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ÖN SÖZ 

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişerneler eğitim sek-

törünü,dBetkilemiş ve eğitimde yeni arayışlar içerisine girilmiştir. 

Gün geçtikçe hızla artan bilgi miktarı ve eğitime olan istem sonu-

cunda öğrenciler geleneksel öğretim yöntemlerinden vazgeçmek zorun-

da kalmış, değişik öğretim yöntemlerini işe koşarak bireyleri öğ-

renme-öğretme süreçleri içine sokmuşlardır. 1950'li yıllardan son-

ra bireysel öğretim hızla gelişme göstererek eğitimde vazgeçil-

mezliği ortaya koymuştur. Kalabalık sınıflar ve öğrenilecek bil-

gi miktarının artması bireysel öğretimi zorunlu kılmaktadır. Böy-

lece bireysel öğretime olanak vermek amacıyla programlı öğretim 

yöntemi doğmuştur. 

Bu araştırma bu amaçtan yola çıkarak gerçekleştirilmiştir. 

Daha· etkin ve verimli bir Türkçe Dilbilgisi Öğretiminin oluşturul-

masına katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

Başından sonuna kadar yapabildiklerimi borçlu olduğum de-

ğerli t~z danışmanım Yrd.Doç.Dr. Şefik YAŞAR'a, araştırmanın ölç-

me değerlendirme aşamasındaki sorunlarımın çözümü için yardımla-

rını esirgemeyen Prof.Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK'e, Yrd.Doç.Dr.Gürhan 

CAN'a ve Arş.Gr.Nesrin YILDIZ'a ve bu çalışmaya katkıları bulunan 

diğer öğretim elemanıarına teşekkür ederim. 

Uygulamadaki yardımlaiı için Eskişehir Milli Eğitim Mü-

dürlüğü yetkililerine, araştırmamım gerçekleştirdiğim Tepebaşı 

Ortaokulu yöneticilerine ve Türkçe Öğretmeni Recep ÇOLPANKAN'a, 

maddi ve manevi desteğini unutamayacağım Gülriz İMER'e ve çalışma 

arkadaşlarıma; araştırmanın daktilo aşamasındaki sabırlı ve özenli 

çalışması için Filiz DUTDİBİ'ne içten teşekkür ederim. 
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Araştırmamı gerçekleştirmemde umut ve heyecanlarımı pay

laşan, zorluklarımda güç kaynağım olan eşime, vazgeçmek zorunda 

kaldığı~·herşeyi borçluyum. 

Eskişehir, 1990 Gülsun (AŞKIN) EROGLU 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bireyin eğitimi doğduğu andan başlayarak, ölünceye kadar 

sürer. Çocuk dünyaya gelir, zamanla yürümesini, konuşmasını öğ-

renir. Biraz büyüyünce kreşe, anaokuluna, ilkokula gider. İster

se öğrenimine devam ederek, isterse belli bir yerde öğrenimine 

son vererek iş hayatına atılır. İşe başlaması ile bireyin eğitimi 

son bulmamaktadır. Bu noktadan sonra da birey, işinin gerektirdi-

ği konularda sürekli eğitim görmektedir. Bu nedenle eğitime; yaşam 

boyu devam eden bir süreç olarak bakılmaktadır. 

Oğuzkan eğitimi, "Önceden saptanmış amaçlara göre insanla-

rın davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı et-

kinlikler dizgesi" olarak tanımlamaktadır (1974, s:61). 

Ertürk'e göre ise, ~Eğitim, bireyin davranışlarında ken-

di yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana 

getirme süreci'dir" (1986, s:12). 

Çilenti'nin eğitime ilişkin görüşleri ise şu şekilde 

özetleneoilir: 

"Eğitim, birey ile onun yaşadığı sosyal 
çevre arasında oluşan bir süreçtir. 
Eğitim sürecinde birey, içinde yaşadığı 
toplumun verdiği kültürü almak, o toplum 
içinde istenen ve geçerli olan davranışla
rı kazanmak zorundadır. Her toplum, ken
disini oluşturan bireylerin, toplumu ge
liştirecek devam ettirecek özellikleri 
kazanabilecek şekilde yetişmelerini ister. 
Bunun için, önce toplumun bireylerde bu
lunmasını istediği özellikler belirlenir, 
sonra bunlar bireylere hazırlanan uyarı
cılar yardımıyla kazandırılmaya çalışı

lır. Bu sürece de eğitim denir." 
(1984' s: 13) 
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Kısaca eğitim, bireyin bütün yönleriyle gelişmesine sağ-

lıklı ve uyumlu bir biçimde yaşamını sürdürmesine yardımcı olma 

işlevirle sahip bulunmaktadır (Hızal, 1982, s:1), 

Yüzyılımızda bilim ve teknoloji alanındaki hızlı geliş-

me~er, birey vs toplum yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Bunun 

sonucu olarak geleneksel eğitim uygulamaları ortaya çıkan sorun-

lara cevap veremez duruma gelmiştir. :Yapılan araştırmalar gele-

neksel yöntemlerle öğretimin etkinliğinin son derece düşük oldu-

ğunu, buna karşın bireylerin, bizzat katıldığı bir eğitim etkin-

liğinin konuyu daha iyi anlarnalarına ve kolay kolaytrıJbrrrralarına 
' 

olanak sağladığını kanıtlamıştır (Küçükahmet, 1986, s:33). 

Alkan, geleneksel eğitim sisteminin içinde bulunduğu so-

runları şu şekilde dile getirmektedir: 

a)Büyük ölçüde karşılanamamakta olan eğitim taleplerinin 

mevcut olması. 

b)Kalabalık öğrencili sınıflarda gerçekleştirilen eğitim. 

c)Çeşitli teknolojik olanaklara ve yeni öğretim ortamları-

na rağmen geleneksel öğretme-öğrenme süreçlerinin yay-

gın olarak kullanılmaması (1984, s:6). 

Geleneksel eğitim sisteminden kaynakl~:sorunların çözü-

münde, gelişen bilim ve teknolojiden yararlanılması görüşü ağır-

lık kazanmaya başlamıştır. 

Bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu olanaklardan yarar-

lanarak eğitim sorunlarının çözümüne çalışmak ve eğitimi bilim-

sel . inceleme konusu yapmak hemen hemen tüm dünya uluslarını 

yakından ilgilendiren bir uğraş alanı olmuştur. Bu uğraşların 

sonucu olarak bugün "Eğitim teknolojisi" diye bir · clisiplin 

doğmuştur (Hızal, 1982, s:2), 



Alkan; e~itim teknolojisini, "Davranış bilimleri Ugili 

kurarnların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için per

sonel, •tasarım, araç-gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir 

sistemler bütünü" olarak tanımlamaktadır (1984, s:15). 

Çilenti ise e~i tim teknolojisini, "Davranış bilimlerinin 

iletişim ve ö~renmeyle ilgili verilerine dayalı olarak e~itimle 

ilgili ulaşılabilir insangücünü ve insangücü dışı kaynakları uy

gun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları 

de~erlendirerek, bireyleri, e~itimin özel amaçlarına ulaştırma 

yoli.arını inceleyen bilim dalı" olarak tanımlamaktadır (1984, s:29). 

Bu tanımların ışı~ında e~itim teknolojisinin; ö~retme ve 

ö~renmeyi teşvik etmek, kolaylaştırmak ve ö~renciyi güdülemek 

amacını güden araç~gereçler ile belirli ö~renme-ö~retme sistem

lerine göre hazırlanmışprogramların denenmesi ve geliştirilme

sine ilişkin süreç ve yöntemleri kapsadı~ı söylenebilir. 

Bugün eğitimin, teknoloji dışında kalmasının olanaksız

lı~ı; emek tasarrufu, etkenlik, kalite ve üretim artışı gibi ko

nularda büyük gelişmeler sa~lanan teknolojik kültür içinde bulun

du~u; araştırmaların, bilimsel yöntemin artan bir önem kazandı~ı 

bir dönemde e~itim sektöründe de "kendi kendine ö~retim tekno

lojisi" denilebilecek ve "Programlı Ö~retim", "Otomatik Öğretim", 

"Öğretme Makinaları" gibi adlarla tanınan yeni bir alanın, yeni 

bir eğitim teknolojisi uygulamasının gelişmekte olduğu görülmek

tedir (Alkan, 1979, s:313). 

Yaşar in fchri:rrm'a·. (1S64) daycnarak belirttiğine göre, kendi ken

dine ö~retim teknolojisi olarak adlandırılan programlı öğretim, 

yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Amerika 



Birleşik Devletleri'ndeki eğitim kurumlarının hemen hemen her 

kademesinde ve her disiplinin öğretiminde uygulanma olanağı 

bulmuştur. (1988, s:?). 
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Fakat Ulkemizde bu çağdaş eğitim teknolojisi uygulamasına 

hala: geçilememiştir. Deneysel nitelikteki bu araştırmada, prog

ramlı öğretim .yönteminin TUrkçe dilbilgisi öğretimine uygulan

masının nasıl bir sonuç ortaya kayacağı araştırılmıştır. Problemi 

daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için önce TUrkçe dilbilgi

si öğretimine, daha sonra da programlı öğretime ilişkin betimsel 

bil~i verilerek, araştırmanın problemi ve alt problemlerine 

yer verilmiştir. 

Dilbilgisi Öğretimi 

Dil toplumsal bir iletişim aracıdır. Her toplumun kendi 

bireyleri arasında anlaşma sağlama~ı. iletişim kurma§ı 

dil olgusuyla gerçekleşmektedir. Hayvanlar kendi aralarında ile

tişim kurmakta, hatta problem çözme ve araç kullanmada başarı 

sağlamakta, buna karşın dil öğrenmede insanlar kadar başarılı 

olamamaktadır. Doğa Uzerinde dil yetisini kazanma ve dili bu 

derece etkili bir iletişim aracı olarak kullanma ancak insana 

özgU bir yetenektir (Demirel, 1987, s:4).Kısaca dilin özUnU 

gUn. ışığına çıkaran en önemli özelliği iletişimdir (Uygur, 1984, 

s:16). 

Kavcar (1986, s:2) diliJinsanların duygu, dUşUnce ve ta

sarımlarını birbirine aktarmaya yarayan işaretler sistemi ola

rak tanımlar. Kavcar'a göre dil, .insanlar arasındaki en önemli 

ve etkili bir iletişim aracıdır. 
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Anadili ise, başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, 

daha sonra da ilişkili bulunan çevrelerden öğrenilen, insanın 

bilinç.altına inen ve bireyin bir toplumla en güçlü bağlarını 

oluşturan dildir. (Aksan, 1987·, s:285). Bir toplumun kültürel ya-

ratımını, yaşama biçimini yansıtan bir yansıtaç gibidir anadili. 

(Özdemir, 1983, s:21). İnsanlar çevrelerine anadillerinin pencere-

sinden bakar, evreni anadillerinin anlama ve anıatma yolundan gi-

derek adlandırırlar •. Böylece, anadili insanlara ayrı bir evrene 

bakış, evreni anıatış biçimi kazandırır. Dil bir toplurnun kültü-

rünün en başta gelen ögesidir. Anadili, bir ulusu ulus yapan en 
\ 

önemli ögelerden birisidir. Toplumun bir üyesi olarak birey top-

lumla olan bütün ilişkilerini anadili aracılığı ile sağlar; ve 

birey ancak anadili ile bir toplumun parçası olur (Aksan, 1987, 

s:82). İnsan anadili ile birlikte toplumun bütün doğru-yanlış de-

ğerlerini, inançlarını, geleneklerini, ülkülerini de alır; o top-

lurnun böylece bir bireyi olur (İzbul, 1977, s:25). Her ulusun 

kendi dilini yeni kuşaklara öğretmesi, varlığını korumak, kültü-

rünü yüceltmek yoıunda önemli bir yet alır.(Göğüş, 1971, s:123); 

Anadilinin bu ulusal niteliği ve kişiyi ulusa bağlama gücü, eği-

timdeki önemini ortaya koyar (Göğüş, 1978, s:2). 

Çağdaş eğitim, bireyin anadilini güvenle kullanır duruma 

getirilmesmiöngörür. Bu nedenle anadili eğitimi, beceri kazan-

dıracak nitelikte uygulamalı bir biçimde verilmelidir. Okul ça-

ğında verilen köklü anadili sğitiminin geleceğin bilim ve sanat 

adamlarının yetişmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

Çağdaş toplum, yaşamın gittikçe karmaşıklaşan yapısı için-

de, sorunlarını kendi başına çözebilen, bilinçli bireyler ister. 



6 

Eğitimin başlıca işlevi, bireyi kendi sorunlarını tek başına 

çözebilen kişilikte yetiştirmek; daha doğrusu ona, yetkin bir 

kişilik kazanabilmek için izleyeceği yolu, yararlanacağı olanak

ları göstermektir. Böyle bir kişiliğin gerektirdiği bağımsız 

dü~ünme, doğru anlama, nesnel davranma, iyi anıatma yetenekle.

ri anadiline bağıı~· olarak geliştiğinden, bireyin öncelikle 

anadilinin kendisine sunduğu geniş olanaklarını kavraması gere

kir. Bu da ancak köklü bir anadili eğitimi ile sağlanabilir. 

(Şimşek, 1983, s:39). Bütün ülkelerin eğitim sistemlerinde bü

yük,önem verilen anadili eğitimi~in asıl amacı, kişilerin düşün-

me ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir, (Tekin, 1980, s:17). 

Kişinin iletişim yeteneğini, büyük ölçüde, onun iletişim 

aracı olan anadilini kullanabilme becerisi belirlemektedir. Dille 

iletişimin bir yönünü: sözle veya yazıyla anlatma, diğer yönünü 

ise, dinlediğini veya okuduğunu anlama oluşturmaktadır. Okudu

ğunu veya dinlediğinianlmayan, düşünce ve duygularını sözle veya 

yazıyla anlatamayan bir kişinin, çevresindekilerle etkili bir 

iletişim kuramayacağı, dolayısıyla okuldaki ve okul dışındaki 

hayatında başarılı olamayacağı söylenebilir. Dil becerilerini 

her türlü öğretim için önkoşul olarak gören Bloom, kendisinin de 

içinde yeraldığı bir grup tarafından yapılan uluslararası bir 

yarışmada, okuduğunu anlama gücünün, tüm öteki derslerdeki başa

rının belirleyicisi olduğunu kanıtlayan bulgular elde etmişler

dir (1979, s:48). Ayrıca, öteki kültür ögelerinin de taşıyıcısı 

durumunda bulunan ulusal bir kültür ögesi olarak anadili, bir 

toplumun bütünleşip uluslaşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 

nedenl~bütün ülkelerde okullardaki derslerin en önemlisi anadili 

dersi sayılmaktadır {Oğuzkan, 1981, s:90~ 
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Anadili öğretiminin amaçları ve bu amaçları gerçekleşti

recek dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi öğretim etkinlikleri 

anadilin iletişimsel işlevine göre belirlenmiştir. Bu dersin ağ

retiminde gözönünde tutulacak temel ilkeler ayrıntıya girilmek

sizin şu şekilde açıklanabilir: 

a) Anadili öğretiminde çocuğun dilsel evreni çıkış nok

tası olacaktır. Çocuğun dilsel evreni ise çevresiyle 

ilgi ve gereksinimleriyle sınırlıdır. Eğitimin deği

şik aşamalarında bu sınır, aşamalı bir biçimde gerçek

leştirilecektir. 

b) Anadili etkinlikleri belli bir ilişki ağı içinde bir 

bütünü oluşturur; konuşma, dinlemeyi; dinleme anlamayı; 

anlama söze ve yazıya dönüştürmeyi gerektirir. Etkinlik

ler arasındaki ilişki ağı, derslerin akışını ve değiş

kenligini oluşturmaktadır. 

c) Anadili dersi bir·bilgi dersi değil, bir beceri ve 

alışkanlık dersidir. Alışkanlığın oluşması, becerile

rin kazanılması ise, yapmayı ve uygulatmayı gerektirir. 

d) Anadili dersi bir alışkanlık ve beceri kurma dersi ol

duğu kadar, insan kişiliğini geliştirme dersidir 

(Özdemir, 1983, s:27). 

Dil bir iletişim aracıdır. İletişim, verici olarak ko

nuşma, yazma, alıcı olarak da dinleme-okuma eylemleriyle ger

çekleşir. Birey bu eylemler içinde, dışarıdan kendisine verilen 

bildirimleri:alarak ve çevresindekileri kendisinden haberli kıla

rak bilgi birikimini, anlam evrenini oluşturur. Buna göre, anadi-

li olarak Türkçe öğretimi de anlama-anıatma eylemini gerçek-
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leştirecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalara dayalı olmalıdır. 

iletişimi sağlayan aracın-dilin- yapısını, olanaklarını bilmek, 

kuşkusuz anlama-anıatma etkinliğinin başarısını etkileyecektir. 

Bu da eğitim durumundakilere iyi bir dilbilgisi öğretiminin uy

gu~anmasını gerektirmektedir. Dil, değerlerini birbiriyle olan 

ilişkilerden alan birimlerin oluşturduğu bir dizge, dilbilgisi 

de bu dizgeyi ortaya koymayı, dizgeyi oluşturan kuralları bulma

yı, bunları tutarlı bir biçimde açıklamayı amaçlayan çalışma ala

nıdır (Adalı, 1983, s:34-35). Dilbilgisi; insanların daha kusur

suz,daha doğru düşünmesine yardımcı olur. Dilin doğru ve düzgün 

kullanılması konusunda sık sık yanlışlarla karşılaşılmaktadır. 

Bu nedenle, dilbilgisi dil,kullanımı açısından büyük önem taşı

maktadır. 

Dilbilgisi öğretimine yukarıda belirtilen açıklamalar 

ışığında bir amaç saptanması gerekmektedir. Çağdaş anadili 

eğitimi anlayışında dilbilgisi, kendi başına, kuramsal bilgiler 

olarak kalacak bir konu değildir. 

1962 taııihli Ortaokul Programında dilbilgisinin amacı 

şöyle belirlenmiştir. "Öğrencilere Türk Dilinin konuşma, yazma 

ve okuma ile ilgili ana kurallarını sezdirip anadilini kullanış

ta güven kazandırmak." 

1962 yılında belirlenen Türkçe dilbilgisi öğretimine 

ilişkin ortaokul pmgramı bugün, de aynı şekilde yürürlüktedir. 

Program; dilbilgisi öğretiminin görevsel olmasına, başka bir 

deyişle dilbilgisi dersinde Türkçe'yi kullanmaya yardım edecek 

bilgiler verilmesinin gerekli olduğu görüşüne dayandırılarak ge

liştirilmiştir. 
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Dilbilgisi öğretimi bir amaç değil, dilin doğru ve etkili 

bir biçimde kullanılmasını sağlayan bir araç durumundadır. {Özde

mir, 1987, s:251). 

Külebi'ye göre ise dilbilgisi, anadili öğretiminin en iyi 

bir kavrayışı kolayıaştırma ve çok etkili bir yararlanma aracı 

olarak özellikle okutulmuş olmalıdır. ( 1974, s;: 104). 

Dilbilgisi programı yapılırken gözetilecek en önemli 

ilke, en çok kullanılan kurala, en çok yer vermektir. Dilbilgisi 

programları dengeli olmalıdır. Yalnız sözcük türleri, yalnız ya

zım,kuralları ya da türnce kuruluşu üzerinde duran bir program is

tenen amacı gerçekleştiremez. Program, dil olaylarını dil kural

larını da yeterince kapsamalıdır. 

1968 tarihli ilkokul programı, dilbilgisini ayrı bir 

ders gibi okutulmaktan kurtararak "okuma" ve "anlatım'la" kay

naştırılmasını ve etkinliklerin yararına değerlendirilmesini 

öngörmüştür. Nitekim, bu programa uygun olarak hazırlanan oku-

ma parçaları "dilbilgisi" okuma ve anlatım çalışmalarıyla kaynaş

tırılmış olarak verilmeye çalışılmıştır (Erişen, 1983, s:53~54). 

Drtaokullarımızda ise; dilbilgisi, ayrı bir dersmiş gibi 

okutulagelmiş, "Türkçe" okuma parçalarından ayrı "dilbilgisi" 

okuma parçaları da kabul edilmiş ve ayrı bir konuymuş gibi iş

lenmiştir (Erişen, 1983, s:53-54). 

İlkokulda olduğu gibi, ortaokul dilbilgisi de "öğrenil

mek" için değil ~kullanılmak ve uygulanmak'' için verilmelidir. 

Bunun için dilbilgisi kurallarını çocuğun ezbere tanımlamasına 

değil, öğrenip, kullanmasına, öğrendiklerini sürekli olarak kul

lanıp kullanmadığına, unutup unutmadığına dikkat etmek gerekir. 
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Örneğin, özel isimlerin büyük harfle yazıldığını öğrenciye yal-

nızca söylemek yetmez. Çocuğun özel isim olarak rastladığı her 

kelimed~ bunu hatırlaması ve kuralı uygulamasını sağlamak gere-

kir. Ancak o zaman bu konudaki dil çalışması verimli sayılabi

lir. 

İlkokulda olduğu gibi ortaokul dilbilgisinin gelişmesinde 

de "cümle" çıkış noktası olmalıdır. Dil belli bir toplum kurumu 

olduğuna göre, onu bu topluma bağlı insanların anlatım aracı olan 

cümle veya söz halinde incelemek gerekmektedir (Ortaokul Programı, 

1970, s:74-75). 
' 

XII. Milli Eğitim Şurası'nda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Ko-

misyonu raporunda "Türk Dili" öğretiminin yeterli olabilmesi için 

dilbilgisi derslerinin ayrı saatlerde okutulması gerektiği ileri 

sürülmektedir (1988, s.:.:231). 

Dilbilgisi dersinin amacını, kuramsal bilgi değil, öğren

cilerin Türkçe'deki anlama ve anıatma güçlüklerine yardım etmek, 

uygulama gücü kazandırmak olarak saptayıp, programı da buna göre 

düzenleyince, öğretim yönteminin de bu becerileri kazandırmaya 

yönelik olması gerekir (Göğüş, 1978, s:348~ Dil, zihinde oluşan 

birtakım kavramları, düşünceleri anlatmaya yarayan smayal bir 

olgu olduğuna göre, öğrenciler~n onu en iyi biçimde kullanmala

rıra, değerlendirmelerine yardım edecek bir yol tutulmalıdır" 

(Demiray, 1980, s:27). 

Dilbilgisi öğretim yöntemiyle ilgili başlıca ilkeler şun-

lardır: 

a) Dilbilgisi öğretiminde türnevarım yöntemi uygulanmalı-

dır. Dil, öğrencinin de kullandığı bir dizgedir ,bu dizgeye 
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egemen olan birçok kurallar vardır. Dilbilgisi dersi, 

bu dizgenin kurallarını açıklamalıdır. 

· b) Yalnız dilbilgisi kurallarının öğretilmesiyle yetinil

mez. Bunların öğrencide birer beceri ve alışkanlık du

rumuna gelmesi için alıştırmalar yaptırılmalıdır. 

c) Ôğretimde çıkış~ noktası, öğrencinin karşılaştığı dil 

sorunları olmalıdır; başka deyişle, öğrenci hangi ku

ralları bilmiyorsa, bunlar ders konusu yapılmalıdır~ 

d) Kuralların öğretilmesinde, öğrenciyi doyuracak, kuralı 

doğru kullanmaya yetecek derinlikte bilgi verilmeli, 

sorunu açiklayacak tanıtacak zengin örnekler, değişik 

durumlar üzerinde çalışılmalıdır. 

e) Dilbilgisinin bütün sorunları, yalın değil, cümle için

de ele alınmalıdır. Çünkü düşüncelerimiz, bümle olarak 

anlatılır ve türnce olarak biçimlenir; sorunlar da bu bi

çimlenmelerde, türnce içinde belirir. 

f) Dilbilgisi gözlemleri, alıştırmaları yapay örnekler 

üzerinde yaptırılmamalıdır. İnceleyeceğimiz örnekler; 

yazarlardan seçilmelidir. 

g) Ôğrencilerin ellerinde bir dilbilgisi kitabı bulunması 

yararlıdır. 

Okullarımızda Türkçe dilbilgisi dersi, öğretmen ve öğren

ciler tarafından sevimsiz bulunmakta; bu yüzden kimi sınıflarda 

okutulmamakta, kimi sınıflarda da öğretmenler tarafından gelenek

sel yöntemlerle öğretilmektedir. (Göğüş, 1978, s :339) Türkçe Dil

bilgisi öğretimi yöntemiyle ilgili ilkeler çağdaş bir eğitim tek

nolojisi uygulaması olan programlı öğretim yöntemi ilkeleri ile 
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benzeşiklik göstermektedir. Örneğin; dilbilgisi öğretimindeki 

türnevarım yöntemi "egrule tekniğinin"(*)dilbiJgisinde etkin bir şe-

kilde kullanılabileceğini göstermektedir. O :halde öncelikle 

programlı öğretimin tanımı ve kapsamı nedir? Programlı öğretim 

yö~temi nasıl bir tarihsel gelişim süreci izlemiştir?Hangi ku-

ramsal temellere ve ilkelere dayanmaktadır? Başlıca program 

modelleri nelerdir? Programlar nasıl hazırlanmaktadır? Çeşitli 

disiplinlerin öğretiminde uygulanması nasıldır? sorularının ce-

vaplanması gerekmektedir. Aşağıdaki . bölümde bu sorular cevap-

lanpırılmaya çalışılmıştır. 

PrmgnmiDıı Öğretim 

Eğitim teknolojisinde bir uygulama biçimi olan programlı 

öğretimin hangi gereksinimlerden doğduğunu ortaya çıkarabilmek 

için, geleneksel -.eğitim sistemlerinin özelliklerini irdelemek 

gerekir. ~Eğitim alanında duyulan her yeni gereksinme, uygula-

madaki aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. 

Geleneksel eğitim uygulamasında yaş sınırlılığı vardır. 

Belirli yaşlardaki öğrenciler belli sınıflarda toplanmıştır. 

Öğrencilerin öğrenme güç ve yeteneklerine bakılmaksızın aynı ders 

konuları ile, aynı sürede öğrenim görmesi ilke olarak;benimsen-

miştir (Hızal, 1982, s:13). 

Öğrenciler okulda kontrol altında olup, özgürce öğrenme 

eyleminde bulunamaz. Öğrencinin gruba bağlı olma koşulu geçerli-

dir. Bu durumda daha hızlı öğrenen öğrencilerin diğerlerini bek-

lerken neyle meşgul edileceği sorunu çıkmaktadır. 

(*) "Egrule Tekniği = Örnek-Kural Tekniği. 
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Öğretmen her öğrenci ile yeteri kadar uğraşamaz ve öğren

cileri y_eterli şekilde güdüleyemez. Ayrıca, yaptığı çalışmanın 

veya sınavın sonucunu anında almak öğrenci için.·.bir güdülenme iş

levi görmektedir. 

Geleneksel eğitim uygulamasında öğretmen etkin bilgi kay

nağı konumundadır. Öğrenciler ise edilgin dinleyicilerdir. Böy

le bir öğretme-öğrenme ortamı ezberciliğe yol açmaktadır. Gerçek 

bir öğrenme oluşabilmesi için öğrencinin öğrenmeye etkin olarak 

katılması, belirli yaşantılardan geçmesi, sınama yanılmalarda 

butunması gerekir. Bu ortamda öğretmen konuşmakta, öğrencinin 

tepkilerine gereği gibi önem verilmemekte,Ve sonuçta tek yönlü 

~ir iletim ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmen, öğrenciler bakımından ortalama bir düzeyi gözö

nünde bulundurarak ders işlemeye çalışmaktadır. Ders, yetenek

li öğrenciler için hafif, yavaş öğrenen öğrenciler için ağır ol

maktadır. 

Sınavların ve ödevlerin değerlendirilip düzeltilmesi za

man almakta, sonuçlar çabuk öğrenilmemekte, bu durum·da öğrenmeye 

karşı ilgiyi azalmaktadır. 

Çekingen olmayan ya da yetenekli öğrenciler sorulara ya

nıt vermekte, diğerleri alaya alınma veya utanma nedeniyle sessiz 

kalmayı yeğlemektedir. 

Saydığımız nedenler geleneksel sınıf öğretiminin aksayan 

yönlerini Ortaya koymakta, daha etkin bir öğretme-öğrenme sü

recinin ilkelerinin saptanması ve uygulamaya konmasını gerektir

mektedir. Geleneksel eğitime alternatif, "öğretmen öğrenci et

kileşimini; öğrenmeye etkin olarak katılmayı etkenlikle gerçek-
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l~ştirecek, H§renmede grup olarak ilerlemenin sakıncalarını gi

derecek, Hgrencileri büyük Hlçüde dikkatli kılacak, yapılan Hğ

renme konusunda anında geribesleme sağlayacak bir Hğretim uygu

laması düşünülebilir. (Turgut, 19,73, st22). 

Öğretme-Hğrenme süreci içinde öğretmen kadar öğrenciye 

de gHrev ve sorumluluk verilmesi düşünülmektedir. Bireyin Hğrenme 

girişimlerini Hzgürce organize etmesi~sürdürmesi, kendi kendine 

değerlendirmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılması, Hğrenmede 

bireysel :hızla .ilerlemesi, Hğretmeni rutin görevlerinden kur

ta~ıp öğrencilerle yakından ilgilenme ve bilgisini yenilemesine 

planak. sağlayacak:.çağdaş eğitim teknolojisi uygulama yHntem

lerinin başında "Programlı Hğretim yHntemi" gelmektedir. (Hizal, 

1982, s:27). 

Bu yöntem, geleneksel eğitim uygulama alanlarından kay

nakl~ Soşlukları dolduracak niteliktedir. Programlı öğretim 

işlevsel olarak, öğretmeni rutin görevlerden kurtaran, öğren

ciyi etkin olarak öğrenme eylemine sokan, Hğrenciyi sistemli bir 

şekilde öğrenmeye güdüleyen, öğrendiklerini anında kontrol edip, 

geribeüSTE alabilen, bireysel kendi kendine öğrenme yöntemidir. 

(;Hızal, 1982, s: 28) • 

Programlı Öğretim Yönteminin 

Tanım ve Kapsamı 

Yüzyılımızın başlarında hızla gelişen bilim ve teknoloji 

karşısında eğitimin de bilimsel ve teknolojik niteliklere sahip 

olması gerekmektedir. 19. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel 
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psikolojinin gelişmesiyle eğitime bilimsel nitelik kazandırma 

çabaları da olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır, (Alkan, 1977, s: 3 ). 

·.Eğitim teknolojisinin bir uygulaması olarak ortaya çıkan 

"programlı ôğretim yôntemi"nin çeşitli tanımları yapılmakta-

dır. 

Örneğin Lysaught ve Williams, progranlı öğretimi "ö;lrencinin kendi bil-

gisiyle, bilmediği belirli bir konudaki dahakarmaşık bilgi ve 

ilkelerin belirli adımlar çerçevesinde kendi kendine ôğrenme 

sUreci" olarak tanımlar. (1963, s:12). 

Gagne'ye gôre ise;, programlı ôğretim; uÖğretim modellerinin 

oluşturulmasında ôğrencinin giriş ve çıkış davranış biçimleri-

nin dikkate alınması, yaptığı ilerlemelerin planlı ve ayrıntılı 

olarak belirlenmesi ve bôylece stratejilerin ölçOlmUş olmasından 

ibaretti~ 1 
(Pocztar, 1977, s:10). 

ll 
Stolurow programlı öğretimi Bireyselleştirilmiş, kendi 

başına ôğretim yöntemı' olarak tanımlarken (1966, s:129)~Brown 

ve Thornton programlı ôğretimi ··"Genellikle kUçUk birimlerden 

meydana gelmiş eğitim materyallerinin kendi kendine çalışılarak 

öğrenilmesi" olarak açıklamaktadır (Brown, Thornton, 1968, s:61). 

Programlı ôğretimin etkililiğine ilişkin deneysel bir 

araştırmayı gerçekleştiren Hızal ise,programlı ôğretimi şôyle 

tanımlamaktadır: 

ıı .• 
Oğretilecek içerıgın olanaklar ôlçU-
sUnde, her birinde özel bir fikir veya 
görUş bulunan, küçük ünitelere ayrılıp, 
bu ünitelerin belirli bir mantıki sıra
ya gôre düzene konulduğu, her ünitedeki 
bilginin ôğrenilip ôğrenilmediğini kont
rol etme olanağının bulunduğu bireysel, 
kendi kendine öğrenme yöntemidiru (1982, 
s: 56),' 



Alkan'a göre ise programlı öğretim; 
ıt •• 
Oğrencinin davranışsal amaçlara ulaş-
masına yardım etmek üzere deneysel 
olarak geliştirilmiş öğrenme teknik
lerinin sistematik olarak uygulanma
sıyla desenlenmiş bir süreçtir!1 

(1984, s: 162), 

Çilenti programlı öğretime ilişkin görüşlerini şöyle 

açıklamaktadır: 

"Programlı öğretim, öğrenciye kazan
dırılacak özelliklerin hedef davra
nışlara bölünmesi ve her hedef-dav
ranışın öğrenciye birkaç eğitim du
rumundan geçirerek kazandırılmaya 
çalışılması; sonucun hemen sınanması, 
davranış kazanılmışsa pekiştirilmesi 
ve yeni davranışın kazanılmasına ge
çilmesi; davranış kazanılmamışsa yeni 
eğitim durumlarının uygulanarak o dav
ranışın kazanılması biçiminde sürüp 
gitmektedir. Maksat öğrencinin, hedef 
davranışlara, kendi algı hızıyla birey
sel bir çalışma sonucu ulaşmasıdır. 
Programlı öğretimde, çoğunlukla kitap, 
film şeridi, manyetik teyp gibi sözel 
ve kısmen de görsel sembollere dayalı, 
soyut yaşantılar sağlayan araçlar kulla
nılmaktadır 11 (1979, s:75). 
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Programlı öğretim yöntemine ilişkin olarak verilen ta-

nımlar dikkatlice incelendiğinde, programlı öğretim konusunda 

ortaklaşa benimsenen noktanın, bu yöntemin bireysel kendiken~-

dine öğrenme yöntemi olduğu söylenebilir. 

Öğrenci, program ve araç~programlı öğretim sistemin 

temel ögeleridir. Öğrenci, sistanin ~girdisi veya sistemin şe-

killendireceği ham gereçtir. Program, öğrenci tarafından öğre-

nilecek materyalin mantıki bir düzen içinde somuttan soyuta, 

bilinenden bilinmeyene ve gerçeklerden kavrarnlara giden 

bir yönde dikkatlice ve basamaklar şeklinde düzenlendiği bir 
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plandır. Araç ise programı takdim eden kitap, kart, film, teyp 

ve öğr.etme makinası gibi bir aracıdır. (Alkan, 1977, s:247) .. 

Buraya değin programlı öğretimin ne olduğu belirtilmeye 

ça~ışılmıştır. Programlı öğretimin ne olmadığı ise1 kısaca şöyle 

açıklanabilir: 

a) Programlı öğretim görsel işitsel bir araç değildir. 

b) Programlı öğretim bir test değildir. Dışarıdan teste 

benzerlik gösterir, fakat bu yalnızca bir benzerliktir. 

Öğretme metodu test metodu değildir. Öğrenmenin ölçül

mesi söz konusudur. 

c) Programlı öğretim, tek alternatif değildir. Belirli 

sınırlılıkları vardır. 

~ d) Programlı öğretim, öğretmenin gereksizligini ortaya 

koymaz, öğretmen kazandığı zamanla daha yaratıcı olma

ya yönelir (Lysaught ve Williams, 1963, s:19-2D). 

Programlı Öğretim Yönteminin 

Tarihsel Gelişimi 

Programlı öğretim deneysel psikologların araştırmaları so

nucu ortaya çıkmış bir yöntemdir. Bununla birlikte kaynağı geçmiş 

yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Çok eskilerde de öğrenme sırasın

da yapılan hatanın anında düzeltilmesi gerektiği, öğretme-öğren

me sırasında herşeyin öğrenciye göre düzenlenmiş olmasının öne

mine .işaret edilmiştir ki, bunlar programlı öğretim yönteminin 
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özünde olan belirli niteliklerdir. Programlı öğretimin yine çok 

eskilerden beri bilinen "özel dets verme" yöntemiyle birçok 

ortak.noktalara sahip olduğunu kaynağını Descartes'in "Metod 

Üzerine .Konuşma" isimli yapıtına bağlamak gerektiğini savunan

lar bulunmaktadır. (Hızal, 1982, s:29) 

Descartes'in yönteme ilişkin çalışmalarından sonra öğ

retme-öğrenme süreçlerini birey açısından çağdaşlaştırma yo-

lunda yoğun çalışmalar yapılmıştır. Örneğin"~ bireyin düşüıı:Elerinin 

özgürce düzenlenmesi konusuna değinmiş, Maryward öğrenmede bi~ 

reysel hıza göre ilerlemeye olanak veren materyalierin düzenlenmesi

ne işaret etmiş, Maria Montessori çocuğun kendi kendini eğitmesi

ni savunmuş, daha sonraları Winnetta ve Dalton sistemleri geliş

tirilmiştir. Bu çalışmalar, öğrenmede önemli bir ilke olan "ya

parak-yaşayarak öğrenmı:n1e uygula maya yönelik çalışmalar olarak 

değerlendirilmektedir. 

Programlı Öğretim Yönteminin 

Kuramsal Temelleri 

Programlı öğretimin kuramsal temelleri deneysel psikoloji 

ve davranış psikolojisi sayesinde oluşturulmuştur. Pavlov'un 

şartlı refleks çalışmaları ile Thorndike ve Watson'ın davranış 

psikolojisine ilişkin çalışmaları programlı öğretimin kuramsal 

temellerini oluşturmaktadır. 

Thorndike, programlı .öğretim açısından önemli olan etki 

kanununu ortaya koymuştur. Bu kanuna göre uyarıcı ile tepki ara

sındaki bağ, tepki bir başarı ya da doyum tarafından izlendiğin-



19 

de kuvvetlenmektedir. Bu ödüllendirme ilkesi zamanla pekiştirme 

kavramı olarak yerleşmiş ve hayvan terbiyesi konusunda kendisin-

den bü~ük ölçüde yararlanılmıştır. Nitekim Watson yaptı§ı çalış-

malar sonucunda yakınlık, egzersiz ve etki-sonuç kanunlarını 

or~aya koymuştur. Yakınlık kanununa göre bir uyarıcıya gösteri

len en son cevap, daha sık tekrarlanma olasılı§ına sahiptir. Eg-

zersiz kanununa göre bir cevap ne kadar sık tekrarlanırsa, ö§re-

nilme ' olasılığı o denli artmaktadır. Etki-sonuç kanununa göre 

ise doğru cevaplar, belli bir doyum sağladıkları sürece öğreni-

lip alışkanlık halini almaktadırlar. Watson tarafından ileri 
\ 

sürülen öğretme-öğrenmeye ilişkin bu kanunların programlı öğre-

tirnin kuramsal temellerini oluşturmasına ra§men, aslında program-

lı ö§retim Pressey ve Skinner gibi psikologların çalışmalarıyla 

anlam kazanmıştır (Hızal, 1977, s:170-171; Yaşar, 1988, s:20-21). 

Pressey 1920'lerde programlı ö§retim ve öğretme makinesi-

ni icat eden kişi olarak tanınmaktadır. Geliştirdiği öğretme ma-

kinel~i testlerle birlikte kullanılan küçük soru araçlarıdır. 

Öğrencinin, ders kitapları,konferanslar ve laboratuvar aracılığı 

ile kazandığı bilgilerin kontrolü ve pekiştirilmesine yardım 

eden bu araçlar, Pressey'e göre, ölçülebilen miktarda öğrenme 

sağlarlar. Çoktan seçmeli soru sormayı esas alan bu araçlar, 

etken bir öğrenme için gerekli olan, öğrencinin sürekli olarak 

aktif olması, cevap hakkında bilgi temini bireysel ilerleme il-

kelerine uygun olarak geliştirilmiştir. Programlı öğretimi diğer 

çeşit öğretim tekniklerine bir alternatif olarak de§il, fakat ek 

bir teknik olarak gören Pressey, eğer aynı miktar emek, zaman ve 

dikkat sarf edilirse bir ders kitabı da bir programlı öğretim 
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gereci kadar öğretilebilir görüşündedir. Pressev yaklaşımının da

yandığı temel görüş: bir programdaki başarının bu progr,amın ha

zırlanmasında gösterilen ihtimama bağlı olduğu şeklindedir. (Al

kan, 1977, s:257-258). 

1950'lerde Harward Üniversitesi Psikoloji bölümünde ça

lışan Skinner hayvanlar üzerindeki deneysel çalışmalarından 

elde ettiği sonuçları insan öğrenmesi üzerine uygulamıştır. "Bir 

güvercin başarılı bir çevre kontrolü ile yetiştirilebildiğine 

göre, insanın öğrenme çevresinin daha iyi düzenlenmesi durumun

d~, daha fazla öğrenebileceğini" düşünen Skinner, programlı öğ

retimin üzerine temellendiği "edimsel koşullanma" kuramını ileri 

sürmüştür (Yaşar, 1988, s:21).Diğer bir ifade ile, edimsel ko

şullanma, davranışların sonuçlarına bakarak yeni davranışlar ka

zanma sürecidir. (Fidan, 1985, s:45). 

Skinner'e göre programlı öğretimin temel koşulu pekiş

tirmedir. Pekiştirme, bir davranışın görülme sıklığını arttırma 

işlemidir (Özçelik, 1987, s:185).Amaç, öğrenci davranışını uya

rıcı kontrolu altına alabilmektir. Skinner, esas olarak, bir ya

ratığın bir seri dikkatle düzenlenmiş küçük adımlarla ve her doğ

ru adımın aynı olumlu tecrübe veya ödül ile pekiştirilmesi şartı 

ile istenilen davranışa götürebileceğini savunmaktadır (Alkan, 

1977, s:258). 

Skinner gğrenmeye ilişkin ilkeleri doğrultusunda, program

lı öğretim alanına doğrusal programlama modelini getirmiştir. 

Bu modelin iki önemli aracı öğrenme makinaları ile programlan

mış ders kitaplarıdır. Bu araçlarla çalışan kimse kendi yetene

ğine uygun bir hızda ilerler ve öğrenmeye etkin olarak katılır. 



Bu durum ise kişiyi güdüler. Öğrenen kişi bir üst basamağa ancak 

önceki basamakları başarı ile tamamladığında geçer, bu nedenle 

bir basamağı atıayabilmek için, kişinin doğru cevabı vermesi 

gerekli ipuçlarının kendisine verilmesi ile sağlanır. Bu ipuçla

rı öylesine verilir ki, kişi o basamaktaki noktayı kavrar ve 

doğru yanıtı verir (Ülkü, 1981, s: 75). 

Kısaca programlı öğretim, Skinner'in pekiştirme kuramı 

temel alınarak geliştirilen bir öğretim yöntemidir. Programlı 

öğretim yöntemi temelde, öğretimi bireyselleştirmek ve hatayı en 

aza dndirmek gibi iki önemli yenilik getirmektedir. 
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Bu kuramsal temellere dayandırılarak geliştirilmiş programlı

öğretim yönteminin başlıca ilkeleri şöyle açıklanabilir: 

Programlı Öğretim Yönteminin İlkeleri 

Kendi kendine bireysel öğrenmenin gerçekleştirilmesine 

olanak veren programlı öğretim yöntemi (Thornton and Brown, 

1968, s:61) bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler kısa

ca şu şekilde açıklanabilir: 

1- Küçük Adımlar İlkesi: Öğretilecek bilgi an-

lamlı küçük bilgi birimleri halinde sunulmaktadır. Bu küçük bilgi 

birimleri mantıki bir sıra izlemelidir. Bu ilkeye göre içerik ba

sitten karmaşığa, bilinen kavramlardan bilinmeyen kavrarnlara 

doğru mantıki bir sıra izleyecek biçimde düzenlenmelidir. 

2- Öğrenmeye Etkin Katılım İlkesi: Programlı öğretim, 

programla öğrenci arasında devamlı bir etkileşimi gerektirmekte

dir. Program öğrenciye bir bilgi sunmakta ve sunulan bilginin 

öğrenilip öğrenilmediğini kontrol için soru yöneltilmektedir. 
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Öğrencinin kendisine sorulan bu sorulara cevap vermesi öğrencinin 

öğrenmeye etkin olarak katılmasını sağlamaktadır. 

3- Sonuç Hakkında Anında Bilgi Alma İlkesi: Programlı öğ

retim yönteminde öğrenci kendisine verilen materyalde bir sonra

ki maddeye geçmeden önce bir önceki maddede kendisine ··yöneltilen 

soruya verdiği cevap hakkında bilgilendir:ilrrektedir. Böylece öğren

ci kendi kendini kontrol etme olanağını bulmakta ve anında düzelt

me yapabilmektedir. 

4- Bireysel Hıza Göre İlerleme İlkesi: Pro~ramlı öğretim 

yönteminde, her öğrenci zamanını kendi öğrenme :hızına göre ayar

lama olanağına sahiptir. Yani öğrenci gruba bağlı kalmamaktadır. 

Böylece, sınıf ortamında öğrenme-ögretme süreci bakımından farklı 

düzey~erde olan öğrenciler kendi zamanlarını kendileri ayarlamak

tadırlar. Bu ilke programlı öğretim yönteminin üzerinde önemle 

durduğu ilkelerden birisidir. 

5- Doğru Cevaplar İlkesi: Programlı öğretim yönteminde ög

renen bireyin büyük oranda doğru cevaplar vermesini sağlayacak 

düzenlemeler yapılmıştır, ne olursa olsun hata veya başarısızlık

tan kaçınılmalıdır, bunlar öğrenmeye engel olmaktadır. 

Programlı öğretim, kudretini diğer öğretimde sık sık bulun

mayan bu özelliklere borçludur. (Pipe, 1968, s:16; Hızal, 1982, 

s:31-32; Yaşar, 1988, s:23-25). 

Programlı Öğretim Yönteminde Program Modelleri 

Programlı öğretim materyallerinin düzenlenmesi ve sunulması 

için çeşitli program modelleri geliştirilmiştir. Bunlardan en çok 

bilinenleri "Doğrusal Program", "dallara Ayrılan Program" ve 

"Karma Program" modelidir. 

Doğrusal Programlama Modeli 

Doğrusal programlama modeli, Thorndike'in etki kanununun 

yeniden formüle edilişi olan "Pekiştirme" kuramına dayanır. Etki 

kanunu, bir durum-uyarıcı ile buna karşı gösterilen davranışın

tepkinin bir başarı veya haz ile izlenmesi halinde kuvvetlene

ceğini belirtir. Bunun yanısıra, Thorndike'nin araştırmaları, 
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başarılı ve doğru davranırnların başarısız ve yanlış cevaplardan, 

düzeltilmiş dahi olsalar, gelecekteki öğrenme için daha etkili 

oldu~unu ortaya koymuştur. Bu çalışmalardan hareket eden Skinner, 

pekiştirme teorisini ve hata yapmayı önleyecek bir öğrenme tek

~iği olarak doğrusal programları geliştirmiştir (Külahçı, 1985, 

s:15; Leith ve Diğerleri, 1966, s:25). 

Doğrusal program modelinde programlı madde öğrenciye bil

gi sunmakta, öğrenci'de bu bilgiyi okuduktan sonra sorulan soruya 

cevap vermek durumundadır. Öğrencinin cevabı, öğrenme sürecinin 

avrılmaz bir parçası olarak kendisi tarafından inşa edildikten 

sonra madde içinde belirtilen uygun bir yere kaydedilmek~ 

tedir. Bu modelde öğrenci, vermiş olduğu cevabın doğru olup 

olmadığına ilişkin anında bilgi almakta ve eğer verdiği cevap 

doğruysa, bir sonraki maddeye geçerek ilerlemektedir. Cevaplar, 

bir test olmayıp, öğrenmenin oluşup oluşmadığını belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Doğrusal programda, verdikleri cevap ne olursa 

olsun, bütün öğrenciler aynı yolu izlediklerinden progtama "doğ

rusal" denilmektedir. Bu modelde her öğrenci kendi bireysel hı

zına göre ilerleme yaptığından çabuk öğrenen öğrenciler programı 

daha kısa sürede tamamlamaktadırlar. Doğrusal program modelinde 

öğrenci, hata yaptığı zaman sadece kendisine doğru cevap göste

rilmekte, tepkisini düzeltmesi için başka bir önlem alınmamakta

dır. (Pipe, 1968, s:19-21; Hızal, 1982; s:33-34; Yaşar, 1988,s:26) 

Doğrusal programlamada esas alınan öğrenme, şartıandırma 

modelidir. ·Öğrenme, istenilen davranışın meydana getirilmesini 

temin ve bunu ödüllendirmek suretiyle oluşturulmaya çalışılmak

tadır. Program gereçleri, öğrencinin öğrenilecek içerik olarak 
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tanımlanan davranışları kazanması için desenlenmelidir. İçerik, 

madde veya çerçeve adı verilen, birbirine bağlı küçük adımlar 

şekli~de takdim edilmektedir. Öğrenci her maddedeki davranışı 

kazandıkça ödüllendirilmektedir. Öğrencinin cevabı, öğrenme sü

r~cinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Öğrenci, 

kendi cevabını kendisi inşa etmektedir. Programın görevi, oluş

turduğu kabul edilen cevapları kazanmasını temin etmektedir. 

Çok kısa adımlar ve kolay sorulara yönelten ipucu ve ayrıntılı 

açıklama, programın temel niteliği durumundadır. Bu programlama 

t~rzı, şartıandırma modelinin eğitsel maksatlarla kullanılmaya 

uygun olduğu varsayımına dayanmakta ve kullanılan teknikler bu 

modelden çıkartılmaktadır. (Alkan, 1977, s:259). 

Skinner'e göre cevabı güçlendirme programlamanın temel ta

şıdır. Zira istenen cevap buna göre biçimlenmektedir. 

Otomatik öğretimde ipucu niteliğindeki bilgilerin giderek 

azaltılması bir tekniktir. 

Skinner öğretimde küçük basamakların ve birleştirici araç

ların kullanılmasını salık vermektedir. Çünkü ona göre öğretim 

davranışın yeni bir uyarıcıya geçirilmesidir. (Stolurow, 1962, 

s:98). 

Programlı öğretim süreci içinde öğrenci birçok küçük uya

rıcı-tepki adımlarından geçirilmektedir. Yani öğrenciye; 

a) Bilgiler küçük adımlar halinde verilmekte, 

b) Her adımda öğrencinin etkin tepkide bulunması sağlan

makta, 

c) Sonuçlar hemen bildirilerek geri besleme sağlanmakta, 

d) Öğrenci hızını kendisi tayin etmekte, 
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e) Sorular,doğrutcevaplandırılacak şekilde düzenlenmek-

tedir. 

Dallara Ayrılan Program Modeli 

Doğrusal programlama, öğrenme prensiplerine dayalı blarak 

geliştirilmesine karşın, dallara ayrılan program, öğretme prensi

bine dayanır. Bu modelin öncüsü olan Crowder, öğretimin bir ileti

şim süreci olduğru savunmakta ve öğrenmeyi birkaç genelleme 

ile halledilemeyecek kadar ince ve değişebilir bir süreç olarak 

gÔrmektedir. Dolayısıyla dikkati, öğretmen (yani programcı) ve 

öğrenci arasındaki iletişimin geliştirilmesi üzerinde toplamak

tadır. Crawder'e göre istenen birsonuca emin olarak ulaşmak 

için bu sonucu sağlayacak araçlara sahip olunmalı ve bu sap-

tamaya dayanarak gerekli tedbirler alınmalıdır. (Külahçı, 1985, 

s:16 ; Pipe, 1968, s:22) .. Crowder, böyle yanılmayan süreçlerin elde 

edilebileceğine inanmadığı için sonuca ulaşıldığını saptayacak 

araçlara güvenmektedir. 

Dallara ayrılan program modelinde öğrenciye kazandırıla

cak içerik maddeler halinde sunulmaktadır. Bu maddeler bilgi, 

bilginin öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin soru ve soruya ilişkin 

cevap seçeneği ögelerinden oluşmaktadır. Öğrenci önce sunulan bil

giyi okumakta, sonra bu bilgiye ilişkin olarak kendisine soru 

yöneltilmektedir. Öğrenci sorunun cevabını aynı madde içinde 

seçenekler halinde verilmiş cevaplardan birini seçerek vermek 

durumundadır. Yapılan cevap seçimine göre öğrenci farklı yönlere 

gönderilmekte ve burada kendisine yapmış olduğu cevap seçimi 
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hakkında bilgi verilmektedir. Eğer verilmiş olan cevap doğru ise, 

bu durum kendisine uygun bir ifadeyle bildirilmekte ve yeni bilgi 

bu bilgiye ilişkin yeni soru yöneltilmektedir. Eğer öğrencinin 

seçmiş olduğu cevap seçeneği yanlış ise,niçin yanlışlık yaptığı 

hakkında kendisine bilgi verilmekte ve yine baş tarafa gönderi-

lip aynı yeri dikkatle okuması ve yeniden cevap vermesi istenmek-

tedir. 

Dallara ayrılan program modelinde maddelere yöneltilen 

sorulara sürekli olarak doğru cevap verebilen öğrencinin ilerle-

mesi doğrusal programdaki gibi ol~tadır.Cevap seçmedeki ' -. 

yanlış nedeniyle öğrenci pmgraıda farklı yönlere yönel tilmekte 

ve bu nedenle programa "dallara ayrılan program" denilmektedir. 

Bu modelde de her öğrenci kendi bireysel hızına göre ilerlemek-

tedir. Verilen cevaplar arasında doğru olanın seçilmesi yönünde 

uğraş gösterilmesi nedeniyle bu program modeline bazen "çoktan 

seçmeli program"da denilmektedir. (Hızal, 1982, s:34). 

Crowder'e göre, bir programda öğretme düzeni öğrencilerin 

öğrenme davranışlarındaki bireysel farkları dikkate alacak şekil-

de esnek olmalıdır. Buna göre geliştirilecek öğretim düzeninde 

ise çeşitli öğretim maddeleri ve basamakları ile çeşitli basamak 

serileri yer almalıdır. Böylece öğrenci, programda kabiliyetine 

uygun seriyi seçerek onun üzerinde çalışır. (Alkan, 1977, s:258). 

Dallara ayrılan programda öğrencinin ilerlemesi ve kont-

rolü, seçenekli sorularla sağlanmaktadır. Bu model, hataları teş-

his etmek ve düzeltmek amacıyla geliştirildiğinden seçenekli so-

rular programda önemli yer tutmaktadır. Crowder'a göre hataları 

elimine etmek pratik değildir; çünkü kabiliyet ve bilgiden do-
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layı öğrenciler arasında meydana gelen bireysel farklılıklar ön-

lenemeyecektir. Bu durumda hataları önlemek için materyalin çok 

kOçOk ~arçalara ayrılması ve kçok basit soruların sorulması ge-

rekecektir. Bu da ileri dOzeydeki öğrenciler için hem sıkıcı, 

hem de zaman kaybı olacaktır. Buna karşın seçenekli sorular yo-

lu ile çabuk öğrenen öğrenciler ,sa:Ece progranlı rra::tl:!lerri okumakla 

yetineceklerinden daha hızlı ilerleyecek, ağır öğrenenler için de 

yan programlar ile açıklarını kapatma şansını bulabileceklerdir. 

Bu nedenle, dallara ayrılan program modeli daha esnek bir yapıya 

sahip olacaktır. (KOlahçı, 1985, s:16). 
' / 

Doğrusal ve dallara ayrılan program modelleri arasında 

göze çarpan ayrılık maddelerin hacminde gözOkmektedir. Doğ-

rusal program modelinde maddeler çok kOçOktOr. Doğrusal program 

modeli ile dallara ayrılan program modeli arasındaki diğer bir 

ayrılık . dacevap verme biçiminde ortaya çıkmaktadır. Doğrusal 

programda hazır cevaplardan uygun olanı seçilmektedir. Doğru 

cevapların yerleri bakımından da program modelleri arasında ~y-

r} rı lık vardır. Doğrusal programda cevap ya soru ile aynı sayfada 

olup, bir başka maddenin uygun bir yerindedir veya soru ayrı say-

fadadır. Dallara ayrılan program modelinde ise maddelerin ve ce-

vapların sırası karıştırılmıştır. Bu karışıklığı ifade etmek için 

programın yazıldığı kitaba "karışık-dOzensiz" kitap ismi veril-

mektedir. (Hızal, 1982, s:33-34-35). 

KArms Program Modeli 

Yaşar' ın Ro:nıisz:!].ıBki 'den ( )Ektı3rtJığıR6 görej karma program 

modeli, doğrusal program modeli ile dallara ayrılan program mo-

delinin birarada kullanılabileceği görOşOnden ortaya çıkmıştır. 
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Bu programda her madde için, en uygun düşen program modeli ter-

cih edilmektedir ( 1988, s:29), Bu yüzden karma program, 

ô~retiiecek materyalin ôzelli~ine uygun daha esnek programların 

geliştirilmesine olanak tanımaktadır- (Külahçı, 1985, s: 18; 

Ya~ar, 1988, s:29). 

Programlı Ö~retim Yönteminde 

Program Hazırlama 

Program hazırlama çalışmaları üç ana aşamada gerçekleşti

rilir. Bu aşamalar; a) Hazırlık, b) Yazma, c) Deneme (sınama) 

(Pipe, 1968, s:26). 

Hazırlık aşaması, programlanacak konunun seçilmesi ile 

başlamaktadır. Bu aşamada yapılacak ikinci iş, programın uygu

lanaca~ı öğrenci grubunun tanınmasıdır. Hazırlık aşamasında ya

pılacak çalışmaların en önemlisi amaçların tanımlanmasıdır. 

Programcı, program yazmaya başlamadan ônce, programlı ôğretim 

yöntemiyle gerçekleştirilecek öğrenme sonucunda öğrencilerin ne 

gibi bilgi ve becerilere sahip olacaklarını kesin ve açık ola

rak bilmek zorundadır. Amaçlar, ôğrenme sonunda kazanılması 

umulan çıkış öavranış1arıdır .• Öğrencilerin saptanan amaçlara ula

şıp ulaşmadıklarını kontrol etmek amacı ile hazırlanan sontest 

amaçların hazırlanmasından sonra yapılacak bir diğer önemli ça

lışmadır (Hızal, 1982, s:35-36). 

Hazırlık aşamasında yapılması gereken son çalışma, prog

ramlanacak içeriğin analize tabi tutulması ve bu analiz ile or

taya çıkan ögelerin belli teknikiere göre düzenlenmesidir. Bu 
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tekniklerden en çok bilinenleri kural-örnek (ruleg), örnek-kural 

(egrule) ve davranışsal analiz teknikleridir. Kural-örnek tekni

ği, önce kuralın, daha sonra kuralla ilgili örneklerin verilmesi

ni gerektirmektedir. Kural-örnek tekniğinde her programlı madde, 

bir kural ya da örnek verilerek oluşturulmaktadır. Örnek-kural 

tekniğine göre yapılan programlamada ise, kural-örnek tekniğin

deki uygulamanın aksine, önce örnek verilmekte daha sonra da ku

ral sunulmaktadır (Yaşar, 1988, s:31). 

Davranış analizi tekniğinde, program içeriğini oluşturan 

kav~amlar en ayrıntılı şekilde analiz edilmektedir. Bu teknikle 

programlanacak konuya ilişkin içerik ilk önce beş ile yirmi anah

tar kavramla sınırlanmakta, her anahtar kavram kırmızı bir karta 

kaydedilip sıraya konmaktadır. Daha sonra her kırmızı kart tekrar 

ele alınmakta, her karttaki kavramın içerdiği diğer kavramlar 

sarı kartlar üzerine yazılıp sıraya konulmakta, sarı kartlar 

tekrar ele alınıp, herbir kavramın içerdiği alt kavramlar mavi 

kartlar üzerine geçirilmektedir. Bu mavi karUar üzerindeki 

kavramlar programlanacak içeriğin atomlarını oluşturan en küçük 

kavramlardır. Bu şekilde düzenlenen kavramların programlı mater

yalde izleyeceği yol doğal olarak en basit kavramlardan en kar~ 

maşık kavrarnlara doğru bir yol izlemektedir (Hızal, 1982, s:37). 

Hazırlık aşamasında yapılacak en son iş programlanacak 

olan konunun hangi program modeline göre yazılacağının kararlaş

tırılmasıdır ... (Hız al, 1982, s: 38). 

Hazırlık aşamasındaki işlemler tamamlandıktan sonra prog

ramlı öğretim materyalinin yazılmasına geçilmektedir. Program 

yazımına tanıtma yazısıyla başlanmalıdır. Tanıtma yazısı, 
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hazırlanan programın kimlere yönelik olduğunu, programı kullanır

ken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Programlı 

maddel~r yazılırken kullanılacak dil, programlı materyalin uygu

lanacağı öğrenciler için açık ve anlaşılır olmalıdır. 

Yaşar'ın Klaus'dan aktardığına göre, program hazırlanır

ken uyulması gereken kurallar şunlardır: 

a) Programlı maddeler öğrencinin öğrenme sürecine etkin 

katılımını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. 

b) Her madde uygun ipucu vermelidir. 

c) Madde uygun bir bağlam içinde düzgün bir ifade ile 

sunulmalıdır. 

d) Bilgiler küçük adımlarla sunulmalıdır. 

e) Programcı konuya hakim olmalı ancak, fazla ayrıntıya 

girmeksizin ilgili konunun öğretimini yapmalıdır. 

f) Programlı maddeler ilgili cevabı çağ~ıştıracak biçimde 

düzenlenmelidir. 

g) Her maddede yalnızca bir gerçeğin sunulmasına özen 

gösterilmelidir (1988, s:33). 

Programlı öğretimde hazırlık ve yazma aşamaları tamamlan

dıktan sonra programın taslak olarak yazılması gerçekleştirilir. 

Sıra deneme aşamasına gelmiştir. Programdaki aksayan yönlerin 

belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için hazırlanan prog

ramlı materyalin önce öğrenciler üzerinde denenmesi gerekmekte

dir. Bu deneme sonucunda öğrencilerden sözlü ve yazılı olarak 

alınan görüşler ışığında ya programa yeni maddeler eklenmekte 

ya da eksik maddeler düzeltilmektedir. Programlı materyal üze

rinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, materyal 10-15 ki-
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şilik başka bir öğrenci grubu üzerinde tekrar denenmekte, deneme 

sonrasında program tekrar gözden geçirilerek, son inceleme 

için kÖnu uzmanına verilmektedir. Uzmanın incelemesinden sonra 

programlı materyal uygulamaya hazır hale gelmektedir (Hızal, 

19~2, s:39; Yaşar, 1988, s:34). 

Programlı ~ğretim Yönteminin Yararları 

Programlı öğretim programlı ders kitaplarıyla veya öğre

tim•makineleriyle uygulanan bir öğretim metodudur. Çeşitli araç

larla uygulanan programlı öğretim öğrenme sürecinde şu yararları 

sağlar: 

a) Yorucu alıştırmalar üzerinde zaman ve enerji kaybedil-

mesine engel olur. 

b) Hazırlanmamış öğrenci üzerinde zaman kaybettirmez. 

c) Anıaşılmayan kısımların kolayca keşfedilmesini sağlar. 

d) ~ğrenme süresini ortalama olarak %50 kadar kısaltır. 

e) Geleneksel öğretimde o/~0 olan öğrencinin derslerle 

ilgilenme ve katılma süresini hemen hemen %100'e çı

kartır. 

f) ~ğrenci başarısını arttırır. 

g) ~ğrencilerin özel sorunlarını azaltır. 

h) Bireysel farkları iyice ortaya çıkarır. 

ı) ~ğrencinin moralini ve ilgisini arttırır. 

i) ~ğrenciye bireysel yeteneklerine göre ilerleme olanağı 

verir. 
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j) Çeşitli nedenlerle birkaç gün okula gelerneyen öğren

cilere kendi kendine çalışarak arkadaşlarına yetişme 

olanağı sağlar. 

k) En karmaşık konuları en etkin biçimde öğretebilir. 

1) Öğrenciyi çok iyi güdüler. 

m) Öğrencinin heyecan sorununu halleder. 

n) Ev ödevine ihtiyaç duyurmaz. 

o) Öğrenme sırasında soruları cevaplandırırken kopya 

çekmeyi önler. 

ö) Verilen cevapların doğru olup olmadığını derhal bildi

rir. 

p) Ayrıca sınav yapmaya ihtiyaç duyurmaz. (Foltz, 1964,s:70). 

Programlı Öğretim Yönteminin Sınırlılıkları 

1- Bütün disiplinlerin programlanması kolay olmamaktadır. 

2- Fazla parçalanma nedeniyle bireyin senteze gitmesini 

engellemektedir. 

3- Bireyler arasındaki etkileşimi azaltmaktadır. 

4- Araçlar pahalı olmakta, istenilen eleman bulunamamak~ 

tadır. 

5- Materyal hazırlanırken öğrenci gözönüne alınmamaktadır. 

6- Gereksinimiere yanıt verecek değişik programların hazır

lanmamış olması programın mevcut eğitim düzenine uygu

lanmasını güçleşti~mektedir. 



Programlı Öğretime mıişkin 

Araştırma Bulguları 
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Programlı öğretim yönteminin etkenliğine ilişkin pek çok 

ar~ştırma yapılmıştır. Schramm, yapılan 36 araştırmadan 18'inde 

geleneksel öğretimle programlı öğretim arasında fark bulunmadı-

ğını, 17'sinde ise programlı öğretimin daha etkili olduğunu, 

birinde ise geleneksel öğretimin daha başarılı çıktığını ifade 

etmektedir. Porter'in ikinci ve altıncı sınıflar düzeyinde imla 

konularını öğretmek için yaptığı araştırmada, programlı öğretim-, 

le öğrenen denekıerin anlamlı derecede daha yüksek başarı göster-

dikleri görülmüştür. Klaus ve Lumsdaine'nin lise düzeyinde fizik 

öğretiminde, programlı öğretim ile diğer yöntemleri karşılaştır-

mak amacıyla yaptıkları araştırmalar programlı öğretimin lehine 

çıkmıştır (Leslie, 1967, s:116-117). 

Programlı öğretime ilişkin Türkiye'de şimdiye kadar ancak 

beş kaynak Türçeye çevrilmiştir. Bunlar; Pipe'nin "Pratik Prog-

ramlama", Mager'in "Öğretim Amaçlarının Hazırlanması", Pocztar'ın 

"Programlı Öğretim", Popham ve Baker'in "Eğitim Durumlarının 

Saptanması" ve Yeamans'ın ''Eğitimde Projeksiyon Makinaları" adlı 

yapıtlarıdır. Yeamans'ın "Eğitimde Projeksiyon Makinaları" adlı 

yapıtı, ilk resimli doğrusal programlama materyali olması bakı-

mından ilgi çekicidir (Yeamans, 1987). 

Türkiye'de Hızal, ortaokul birinci sınıf düzeyinde mate-

matik öğretiminde programlı öğretim yönteminin etkenliği üzerine 

bir araştırma yapmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu model 

kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, programlı öğre-
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tim yöntemiyle ders gören denekıerin geleneksel yöntemle öğre

nenlere göre anlamlı derecede başarılı oldukları ortaya çık

mıştır.'(1982, s~86). 

Yine Türkiye'de Yaşar, Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı dü

zeyinde yabancı dil öğretiminde programlı öğretim yönteminin et

kililiği üzerine bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

programlı öğretimin yabancı dilde sözcüklerin öğretilmesinde et

kili olduğunu, ancak dilbilgisi becerisi ile genel dil başarısı

nın kazandırılmasında programlı öğretim yönetimi ile geleneksel 

yön~em arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır 

(1989, s.24). 

Özden ise, lise I.sınıf düzeyinde COğrafya öğretiminde 

programlı öğretim yönteminin etkililiğiüzerine bir araştırma 

yapmıştır. Araştırma sonucunda programlı öğretim yöntemiyle ders 

gören denekıerin geleneksel yöntemle öğrenenlere göre anlamlı 

derecede başarılı oldukları ortaya çıkmıştır (1988, s. ). 

İlgili literatür incelendiğinde, programlı öğretim yönte

minin değişik yönlerine ilişkin bulgular şöyle özetlenebilir~ 

* Programlı öğretim her düzeydeki bireylerin eğitiminde 

etken bir yöntemdir.· 

* Programlı öğretim belirli disiplinlerin öğretiminde etken 

bir yöntemdir. 

* Programlı öğretim hizmetöncesi ve hizmetiçi eğitiminde 

etkenlikle kullanılmaktadır. 

* Programlı öğretim yönteminin en fazla uygulandığı öğre

tim kadernesi ortaöğretimdir. 

* Programlı öğretim yönteminin öğretmen sorununa önemli 

katkısı vardır. 
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* Programlı öğretim yöntemi en az geleneksel yöntemler 

kadar etkendir. Bu yöntemle elde edilen bilgiler daha 

kalıcı olabilmektedir. 

* Programlı öğretim yöntemi diğer geleneksel yöntemlere 

oranla öğrenme zamanından da ekonomi sağlar. 

* Öğretmenler programlı öğretim yöntemini kullanmada is

teklidirler. 

* Öğrenciler programlı materyalin öğretmenle kullanılması

nı istemektedirler. 

* Öğrenme açısından daha az maddeden oluşan programlar 

daha çok sayıda maddeden oluşan programlardan daha et

kilidir (Hızal, 1982, s:43-46). 

Türkçe dilbilgisi öğretiminde daha verimli bir öğretme-öğ

renme ortamının oluşturulması ve daha işlevsel eğitim programla

rının geliştirilebilmesi için, öğretim yöntemlerinin etkililik 

derecelerini inceleyen deneysel araştırma bulgularına gereksinim 

duyulmaktadır. Bu araştırma; dp,bu gereksinmeden kaynaklanmış olup, 

problemi şöyle ifade edilmiştir: 

Problem Cümlesi 

Programlı öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yöntemi 

kıyaslandığında öğrencinin Türkçeyi kullanma becerisi bakımından 

hangisi daha etkilidir? 
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Alt Problemler 

A~aştırmanın genel olarak ifade edilen problemine çözUm 

getirmek amacıyla şu alt problemlere cevap aranmıştır. 

1- Programlı öğretim yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 

TUrkçe Dilbilgisi öğretimiyle geleneksel öğretim yöntemi uygulana-

rak gerçekleştirilen TUrkçe Dilbilgisi arasında öğrenci başarısı 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır? 

2- Programlı öğretim yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 

TUrkçe Dilbilgisi öğretimiyle geleneksel öğretim yöntemi uygulana-

' rak gerçekleştirilen TUrkçe Dilbilgisi öğretimi arasında öğrenmenin 

kalıcılığı bakımından anlamlı bir fark var mıdır? 

Önem 

Deneysel nitelikteki bu araştırma, eğitim teknolojisinde 

bir uygulama biçimi olan programlı öğretim yönteminin Ulkemizde 

TUrkçe Dilbilgisi öğretiminde kullanılıp kullanılmayacağını gös-

termesi bakımından önemlidir. Ayrıca, sonuç ve önerileri itiba-

riyle araştırmanın Ulkemizde daha etkin ve verimli bir TUrkçe 

Dilbilgisi öğretiminin oluşturulmasına katkıda bulunacağı, prog-

ramlı öğretim yöntemine ilişkin olarak yapılacak araştırmalarda, 

araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 

Denenceler 

Araştırmanın denenceleri aşağıdaki gibi saptanmıştır: 

1- Orta 1 dUzeyinde TUrkçe Dilbilgisi öğretiminde,programlı öğ-

retim yöntemiyle gerçekleştirilen öğretim: geleneksel öğretim yöntemi 
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uygulanarak gerçekleştirilen öğretimden daha etkilidir. 

2- Orta 1 düzeyinde Türkçe Dilbilgisi öğretiminde, programlı 

öğretim yöntemiyle gerçekleştirilen öğretim; geleneksel öğretim yön

temi uygulanarak gerçekleştirilen öğretimden daha kalıcıdır. 

Sayıltılar 

Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibi saptanmıştır: 

1- Araştırmavı uygulayan öğretmen, araştırmacının kendisine 

ilet~iği yönergeye aynen uymuştur. 

2- Araştırma konusu ile ilgili olarak başvurulan uzmanların 

görüşleri doğrudur. 

3- Araştırmanın yürütülmesinde yardımcı ··olan öğretmen her 

iki grupta da farklı ve yanlı davranışlarda bulunmı:ımıştır. 

4- Deneme ve kontrol gruplarının başarılarını değerlendirme

de başvurulan araçlar geçerli ve güvenilirdir. 

Sınırlılıklar 

1- Bu araştırma; A.Birkan - S.Aykun - İ.İleri - R.Gökyayla 

tarafından yazılan orta dereceli okullarda dilbilgisi dersinde 

okutulan "Ortaokullarda Dilbilgisi Dersleri 6" isimli kitabın 

"İsim" ünitesi ile sınırlıdır. 

2- Araştırmaya ilişkin çalışmalara 1988-1989 öğretim yılı 

bahar döneminde başlanmış, uygulama çalışmaları ise 1989-1990 öğ

retim yılı güz döneminde tamamlanmıştır. 

3- Araştırma, 1989-1990 öğretim yılında TepEbaşı Ortaokulu'n

da Orta I sınıfında öğrenim gören toplam 58 öğrenci ile sınırlıdır. 



38 

;Tanımlar 

Eğitim: İnsan davranışlarında belli amaçlara göre deği-

şiklik oluşturulmasıdır, (Fidan, 1986, s:3). 

Öğretim: Bireyde davranış değişikligini oluşturmak amacıyla 

yapılan faaliyetlerin tümü (Çilenti, 1984, s:13). 

Öğrenme: Yaşantı ürünü ve az çok kalıcı izli davranış de-

ğişikliği (Oğuzhan, 1981,s:118). 

Eğitim Teknolojisi: Davranış bilimlerinin iletişim ve öğ-

renmeyle ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşı-
• 

labilir insangücünü ve insangücü dışı kaynakları uygun yöntem ve 

tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp sonuçları değerlendire-

rek bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yolarını incele-

yen bilim dalı. (Çilenti, 1984, s:29)-

Programlı Öğretim: Bir öğrencinin davranışsal amaçlara 

ulaşmasına yardım etmek üzere deneysel olarak geliştirilmiş öğ-

renme tekniklerinin sistematik olarak uygulanmasıyla desenlenmiş 

bir süreçtir. (Alkan, 1977, s:246). 

Geleneksel Öğretim: Öğretmenin düz anlatım yönteminden 

başka hiç bir yöntem, yazı tahtasından başka hiç bir görsel aracı 

kullanmadan yaptığı öğretim. 

Deney Grubu: Programlı öğretim materyalinin hazırlanarak 

öğretimin yapıldığı grup. 

Kontrol Grubu: Geleneksel öğretim yöntemi uygulanarak öğ-

retimin yapıldığı grup. 



BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma modeli, evren ve 

örneklem, veri toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlen

mesi ve yorumlanmasında kullanılan istatistiksel yöntem ve teknik

ler açıklanmaktadır. 

Araı:ş:tırma Modeli 

Türkçe Dilbilgisi öğretiminde, programlı öğretim yöntemi

nin etkililiğini ölçmeye yönelik olarak yapılan bu araştırma, 

gerçek deneme modellerinden Öntest-Sontest kontrol gruplu modele 

göre desenlenmiş ve deneysel olarak alanda gerçekleştirilmiştir. 

Öntest-Sontest kontrol gruplu modelde, yansız atama ile 

oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, diğeri 

kontrol grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi 

ve deney sonrası ölçmeler yapılır. (Karasar, 1986, s:102). 

Araştırmada kullanılan öntest-sontest kontrol gruplu mo

delin simgesel görünümü aşağıdaki gibidir: 

R X 

R 
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Tablodaki simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir. 

G
1
= Deney Grubu 

G = Kont~ol Grubu 
2 

R= Grupların Oluşturulmasındaki Yansızlık 
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X= Bağımsız Değişken (Bu araştırmanın bağımsız değişkeni programlı 

öğretimdir) 

D= Ölçme 

Evren ve Örneklem 

' Deneysel nitelikteki bu araştırmanın evrenini Eskişehir 

Tepebaşı Ortaokulu, araştırmanın örneklemini ise 1989-1990 öğ-

retim yılında Tepebaşı Ortaokulu I/A ve I/F sınıfıarına devam 

eden öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırma için Tepebaşı Ortaokulunun seçilmesinin nedeni 

bu okulun sosyo-ekonomik düzey bakımından birbirine yakın aile-

lerin çocuklarının devam ettiği bir okul olmasıdır. Bu okula da-

ha çok işçi ve memur ailelerinin çocukları devam etmektedir. 

Araştırmada, öğretmen faktörünün eşit olması düşüncesiy-

le denekıerin bulunduğu sınıflar aynı öğretmenin okuttuğu şubE-

ler arasından seçilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği okul-

da sadece I/A ve I/F şubelerinde aynı öğretmen ders vermektedir. 

Bu nedenle yansız atama yöntemiyle I/A sınıfı deney, I/F sınıfı 

ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 
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Programlı Materyalin Hazırlanması 

Programlı öğretim yöntemine göre materyalin hazırlanması, 

1) Hazırlık, 2) Yazma, 3) Deneme olmak üzere üç ana aşamada ger

çe~leştirilir (Hızal, 1982, s:69). 

Bu araştırmada kullanılan programlı materyalin hazırlanma

sında da bu ilkeye uyulmuştur. Aşağıda her aşamada gerçekleştiri

len etkinlikler açıklanmıştır. 

1) Hazırlık 

Öğrencilerin özellikle dilbilgisi derslerine karşı istekli 

olmamaları, dilbilgisi dersinin programlı öğretim yöntemi ile 

sunulmasının daha etkili olacağı düşüncesini doğurmuştur. 

İlk iş olarak programlanacak ünitenin seçimi yapılmıştır. 

Ünite olarak "İsim" ünitesi seçilmiştir. Araştırmanın yapılacağı 

okulda görevli Türkçe öğretmenleri ile yapılan görüşmede, öğret

menler ilköğretim süresince isimünitesinin işlenmesine rağmen, 

öğrencilerin isim ünitesini öğrenmede güçlük çektiklerini be

lirtmişlerdir. Programlanacak ünitenin seçilmesi sırasında 

1989-1990 öğretim yılında orta birinci sınıf Türkçe ders i yıllık 

planı sağlanarak bu planda birinci dönemde işlenecek üniteler 

incelenmiştir. "İsim" ünitesinin programlanması kararlaştırıla

rak ünitenin davranış analizi yapılmış ve ünitedeki hedef ve he

def davranışlar belirlenmiştir. (Ek-2) 

Hedefler belirlendikten sonra, hem öntest hem d~ sontest 

olarak kullanılan olansınama aracı hazırlanmıştır. Sınama aracı 

belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldı~Inı saptamak için gelişti~ 

rilmiştir. (Ek-3) 
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Programlı materyalin gerçekleştirilmesinde "Do§rusal Prog

ram Modeli" benimsenmiştir. Geleneksel B§retim yBntemine alışmış 

B§rencilerin, de§işik bir B§retim yBntemi olarak programlı B§re

tim ile karşılaştıklarında doğrusal program modeline daha kolay 

uy~m sa§layaca§ı düşünülmüştür. Bunun yanısıra bu modelde mater

yal hazırlamanın daha kolay olaca§ı düşüncesi, bu modelin seçil

mesinde etkin olmuştur. 

2) Yazma 

Programlı B§retim materyalinin hazırlanmasında ikinci ba

samak yazma aşamasıdır. Yazma aşamasına programlı materyalin na

sıl kullanılacağına ilişkin bir açıklama yazısı ile başlanmıştır. 

Bu açıklamada yBntem kısaca tanıtılarak, materyalden etkili bir 

şekilde nasıl yararlanılaca§ı belirtilmiştir. 

Programda içerik programlı maddeler halinde Bğrenciye sunul

muştur. İçeri§in programlanmasında genellikle kural~nek(ruleg) 

tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknikte her programlı madde 

çok az bilgi, bilgiyi pekiştirici Brnek ve bilginin Bğrenilip 

Bğrenilmediğini kontrol etmek için bir soru bulunur. Ö§rencinin 

ne yapması gerektiğini belirten yBnergeden sonra bir sonraki so

runun do§ru cevabı bildirilmiştir. Materyal hazırlanırken kullanı

lan dilin anlaşılır olmasına, bilgiyi pekiştirici Brneklerin Bğ

rencilerin daha aneeden bildi§i konulardan seçilmesine dikkat 

edilmiştir. 

Ayrıca bilginin daha iyi kavranmasına olanak vermek için 

zaman zaman alıştırmalara yer verilmiştir. İçeri§in sunulmasında 

kontrol grubundaki Bğrencilerin izlediği kitaba ba§lı kalınmıştır. 

İçerik 50 madde halinde öğrencilere sunulmuştur. 
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Hazırlanan programlı materyal konu uzmanının incelemesine 

sunulmuştur. Konu uzmanının eleştirileri doğrultusunda programlı 

materyal :.yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra materyal araştırma-

nın gerçekleştirildiği ve diğer okullardaki Türkçe öğretmenleri-

nin görüşlerine sunulmuştur. Bu öğretmenler materyali, bilgilerin 

doğruluğu, bilgilerin veriliş sırası ve anlatım dilinin uygunluğu 

bakımından incelemişlerdir. İnceleme sonunda getirilen öneriler 

ışığında ilk taslak oluşturulmuştur. 

3) Deneme 
' 

Programlı materyalin hazırlanmasında üçüncü basamak olan 

deneme .aşamasını gerçekleştirmek için materyal araştırmanın 

yapılacağı okul dışında başka bir okulda yansız atama yolu ile 

seçilen 12 öğrenci üzerinde denenmiştir. Daha sonra bu 12 öğren-

ciden, materyalin dili, anlatım sırası ve örnekleri hakkında 

görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerin doğrultusunda gerekli düzelt-

meler yapılarak materyal tekrar aynı öğrencilere uygulanmıştır. 

Denekler 50 soruyu 45 dakikada tamamlamışlardır. Daha son-

ra materyal daktilo ile yazılarak teksir yöntemiyle çoğaltılmış 

ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Sınama Aracı 

Deneysel olarak gerçekleştirilen bu araştırmada öntest ve 

sontest olarak kullanılmak üzere sınama aracı hazırlanmıştır. 

"İsim" ünitesinin davranış analizi ile belirlenen hedeflere öğ-

rencilerin ne ölçüde ulaştığını belirlemek amacıyla 30 maddelik 

bir test hazırlanmıştır. 
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Deney ve kontrol gruplarının antest, sontest ve kalıcılık 

testi puanlarını elde etmek amacıyla hazırlanan bu ôlçme aracının 

kapsam geçerliğine ilişkin olarak uzman gôrüşüne başvurulmuş ve şu 

sonuçlar elde edilmiştir. 

1- Sınama aracındaki her maddenin orta I.sınıf Türkçe Dilbil

gisi dersi "İsim" ünitesiyle ilişkilidir. 

2- Sınama aracı "İsim" ünitesindeki hedef davranışlarını 

kapsamaktadır. 

3- Sınama aracındaki maddelerin genel olarak açık seçik 

ve a~aşılır olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sınama aracının güvenirliğine ilişkin olarak yapılan ça-. 

lışmada, sınama aracı uygulandıktan sonra bir testin iki eşdeğer 

yarıya bôlünmesi yôntemiyle önce yarı testin güvenirliği hesap

lanmış, daha sonra Epearman-Brown formülünden yararlanılarak tes

tin bütününün güvenirliği hesaplanmış.ve testin güvenirlik katsayı

sı 0.63 olarak bulunmuştur. 

~ğretimde Yararlanılan Kaynaklar 

Deneysel olarak alanda gerçekleştirilen bU araştırmada 

öğretiminin gerçekleştirilmesinde programlı materyal, ders kitabı 

ve öğretmen olmak üzere üç kaynaktan yararlanılmıştır. 

Programlı Materyal 

Teksir yöntemi ile çoğaltılan programlı ünite 21X30 cm. 

boyutunda ve 21 sayfadan oluşmaktadır. Kitapçığın ilk iki sayfa

sı materyalin nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamaya ayrılmış

tır. 50 programlı maddeden oluşan kitapçık deney grubu öğrenci-
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lerine dağıtılmıştır. Ayrıca hazırlanan kitapçığın içinde öğ

rencilerin bu ünitenin işlenmesinden sonra kazanmaları gereken 

davranişlar belirtilmiştir. Öğrencilere programlı materyal dı

şında cevap gizleyici olarak 7X16cm. boyutunda kartonlar dağı

tı~mıştır. Programlı maddeler halinde hazırlanan materyalde, 

her maddede. bir miktar bilgi sunulmakta, bilgiyi pekiştirici 

bir örnek verilmekte, daha sonra ise öğrencinin eksik bırakılan 

bir cümleyi tamamlamaları istenmektedir. (Ek-4) 

Daha sonra ise öğrenci için bir yönerge bulunmaktadır. 

Öğ~enci verdiği cevap ile bir sonraki maddenin sol üst köşesine 

yazılmış olan doğru cevabı karşılaştırmakta, verdiği cevap doğru 

ise bir sonraki maddeye geçnekte, eğer veidiği cevap yanlış ise 

bilgiyi yeniden okumakta ve soruyu tekrar cevaplamaktadır. 

Ders Kitabı 

Kontrol grubunun okuduğu "Ortaokullarda Dilbilgisi Ders

leri 6" isimli kitap; Abdullah Birkan - Saffet Aykun - İlhan İleri

Recep Gökyayla tarafından yazılmış ve Ders Kitapları Anonim Şir

keti tarafından 1989 yılında basılmıştır. Kitap 159 sayfadan 

oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından "Programlı Öğretim Mater

yali'' haline getirilen "İSİM" ünitesi adı geçen kitapta 6 sayfa

dan oluşmaktadır. 

Öğretmen 

Araştırmaya katılan öğretmen 1980 yılında İstanbul Atatürk 

Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olmuş, 1986 yılına kadar 

İzmir'de görev yapmıştır. İçel Hizmetiçi Eğitim Merkezinde dört 
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aylık hizmetiçi eğitim programına katılmış ve sertifika almıştır. 

1986 yılından bu yana da Eskişehir Tepebaşı Ortaokulu'nda görev 

yapmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmene, araştırma konusu ve araş

tıFmanın nasıl . yürütüleceği'ne i lişkin bilgilehdiTilerek, programlı 

öğretim konusunda aydınlatılmıştır. 

Uygulama 

Araştırmanın deneysel olarak gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli izinler alındıktan sonra, araştırmanın uygulamasına ge

çilmiştir. Uygulama Eskişehir Tepebaşı Ortaokulu'nda 1989-1990 

öğretim yılında Aralık ayının. ikinci haftasında gerçekleştiril

miştir. 

Ünitenin işlenmesinden önce ön test ve sontest 

olarak hazırlanansınama aracı, öntest olarak öğrencilere uygu

lanmıştır. Öntest uygulaması sırasında deney grubunda 29 kişi 

olması nedeniyle kontrol grubu kapsamına da 29 kişi alınmış

tır. 

Ünitenin işlenmesinden önce öğrencilere verilen öntest 

öğrencilerin giriş düzeylerini saptamak için uygulanmıştır. 

Kontrol ve deney gruplarına uygulanan öntestten sonra ünite, 

araştırmaya katılan öğretmen tarafından kontrol grubunda gelenek

sel öğretim yöntemiyle, deney grubunda ise programlı öğretim 

yöntemiyle işlenmiştir. Ünitenin işlenmesi tamamlandıktan sonra 

her iki gruba da sontest uygulanmıştır. 
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Uygulamanın nasıl gerçekleştirildiği, kısaca şu şekilde 

açıklanabilir : 

Uygulamaya kontrol grubunda öntestin verilmesi ile başlan

mış, daha sonra araştırmaya katılan öğretmen geleneksel öğretim 

yör:ıtemi yle ün i te 'yi. J;Ş]emeye haş1 arnıştır. Öğretmen dersin iş-

lenişi sırasında daha önce adı geçen ders kitabını ve seyrek 

olarak da yazı tahtasını kullanmış, ünitenin işlenişi sırasın-

da öğrencilere ünite llE ilgili örnek cümleler vermiştir. Ayrıca 

öğrencilerin ünite ile ilgili olarak kendisine yönelttiği sorula

rı pevaplandırmıştır. Kontrol grubunda ünitenm.işlenişi iki ders 

saatini almış ve dersin bitiminin hemen sonunda sontest uygu

lanmıştır. 

Deney grubundaki uygulamada ise; öğrencilere kontrol gru

buna uygulanan öntestin aynısı verilmiş, daha sonra öğrencilere 

hazırlanan ~mlı öğretim materyali ve cevap gizleyici karton

lar dağı tılmıştır. '• Q':Jrenciler önce materyalin başında açıklama 

sayfasını okumuşlar, daha sonra programlı maddeleri incelemeye 

başlamışlardır. Bu inceleme sırasında öğrenciler kendilerine ve

rilen cevap gizleyici kartonu tek bir madde açığa çıkacak şe

kilde materyalin üzerinde kullanmışlardır. Materyalin kullanıl

ması sırasında öğrenciler maddede verilen bilgiyi, bilgiyi pe

kiştirici örneği okuyup, daha sonra bu bilginin öğrenilip öğre

nilmediğine ilişkin kendisine yöneltilen cümleyi okumakta ve 

kendi düşüncesine göre cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile doldurmakta, verdiği cevabın doğru olup olmadığını kontrol 

etmek için cevap gizleyici olarak kullandığı kartonu aşağı doğru 

kaydırarak bir sonraki mEddenin sol üst köşesindeki doğru cevabı 
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görmektedir. Eğer cümlede boş bırakılan yeri doğru olarak cevap

lamışsa bir sonraki maddeye geçmektedir. Cümleyi yanlış şekilde 

cevaplaması halinde, maddede verilen bilgiyi ve pekiştirici ör

neği tekrar incelemekte ve kendi çabası ile doğru cevabı bul

duk~an sonra bir sonraki maddeye geçmektedir. Deney grubunda 

uygulanan programlı öğretim yöntemiyle her öğrenci kendi Bğrenme 

hızına göre ilerleme olanağı bulmuştur. Ünitenin işlerTlESi sıra

sında deney grubuna da kontrol grubuna verilen iki ders saatlik 

süre verilmiş fakat deney grubundaki öğrenciler 60 dakikada 

proQramlı materyali incelerneyi bitirrrıişlerdir. İnceleme so

nunda deney grubundaki öğrencilere hemen sontest verilmiştir. 

Araştırmanır uygulaması sonunda edinilen izleniml~re göre; 

deney grubundaki öğrenciler hazırlanan programlı öğretim materya

lini ilginç bulmuşlar, pekiştirici örneklerin fazla olmasının üni

teyi daha iyi kavrarnalarına olanak sağladığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca kontrol ve deney gruplarına ünitenin işlenmesi için iki 

ders saatlik süre verilmesine rağmen, deney grubundaki öğrenci

ler ünitenin işlenınesini daha kısa sürede bitirmişlerdir. 

Deney ve kontrol gruplarına 15 gün sonra, öntest ve 

sontest olarak uygulanan sınama aracı, hangi öğretim yönteminin 

öğrenmede daha kalıcı bir etki sağladığını sınamak amacıyla tek

rar uygulanmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan veriler,öğrenciye uygulanan öntest 

sontest ve kalıcılık testi puanlarından oluşmaktadır. 
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Verilerin ÇôzUmU 

Deney ve kontrol gruplarına ilişkin ôntest ve sontest 

puanları elde edildikten sonra verilerin analizine geçilmiştir. 

Casio 1200 makine kullanılarak gerçekleştirilen verilerin anali

zi şu sıraya gôre yapılmıştır: 

a) Deney ve kontrol gruplarının ôntest puanlarının 

aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı, 

b) Deney grubu ôntest ve sontest puanlarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı, 

c) Kontrol grubu ôntest ve sontest puanlarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı, 

d) Deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarının arit

metik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı, 

"t" testi ile sınanmış ve anlamlılık dUzeyi olarak 0.05 alın

mıştır. 

Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin olarak da sontest puanları 

ile kalıcılık testi puanıarına korelasyon tekniği uygulanmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarındaki denekıerin birebir eşieş

tirilmesi gerçekleştirilmediği için deney ve kontrol grubunun 

istatistiksel hesaplamalarında bağlantısız çift ôrneklem yön

temine başvurulmuştur. 
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Bağlantısız gruplar arasındaki karşılaştırmalarda anlam-

lılık testleri için 

SHF= Ss 

formülü kullanıJmıştır. Formüldeki standart sapma değeri ise 

şu şekilde hesaplanmı~tır. 

Ss= 

Bağlantılı gruplar arasındaki karşılaştırmalarda anlam-

lılık testi için de, 

d 
t= ----

formülü kullanılmıştır. 

Öğrenmenin kalıcılığını test etmek amacıyla deney ve kont-

rol gruplarının sontest puanları ile kalıcılık testi puanıarına 

da Pearson Çarpım Momentleri Korelasyon Katsayısı formülü uygu-

lanmıştır. 

r= ---------------------



BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölürrde, araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara ve bul-

guların ışığında yorumlara yer verilmiştir. 

Araştırmaya ilişkin bulgular ve yorumlar aşağıdaki biçimde 

düzenlenmiştir. 

a) Deney ve kontrol gruplarının öntest uygulamasından 

elde edilen bulgular. 

b) Deney grubunun: öntest ve sontest uygulamasından elde 

edilen bulgular. 

c) Kontrol grubunun öntest ve sontest uygulamasından 

elde edilen bulgular. 

d) Deney ve kontrol gruplarının sontest uygulamasından 

elde edilen bulgular. 

e) Deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi uygulama-

sından elde edilen bulgular. 

Gruplara ilişkin olarak tablolarda verilen veriler ifa-

de edilirken aşağıdaki simgeler kullanılmıştır. 

x= Aritmetik Ortalama 

Ss=Standart Sapma 

n=Denek Sayısı 

Sd=Serbestlik Derecesi 

th = Hesaplanan t Değeri 
es 
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ttab= t Tablosunda Okunan Değer 

xönT - xsonT= Aritmetik Ortalamalar Arasındaki Fark. 

A- OCNEY VE KONTROL GRUPLARININ ÖNTEST . . 

UYGULAMASINDAN ELDE EDİL!;,N BULGULAR 

Türkçe Dilbilgisi öğretiminde programlı öğretim yöntemi 

ile geleneksel öğretim yönteminin etkililiğini belirlemek ama-

cıyla hazırlanan sınama aracı, deney uygulamasından önce, deney 

ve xontrol gruplarına öntest olarak uygulanmıştır. Bu uygulama 

sonucu elde edilen bulgular Tablo 1'de verilmiştir. 

Deney Grubu 

X= 12,827 

Ss=4,432 

n=29 

t=0,759 

TABLO 1 

DENEY VE KONTROL GRUPLARININ 

ÖNTEST UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

s =28 
1 

Kontrol Grubu 

x· = 12.000 

Ss= 3.845 

n=29 

Tablo 1'de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının 

öntest puanları arasındaki fark birbirine çok yakındır. Bu far-
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kın anlamlı olup olmadığını test etmek için, grup ortalamaları 

arasında uygulanan çift yönlü t testinden hesaplanan t değeri 

(th :·0,759)'dir. Bu değer 0.05 güven düzeyi ve 28 serbestlik es 

derecesindeki tablo değerinin (ttab: 2.00) oldukça altında bu-

lunmaktadır. 

Buna göre; deney ve kontrol gruplarının, öntest puanlarının 

aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Bu sonuca göre deney ve kontrol gruplarının öğretimden önce 

·öğrenilec!:!l< ünite ile ilgili başarı düzeyleri arasında anlamlı 

bir, fark bulunmadığı söylenebilir. Başka bir deyişle her iki 

gruptaki öğrenciler giriş düzeyleri bakımından birbirine denk-

tir. 

B- DENEY GRUBUNUN ÖNTEST VE SONTEST 

UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR 

Deney grubuna öntest uygulandıktan sonra ilgili ünitenin 

öğretimi .programlı öğretim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra da deney öncesi öntest olarak uygulanan sınama aracı, 

bu defa sontest olarak öğrencilere uygulanmıştır. Deney grubu-

nun öntest ve sontest uygulamalarından elde edilen bulgular 

Tablo 2'de verilmiştir. 



Ön test 

Sontest 

sd= 28 

n 

29 

29 

TABLO 2 

DENEY GRUBU ÖNTEST-SONTEST 

UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

X 

12,827 

18,172 

ttablo:1,313 

x t-x .. t son on 

5,345 

t 
hes 

9,70 

p < 0.05 
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Tablo 2 incelendiğinde deney grubunun öntest ve sontest 

aritmetik ortalamaları arasında fark olduğu görülmektedir. Prog-

ramlı öğretim yöntemi uygulanan deney grubundaki deneklerin, ön-

test-sontest puanları ortalamaları arasındaki bu farkın anlamlı 

olup olmadığınıtest etmek için tek yönlü t testinden yararlanıl-

mış ve t·h. = 9,70 bulunmuştur. Bulunan bu değer 0.05 güven düze
es 

yinde ve 28 serbestlik derecesinde okunan t tablo değerinden 
,:''• 

(ttab: 1.313)olı::lkçabüyüktür. Bu sonuç·.rn programlı öğretim yöntemi 

uygulanan deney grubundaki denekıerin öntest puan ortalamaları 

ile sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark~olduğunu 

göstermektedir. Diğer bir ifade ile, programlı öğretim yöntemi 

ile 1ders işlenen deney grubundaki deneklerin sontest puanla-
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rı nda ön test puanları na göre anlamlı dereCEde bir vükselme olmuş-

tur. Yani öğrenme gerçekleşmiştir. 

C- KDNTRO~ GRUBUNUf~ ÖNTEST VE SONTEST 

UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR 

Kontrol grubuna öntest uygulandıktan sonra, ilgili ünite-

nin öğretimi geleneksel öğretim yöntemi ile gerçekleştirilmiş-

tir. Geleneksel öğretim yöntemi ile yapılan öğretimden sonra, 

ünitenin işlenmesinden önce öntest olarak verilen sınama aracı, 

bu kez gruba sontest olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunun 

öntest vesontest uygulamalarından elde edilen bulgular Tablo 3'de 

verilmiştir. 

n 

Önt8st 29 

Sontest 29 

sd= 28 

TABLO 3 

KONTROL GRUBU ÖNTEST-SONTEST 

UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

X 

12.000 

14,965 

x t-x .. t son on 

4,10 

t hes 

7,45 
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Tablo 3 incelendiğinde geleneksel öğretim yöntemi ile 

gerçekleştirilen öğretimde, kontrol grubundaki denekıerin uygu-

lama öri·cesi yapılan öntest ve uygulama sonrası yapılan sontest 

puanları ortalamaları arasında fark görülmektedir. Geleneksel 

öğ:etim yöntemi uygulanan kontrol grubundaki denekıerin öntest-

sontest kpuanları ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını test etmek için tek yönlü t testinden yararlanıl-

mıştır. Bu test sonucunda th :7.45 olarak bulunmuştur. Bulunan 
es 

bu değerde 0.05 güven düzeyi ve 28 serbestlik derecesinde oku~ 

nan,t tablo değeri ttab: 1.313'tür. Yani hesaplanant değeri 

t tablo değerinden daha büyüktür. 

Bu sonuçda geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol 

grubundaki denekıerin öntest puan ortalamaları ile sontest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. 

Geleneksel öğretim yöntemiyle gerçekleştirilen öğretme 

sonucunda denekıerde öğrenme gerçekleşmiştir. 

D- DENEY VE KONTROL GRUPLARININ SONTEST 

UYGULgMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR 

Deney ve kontrol gruplarının sontest uygulamasından elde 

edilen bulgular, deney ve kontrol grubundaki denekıerin sontest 

puanıarına istatistiksel işlemlerin uygulanmasıyla elde edil~iş-

tir. Sağlanan bulgular Tablo:4'te verilmiştir. 



Deney Grubu 

x= 18,172 

Ss=4.979 

t=2.774 

TABLO: 4 

DENEY VE KONTROL GRUPLARININ SONTEST 

UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

Kontrol Grubu 

X=14,955 

Ss=3,735 

n=29 

Sd=28 p <o.o5 
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Tablo 4'de görüldüğü gibi deney grubunun sontest uygula-

masından aldığı puanların aritmetik ortalaması, kontrol grubu-

nun sontest uygulamasından aldığı puanların aritmetik ortalamasın-

dan daha yüksektir. 

Deney grubu lehine olan bu farkın anlamlı olup olmadığını 

test etmek için, her iki gruptaki denekıerin sontest puanıarına 

eşlenik olmayan örneklemin t testi uygulanmıştır. Bu t testinden 

hesaplanant değeri (th :2.774)'tür. Bu değer 0.05 güven düzeyi 
es 

ve 28 serbestlik derecesindeki t tablo değerinden (ttab:2.00) 

daha büyüktür. 

Bu durum, deney ve kontrol gruplarının sontest puan or-

talamaları arasındaki farkın, uygulanan iki farklı öğretim 

yönteminden kaynaklandığını kanıtlamaktadır. Başka bir deyişle, 

programlı öğretim yönteminin uygulandığı deney grubundaki denek-

ler Türkçe Dilbilgisi Orta I "İsim" ünitesini aynı üniteyi gele-
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neksel öğretim yöntemi ile öğrenen kontrol grubundaki deneklere 

göre daha başarılı bir şekilde öğrenmişlerdir. Bu durumda araş

tırmanin birinci denencesinde, programlı öğretim yönteminin ge

leneksel öğretim yöntemine göre daha başarılı olacağını öne 

süren iddia doğrulanmış bulunmaktadır. 

E- DENEY VE KONTROL GRUPLARINltN KALICILIK 

TESTİ .UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR 

Programlı öğretim yöntemi uygulanan deney grubuna ve ge~ 

leneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol grubuna hangi öğretim 

yönteminin daha kalıcı bir öğretim gerçekleştirdiğini sınamak 

amacıyla, öntest ve sontest olarak uygulanan sınama aracı 15 

gün sonra deneklere tekrar uygulanmıştır. Korelasyon tekniği 

uygulanarak yapılan hesaplamada deney grubu için korelasyon 

0.95 (r=0.95) iken kontrol grubunun korelasyonu 0.89 (r=D.89)' 

dur. Kalıcılık testi uygulamasında deney grubunun puanlarının 

aritmetik ortalaması X=15,793, kontrol grubunun puanlarının 

aritmetik ortalaması x=12,137'dir. Bu sonuçlar gözönüne alınarak 

deney grubundaki deneklerin, kontrol grubundaki deneklere göre 

biraz daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirdikleri söylenebilir. 

Diğer bir deyişle, programlı öğretim yöntemi öğrenmede daha ka

lıcı bir etki sağlamıştır. 

Elde edilen bu sonuç da ikinci denencedeki iddiayı 

doğrulamaktadır. 



BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

Bu bölümde önce, araştırmanın kısa bir özeti yapılmış, sonra 

yargıya yer verilmiş daha sonra da önerilere geçilmiştir. 

Özet 

Deneysel nitelikteki bu araştırmaJ Orta I.Sınıf Türkçe 

Dilbilgisi dersinin "İsim" ünitesinin öğretiminde, programlı 

öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yöntemi kıyaslandığında öğ

renci başarısı açısından hangisinin daha etkili olduğunu ortaya 

koymak amacıyla gerçekleştirilmişt~r. Araştırmada programlı öğ

retim yöntemi ile geleneksel öğretim yönteminin öğrenci başarısı 

bakımından etkililiğinin yanısıra; hangi öğretim yönteminin öğren

mede daha kalıcı bir etki sağladığı konusu ja test edilmiştir. 

Bu araştırma, deney ve kontrol grubundaki denekıerin 

Türkçe Dilbilgisi dersi başarıları bakımından giriş düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı, görüşlerine başvurulan 

uzmanların kanılarının geçerli olduğu, araştırmaya katılan öğ

retmenin kendine verilen yönergeyi aynen uyguladığı ve her iki 

gruptarla farklı ve yanlı davranmadığı, deney ve kontrol grupla

rının başarılarının değerlendirilmesinde başvurulan araçların 

geçerli ve güvenilir olduğu sayıltılarına dayanmaktadır. Araş

tırmanın dayalı olduğu denenceler ise]Türkçe Dilbilgisi dersinin 

öğretiminde, programlı öğretim yöntemi ile gerçekleştirilen öğ-
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retimin, geleneksel öğretim yöntemi ile gerçekleştirilen öğretim

den daha etkili olduğu; pro~ramlı öğretim yöntemi ile geleneksel 

öğretim ~önteminin uygulandığı deney ve kontrol gruplarında; prog

ramlı öğretim yönteminin uygulandığı deney grubunda öğrenmenin 

daha_kalıcı bir etki sağladığı biçiminde ifade edilmiştir. 

Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, denek sayısı, sunulan içe

rik, kullanılan öğretim materyali, zaman, araştırmanın gerçek

leştirildiği disiplin ve değerlendirme bakımından belli sınır

lılıklara bağlı bulunmaktadır. Anlam kargaşasını önlemek 

için ~raştırmada sıkça geçen tanımlar ayrı bir başlık halinde 

sunulmuştur. 

Deneysel nitelikteki bu araştırmanın evrenini Eskişehir 

Tepebaşı Ortaokulunda Orta I.sınıfta öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Örneklem is~öğretmen faktörünün sakıncalarını 

ortadan kaldırmak için, deney ve kontrol grubunu aynı öğretmenin 

okuttuğu sınıflardan yansız atama yöntemi ilE belirlenmiştir. 

Bu belirlemeye göre I/A şubesi deney grubu, I/F şubesi de kontrol 

grubu olarak araştırma kapsamına alınmıştır. İki grupta 29 öğ

renciden 58 öğrenci denek olarak saptanmıştır. Araştırma, öntest

sontest kontrol gruplu modele göre desenlanmiş ve deneysel :olarak 

alanda gerçekleştirilmiştir. 

Programlı öğretim materyalinin hazırlanması, hazırlık, 

yazma ve deneme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Ha

zırlık aşamasında ilk olarak programlanacak ünitenin seçimi ya

pılmış, daha sonra bu ünite davranış analizine tabi tutularak 

hedef ve hedef davranışlar belirlenmiştir. Hedeflerin belirlen

mesinden sonra bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını test etmek 

amacıyla, öntest, sontest ve kalıcılık testinde kullanılmak üzere 
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bir sınama aracı hazırlanmıştır. Daha sonra materyalin "doğrusal 

program modeline" göre yazılması kararlaştırılmıştır. Üniteye 

ilişkin m~teryal taslak olarak hazırlandıktan sonra, araştırma 

kapsamı dışında kalan öğrenciler üzerinde iki defa denenmiş ge

rekl~ düzeltmeler yapıldıktan sonra konu uzmanının görüşlerine 

sunulmuştur. Uzmanında olumlu görüşleri alındıktan sonra mater

yale son şekli verilerek çoğaltılmıştır. Araştırmada programlı 

materyal, öğretmen ve ders kitabı olmak üzere üç kaynaktan ya

rarlanılmıştır. Kontrol grubu üniteyi geleneksel öğretim yönte

miyle,öğretmenin yönetiminde;deney grubu iseJ sn maddeden olu

şan programlı materyal ile çalışmıştır. 

Araştırmanın uygulama aşamasından önce öğrencilerin giriş 

düzeylerini belirlemek amacı ile üniteye ilişkin olarak önceden 

hazırlanmış olan test ( öntest- sontest ve kalıcılık tes-

tinde) kullanılmıştır. Her iki gruba öntest olarak uygulanmıştır. 

Öntestin uygulamasından sonra kontrol grubu üniteyi öğretmenin 

yönetiminde geleneksel öğretim yöntemiyle ç~lışmıştir~ Deney 

grubundaki öğrenciere ise önceden hazırlanan programlı öğretim 

materyali dağıtılarak, gerekli açıklamalar yapılmış ve öğrenciler 

öğretmenin rehberliğinde kendi kendilerine öğrenmeye başlamışlar-

dır. Her iki gruba da bu ünite için iki ders saati süre tanın-

mıştır. Ünitenin işlenmesinden sonra her iki gruba sontest uy

gulanmıştır. 

Ünitenin işlenmesinden 15 gün sonra aynı test deneklere 

öğrenmedeki kalıcılığı ölçmek için birkez daha uygulanmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının öntest-sontest ve kalıcılık 

testi puanları elde edildikten sonra verilerin analizine geçil

miştir. Verilerin analizi şu sıraya göre yapılmıştır. 



a) Deney ve kontrol gruplarının öntest puanlarının arit~ 

metik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığ~ 

b) Deney grubu öntest ve sontest puanlarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı, 

c) Kontrol grubu öntest ve sontest puanlarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı, 
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d) Deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarının arit

metik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı "t" testi ile 

sınanmış ve anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alınmıştır. 

, Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin olarak da deney ve kontrol 

gruplarını sontest puanları ile kalıcılık testi puanıarına ko

relasyon tekniği uygulanmıştır. 

Araştırma sonucu şu bulgular elde edilmiştir: 

1- Deney ve kontrol gruplarının öntest puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca göre, deney ve 

kontrol gruplarının öğretimden önce öğrenme ünitesi ile ilgili ba

şarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Diğer bir ifade ile her iki gruptaki denekler giriş düzeyi bakı-

mı ndan birbirine denktir. 

2- Deney grubundaki denekıerin öntest ve sontest puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney grubunda ünite prog

ramlı öğretim yöntemiyle işlendikten sonra, deney grubunun sontest 

puanları, öntest puanıarına göre anlamlı bir derecede yükselme 

görülmüştür. Yani öğrenme olmuştur. 

3- Kontrol grubundaki denekıerin öntest ve sontest puan

ları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Başka bir ifadP ile 

geleneksel öğretim yöntemi ile ders işlendikten sonra, kontrol 
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grubunun puanlarında anlamlı derecede bir yükselme olmuştur. 

Denekler ö~renmeyi gerçekleştirmişlerdir. 

4) Deney ve kontrol grt.plarımn sontest puanlarımn ari1nEtik ortala-

malar arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Bu d~rumun, iki benzer grupta uygulanan iki farklı ö~retim yön-

teminden kaynaklandı~ını kanıtlamıştır. Başka bir deyişle, prog-

ramlı ö~retim yönteminin uygulandı~ı deney grubundaki denekler 

Türkçe Dilbilgisi Orta-I "İsim'' ünitesini, aynı üniteyi gelenek-

sel öğretim yöntemi ile ö~renen kontrol grubundaki deneklere 

göre daha başarılı bir şekilde ö~renmişlerdir. Bu durumda araş-
• 

tırmanın birinci denencesinde, programlı ö~retim yönteminin gele-

neksel ö~retim yöntemine göre daha başarılı olacağını öne süren 

iddia doğrulanmıştır. 

5- Deney ve kontrol gruplarına uygulanan kalıcılık testi 

sonucunda korelasyon deney grubu lehine bulunmuştur. Başka bir 

deyişle programlı ö~retim yöntemi, geleneksel ö~retim yöntemine 

göre ö~renmede daha kalıcı bir etki sağlamıştır. 

Yargı 

Bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında şu yargıya 

ulaşılmıştır: Orta 1 Türkçe Dilbilgisi dersinde programlı ö~retim 

yönteminin uygulanması, eğitimi olumlu şekilde etkileyerek ö~renci 

başarısına olumlu yönde katkıda bulunmakta ve geleneksel ö~re-

tim yöntemine göre daha kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. 
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Öneriler 

Deneysel olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın bulguları

aa dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir. 

1- Türkçe Dilbilgisi öğretiminde, programlanabilecek üni

telerin öğretiminde programlı öğretim yönteminden yararlanılma~ 

lıdır. 

2- Öğretimi etkili ve kalıcı kılacağı gözönünde tutularak 

okullardaki bazı derslerin öğretimi, programlı öğretim yöntemiyle 

gerçekleştirilmelidir. 

3- Uzaktan öğretim sistemiyle öğrenim gören üniversite dü

zeyindeki öğrencilerin basılı öğretim materyalleri programlı öğ

retim yöntemi ilkelerine göre düzenlenmelidir. 

4- Herhangi bir nedenle orta ö~mini örgün eğitim ku

rumlarında tamamlayamayan öğreno1ere dışarıdan hazırlanarak or

taöğrenimini bitirme ol~ı, programlı öğretim yöntemi ilkeleri

ne uyularak hazırlanan ders kitapları ile sağlanmalıdır. 

5- Bilgisayar destekli öğretim sisteminin temelini oluş

turan programlı öğretim,öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim 

kurumlarındaki öğretmen adaylarına dErs olarak okutulmalıdır. 

6- Programlı öğretim yöntemi ile ilgili deneysel araştır

maların ve çevirilerin yapılması daha yoğun olarak sürdürülmeli

dir. 

7- Programlı öğretim yöntemi ilkelerine göre öğretim mater

yali hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığında çalışma grupları 

oluşturulmalıdır. 
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8- Programlı öğretim yönteminin etkenliğine ilişkin araş

tırmalar bundan böyle de sürdürülmesi ve yapılacak çalışmalarda 

özellikle aşağıdaki noktalar ele alınmalıdır. 

a) Farklı öğrenim düzeylerinde daha çok sayıda öğrenciyi 

içeren araştırmaların yapılmasına gerek vardır. 

b) İlkokuldan lise sonuna kadar her okul düzeyindeki, 

bir okul içinde sınıflar düzeyindeki Türkçe Dilbilgisi öğretimi

nin mevcut durumunun bilinmesine ve Türkçe Dilbilgisi öğretiminin 

etkililiğini arttıracak önlemlerin alınmasına olanak verecek bir 

dizi araştırma yapılmalıdır. 
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EK-2 
ÜNİTE DAVRANIŞ ANALİZİ 

İSİM ÜNİTESİNİN HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLARI 

Hedef I: "İsim" konusu ile ilgili kavram ve terimleri belleye-

bilme. 

Hedef Davranışlar: 

1) Verilen bir tanimın, seçenekler arasından "isim" 

kavramına ait olduğunu bulup işaretleme. 

2) ~Cins isim" kavramına ait tanımı verilenler arasından 

bulup işaretleme. 

3) Verilen bir tanımın, seçenekler arasından"Bzel isim"e 

ait olduğunu bulup işaretleme. 

4) "Somut isim'' kavramına ait tanımı verilenler arasından 

bulup işaretleme. 

5) Verilen bir tanımın, seçenekler arasından "soyut isim"e 

ait olduğunu bulup işaretleme. 

6) Verilen bir tanımın, seçenekler arasından "tekil isim"e 

ait olduğunu bulup işaretleme. 

7) Verilen bir tanımın, seçenekler arasından "çoğul isim"e 

ait olduğunu bulup işaretleme. 

8) Verilen bir tanımın, seçenekler arasından "topluluk 

ismi"ne ait olduğunu bulup işaretleme. 

Hedef II: "İsim" konusu ile ilgili sınıflamaları belleyebilme. 

9) İsimleri anlamlarına gBre sınıflayabilme. 

10) İsimleri varlıklara verilişlerine göre sınıflayabilme. 
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11) İsimleri varlıkların oluşlarına göre sınıflayabilme. 

12) İsimleri varlıkların sayılarına göre sınıflayabilme. 

Hedef III: "İsim" konusu ile ilgili genelleme ve ilkeleri 

belleyebilme. 

13) "Özel isimlerin'' cOmlenin neresinde olursa olsun ilk 

harflerinin daima bUyUk yazıldığını, verilenler arasın

dan bulup işaretleme. 

14) Birkaç kelimeden oluşan özel isimlerin her kelimesinin 

bUyUk·harfle yazildığını verilenler arasından bulup 

işaretleme. 

15) Özel isimle birlikte yazılan makam, san, rUtbe göste

ren isimlerin bUyük harfle başlanarak yazıldığını ve

rilenler arasından bulup işaretleme. 

16). Güneş, ay ve gezegenlerin, gökbilimi ve coğrafya 

terimi olarak kullanıldıkları zaman büyUk harfle 

yazıldığını verilenler arasından bulup işaretleme. 

(\ 17) Özel isimlerin çoğul eki hariç, diğer tüm ekler ulan

dığı zaman özel isimle ek kesme (') işaretiyle ayrıl

dığını verilenler arasından bulup işaretleme. 

18) Cins ismin cümle içinde kUçUk harfle yazıldığını veri

lenler arasından bulup işaretleme. 

19) Kitap, gazete, dergi isimlerinin, özel isim olduğu için 

büyUk harfle yazıldığını verilenler arasından bulup 

işaretleme. 

20) Cins isimlerin varlığa tek ad olarak verildikleri za

man özel isim olduklarını verilenler arasından bulup 

işaretleme. 
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Hedef IV: İsim konusu ile ilgili bilimsel bilgi ve yöntemleri 

uygulayabilme •. • 

21) Verilen bir cümlede hangi kelime ya \da kelimelerin 

isim olduğunu belirleme. 

22) Verilen bir cümlede hangi kelime yaı da kelimelerin 

cins isim olduğunu belirleme. 

23) Verilen bir cümlede hangi kelime ya da kelimelerin 

özel isim olduğunu belirleme. 

24) Verilen bir cümlede hangi kelime ya da kelimelerin 

somut isim olduğunu belirleme. 

25) Verilen bir cümlede hangi kelime ya da kelimelerin so

yut isim oldLğunu belirleme. 

26) Verilen bir cümlede hangi kelime ya da kelimelerin 

tekil isim olduğunu belirleme. 

27) Verilen bir cümlede hangi kelime ya da kelimelerin 

çoğul isim olduğunu belirleme. 

28) Verilen bir cümlede hangi kelime ya da kelimelerin 

topluluk ismi olduğunu belirleme. 
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AÇIKLAMA 

1- Bu test, bir sınav niteliğinde değildir. Testten alacağınız 

puan bilimsel bir araştırmada veri olarak kullanılacaktır. Bi

limsel araştırmanın sağlıklı olabilmesi için sorularL kendiniz 

ve samimi olarak cevaplandırınız. Bilmediğiniz soruları boş bı

rakınız. 

2- Soruları dikkatlice okuyunuz ve cevaplarınızı cevap kağıdındaki 

dairelerin içini karalamak suretiyle işaretleyiniz. 

3- Bu test 30 çoktan seçmeli madde türünde hazırlanmıştır. Her 

sorunun bir tek doğru cevabı vardır. 

4- Soruları cevaplamak için size 25 dakika süre verilmiştir. 

5- So~u kağıdı üzerinde herhangi bir işaretleme yapmayınız. 

6- Soru ve cevap kağıtlarını birlikte teslim ediniz. 

Başarılar dilerim. 

GÜLSUN ERDGLU (AŞKIN) 
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TEST 

İSİM-SDYI;IDI: Süre: 25 dakika 

1- Canlı, cansız veya tasarlanmış varlıkları anlatmaya yarayan ke

limelere -----------denir. 

- A- İsim 

B- Sıfat 

C- Zamir 

D- Fiil 

2- "!sparta'nın gül tarlalarını görmek için sabah erkenden kalkma

lısınız?" cümlesinde hangi kelime/ya da kelimeler isim'dir? 

A-,Isparta 

B- görmek, sabah, erken 

C- için, kalkmak 

D- Isparta, gül, tarla,sabah 

3- Aynı cinsten varlıkların tümünü anlatmaya, ayırt etmeye yarayan 

kelimelere ---~-----

A- Somut isim 

r B- Cins isim 

C- Soyut isim 

D- Özel isim 

denir. 

4- İsimler anlamlarına göre hangi biçimde sınıflandırılır 

A- Varlıklara verilişlerine-varlıkların oluşlarına-varlıkların 

sayılarına 

B- Varlıklara verilişlerine göre-varlıkların oluşlarına göre 

C- Varlıkların sayılarına göre-varlıkların oluşlarına göre 

D- Varlıklara verilişlerine-varlıkların sayılarına göre 

5- Yeryüzünde ve diğer varlıklar içinde tek olan ve başkaca benzeri 

bulunmayan bir tek varlığa verilen kelimelere ---------- -------

denir. 

A- Somut isim 

B- Cins isim 

C- Özel isim 

D- Soyut isim 
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6- İsimler varlıklarına verilişlerine göre hangi biçimde sınıflan

dırılır'? 

A- Soyut isim - somut isim 

B- Özel isim - cins isim 

C- Tekil isim - çoğul isim 

D- Tekil isim - çoğul isim - topluluk ismi 

7- "Köylülerimiz, hayvanlarını, şehrin pazarına her haftasonu ge

tirirler." cümlesinde hangi kelime/ya da kelimeler cins isim'dir? 

A- her hafta 

B- şehir, pazar 

C- köylüler, şehir, hayvanlar 

D- köylüler, h eri rnfta, pazar 

8- "M~lazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapısını açtı." cümle

sinde hangi kelime/ya da kelimeler özel isim'dir? 

A- Malazgirt 1 .Türkler 

B- Malazgirt, Türkler, Anadolu 

C- Anadolu 

D- Türkler, Anadolu, açtı 

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- Bir çocuk, haritasında van gölü'ne bakıyordu. 

B- Araba hareket etmiş, manyas gölüne doğru yol alıyorduk. 

C- Birden gazi'yi gördüm, kocaman arabasının içinde. 

D- Abdi Hoca, Kaymaz Köyü;'rden ak sakallı, titiz bir ihtiyardı .. 

10- İsimler varlıkların oluşlarına göre hangi biçimde sınıflandırı

lır? 

A- Tekil isim - Çoğul isim 

B- Özel isim - Cins isim 

C- Somut isim - Soyut isim 

D- Tekil isim - Çoğul isim - Topluluk ismi 

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazilnııştır? 

A- Ay, Dünya'nın uydusudur. 

B- Ay ve dünya güneşin etrafında döner~ 

C- Gezegenlerin oluşturduğu sisteme güneş sistemi denir .. 

D- Kuyrukluyıldızlar, güneş sistemine bağlıdırc 
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12- Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- A~kara'nın havası kışın çok kirli olur. 

B- Rıfat Ilgazın romanları hakkında bir eleştiri okudum. 

C- Karadenizin güzelliklerine doyum olmaz, 

D- Nili dalgalandıran korkunç bir timsah gördük , 

13- Isimler varlıkların sayılarına göre hangi biçimde sınıflandı

rılır? 

A- Somut isim - Soyut isim 

B- Özel isim - Cins isim 

C- Tekil isim - Çoğul isim 

D- Tekil isim - Çoğul isim - Topluluk ismi 

14- "Şulunduğumuz yerlerde işlenmemiş nice mutluluk madenleri var

dır; onları bulmak bir hünerdir." cümlesinde hangi kelime/ya da 

kelimeler soyut isim'dir? 

A- mutluluk, hüner 

B- mutluluk 

C- maden, mutluluk, bulmak 

D- bir, nice, hüner 

15- Varlıklarını duyu organlarımız ile hissettiğimiz madde duru

mundaki varlıklara verilen isme ---------- denir. 

· A- soyut isim 

B- cins isim 

C- özel isim 

D- somut isim 

16- "Bu kilimde tam on.sekiz çeşit boya, on bir çeşit de nakış var

dır." cümlesinde hangi kelime/ya da kelimeler somut isim'dir? 

A- kilim, boya, nakış 

. ~--~on sekiz, tam, kil im 

C- nakış, bu, çeşit 

D- vardır, kilim, tam 

17- Varlıklarını duyu organıarımızla değil de, akıl ve hislerimizle 

kabul ettiğimiz varlıklara ---------- denir. 

A- Özel isim 

B- Soyut isim 

C- Cins isim 

D- Somut isim 



18- "Balıkçı ile çocuk, yazarı da alarak balık avına çıktılar." 

cümlesinde hangi kelime/ya da kelimeler tekil isim'dir? 

A- av, balık, çocuk 

B- balıkçı, çocuk, yazar, balık, av 

C- balıkçı, çocuk 

D- yazar, balık 
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19- 1'İşte o zamanlar, o mandolinler gibi öten ağaçlar, dallar, 

yapraklar ve kuşlar alemine koşardım." cümlesinde hangi kelime 

ya da kelimeler çoğul isim'dir? 

A- ağaç, dal, zaman 

B- zaman 

C- mandolin, ağaç, dal, kuş, yaprak 

D- yaprak, kuş, ağaç 
• 

20- Aynı türden tek bir varlığı gösteren isimlere --------- denir. 

A- Cins isim 

B- Somut isim 

C- Tekil isim 

D- Soyut isim 

21- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallara uygun, doğru biçimi 

ile yazılmıştır? 

A- Arkadaşım kaya çok ilginç bir hikaye anlattı . 

B- Dün öğleden sonra tekir'i Veteriner'e götürdük. 

C- Köpeğim karabaş'ı bir hafta önce kaybettim .. 

D- Bu akşam Pamuk miyavlıyordu • 

22- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- Türk dil kurumu tarafından yayınlanan türk dili dergisinin 

bu sayısı. :dil öğretimine ayrılmış. 

B- Mustafa kemal askeri rüştiye'yi pekiyi derece ile bitirdi· 

C- Eskişehir Tepebaşı Ortaokulu öğrencileri bilgi yarışmasını 

kazandı~ 

D- Milli eğitim bak~nlığı yayınlarında %20 oranında indirim 

yapıldı • 
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23- -ler, -lar eki ile çoğullaştırılan; aynı cinsten bir çok varlı

ğa verilen isme ---------- denir. 

A- Cins isim 

B- Çoğul isim 

0- Topluluk ismi 

D- Somut isim 

24- iKızlar, kadınlar deste halindeki ekinleri hemencecik harmana 

taşımaya başladılar." cOmlesinde hangi kelime/ya da kelimeler 

topluluk ismi'dir? 

A- deste, ekinler 

B- harman, deste 

C- kızlar, kadınlar 

D- deste 
' 

25- Aşağıdaki cOmlelerin hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- Reçetenin altında doktor Ekin Harman'ın imzası vardı .. 

B- TOrk Ordusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Yunan

lıları İzmir'e kadar kovaladı. 

C- Bir subay beni Mustafa Kemal paşa'nın karargahına götürdü

D- Hafız Nuri efendi, kapının arkasından şemsiyesini aldı, ya

vaşça sokağa çıktı 

26- Bir topluluğa -lar, -ler ekini almadan isim olan kelimelere 

denir. 

A- Topluluk ismi 

B- Çoğul isim 

C- Somut isim 

D- Cins isim 

27- "Hayvanları severdi, ama Bilim araştırmaları için Hayvanlar 

üzerinde Deneyler yapmaktan bıkıp usanmazdı.'' cOmlesinde hangi 

kelime/ya da kelimeler kurallara uymayan yanlış biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- bilim 

B- bilim, hayvanlar, deneyler 

C- araştırmalar, deneyler 

D- hayvanlar, deneyler 
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28- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- Çqcuk kalbi isimli kitabı çok beğendim • 

8- ·Türki ye,' nin en çok satan· miz ah dergisi 

Gı rgır .':dır. 

C- Reşat Nuri'nin Anadolu'yu konu alan romanlarından birisi de 

Acımak'tır • 

D- Güneş gazetesi'nin yeni sayfa düzeni halk tarafından 

beğenildi. 

29- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallara uygun doğru biçimi ile 

yazılmıştır? 

A- Porsuk çayı üzerindeki Porsuk Barajı yapılmıştır, 

8~ Ürgüp, nevşehir ve görerne yöresi bu yıl turist akınına uğradı,. 

C- İç anadolu bölgesi en soğuk kışlarından birisini yaşıyor ~ 

D- Pek ;çok memleket gördüm ama türkiye gibisini asla! 

30- "Ahırın avlusunda oynarken aşağıda söqütıer altında gö:,.\ 

rünmeyen derenin hazin şırıltısını, işitirdik." cümlesinde 

hangi kelime/ya da kelimeler isim'dir? 

A- ahır, avlu, dere, söğüt, şırıltı. 

8- oynarken, ahır, avlu. 

C- şırıltı, dere, söğüt. 

D- avlu, ahır, söğüt, dere, hazin. 



EK-4 

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ DERSİ 

PROGRAMLI ÖGRETİM MATERYALİ 

(TEPEBAŞI ORTAOKULU BİRİNCİ SINIF) 

"İSİM" ÜNİTESİ 

Hazırlayan 

GÜLSUN (AŞKIN) EROGLU 

Eskişehir, 1989 
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AÇIKLAMA 

Seygili öğrenci, 

Elinizdeki bu materyal, Türkçe Dilbilgisi ders kitabınızdaki 

"İSİM" ünitesinin "Programlı ~~retim" yöntemine göre hazırlanmış 

biçimidir. Materyal sizlerin "isim" ünitesi ile ilgili bilgileri 

daha iyi öğrenmenizi amaçlamış bulunmaktadrur. 

Bireysel öğrenmeye olanak veren bu materyalde öğrenilmesi 

istenilen bilgiler küçük anlamlı parçalara ayrılarak, ayrı ayrı 

maddeler halinde sunulmuştur. Her madde, bilgi veren kısım, bilgi 

ile ilgili bir örnek ve bilginin öğrenilip öğrenilmediğini kontrol 

için s~zlere yöneltilen soru ve cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bakacağınız yeri belirten yönerge ve bir sonraki maddenin sol 

üst kısmında sorunun doğru cevabı bulunacaktır. 

Materyalin Kullanılması: 

Materyali kullanırken yapacağınız etkinlikler maddeler ha

linde aşağıda gösterilmiştir. 

1. Size verilen kartonu yalnızca birinci maddeyi açıkta bı

rakacak :,şekilde koyunuz. 

2. Maddede verilen bilgiyi ve bilgiyle ilgili örneği dikkat

lice okuyunuz. Bilgiyi ve örneği iyice kavramaya çalışınız. lÇünkü 

bir sonraki maddede verilen bilgi, bir önceki maddede verilen bil

giye dayanmaktadır. 

3. Maddede sunulan bilgiyi iyice kavradığınıza emin olduk

tan sonra aynı madde içinde yukarıda belirtilen bilgiyi öğrenip 

öğrenmediğinizi kontrol için size yöneltilen soruyu dikkatle oku

yunuz. Soru içindeki boş bırakılan yere yazılması istenilen sözcü

ğü yazınız. 

4. Cevabınızın doğru olup olmadığını kontrol için elinizdeki 

kartonu, bir sonraki madde tamamıyla açıkğa çıkıncaya kadar kaydı

rınız. Açığa çıkan maddenin sol üst köşesinde, bir önceki maddede 

size yöneltilmiş sorunun doğru cevabını bulanacaksınız. 

5. Eğer sizin verdiğiniz cevap ile, bir alt maddede sol 

üst köşede bulunan cevap aynı ise ikinci maddedeki bilgiyi okumaya 
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başlayabilirsiniz. Eğer verdiğiniz cevap yanlış ise maddede verilen 

bilgiyi tekrar okuyunuz. Doğru cevabı mutlaka kendi çabanızla bul

maya çalışınız. ÇUnkU, size yôneltilmiş bulunan soru madde içinde 

verilen bilginin iyice ôğrenilmiş olmasıyla çôzUlecektir. Aynı iş

lemi diğer maddeler için tekrarlayarak öğrenmeye devam ediniz. 

6. Bu materyali kullanırken sizden istenilen; kartonu kal

dırmadan size yôneltilen soruyu cevaplamanız ve sonra verdiğiniz 

cevapla doğru cevabı karşılaştırmanızdır. Eğer kartonu kaldırıp 

hemen doğru cevabı gôrmek isterseniz, hiç bir şey ôğrenemeyip ken

dinizi aldatmış olursunuz. ÇUnkU, bu Uniteye ilişkin sınavınız 

ayrıca yapılacak ve sınav sırasında bu materyalden yararlanma ola

nağınız olmayacaktır. 

7. Ders sırasında hepinizin aynı hızla ilerleyip aynı sayıda 

maddeyi öğrenip, bitirmesi zorunlu değildir. Her öğrenci kendi hızı

na göre ilerleyecektir. Normal bir hızla maddeler içindeki bilgileri 

okuyup öğrenmeniz gereklidir. Öğrenme sırasında anlamadığınız nokta

ları ôğretmeninize sorabilirsiniz. 

8. TUrkçe Dilbilgisi kitabınızdaki VİSİM" Unitesini bu ma

teryalden izleyip öğrenmeye çalışacaksınız. Bu yUzden Unite bite

ne değinders kitabınızı açmanıza gerek yoktur. ÇUnkU, ders kitabı

nızdaki ile aynı olan bilgiler, burada değişik bir yöntemle (Prog

ramlı Öğretim Yöntemiyle" size öğretilmeye çalışılmaktadır. 

Başarılar dilerim. 

GÜLSUN ERD~LU (AŞKIN) 

Eskişehir- 1989 
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"İSİM" ÜNİTESİ 

ÜNiTENİN HEDEF DAVRANIŞLAR! 

Bu üniteye ilişkin öğrenme-öğretme etkinlikleri sonucunda 

öğrencilerin: 

1- Verilen bir tanımın "isim" kavramına ait olduğunu işaret

lerneleri 

2- Verilen bir cümlede isim'leri belirlemeleri 

3- İsimleri anlamlarına göre ffizel isim, cins isim olarak 

sınıflamaları 

4- Verilen bir tanımın "cins isim" kavramına ait olduğunu 

işaret,lemeleri 

5- Verilen bir cümlede "cins isim"leri belirlemeleri 

6- Verilen bir tanımın ~özel isim" kavramına ait olduğunu 

işaretlerneleri 

7- Verilen bir cümlede "özel isim"leri belirlemeleri 

8- Özel isimleri cümlenin neresinde olursa olsun büyük 

harfle yazıldığını seçip işaretlemel~ti 

9- Birkaç kelimeden oluşan özel isimlerin her kelimenin 

ilk harfinin büyük harfle yazıldığını seçip işaretlerneleri 

10- Özel isimle birlikte yazılan makam, san, rütbe gösteren 

isimlerin büyük harfle başlanarak yazıldığını seçip işaretlerneleri 

11- Güneş, ay ve gezegenlerin, gökbilimi ve coğrafya terimi 

olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle yazıldığını seçip işa

retlerneleri 

12- Özel coğrafya isimlerinin büyük harfle yazıldığını seçip 

işaretlerneleri 

13- Özel isimlere çoğul eki hariç, diğer tüm ekler ulandığı 

zaman özel isimle ek kesme (') işaretiyle ayrıldığını seçip işa

retlerneleri 

14- Kitap, gazete, dergi isimlerinin özel isim olduğu için 

büyük harfle yazıldığını seçip işaretlerneleri 

15- Cins isimlerin varlığa tek isim olarak verildikleri za

man özel isim olduklarını seçip işaretlerneleri 

16- Cins isimlerin cümle içinde küçük harfle yazıldığını 

seçip işaretlerneleri 
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17- İsimleri varlıkların oluşlarına göre somut isim ve soyut 

isim olarak sınıflamaları 

18- Verilen bir tanımın somut isim kavramına ait olduğunu 

seçip işaretlerneleri 

19- Verilen bir cümlede somut isim'leri belirlemeleri 

20- Verilen bir tanımın soyut isim kavramına ait olduğunu 

seçip işaretlerneleri 

21- Verilen bir cümlede soyut isimleri belirlemeleri 

22- İsimleri varlıkların sayılarına göre tekil isim, çoğul 

isim ~ve topluluk ismi olarak sınıflamaları 

23- Verilen bir tanımın tekil isim kavramına ait olduğunu 

seçip işaretlerneleri 

24- Verilen bir cümlede tekil isimleri belirlemeleri 

25- Verilen bir tanımın çoğul isim kavramına ait olduğunu 

seçip işaretlerneleri 

26- Verilen bir cümlede çoğul isimleri belirlemeleri 

27- Verilen bir tanımın topluluk ismi'ne ait olduğunu se

çip işaretlerneleri 

28- Verilen bir cümlede topluluk ismi'ni belirlemeleri 

gibi davranışlarda bulunmaları hedeflenmiştir. 



Cevap No: 1 

İsim 

Cevap No:2 

İsim 
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"İSİM" ÜNİTESİ 

No: 1 

Canlı, cansız veya tasarlanmış varlıkları anlatmaya 

yarayan kelimelere isim denir. 

Örneğin; taş, toprak, baba, tabiat, yetenek gibi ke

limeler birer isim'dir. 

Demek ki; kasaba, çiçek, ağaç, akıl gibi canlı, 

cansız veya tasarlanmış varlıkları anlatmaya yara

yan kelimelere ---------- diyoruz. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol:üst köşesine bakınız. 

No: 2 

Örneğin; "Güz geldi, çınar yaprakları kızarmaya 

başladı." cümlesinde, gGz, çınar, yaprak kelimeleri 

birer isim'dir. 

Öyleyse, "Cevizlerin kabukları çatlıyor." cümlesin

deki ceviz ve kabuk kelimeleri de birer -------'dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 3 

Örneğin; "Louis Pasteur, 27 Aralık 1822'de Fransa' 

nın küçük bir kasabasında doğdu." cümlesinde Louis 

Pasteur, Fransa, kasaba kelimeleri de birer isim'dir. 

O halde; "Babası orta halli bir deri tüccarıydı." cüm

lesinde de ----------, ----------, ---------- keli

meleri de birer isim'dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alrn maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No:3 

Baba, deri, 

tüccar 

Cevap No:4 

Özel isim, 

cins isim 
' 

Cevap No:5 

Cins isim 
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No: 4 

isimler, anlamlarına göre özel isdm ve cins isim ol

mak üzere iki gruba ayrılırlar. 

D halde; -------- -------- ve -------- --------

isimlerin anlamlarına göre yapılmış bir sınıflamadır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 5 

Aynı cinsten varlıkların tümünü anlatmaya, ayırt 

etmeye yarayan kelimelere cins isim denir. 

Örneğin; ağaç, elma, koyun gibi kelimeler cins 

isim' dir. 

Deniz, şehir, dağ, hava, dere gibi kelimelerrde aynı 

cinsten varlıkların tümünü anlatmaya, ayırt etmeye 

yarayan kelimelerdir. D halde bu kelimelere de 

------------- denilebilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 6 

Örneğin, "Ekin tarlaları göz alabildiğine yeşil." 

cümlesinde ekin, tarla ve göz kelimeleri birer cins 

isim'dir. 

D halde; "Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak en güzel 

çağında." cümlesinde de ağaç, çiçek, yaprak kelime

leri ------- -------- dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No:6 

Cins isim 

Cevap No:7 
' 

nehir, 

timsah, 

hayvan 

Cevap No:8 

Cins isim 
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No: 7 

Örne~in; "Nil'de yaşayan bUtOn hayvanlar timsahtan 

korkarlar." cOmlesinde hayvan, timsah kelimeleri 

cins isim'dir. 

Demek ki; "Nil nehrinde, timsah denilen korkunç bir 

hayvan vardır." cOmlesinde de --------, -------

-------- kelimeleri cins isim'dir. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do~ruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 

No: 8 

Örneğin; "KöylOlerimiz, hayvanlarını şe~rin pazarı

na her hafta sonu getirirler." cOmlesinde köylOler, 

hayvanlar, şehir, pazar, hafta, aynı cinsten olan biTçok varlığın 
adı olduğu için bunlara -------- ------- adını veri-

yoruz. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 

No: 9 

Cins isimler varlığa tek isim olarak verildikleri 

zaman özel isim olurlar. 

Örneğin:"Bizim EbnoJ< adanın elini tırmaladı." cOmlesinde 

Boncuk kelimesi bir kediye takılan özel bir isim ol

duğu için bOyOk harfle yazılmaktadır. 

Öyleyse:; cins isimler varlığa tek isim olarak veril

diklerinde -------- -------- olmaktadırlar. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 



Cevap No:9 

Özel isim 

Cevap No:10 

BOyük harf 

Cevap No:11 

Cins isim 
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No:10 

Örne§in; "Veieriner, lekir'in yakında yavrusu ola

ca§Qnı sôyledi." cOmlesinde, Tekir kelimesi varlı

ğa tek isim olarak verildiği için ------- -------

ile yazılmıştır. 

Yukarıdaki cOmlede boŞ bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol Ost kôşesine bakınız. 

No: 11 

Cins isim cümle içinde küçOk harfle yazılır. Örne

ğin; "Kara parçalarının denizierin içlerine doğru 

uzanmasına burun denir." cOmlesinde deniz ve burun 

kelimeleri cOmle içinde kullanılan cins isim olduğu 

için kOçOk harfle yazılmıştır. 

Demek ki; cOmle içinde kullanılan ------- -------

küçük harfle yazılmaktadır. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do~uğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost kôşesine bakınız. 

No: 12 

Örneğin; "Karadeniz kıyısındaki İnce Burun en 

anemli burunlarımızdan biridir." cOmlesinde, İnce 

Burun azel coğrafya terimi olarak Hzel isim sayıldı

ğından büyük harfle yazılırken, cOmle içindeki diğer 

burun kelimesi --------- --------- olduğu için küçOk 

harfle yazılmıştır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost kôşesine bakınız. 



c,evap No: 12 

Cins isim 

Cevap No: 13 

Özel isim 

Cevap No: 14 

Türk,Yunan 

İzmir 
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No: 13 

Yeryüzünde ve diger varlıklar içinde tek olan ve 

başkaca benzeri bulunmayan bir tek varlığa verilen 

kelimelere özel isim denir. 

Örneğin; Ahmet, İstanbul, Akdeniz gibi kelimeler 

özel isim'dir. 

D halde; Ankara, Zeynep, Toros, gibi yeryüzünde 

tek olan ve başka benzeTi bulunmayan bir tek varlığa 

verilen kelimelere ---------- ---------- diyoruz. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 14 

Örneğin; "Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun 

kapısını açtı." cümlesinde Malazgirt, Türk, Anadolu 

kelimeleri özel isim'dir. 

öyleyse; rtürk ordusu Yunanlıları İzmir'de denize 

döktü." cümlesinde de 

kelimeleri özel isim'dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 15 

Örneğin; "D günden sonra Nene, bütün Anadolu'da 

"Nene Hatun" olarak tanındı ve Türk kadınıarına yi

ğitlikte örnek oldu." cümlesinde, Nene, Anadolu, 

Nene Hatun, Türk kelimeleri bir tek varlığa verilmiş 

tanıtıcı sözcük olduğu için -----------' dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 15 

Özel isim 

Cevap No: 16 

ömer 

Seyfettin, 

Kaşağı 
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No: 16 

Örneğin; "Ömer Seyfettin'in en ünlü eseri Kaşağı'dır." 

cümlesinde -------- -------- ve --------- kelimeleri 

özel isim'dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 17 

Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun ilk 

harfleri daima büyük yazılır. 

Örne~in; "Burada öncelikle Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 

kadar yazılmış eserlerin adlarını bulacaksınız." cüm

lesinde, Tanzimat ve Cumhuriyet kelimeleri özel isim 

oldu~u için cümle içinde bulunmalarına rağmen büyük 

harfle yazılmıştır. 

D halde; özel isimler cümlenin başında, ortasında 

veya sonunda nerede olurlarsa olsunlar ilk harfleri 

daima --------- yazılmaktadır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do~ruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 17 

Büyük 

Cevap No:18 

Karacada§, 

Sö§üt, 

Domaniç 
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No: 18 

~rne§in; "Selçuklu Devleti ile birlikte Anadolu'ya 

gelen O§uz boylarından biri de Kayı Boyu'dur." cüm

lesinde Anadolu, ·Oğuz, Kayı Boyu özel isim olduğu 

için cümle içinde büyük harfle yazılmıştır. 

~yleyse; "Kayı Boyu, önce Karacadağ sonra da Söğüt 

ve Domaniç yörelerine yerleştirildi." cümlesinde 

-------- kelimeleri cümle 

içinde olmalarına rağmen özel isim olduğu için büyük 

harfle yazılmışlardır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 19 

Birkaç kelimeden oluşan özel isimlerin her kelime

si büyük harfle yazılır. 

~rne§in; Halide Edip Adıvar, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Tepebaşı Ortaokulu gibi. 

Demek ki; Yapı ve Kredi Bankası, Devlet Hastanesi, 

Türk Dil Kurumu gibi birkaç kelimeden oluşan özel 

isimlerin de her kelimesi -------- --------- ile 

yazılmalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No:19 

Büyük harf 

Cevap No:20 

Milli Eğitim 

Bakanlığı 
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No: 20 

Örne~in; "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin Bir

leşmiş Milletler'de kabul edildiği gün olan bu ta

rih, bütün dünyada büyük törenle kutlanır." cümle

sinde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş 

Milletler, birkaç kelimeden oluşmuş özel isim oldu

ğu için her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazıl

mıştır. 

Öyleyse; "Milli Eğitim Bakanlığı aldığı yeni bir ka

rar ile orta dereceli okullardaki yabancı dildeki ba

samaklı kur uygulamasını kaldırdı." cümlesinde 

-------- -------- -------- birkaç kelimeden oluşan 

özel isim olduğu için her kelimenin ilk harfi büyük 

yazılmıştır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 21 

Örneğin; "Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Balkan Savaşı, 

Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi toplumu

muzu sarsan olayları yaşamış bir kişidir." cümlesin-

de -------- -------- ------- -------- --------

-------- -------- -------- ve -------- --------

birkaç kelimeden oluşan özel isim olduğu için ilk 

harfleri büyük harfle yazılmıştır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No:21 

Yakup Kadri 

Karaosman

oglu, Balkan 
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No: 22 

Özel isim ile birlikte yazılan makam, san, rütbe, 

gösteren isimler büyük harfle başlaY·arak yazılır. 

Savaşı Birin- .. ~. . ' Ornegın; Gazı Osman Paşa, Doktor Adnan Adıvar, 
ci Dünya Sava- Alb H"" . K d . ay useyın ara emır. 
şı, Kurtuluş 

Savaşı 

Cevap No:22 

iBüyük harf 

Öyleyse; Maraşal Fevzi Çakmak, Cengiz Han, Barba

ros Hayrettin Paşa gibi özel isimle ·birlikte yazı

lan makam, san, rütbe ve memurluk gösteren isimler 

---------- --------- ile başlanarak yazılmalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 23 

Örneğin, "Barbaros Hayrettin Paşa devrinde Akdeniz 

bir Türk gölü haline gelmiştir." cümlesinde 

---------- kelimesi san gösterdiği ve özel isim ile 

birlikte yazıldığı için büyük harfle yazılmıştır. 

Yukar~daki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 23 

Paşa 

Cevap No: 24 

Büyük harf 
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No: 24 

Güneş, ay ve gezegenler gökbilimi ve coğrafya 

terimi olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle 

başlaıyarak yazılırlar. 

Örneğin; "Ay ve Dünya Güneş'in etrafında döner" 

cümlesinde, Ay, Dünya, Güneş kelimeleri gökbilimi 

terimi olarak kullanıldıkları için büyük harfle 

yazılmıştır. 

Demek ki; Güneş, ay ve gezegenler gökbilimi terimi 

olarak kullanıldıkları zaman -------- --------

ile başlayarak yazılmalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 25 

Örneğin, "Gezegenlerin oluşturduğu sisteme Güneş 

Sistemi denir." cümlesinde Gezegenler ve Güneş Sis

temi gökbilimi terimi olarak kullanıldıkları için 

büyük harfle yazılmıştır. 

Öyleyse; "Bir ışık ve ısı enerjisi kaynağı olan 

Güneş olmasaydı, canlılar yaşayamazdı." cümlesinde 

-------- kelimesi gökbilimi terimi olarak kullanıl

dığı için büyük harfle yazılmıştır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 25 

Güneş 

Cevap No: 26 

Kıta, göl, 

nehir, 

ülke 
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No: 26 

Özel coğrafya isimleri -akarsu, göl, okyanus, deniz, 

kıta, baraj, boğaz, geçit, ülke, il, ilçe, bucak, 

köy, semt, mahalle, cadde, sokak, anıt, meydan, 

dağ, ova- büyük harfle başla~arak yazılır. 

Örneğin; "Marmara Bölgesi'nde Susurluk, Bursa'dan 

gelen Nilüfer Çayı'nı da alarak Marmara Denizi'ne 

dökülür." cümlesinde Susurluk, Bursa, Nilüfer Çayı, 

Marmara Denizi kelimeleri özel coğrafya isimleri 

kapsamına girdikleri için büyük harfle yazılırlar. 

Demek ki, --------, -------, -------, ------- gibi 

özel coğrafya terimleri büyük harfle yazılmaktadır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 27 

Örneğin; "Sakarya Nehri üzerinde Sarıyer ve Gökçe

kaya Barajları yapılmıştır." cümlesinde -------

--------, --------- ve --------- özel coğrafya 

terimi olduğu için büyük harfle yazılmıştır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 27 

Sakarya 

Nehri, 

Sarıyer, 

Gökçekaya 

Barajı 

Cevap No: 28 

Ek kesme(') 
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No: 28 

Özel isimlere çoğul eki hariç, diğer tüm ekler 

ulandığı zaman özel isimle ek kesme ( 1 ) işaretiyle 

ayrılır. 

Örneğin; "Ankara'nın havası kışın çok kirli olur." 

cümlesinde Ankara kelimesi ekinden (') işareti ile 

ayrılmıştır. 

Demek ki; özel isimlere çoğul eki hariç, diğer tüm 

ekler ulandığı zaman özel isimle --------- ( ') 

işaretiyle ayrılmaktadır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 29 

Kitap, gazete, dergi, mecmua, isimleri özel isim 

olduğu için büyük harfle yazılır. 

Örneğin; "Hürriyet gazetesi her hafta bir otomobil 

veriyor." cümlesinde, Hürriyet gazetesi özel isim 

olduğu için büyük harfle yazılmıştır. 

O halde; "Sinekli Bakkal, Gösteri dergisi, Sabah 

~azetesi gibi kitap, gazete, dergi isimleri ------

--------- olduğu için büyük harfle yazılmalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygunrkelime 

ile tamamlayınız. cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 29 

Özel isim 

Cevap No: 30 

Çalıkuşu 

Cevap No:31 

Somut isim 

soyut isim 

102 

No: 30 

Örneğin; Reşat Nuri Güntekin'in en ünlü eserlerinden 

birisi de "Çalıkuşu" isimli kitabıdır." cümlesinde 

"---------" bir kitap ismi oldugu için Bzel isimdir. 

Bu yüzden bu kitap ismi büyük harfle yazılmalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 31 

İsimler varlıkların oluşlarına göre somut isim ve 

soyut isim olmak üzere iki türlüdür. 

Demek ki -------- --------- ve ---------
isimlerin varlıkların oluşlarına gôre yapılmış bir 

sınıflamasıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 32 

Varlıklarını duyu organlarımız ile hissettiğimiz 

madde durumundaki varlıklara verilen isme somut 

isim denir. 

Örneğin; resim, müzik, çiçek, insan gibi kelimeler 

somut isim'dir. 

Öğretmen, kitap, resim, gibi kelimeler de varlıkları

nı duyu organlarımız ile hissettiğimiz madde duru

mundaki varlıklara verilen isimlerdir. O halde bu 

kelime le re ---------- denilebilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst kôşesine bakınız. 



Cevap No: 32 

Somut isim 

Cevap No: 33 

Somut isim 

Cevap No: 34 

Kale,duvar 
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No: 33 

Ôrne§in; "Şiddetli fırtına İstanbul yolunu kapattı

§ı için Mehmet bugün dönmedi." cümlesinde fırtına, 

İstanbul, yol, Mehmet kelimeleri ----------'dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do§rulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 34 

Ôrne§in; "Kalenin duvarı artık yıkılmaya başladı." 

cümlesinde --------- ve ---------- kelimeleri somut 

isim'dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do§rulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 35 

Varlıklarını duyu organıarımızla değil de akıl ve 

hislerimizle kabul ettiğimiz varlıklara soyut isim 

denir. 

Ôrneğin; akıl, üzüntü, sevinç birerr!soyut isim'dir. 

Ôzgürlük, yiğitlik, merak, keder gibi kelimeler de 

varlıklarını duyu organıarımızla de§il de akıl ve 

hislerimizle kabul etti§imiz varlıklara verilen 

isimlerdir. O halde bu kelimelere -------

denilebilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No: 35 

Soyut isim 

Cevap No: 36 

Ruh, gOzel 

Cevap No: 37 

Soyut isim 
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No: 36 

Örne§in; "Ruhunun gOzelli§i yOzOne vurmuştu." cOm

lesinde --------- ve -------- kelimeleri birer so

yut isim'dir. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do§rulu§unu kontrol 

için bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 

No: 37 

Örne§in, "İnsanın OzOnt~aOnO, kede~ini, sevincini 

bir arkadaşı ile paylaşabileceğini hissetmesi insanı 

mutlu eden bir duygudur." cOmlesihde, OzOntO, sevinç, 

his, gOzel, duygu kelimeleri madde halinde bulunma

yan, sadece varoldukları kabul edilen ve hissedilen 

isimler oldu§u için -------- -------'dir. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do§ruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 

No: 38 

Örne~in; "Louis Pasteur'un tabiata karşı bOyOk bir 

merakı vardı." cOmlesinde ------ kelimesi madde ha

linde bulunmayan sadece varoldu§u kabul edilen 

bir isim olduğu için soyut isimdir. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 



Cevap No: 38 

Merak 

Cevap,No: 39 

Tekil isim, 

çoğul isim, 

topluluk 

ismi 

Cevap No:40 

Tekil isim 
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No: 39 

İsimler varlıkların sayılarına göre, tekil isim, 

çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere üç türlü

dür. 

Demek ki, -------- -------- -------- --------

--------- ----------, isimlerin varlıkların sayıla

rına göre bir sınıflandırılmasıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 40 

Aynı cins varlıkların yalnız bir tanesini gösteren 

isimlere tekil isim denir. 

Örneğin; resim, topluiğne, deri, ispirto gibi isim

ler tekil isimdir. 

Çiçek, çivi, topaç gibi kelimeler de aynı cins var

lıkların yalnız bir tanesini gösteren kelimelerdir. 

O halde bu kelimelere -------- -------- denilebilir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 41 

Örneğin; "Dursun Hacı, köyde evi, bahçesi, tarlası 

olan, hali vakti yerinde bir adamdı." cümlesinde 

köy, ev, bahçe, tarla, adam kelimeleri ---------

---------
1 dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 



Cevap No:41 

Tekil isim 

Cevap No:42 

Antakya, 

ova, da§, 

nehir,çınar 

Cevap No:43 

Tekil isim 
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No: 42 

~rne~in; "Benim gôrdO~Dm ve sevdi~im Antakya budur; 

yeşil ova kenarında, sırtını rahat bir da~a vermiş, 

ayaklarını coşkun' bir nehre uzatmış bacalarının du

manını tüttOrerek çınar gôlgesinde dinlenen, keyif 

getiren hoş belde." cOmlesindeki -------, -------, 

---·' ----, ---- J ----, ---- J ---- kelimelere tekil 

isim denilmektedir. 

Yukarıdaki cDmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do§rulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst köşesine bakınız. 

No: 43 

~rne§in; "Birkaç ev ôtede bir tavuk gıdaklıyor, 

bir horoz ona yardım ediyor, sanki dem tutuyor." 

cümlesindeki ev, tavuk, horoz kelimeleri de 

--------'dir. 

Yukarıdaki cDmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız~ Cevabınızın do~rulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost kôşesine bakınız. 

No: 44 

-lar, -ler eki ile çoğullaştırılan; aynı cinsten 

birçok varlığa verilen isme çoğul isim denir. ~r

neğin; çiçekler, taşlar, ô§renciler gibi isimler 

çoğul isim'dir. 

Atlar, arabalar, ağaçlar ----- eki ile 

ço~ullaştırılan; aynı cinsten bir çok varlı~a ve

rilen isimlerdir. O halde bu kelimelere ----------

-------- denilebilir. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do~rulu~unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost kôşesine bakınız. 



Cevap No:44 

-ler,~lar 

Cevap No:45 

Ço§ui isim 

Cevap No:46 

kız,paket 

araba 

107 

No: 45 

Örne§in; "Uzaktaki da§lar, yaklaştı§ımız kôyler 

ve kasabalar; ne varsa kuzuları, koyunları hepsi 

temiz, mandaları bile." cümlesinde da§, kôy, kasa~ 

ba, kuzu, koyun, manda kelimeleri, -lar, -ler eki 

alarak ço§ullaştırılmış yani -------- -------- ol

muştur. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do~rulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst kôşesine bakınız. 

No: 46 

Örne§in; "Kızlar paketleri kapının anDnde bekle

yen arabalara taşımaya başladılar." cümlesinde 

---------, --------, -------- kelimeleri -lar, 

-ler eki alarak ço§ul isim olmuşlardır. 

Yukarıdaki cDmlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın do§rulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst kôşesine bakınız. 

No: 47 

Tekil oldukları halde ~irde~.çok varlı§ı bildiren 

isimlere topluluk ismi denir. 

Örneğin; alay, tabur, bôlük gibi isimler topluluk 

ismi'dir. 

Öyleyse; deste, dernek, meclis gibi tekil oldukları 

halde çokluk bildiren isimlere ------ ----- den

mektedir. 

Yukarıdaki cDmlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol üst kôşesine bakınız. 



Cevap No: 47 

Topluluk 

ismi 

Cevap No:48 

Topluluk 

ismi 

Cevap No: 49 

Des te 

Cevap No: 50 

Meclis 
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No: 48 

Örne§in; "KByUn meydanında biriken halk sUrUnUn 

yavaş yavaş ilerlemesini seyrediyordu." cOmlesinde

ki halk ve sOrO kelimeleri çoğul eki almadıkları 

yani tekil oldukları halde çokluk bildiren isimler 

olduğu için --------- -------- adını almaktadırlar. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun keli

me ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kont

rol için bir alt maddenin sol Ost kBşesine bakınız. 

No: 49 

Örneğin, "Kızlar, kadınlar deste halindeki otları 

hemen taşımaya başladılar." cOmlesinde --------

kelimesi de bir topluluk ismi'dir. 

Yukarıdaki cOmlede boş bırakılan yeri, uygun kelime 

ile tamamlayınız. Cevabınızın doğruluğunu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost kBşesin~:bekınız. 

No: 50 

Örneğin, "Yeni kurulan meclis çalışmalarına başla

dı." cOmlesinde --------- kelimesi de bir topluluk 

ismi'dir. 

Yukarıdaki cUmlede boş bırakılan yeri uygun kelime 

ile . tamamlayınız. Cevabınızın doğrulu§unu kontrol 

için, bir alt maddenin sol Ost köşesine bakınız. 
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EK-5 

DENEY VE KONTROL GRUBU ÖNTEST SONUÇLARI 

Deney Grubu Kontrol Grubu 

Dene k 1 15 Dene k 1 10 
.Denek 2 18 Dene k 2 6 
Dene k 3 9 Dene k 3 10 
Dene k 4 10 Den ek 4 18 
Dene k 5 10 Dene k 5 13 
Dene k 6 9 Dene k 6 10 
Dene k 7 10 Dene k 7 17 
Dene k 8 10 Dene k 8 7 
Denek' 9 12 Dene k 9 7 
Dene k 10 13 Dene k 10 10 
Dene k 11 19 Dene k 11 10 
Dene k 12 6 Dene k 12 17 
Dene k 13 8 Dene k 13 7 
Dene k 14 14 Dene k 14 13 
Dene k 15 20 Dene k 15 12 
Dene k 16 20 Dene k 16 6 
Dene k 17 10 Dene k 17 12 
Dene k 18 20 Dene k 18 9 
Dene k 19 18 Dene k 19 11 
Dene k 20 10 Dene k 20 14 
Dene k 21 12 Dene k 21 14 
Dene k 22 15 DEmek 22 16 
Dene k 23 5 Dene k 23 15 
Dene k 24 10 Dene k 24 9 
Dene k 25 17 Dene k 25 15 
Dene k 26 15 Dene k 26 14 
Dene k 27 11 Denek 27 19 
Dene k 28 18 Dene k 28 9 
Dene k 29 8 Dene k 29 18 
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EK-6 

DENEY VE KONTROL GRUBU SONTEST SONUÇLARI 

Deney Grubu Kontrol Grubu 

Dene k 1 18 Dene k 1 15 

Dene k 2 25 Dene k 2 14 

Dene k 3 13 Dene k 3 11 

Dene k 4 14 Dene k 4 23 

Dene k 5 15 Dene k 5 14 
Dene k 6 14 Dene k 6 13 

Dene k 7 21 Dene k 7 21 

Dene k 8 12 Dene k 8 14 

Denek• 9 13 Dene k 9 13 

Dene k 10 24 Dene k 10 15 

Dene k 11 22 Dene k 11 16 

Dene k 12 14 Dene k 12 17 

Dene k 13 14 Dene k 13 13 

Dene k 14 22 Denek 14 14 

Dene k 15 23 Dene k 15 9 

Dene k 16 25 Dene k 16 f] 

Dene k 17 17 Dene k 17 13 

Dene k 18 28 Dene k 18 14 

Dene k 19 25 Dene k 19 16 

Dene k 20 18 Dene k 20 16 

Dene k 21 17 Dene k 21 16 

Dene k 22 20 Dene k 22 19 

Dene k 23 15 Dene k 23 17 

Dene k 24 17 Dene k 24 9 

Dene k 25 24 Dene k 25 15 

Dene k 26 17 Dene k 26 18 

Dene k 27 11 Dene k 27 22 

Dene k 28 20 Dene k 28 11 

Dene k 29 9 Dene k 29 19 
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EK-7 

DENEY VE KONTROL GRUBU KALICILIK TESTİ SONUÇLARI 

Deney Grubu Kontrol Grubu 

Dene k 1 16 Dene k 1 10 

Denli= k 2 22 Dene k 2 12 

Dene k 3 12 Dene k 3 11 

Dene k 4 12 Dene k 4 18 

Dene k 5 13 Dene k 5 11 

Dene k 6 14 Dene k 6 12 

Dene k 7 20 Dene k 7 15 

Dene k 8 10 Dene k 8 12 

Den ek 9 13 Dene k 9 11 

Dene k 10 22 Dene k 10 13 

Dene k 11 19 Dene k 11 11 

DEmek 12 14 Dene k 12 12 

Dene k 13 11 Dene k 13 9 

Dene k 14 19 Dene k 14 11 

Dene k 15 21 DEmek 15 7· 

Dene k 16 24 Dene k 16 7 

Dene k 17 15 Dene k 17 11 

Dene k 18 25 Dene k 18 11 

Dene k 19 20 Dene k 19 16 

Dene k 20 15 Dene k 20 12 

Dene k 21 13 Dene k 21 13 

Dene k 22 15 Dene k 22 14 

Dene k 23 10 Dene k 23 12 

Dene k 24 12 Dene k 24 9 

Dene k 25 22 Dene k 25 13 

Dene k 26 13 Dene k 26 15 

Dene k 27 11 Dene k 27 19 

Dene k 28 18' Dene k 28 10 

Dene k 29 7 Dene k 29 15 


