

lc:ırıdirı;ı(~ r?onııu ile <Üik~ edilen Vt~riler frekans ve yi..izdelerh~ ifade 

edilçrek (;i;;~cl~elecd(.'! belit·t.i_lıııÜJtir. 

/ıra:~tJ.rucınııı dmıcJJu i.ı,:ı<Jlı oLu:.-c.tk yarutlaııaıı :c;orular sonunda 

l>cıi~lJ.ca f}U 'i>Lll(_JuLu: elde ı.:::ci:Llnıi:_.;tir. 

Öijrı . .:ııci le cin cimü'/ctlı:::r.irı<~ 'Ji.ire ı.~a(jı lım lan. yapıldı·ijında 

lc!ı:·k,._,k \.Y~ıreııcilcr.itı or.cııllr la<:: ~~)jrc~ııcih~ı:-c' <Jl.ire C1;:ılkı LlZla bulwı-

2t1. 07 :.;id Lr. 

(),;r·::.~ııcih:riıı ',; 77.7ii 1 5. sınıf Vd 'ii 7.7..~~2 si 4. sırııfta 

C[iı;ıl ::._:/i. !cc:.Li.iıı,_·_yi, Jv;ı_;c~yi ve. lv:ıı:fi taıuma c:!Uzc~ylerine ilL;-

kiıı uL.ıı:.ı~(; h .. ıri:i t.ınıı.u d. .. ıvr.:nıı:jıııı •JI-::'1\,::cl·:lc::,;tü·:.!n ü'jn!ncilerin 

ıuııtd c~ ... ıvrdtıı.;J.ıu ':JC!r<_,x.;kl<;:,u.r-_m ü<jreııciL~.r '6 2::>.93 olud~en, CJerçek-· 

lc.;:,;l:in.:ıa:~y,;;ıı:L~L" 'G JU.GSi olı.k.ı:~L:<.ıt.lır. 'l'Lirrı i.Jjreiıcilorden anca.k. l9'u ( 

','; 3:). ln) v0riL.~ıı ~) hı)cc;ck~n 3 'iiJ ıli ta.ıııyabilrııL;;tir. i((~liıneyi taıııuıa 

,.i._rv:.~cını:,;ıııJ. ty.;n,:t.~l·~lc:}tir,~ı ı ler ci 22.22, 9~-'ı::<;d~lc;,ıtiı:eıiieyenler ise 

•;, G2. sı;; :lı.c. C\iı•ılcyi L~tııı.ıcı ildVFınVJını <_r2r•.?-~kı~~~;l:ir~nlm:- ti.inı grubun 

,, Jl.tl')'u, ·J'~'.ı:-'?.::kl~:;U.r(;i.ı,_cy:.:ıı iue, ':S 53. 70'dir. 

~.:iiz~.~y·.Lndı,! ı:.:ulunurb.;ıı ixı:Jıi,;:;ız dUzeyddd Cgrc~ncilerin oranı ·~ 7.41 

(;ir. ·ranıL>:: boyutL:cJ.nı i.i-jn~tiı ı dilz~.yirttl(~ \jC~n,~c;k:L:.::)tirerılerin 

ttiı.ı :.Jjn~ııciL:r.::~ ocmı :;:, ,1fJ.74'tL'tr. (\jrerıc.i.lcı:.i.rı en fazla gr2:rçek-

ı.:.~:;t:Lr.d.L;~ı,_,r.i. L ınııt.ı d.ıvc·.:ı.ııı:,;ının ha1.:-.f, r,m az g~.}rr_;ekle:Jtirdilcleri 

Ltrtıı,ı..:ı cL:ıvrcuıı:,;ın.ııı i:>t::~ k:::l:.Lme oldu;)u c::nılaqılıuı~;i:ı.r.· 
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COrııh~li keliı::~lere, J~clir.ıeyi heceler9, heceyi ik1rflere ayır

ııı<ı düzeylerim~ ili:~kin olaı:c~k; cLiınleyi keliınelere .:.ıyJxrııa davranışını 

, ori:u ıı % 46. 2'J dur. Verilen 5 cüınlc.>den 3 'ünü uy•::,ıurı şekilde keliıııe-

leriııt~ ayıran öjn~ı ıc.Llt~riıı tüı.ı t}.jrenciler içindek.i yeri anc<lk % 7. 41 

ıueyunle.r ı JJ.33 tllr. i'i.iııı (.>jı:-t-'!ncilerclen bc:Ji orta dl.lzeyde başarı 

.. 1 . • 
ju:J ::.erııu.:;> t.ı c. 

ö~jce~ııciL:r.L.ı y<J.r-ı~.n {'~ 50.00) LUr;ı ayı:rrı~:.t i:_?lemlerini ~.Yjretiın 

i:;.L.:·i<ıi Jwliı:ı,;le;ri ivx::;üc:.cc~ vı:~ lleeeleri harflen~ ayırr,ıa, en başa-

.ı.:::u:;ız uldukLı.r.ı. .JXIi>:t L,;l,_!:.iL is(:! cUı:ılc;yi lü~liı.K"!lere ayırıııa olnıa~-

to.dl . .C. 

düzeyh;.riııe ilL}kin ola.ral~; lıarfl(~rle lv2cc~ kurrıı.:ı davranışını ger--

hdrfl:::.:rh; 7·-13 araLaııd.'J h<:~c:::~ kurubilen orti.:ı elLizeydeki öijrenc.ilerin 

u.r;uıı :t; lG.G'7'dir. i!ı.,:cc::;l;:~rL.; kelime kurı:ıi:l davrc:ınır;ını gerçekleştiren-

i)J.C<3uci <Jnı:.ıu oı:-t,:ı. dLL~(~ydu b . .ı:,:ar.ı ~:.ıö:;tc"rnd.ıJt:ir. ;:eliıııelerle cürnle 
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~;ııc~ıııli uir LJ,_;ıL.·ııııU \\ Ti.J3 il-: (_jjn".!tim düzeyinde, ~, 2'1.07 si ise 

·:., ı<::. ~:>2 'dir •. 

')1 ' ' t 1 ' ı 1 . ' 1 ·ı . . ·ı . • ' • ı . •ı 2- 9 3' \ ıG.ıı:ı..:ı rnz1. uoyu :u ,,e:Jer 'c'-iK ın. c l":Jllıc>::O!, o-_ın::ncı ei:ın b :ı. 

Ci;ı\._'ıJı lk:Fj.lı;ı:-a;~ '/,; ~iO.OO'rıirı ı'.)j_ı:,,;Lüı ve·~; 2,:i.07'siuin eıVJf!llE!lll<:~ dü

/.:C.:,iiı h k: oLlu:JlJ l.Ju J tu ıı.ıL;~,; tu c. :.JUjnı oku ı ila Lx.ı}'U Lu ck>.•jc~r lerıdiri h li-

•Jiıtck;, i.i:_:r(~ıı:;iL:riıı ,; 4f).Fi'iııiıı Lı;.ıij.ım~;ız, !G 3l.1:'i'inin iYjretiıı: 

ve ·ı ~2U.37 ;;_Lniıı ,:ı\·,:;elil.cın;~ (\Uzeyiııde olcluju bıııuınııu:~tur. 1\ı'tlana ... 

8a,'~ '1;J.l5'ıı.i.ıı b.J·Jıııı~:'.ı.z ~~, /.2.22'sinirı ()ijn;tiın ve ı 29.63 ünün 

U!Fjellc:Jııt:. di.i~cyler:iJKk; olduju lx.ılwunwJtUt'. o;~urkun Ydt:ıılan yanıı~~--

ll.kL.ıı~uı f.:ır.aru v,_,rııa V· .. ~ di ,:;:c·ltıııe:; dilzeyhcı::-ÜFj ili:;Jün olarak okur--
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dilzelten ~b 12.~6, bir y,ınlı) }'dpJ.p dlizelt:ıııeyen 'b 1.85, yaptı'jı yc.'uı-

1ı~}ldrın ;ıir :u_snu.m. dlı~:• . .:ltip LıJr kısııııııı cllizeltııuyeıılec % 29.63, 

ya0ll:) L-Jl~J.ıı lılx :asıuJ.ı ıı düz~cd L:iu bir kı~;ı1ıııu dilzel tııı<.~.fEmler % 29. 63, 

Ji.ııılı:}ların l ıq>.süıi dUzeH:.t:~ıılur: \~ 24. OH vı~ yaıılı::şlc.ırııı hiçbirini dü-

cli}ji.ltl<.h:? '6 27. n dir. 

i>jrend.h::t:in oi~uı::r;:i:m fl<:~1(~ce Dikkat r:deceklerini Bilrre Düzey-

lc~rine .UL~;);:J.n olr.ır.:tk o;aırb.:~n neL2re dikkdt c~•kx.--:~.~kleciili bilıııedav-

ö_;n:::nci.l:c~rin o:~.uı.ı.l ara•;1ar:uu uygun olara;: 1-:ull<ıonıd dUzey-

leriıK~ ili:0kirı oLıL"dk, \j,jı::-ı.:ıv.::ilı:;ı-in ti 59.2G'fn ok~uııu araçlarını kul-

lctııın-cıckı. ))d_jl.l<ı:3ı.z, ':; /.2.2~~';.;i \)):-nt.Lrıı ve: 'f; ıa.:.i2'si en:y.:üleıı,e dUzeyin-· 

ek~ lıu1unıHu:,:t.ur. 

l•·jr<:':ncih~riıı, ı:c;;~:; u;~okul prO<jraııııncla verilen 'l'lirk<;e de.r.s.L 

:i.lkukuııu-yuzı:ı.:ı i)l_Jrctüıi tltikt ;lc.ıcııı,!an ilkokUiıı-::ı boyutunu il':]ilondiren 
' > 

<i ır. 

J lko((uın::ı dav-r.:ııı:u,:l,:.u:-ını (_Jnı:-,~ekleşti.ı:ıtıe cHlzeylerinin saptan-

i:ıa~>ı.- ':JCli·;tid.len :Ukol:u;,;~ l\~Sil~rlendinr~:~ Formundaki ar.ı.çlarla sı-

.ııırlı oldujuııcl.:uı C!lclc~ :..:!dilc:m iıulrJUL.ırla bir sonuca varno.k 9Ü(5 ol--

lirh~rırıesi diııdCJJıı ta:,;ıyan aı:-d:jtl.nıa ile, ıJiij0.c J.ıoyutlar için de 
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:.:.,~!.:. vurur ni c nit.c~l i_;~ ta:,_;hı ıi: L .. ı•. LLr. 

öneriler 

ili. li ı_·. 

ıı.t;,.ı.._ıl .:ıı:~cv,.:l.ı.c:ı.Hııı ~;ıc.ılııJ.:,. i).i·~i,ı:..i., ili~L;kUii>l· .. ·yazııu l.iijı:-etiwi stirecine 

i.ıilir. 
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) • .tlkul:uııkl i.l<-~'J'2rlcnlin;k~ l?urıı;uıKlı kulLuııL:Hı dCd(;lc1rın sayıccı 

ı.tcU:ırılı:n:;ı. fOJ.ııy Lı uJ.,ı_,,;:Lldco:ık ;;uııLv:;lar ix~li.r h~ııd >il ir. 

:3. 'l'iirJ:.;ı~ (!en.> Ütiiı:~ j_ L~ukuı.ıcı V·:~ y..:ı.zıcı.::.ı. dııL-ı•; Ll Cl bir life te yürllyerı 

I;Lc si'ıCQ\; ol<trai~ dll:,?UnUld(i:Jiiııd.' .. ~, .ilkokuıııa v..:~ Jld2fl1d aııkıı;:lc:trının ger-

,;:.::(h~:jı"ı-~ ı:li.i~~L:fh~L·iııiıı :.)0o1icl•.'ııı.ıc~uini <.UII:Y;l<-tyü.ıı ;ür .:ır.cı:_;;tırnıa ~ıor

'sd~le:~-tiriJ.2'>.i.lir. 

·'~. lll~ukuııı.J (l.:JVLcım .. ;J. i.n.ın ıJcD,:d:.le:;iU.cıık;; duruı:'ılarıınn hangi 

(k~Ji.)(<::~Jıl:~nLcıı ı::ıyıı.ıid._ırı: .. iıJ.ı. iı]x ,ır..ı.:Jtınıı Jçoııusu oJ,;ılı:Li1ir. 
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.l·~I(Lrl·::ı·~ 

I • İLKOI<Ut•ll\ DEGERLENDİRHE EORHU 
. 

ı. Cümleyi Kelimeyi Heceyi ve Harfi Tanıma Düzeyleri 

Okuma Hetni 

2. Cümleyi Kelimelere Kelirneleri Hecelere, lleeeleri 

Harfiere Ayırma Düzeyleri 

ögrenci Foriııu 

3 • Harflerle Hece, Heclerle Kelime, Kelirnelerle Cümle 

Kurırıa Düzeyleri 

4. Harf, Hece, Ke lirre, Cümle ve Küçük Okuna Parçalarını 

Okuna Parçasına ilişkin Soru ve Cevaplar 

5. Okurken Yapılan Yanlışlıkların Farkına Varına Ve 

Düzeltme için ötjrenmiye Verilecek Okuma Parçası 

Okurken Yapılan Yanlışlıkların Farkına Varnıa ve 

61 

63 

64 

65 

66 

71 

72 

Düzel tıre Düzeyleri 73 

6. okurken Nelere Dikkat Edeceklerini I3ilrıe Düzeyleri 74 

7. Okunıa ara<;larını Uygun Olarak Kullanma Düzeyleri 75 

II. İLKOKUHA DEÖERLENDİRI·'ll:;; SONUÇI..J\RI KAYIT FORHU 76 

IV. BUilSA İLİ IÜLLİ EGİTİH GENÇLİK VE SPOR t·!ÜDÜ.RfJÜÖÜNDEN 

ALINAN İIJ OlJAYI 78 



ü;jrenci_nin 

j\cJı ve Soyadı: 

Okulu 

) c 

-G 1-· 

EK I 

İLKOKUMA DECERlıENDİRME FORMU 

Kod no: 

Sınıfı 

BÖLÜM I 

ci.iıvı:ınYi, KELİHEYİ, HECEYİ VE HARF İ 

'rANH1A DOZEYI.ıERİ 

Evin yo1unu tutl:ular 

kiJZ 

ve .edi 

dlld 

/\ı ı.. ı kaz ;:c:rıdiııin lis tilııt~ d tı.lılı 

; ı

Li 

) ~3 

\ }. y.:ıc<:uııcı.z kedi i:;.i <jÜrıdCl.r d';tı. 

da 
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EK I • devarn 

/v;ıkllii:ld: (;.Jrenciııiıı l:alıJ.yabildiiji harf tıeo:~, k.eliırıe ve cüın-

] ·ı·, .. · · ., ··i , "V" . ·-~ c. .. .t 1 ı ı u ı ll. . .t J<. L:yın,~ti !<.onulud~.en, tcıtııyt:ı.ıiucüldan. ir,;in "-" iı;;a-

n.!t.i kOl JUl•ICd.f:tlC. ~ir ıaı..aıouın Ldıı.ıyıp, bir kı:>ıııını t<.mJ.yarııcwıa du-

.L;_;dt:d:i i·;ullanılacctktır. 

0-l--2 3 4 

;;,_~ .Lii•.t:2./ j_ ·:,:'cll'lJ_,,ı:: 

--------·-·----·-· ----·---· .. ·----ı------·-· ...... -.... -., ... 
---.. ---·------1-----........... ·-------· ------- ------------

~ i .. tcLL ';'aı ı.uu 
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Ol~Uc·iA <·li.~'.L'Uİ 

'ı:i\lv\i·i1\Z tZ!~Dİ 

i\n.ı k,.ız r dCıt·t: YiiVCU.O>l1yla birlik. te dt~nx1t~ yllzUyordu, Yaraıııuz 

l~c:(Ü iki (jl.:uıclUr: ar;l:J .• J~dzııı. yavrularını göı·i .. incc~ c_.;ok sevindi. Dere 

kc~narıııdald {;alıla,rııı ara~aııd.t ':)izlendi. 

l\JG~di!u doJrU ;.~;ız ve yav.cuLırı rmclc.m c~ıktılar. Evin yolunu t 

i.:utl:ulac. 

:ı:drdi!kıZ kc·ii ;~ohLı y..ı.vrulcı.ra ::>aldırc:h. i\tk'l kaz kedininin 

~;tiiııe .ıtJ.lclJ.. 

L'>uıail !1.ydojdu 
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i :I~ l - dev dı ı ı 

. 
1 L\l W.l.ı'.:t::: i\ YI i ~-ıi\ DOt.:EYLCJÜ 

D:c~r<~ k:·~ık"ırııı~ia:~i ',\ılıl ırııı .. .ırasın<Ja yizlcrKli 

~.\ltd 

du 

,., ' .,.), __ 

AÇIKLl\MA: Cjr:.:rıci;ıi;ı ciju· .. ı ;il•,i·_ı.i cüııılt:1, J·,eLLıı;;.,~ ve J\(:cel2rin önUne 

3 5 

İyi i;ok iyi 

/\yJ_ri~K1 

-----'---·---· .. , ··-·------··--

-- ______ l ____ _ 
:\j ]_ t"; ·~::_:_ _______________ ,. __ _ 

-----
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·EK I _ Jevaıiı 

OORJ~NCİ FORMU 

·-aııd k..ı:<: d:iı~t yavru:~u/1--t bJL"lik.tu .(lizUyordu. 

i.v.ızın yavı:uLırJ.nı (Ji:ı.ı:i.ıtıc.,• ·}.ıi( S'.,~vindi. 

<.HH 

:;,,ıl 

c.i(j _;r.u ltdl:. 

:-.:a.k.L:.ıı ı .,:o.:. 



-66-

EK I _ Devaaı 

BÖLÜM III 

HARFLERLE HI:."'CE HOCELERLE KELİME KELİI'-1EiıERLE CÜMiıE 

KURMA DÜZEYLERİ 

l.lar[lc;.rle Hec:.:~ l':urıiıc.ı: "a,b,u,k,F?rll" 

ab, bd, Wir .,:cı, i)U; uh, :jd, ct.c,;, ak, ka, uk, ku, an, lkl, un, nu, 

bın, ııuk, ic.::.ın, n.ık, ku:; cJU!~, ;:;u;;, sak, bak, r;an, na:;, f)d.b, baş, 

lccti ı,. bU:] 1 :JUb, b un 1 nub 1 ı:ıııic 1 1:\ıb. 

di:, .ı::,:ı., ;_:.ıkııo, ,ıklaı::-, ctkLJa:ı . .ı., tut:, tutı:ıa, tuL,ık, tuta, nrun-:::ı, arrıa, 

J~dı.'lt, l~dfık.ıL.Jr, ık:tLıiıJ.it.i~, l><:ı.~ı.:ı, i.ulxılaı-, kaba, h:ık~ı, aba, :'abalar, 

~:uliıııc:.!lerlc C\.."iiiıle i(urı.ıd: 

BaJ XllD Vi.tr. Elıiu verdi. 

Elıııa var. 

B..:ıbaııı c:lııu verdi 

Baf)atıı okula yitti Okula y.itti. 

Llcıb,lııı oku L.1 verdi O!o.lltı Vt':!rcU 

Açii<LAt•IA: ü:jrencinin kur,;ıiüldi<ji cümle, kelimJ ve hec:ele.rin üzerine 

;arlttlZl kaleı;ılo 11 
" i:;an~ti Jcorıac:aktır. 

0-6 7-13 14-20 21 ve+ 

iyi (~Ok iyi 

-----------------------------1----------~-------~--~---ı------------

0--4 5-B 
Y<2tersiz orta 

0-2 3···5 

ı:eliıııL!lL!.t.:h: c\.·u.ıle k.ucı.u Yc--!t:ersiz ot·t<.l 

9·-11 

iyi 

c-n 

15 ve + 

çok ·iyi 

9-11 

çok iyi 
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EK I - devaııı 

J3ÖLOM IV 

H.J\RF HECE KELİNE CÜJ:viLE VE KÜÇüK OI<UlvlA PARÇAU\RINI 

OKUt1A DÜZEYLERİ 

/\. 

lLırfleı:-: 

ll 

( ' 
' ! ( ) 

du 

Kelıiıı-eler 

() 

\ ) 

·bu 

lı C 

ı \ 
' 1 

d u 

Aııneı.ı c.kN< uüı kazak ~.-)r:iiyonJu 

ULarıcJ_:ıd<tıı .lat_.ık.ıriııızı oldunı 

tan 

(;:ocuk 

Bu öı:-düklcO!rÜıi oıüdr ir,~iıı ha.zırlJ.'fO.nun. 

7\•.;rı.:i J'u·ll\: Ujc~rıcinin okuy,:ibilcliiji harf hece, kelime; ve cüınlelerin 

l.izc~riı ıü ı~ıc.;ıJ_zı kalc~ııılc "Y.• i:,:cLreti konurken, C)kuyaınadık.larına 

"--" ü,;<tn~U. j\onuL.ıc<ık.t:J_r. !:ir Ja;,;ıaırn okuyup biı:- ~asr,ıını okuyama-

_'{':.ııılar i';in .LJu ''j{'' i?aL"·2ti knllanılacaktır. 
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0-1---2 3 4 

\'(,~t~n;iz orta iyi çok iyi 

--~------~------------------··---------------~-----4-----~------~---ı 

Harf lt::.!ri ok.uı11Gı. 
ı----------------1-- .. -·-----f.---~---4------1 

ikcceluri okurtı<.ı 
---··--··- -------·--····-··---···------r------ı----ı~----~----·--

CüuJ.,;:leri uktM.1 
ı-----·--------------'---------'-----L---'------'1-· 

EK I -devam 

OlZUI'.J/\ 

1\ııneiıı tk:ov .. u:ıLı. k.azd.k i'ı.ciiyordu. 

- l\ntK:ci-Jiııı bu l:.:ıcli.ır \ .. ız .. t~)ı kiıu <Jiy(xck? 

·- 1\rırıE:~;,ı uit·dz \izUhıO~,; 'Jibi yüzl.lıııe rxıktı 

Uu kı::,;L.ı., kar-.:Ja. <v; w:. ;,:ıplak 'i~i.nıseleri hü; dl.i.:şünınedin mi? 

J\.tlll21il: 

ıııu:Gda dÇ ve (;J.palak ı ıiııleJ:cc (;ocuk vtır. Onları JU;~;ünıııek, onlara 

.:{t.ın.iıııı u tıtJL:k, l )_h: ler e:' dü:,;eJ l ;:,.J .. :~vdi:c. Du iJrcJ,~kü:::ciiiı.i. ona.lra. L,,:in 

:L:.>ıınil l'ı.ytJoijdu 
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EK I ~devam 

p -t. 

Okuıı:a Jlızı; 

i\l}ıcılık, hız iyi ( 

1\Jacıl ı!~ L> l:utuklulç_ 

.ilo,j.Lll O):lUiD: 

Y .. mlı:J Ui:uıuıı k.(;~liı:~,; d~]dyıuı ( ) 

EJ~lcn.:.ııı :celiı,v.~ ı.>.ıJı:;ı. 

O;~u<Ju,_juııu /\ııLıiıu; 

t-·~·--------------.c.-___ _, 

i~d·jııoiSJ.Z 

---------~--------
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EK I -deV elli\ 
, "" 

KüÇOK OKUMA PARÇASI YASEM1ft:bl'J .. ÇİÇEıa:..ERİ 

Yaserilin 1 in hergün ile J.r;?ı, oturdukları apa.ttnnnın balıçesine 

dikti:ji (~içekh~ri sulamaktır. Hepsini ayrı ayrı SlNer, bakıınlarına 

DzE~n <JÜSb:~rinLi. Yaseıniıı 1 e bakıe lçonı:~u apartırnnlar da c,;içek yetiş-

tirı:K~yu ba;,;l::ı.clülı:.ı.r. i\r;l:l Jıü;biri YasE~mmn 1 in <~içekleri 9ibi canlı ve 

p:u:J.,tJ( olıııuyonlu. 

Yo.:;eı:ıin: 

orıla.rJıa clo3 LJil.Ü kuı ıu:;uJUl"Uı.ı, o.nla_rı Geviyoc, olquyorum. 

- l~oııt.:ırJuyor ınmmn? ·~L~;uklerle konuşulur mu":' onlar senin 

f3L)Jlediklireni onlar HLl? 

Yaseıııiıı r:ıOlll!n:k: 

~3•:C:W?r, oılldrla }:onu:;:ursarıız, d.:.ıha canlı,daha gi.lzeJ. olacaklardır 

dedi. 

i\radan bir hafta kad;u:· zaı;ıcm gec~ti. Yaseınin s.ıene bah<~esirıde 

r,:icJdderiııe lxiiayonlu. Uü:·i;:;iııin "Yaseınin, kzıın" diy(:_: seslendi~jini 

-· Kı1::ıı:ı sE~ııin declikh~rini yaptıııı. I>:?ninı <;i(,x.:~kled.ııı de can-

Lıı ıc.!ıJıdr. Sarıld. 110~-~eıendi h~ L. JJl.Jy lece <.':l.t-Ji:lrbiktn].ll ıız r renklcmip gü-
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EK I- devanı 

"KtlÇüK OKUl'-lA PARÇASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 

1. Yasc~ı:ıin' iıı hor gfi.ıı .ilk işi ne idi'? 

. ) 2. Yaq lı c::urccı '.t."a~:>enıiıı 'c ne dedi? 

- neniııı de~ ı,:iı,;eklerüı vc.ıc J\ı.ıa. seninkiler gibi ıJüzel deyil. 

::ı Çünkü,, Yasenıin çiçekleri ı~ctlnız: sulayıp r;ı.ı,_,e:llawıyor, onl;.:ırla 

1. Yct~jl.ı .. tıııcctm.ıı ';içc.!kh.·.ci dha osonra <JÜZcl oldu mu? 

- l.wet, 'J;.i;c:ül uldu. 



EK I dı.~vdııı 

DÖLOH V 

OKURKEN Yl\PIIJ\N YANLI::}ILn~lLlill.U.\1. FARKINA Vl\Hı:-JA VE DOZE.LTHE İC'İN 
"!{ 

OOREiXİYE VERİLEX:EIZ OKUfvlA I11ETNİ 

YASU1İ! 1 ı İN ÇİÇEKLEHİ 

Yasc:~ı:ıin ı in hergün i le ir;i, oturdukları aua.tt:ıwı.nın bahçesine 

tirı:ıoyo bd:-~ladJ.:l,;ıc. i\ı ••. ı JıL_,Jıid. Yas<~liKbiı ı in (~içckleri rJil.ıi canlı w~ 

pc:ırJ.,ık olrnuyur.lu. 

,;,_;v.~c, onlc~clct ı:uııı_ı:;:un;:utı6, cl.:.tlti:t caıılı 1 daha yi.izeJ oJaca:k.lardır 

1.icdi. 



-73-

EK I - cLNarn 

OKURKEN YAPILAN YAHLIŞLIKLARIN FARl<INA VAHHA 

VI~ DüZELT~ill DÜZEYLERİ 

Y.:li ı 11:
5
: : >ayıo>ı 

DUz .. ~l:lt.ııit~ :.:;ayısı 

01:\J: :;.:ı :ı J 

------· -----·- ·-----·---- ·----.. --...... 

Bi[ .. ·,uılJ.:. 
. .ı. ~· 

. ;ir .tiınlı.,,: 

y'dj_ll:..l liiJ-· bir la:.;ınJ .. nı dCtzc~l- h2psini 

lit:i.. bir kı:>ililnJ. \i..i.zeltti 

dUzc l tı.K~di 

hiçbirini 

d üze'" ı trııedi 

---------· ... _ ... ~_..,.,.r-~·--· ----~------~ ....... __..-. ... ~ ........... .._"",.;,:~..,..,.....,~ ...... ,.,,,,..,. .. ı -~, ... .,,,., •• ., ... _, __ .. _.._""""""'...._,, .,.. .• .__, _ _,_,....,. _ 

____ ... - ................... --....... ---.. -----·r--··--..L...------'----------
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EK I - devarn 

BÖLOM VI 

OKURKEN ı NELERE DİKKAT EDECEKLERİNİ BİLME DÜZEYLERİ 

r--' ··-------- ---------!"-..--. 
Jtt ıru:,?-dur·u:~ l:xn~ukl uiju 

Kİ l:up l:u l:u:; l vd:.ac;ı 

, ...... ··"····-·------------+---1 

··-~ R :;.,~:;tc iıukaııı Ji:.i.l:..iııı öozukluju 
Hr----------------------------------~----
C3 ı [c~cOL!ı,v.~ 
~·~ 
!Jl ----------

f'-ı i-~uU.ı,·ı<:~ h:litık:~ ol:uı;u 
G~ı------------------------
[-1 

rıoktcılcn:o uyıııaıın 

ıı-n J1.ı.jllıiSlZ 

7-1) 

3 Vt.::·· 
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EK I .. devarn 

BÖLÜM VII 

. 
OKUMA ARAÇLARINI UYGill-I OLARAK KULLANMA DÜZEYLERİ 

DI~H::; l:İTl\PJ..l\HI 'lE: YJ\:'ZDIHCI Kı'\YHAK Kİ'l'APLAH. 

' 

1\aplı ııııdır!' 

Sayfaları yapı:-aıııııır;. mıdır? 

Sayfalar üzerinde k.d.r a lama lar var mıdır? 

Sayfalar yırtılınr; ınıdır? 

~;d.yfcılar ki.>~,;olerdcn bi.KUlrııü:,; ıııüdi.ir? 

[ 'l'OPLl\1'! 

5-4 BaQımsız 

3 0.:1retim 

2-1-0 CnJe lleıne 



I. Ö:Jn:mcinin 

J\dı ve Söj.ddı 

Okulu 

II. .N·U\Ç l. 

1\/i.i\Ç 2. 

Ai·VV; 4 A) 
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EK II 

İLKOKU~m D~ERLENDİRME SONUÇLARI 

KAYIT FORMU 

ı i ar f , lıccQ, sözcük 

V!.C:. tUıiiC·,~yj_ taııırııa 

'l'üııO:~Y i ~_;i.Jzcüklere 

si..izci.U:::lc~ri lıecelere 

'-'Yırı1ı.:.ı 

Kod Uo: 

~,;ınıfı: 

JJaiJıınsız 

ÖJretiı:ı 

Oj retim 

r.:nsıellerııe 

....-------------;-------··--·ı---

.ıı.:trfh:rh~ lıcce Dajırıısız 

0i:jretinı 

süzcüJde::r:lG tli.rıce 
En ye~ 1 leıne 

kurııu. 

ı !<u: f , h eec, süzcW::: 

ve U"uı.cu oı-~ullla Ojretiııı 

-
iW(;f.U\. o::::uııı..:ı i \a0JJıı.:3J.z 

parçal<ı..rıııı ok un n Engelleille 

1 y' .: . 
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LI< II devarn 

i\Hl\Ç 5. Okurken Yapılan Yan lı~;;; ların Farkına Vv.rma 

Ve Düz c~ 1 tnıe Düzeyleri 

Yanlıç yaptııadı 

Yanlı~larııı hepsini düzeltti 

!''. 
_,_,ır y<.ınlı:J Y<.ıııtı düzell:ti 

Dir yan lı:;; Ydl)tı düzel tıııedi 

Y.:tlJt.l·~Jı ycııılı:_Jların bir kısmını dU:<.dtti 

).).i_ ı: ··'-l:..:iı.ol.ill ctdzi:..:!ltııt~di 

Y<lıtlı:jlarııı LıL;Lürini dlizelf:.ııv2di 

Okurken nc>lc~re na~jırıısız 

bi li ık: ( ii.iz,:;yi Ensıelleme 

~--------------- ------~-------------~ 

o:~uıııi1 tı..ı:aı;larını Bagıııısız 

u.ı~yun olara!~ Cyretiııı 

ı~ul:L.uıııo düzeyi 
~----------·--------------~--------------~ 



-78-

EK IV 

BURSA İLİ NİLLİ EGİ'rİt1 GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜGÜNDEN 

ALINAN İZİN BELGBSİ 

::J ... ıy ı: uz. J ·:~; t. Bl. J 2()/ 53 :~Li 

l~Oı ıu: ll:ıril:a .ı.::~;ı:;ı I 

İL HJ\Kl\l.UN.l\ 

BURSA 

",\lt :jzr~l :_;ın.ı.i'l-.ır--.ı (;,0v.ıı:ı tx.h~ıı 4. ve 5. ı:nıııf i)jcc~ncilt~rinin 

ilJ~okuuu • .. iun..tı.:L:ırıı ıJ_ iY.) lir ı...:ı.:c" aıJ lı _yüksel; 1 isa.ı ı:; t:ı;zi çalı:;;mıası 

ltd;.t.ıı:ldıııası ic,:in lliı.ıii;;-~ llk.OJ~uı bi.iııyt,~ler:-ind(~ bulurkın <Üt özel 

NJJ_ 

Hiji.iıı:i.izcc~ lıic :;<Jiancct bıllı.uHıo.u:ı<:ıl~tadır. 

iıı.t::;ını Hil1c:>d· .. ır.lc.dnrirıüı:e arz <:!ckr.üı. 

ı·i. I f·~cı:ıi y;:•,7, ICICÜLU 

Ol:ılll~ 1 ı :·.iilli Wlitirn rlü<Jür:-ü 
21/ ı 1/ 19:JJ 

)\lı u~ t. ()iJi\L 

Vali Y.:.:ırdı.ııcır.;ı 



-79-

KAYNAKÇA 

;·:;:Lnlxı:~ıotjlu, Ccwit. ~~ı:mel ().Jn::tiııt Bilgisi. ankara: PJ{.353. Kızılay-

i\nJ(d.Cd.: JJU7 
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Ci)Jl:!ri, i·k:;lu eL ı ":Llkoi:ul ij,__,:Uııcli ::>ınıf 0-:jn:ııcilerJ.nin G:;liştirilen 

Bir OJ_:u,,ıa i·k<tninc Cöre oJ~uııa DLL-_;~~ylerinin Sap-
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