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ÖNSÖZ 

Bir yabancı dil öğrenirken, kişiyi en çok uğraştıran çoğu zaman sözcükler 

olmaktadır. Bunun nedeni; sözcüklerin diğer sözcüklerle ve o sözcükleri kullanan 

insanlarla olan ilişkisinin karmaşık olmasıdır. Sözcükler düşünme sürecini başlatır ve 

sözce ve cümleleri oluşturur. Bu nedenle, sözcük sosyal iletişim sistemindeki 

merkezi etkendir. Yabancı dil öğreniminde “başarma”  hissini sağlayan ve 

dolayısıyla yeni kültürlerin kapılarını bize açan  sözcüktür. Bu durumda sözcüğün 

yerini belirleyen kavramsal yapıyı öğrenmek ve tabi ki öğrenme işinin yapılıp 

yapılmadığını kontrol etmek için de sınav gereklidir. 

Sınama her öğrenme ve öğretme deneyiminde önemli bir yere sahiptir. Bu 

açıdan bakıldığında, sözcük bilgisi sınavları da yabancı dilde iletişim kurabilmek için  

yabancı dil öğretiminin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Merkezi sınavların 

yönlendirdiği öğretim alanında, bu sınavlarda başarılı olabilmek “sözcüğü ve sözcük 

sınavlarını” öğrenmekten geçmektedir. Yabancı dil öğretiminde sözcük bilgisi 

sınama türlerinin YDS ve KPDS sınavları çerçevesinde incelenmesi de bu çerçevede 

önemli bir yere sahiptir. 

Tez çalışmam boyunca engin bilgilerini benimle paylaşan ve beni yönlendiren 

tez danışmanım Prof. Dr. Osman TOKLU’ ya, tavsiyelerini ve güler yüzünü benden 

esirgemeyen Dr. Sıla AY’ a çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışma boyunca desteğini 

benden esirgemeyen ve büyük bir sabır gösteren eşim Bülent ÜNAL’ a özel bir 

teşekkür borçluyum. 

                                                                                       Derya GÖKDUZ 

 

 
 



 iii

İÇİNDEKİLER 

KABUL ve ONAY........................................................................................................i 

ÖNSÖZ.........................................................................................................................ii 

İÇİNDEKİLER............................................................................................................iii 

TABLOLAR................................................................................................................vi 

ŞEKİLLER.................................................................................................................vii 

TERİMLER...............................................................................................................viii 

KISALTMALAR..........................................................................................................x 

I. BÖLÜM: GİRİŞ 

    1.1 TEZİN AMACI...................................................................................................1  

    1.2 TEZİN ÖNEMİ...................................................................................................1 

    1.3 TEZİN YÖNTEMİ..............................................................................................2 

          1.3.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE.......................................................................2 

          1.3.2 VARSAYIMLAR......................................................................................8 

          1.3.3 KAPSAM ve SINIRLILIKLAR................................................................8 

          1.3.4 VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ.....................................................................9 

II. BÖLÜM: YABANCI DİL SINAVLARI  

     2.1 SINAVIN ÖNEMİ...........................................................................................10 

     2.2 YABANCI DİL SINAVLARINDA YAKLAŞIM TÜRLERİ........................13 

     2.3 YABANCI DİL SINAVLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR.................14 

     2.4 YABANCI DİL ÖĞRETİMNDE KULLANILAN SINAV     

            TÜRLERİ........................................................................................................19 

III. BÖLÜM : SÖZCÜK ÖĞRETİMİ  

      3. SÖZCÜK BİLGİSİ ..........................................................................................25 



 iv

           3.1 SÖZCÜK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ....................................................32 

IV. BÖLÜM: SÖZCÜK SINAVLARI  

      4.1 SÖZCÜK SINAVLARINA GENEL BİR BAKIŞ ........................................44      

4.2 SÖZCÜK BİLGİSİ SINAMA TÜRLERİ. ..........................................................46  

            4.2.1 SINIRLI YANIT....................................................................................46      

            4.2.2 ÇOKTAN SEÇMELİ BOŞLUK DOLDURMA....................................47 

            4.2.3 ÇOKTAN SEÇMELİ BAŞKA SÖZCÜKLERLE İFADE  

                     ETME.....................................................................................................56 

            4.2.4 BASİT SÖZCÜK TAMAMLAMA.......................................................59 

       4.3  SÖZCÜK BİLGİSİ SINAV TÜRLERİNE FARKLI BİR  

              YAKLAŞIM.................................................................................................60 

              4.3.1 ÇOKTAN SEÇMELİ (A)....................................................................61 

              4.3.2 ÇOKTAN SEÇMELİ (B)....................................................................63 

   4.3.3 SÖZCÜK DİZİLERİ............................................................................65 

   4.3.4 EŞLEŞTİRME.....................................................................................66 

              4.3.5 DAHA NESNEL SÖZCÜK SINAMA TÜRLERİ..............................68         

              4.3.6 SÖZCÜK TAMAMLAMA.................................................................69 

V. BÖLÜM 

5. YDS ve KPDS SINAVLARINDA KULLANILAN SÖZCÜK BİLGİSİ 

     SINAMA TÜRLERİ..............................................................................................72 

      5.1 YDS’DE  SÖZCÜK BİLGİSİNİN SINANMASI..........................................73 

      5.2 YDS’DE ÇIKMIŞ SÖZCÜK BİLGİSİ SORU  

             ÖRNEKLERİ.................................................................................................77 

      5.3 KPDS’DE SÖZCÜK BİLGİSİNİN SINANMASI.........................................85 



 v 

      5.4 KPDS’DE ÇIKMIŞ SÖZCÜK BİLGİSİ SORU ÖRNEKLERİ.....................89 

VI. BÖLÜM: SONUÇ ve ÖNERİLER 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER ........................................................................................94 

ABSTRACT................................................................................................................99 

ÖZET........................................................................................................................100 

KAYNAKÇA............................................................................................................101 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

TABLOLAR                                             
                                                                                                                         Sayfa No 

        
Tablo 1: Yabancı dil bilgisi seviyeleri ......................................................................17 

Tablo 2: Demirel’ in belirlediği yabancı dil sınav türleri...........................................19 

Tablo 3 : Harrison tarafından oluşturulan sınav türleri .............................................20 

Tablo 4: 2003 öncesi YDS’ de yer alan soru alanları ve sayıları................................73 

Tablo 5: 2003 sonrası YDS’ de yer alan soru alanları ve sayıları..............................74 

Tablo 6: 2003 öncesi KPDS’ de yer alan soru alanları ve sayıları.............................86 

Tablo 7 : 2003 sonrası  KPDS’ de yer alan soru alanları ve sayıları .........................87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vii

ŞEKİLLER 

                                                                                                                         Sayfa No 
                             
Şekil 1: Daire ile sözcük öğretimi..............................................................................33 

Şekil 2: Ölçek ile sözcük öğretimi .............................................................................36 

Şekil 3: Sözcüğün değişik yapılarının öğretilmesi......................................................38 

Şekil 4 : Resim yoluyla sözcük öğretimi....................................................................62 

Şekil 5: 2003 öncesi YDS sorularının  soru alanlarına yüzdelik dağılımı..................75 

Şekil 6: 2003 sonrası YDS sorularının  soru alanlarına yüzdelik dağılımı.................75 

Şekil 7: 2003 sonrası YDS soru sayılarının soru alanlarına dağılımı.........................76 

Şekil 8: 2003 öncesi KPDS sorularının  soru alanlarına yüzdesi................................87 

Şekil 9: 2003 sonrası  KPDS sorularının soru alanlarına yüzdelik dağılımı...............88 

Şekil 10: 2003 sonrası KPDS soru sayılarının soru alanlarına dağılımı.....................88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii

TERİMLER 

Anlamsal sözcük                                            content word 

Ara sınav                                                        monthly 

Ayrışık beceri sınavları                                 discrete-point  

Başarı sınavları                                              achievement testing 

Bağlam       context 

Biçimlendirici                                                formative 

Biçimlendirici Sınav                                      diagnostic progress examination 

Bileşik isim      compound nouns  

Bireysel sınavlar                                            individual testing 

Bitirme sınavı                                                final 

Bileşik sözcük                                               compounds 

Bütünleşik sınavlar                                       integrative 

Çıkış                                                              output 

Çoktan Seçmeli Boşluk Doldurma              multiple-choice completion 

Çoktan Seçmeli Başka Sözcüklerle             multiple-choice paraphrase 

İfade Etme Sınavı 

Deyimler                                                     idioms 

Dilbilgisel sözcük                                       function word 

Düzey belirleyici                                         summative 

Eşdizimlilik             collacations  

Eşleştirme             matching 

Giriş                                                            input 

Grup sınavları                                            group testing 



 ix

Hedef dayanaklı sınavlar                           criterion referenced testing 

Kısa sınav                                                  quiz 

Muafiyet                                                    exemption 

Norm dayanaklı sınavlar                           norm-referenced testing 

Oyunlaştırma                                            dramatization 

Sıralı Tamamlama Alıştırması        cloze-test 

Sınırlı Yanıt                                               limited response 

Sözcük türetme                   word formation 

Süreç                                                          process 

Tanılayıcı/Tanıma Sınavları                      diagnostic 

Yerleştirme sınavı                                      placement 

Yeterlilik sınavları                                      proficiency 

Yetiklik                                                      Aptitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

KISALTMALAR 

ALTE                                                           The Association of Language Resters in  

                                                                      Europe  

CAE                                                              Certificate in Advanced English                             

CPE                                                              Certificate of Proficiency in English    

EFL                                                               English for Foreign Learners 

ESP                                                               English for Specific Purposes 

FCE                                                               First Certificate in English  

KET                                                              Key English Test  

KPDS               Kamu Personeli Yabancı Dilbilgisi                                                                                                   

                                                                      Seviye Tespit Sınavı 

MLAT                                                           Modern Language Aptitude Test 

PET                                                               Preliminary English Test  

ÖSYM                                                          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

UCLES                                                         University of Cambridge Local                                                           

                                                                      Examination Syndicate 

YDS                  Yabancı Dil Sınavı  

TOEFL                                                          Test of English as a Foreign language  

 
 
 



 1 

1. BÖLÜM :  GİRİŞ 

 

1.1. TEZİN AMACI 

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretiminde sözcük bilgisi sınama türlerinin 

YDS (Yabancı Dil Sınavı ) ve KPDS ( Kamu Personeli Yabancı Dilbilgisi Seviye 

Tespit Sınavı )  gibi yerleştirme ve düzey belirleme amaçlı sınavlarda kullanımının 

incelenmesidir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1 – Sözcük bilgisi nedir ve yabancı dil öğretiminde hangi yöntemler ile öğretilir? 

2- Yabancı dil öğretiminde sözcük bilgisi hangi sınav türleri ile ölçülmektedir? 

3- YDS ve KPDS’ de hangi sözcük bilgisi sınama türleri kullanılmaktadır? 

 

1.2. TEZİN ÖNEMİ 

Bu araştırma sonucunda Yabancı Dil Öğretiminde sözcük bilgisinin ne tür 

sınavlar ile ölçüldüğü ve YDS ile KPDS’ de bu yöntemlerden hangilerinin sözcük 

bilgisini ölçmek için kullanıldığı tespit edilecektir. Bu tespitler ve belirlemeler 

sözcük sınav türlerinin düzey belirleme sınavları için tercih edilmesine yardımcı 

olacaktır. Hali hazırdaki durumla, olması gereken durum arasındaki kıyaslama 

sonucunda elde edilecek veriler, sözcük sınav türleri konusunda bilimsel bir zemin 

oluşturacağından ve bu sınav türlerinin bilinçli kullanımı sağlayıp yeni tekniklerin 

kullanılması için gerekli zemini oluşturacağından bu araştırma önemlidir. 
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1.3. TEZİN YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın deseni tarama desenidir. Yabancı dil öğretimindeki sözcük 

bilgisi sınav türleri literatür taraması aracılığıyla incelenecek ve çıkan sonuçlar YDS  

ve  KPDS  sınavlarında yer alan sözcük sınav türleri ile karşılaştırılacaktır. Bu 

sınavlarda hangi sınav türlerinin kullanıldığı ve bu sınav türlerinde uygulanabilecek 

diğer sözcük sınav türleri değerlendirilecektir. 

 

1.3.1.  KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın başlığını oluşturan ve evrenini belirleyen  YDS ve KPDS 

sözcük bilgisi soruları adayların dil becerilerini evrensel olarak ölçen iletişimsel 

yaklaşıma göre oluşturulmuş sınavlardır. Türkiye’de yükseköğretim programlarına 

kayıt yaptırabilmek için gereken sınavlar yaklaşık otuz yıldır merkezi bir sisteme 

göre yapılmaktadır ve YDS ile KPDS merkezi sisteme göre yapılan ve sırasıyla 

öğrenci yerleştirme ile düzey belirleme amacıyla gerçekleştirilen sınavlardır.   

(www.osym.gov.tr ) 

           Günümüz dünyasında yabancı dil, özellikle de İngilizce evrensel bir şart 

olarak öne çıkarken dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de her türlü iş 

başvurusunda, kamu kurumları ve devletin çeşitli organlarında yer alabilmek için 

aranan temel şart konumuna gelmiştir. Bu evrensel akım içerisinde yer alabilmek için 

gereken yabancı dil bilgisini en üst düzeye çıkarmaktır ve bunu ispatlayacak olan 

KPDS’de başarılı olabilmektir. (Durukan, 2004) 

           Yabancı Dil Tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgi 

seviyesini belirlemek için yapılacak olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviye 

Tespit Sınavı, 375 sayılı KHK nın 2.maddesi ve Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık 
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Devlet Personel başkanlığının, 21 Eylül 1990 tarih ve 20642 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan  “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair 

Esaslar”  uyarınca ÖSYM tarafından yürütülür. 

           KPDS, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Farsça, Fransızca, 

Hollandaca, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İtalyanca, Leh dili, Macarca, 

Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Yunanca dillerinden yapılır. Almanca, 

Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. 

Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı 

takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 

kelimelik metinlerden yararlanılır. KPDS yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında 

yapılır. Sınav sonununda alınan puana göre adaylara dil tazminatı ödenir. 

(www.osym.gov.tr ) 

YDS’ de  merkezi olarak yapılan ve yaklaşık her yıl 60.000  kişinin girdiği 

kapsamlı bir sınavdır. YDS, ÖSS-Dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim 

programlarını - yabancı diller, bu dillerin edebiyatları, öğretmenlikleri ve mütercim 

tercümanlık gibi – tercih edecek adaylar için yapılır. Uzunca bir süre diğer 

programlara girecek adayların aldığı sınavlarla birlikte aynı oturumda yapılan YDS, 

son yıllarda başka tarih ve zamanlarda yapılan ayrı bir merkezi sınav niteliği 

kazanmıştır. Artık üniversitelerin bir yabancı dil programını kazanmak ve devam 

etmek isteyen öğrenciler her yıl ayrı olarak yapılan YDS’ ye de girmek 

zorundadırlar. (Durukan, 2004; G. Sungurluoğlu, Et  Al., Yds Sınavı ve Özellikleri, 

YDS Journal of English, 2004, s. 3.) 
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Tezin başlığını oluşturan genel çerçeveden sonra araştırmanın amaçlarından 

birini oluşturan kavramsal çerçeve şu şekildedir:  

 Dil ediniminde sözcüğün giderek artan önemi ile beraber sözcük sınavları da 

giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bir yandan sözcük bilgisi ve becerisi ikinci 

dilde başarılı bir iletişim için kaçınılmazdır diye bilinirken, öğrenciler ve işin ehli 

olmayan kişiler dilbilgisel yetiyi kişinin bildiği sözcük sayısı açısından 

değerlendirmiştir. Son yıllarda yapılan yabancı dil öğretimi ve araştırmalarında, 

sözcüğün dilbilgisel yeti ve işlevsel iletişimsel becerinin gelişimi üzerine 

yoğunlaşarak değerinin artığı görülmüştür. Sözcük öğretimi üzerine yenilikler 

yapılmış olmasına rağmen, yabancı dil sınavlarındaki sözcüğün rolü üzerine herhangi 

bir çalışma yapılmamıştır. (Clapham, 1997;  Corson, 1997)  

Tarihe bakacak olursak, İngiltere ve Batı Avrupa’da yabancı dil öğretiminin 

sınanması 20. yüzyıla kadar geleneksel sınav yöntemleri ile yapılmıştır. Adaylardan 

makale yazmaları, bir düz yazıyı çevirmeleri, sözel ve yazılı sorulara yanıt vermeleri 

istenmiştir ve  değerlendirmeler de öznel gerçekleştirilmiştir. Dilin belirli 

tamamlayıcıları  - sözcük gibi-  bağımsız olarak sınanmamıştır. Ancak 1970 yılında 

ilk olarak UCLES dilbilgisel unsurların tek tek ele alındığı İngilizce’nin yabancı dil 

olduğu nesnel bir sınav gerçekleştirmiştir. (Spolsky, 1995)   

 Bunun tersine Amerika’ da 1920’ li yıllardan itibaren çoktan seçmeli 

sorulardan oluşmuş nesnel sınavlar düzenlenmiştir. (Spolsky, 1995) Amerika’da 

baştan beri sözcük, nesnel sınavların en yaygın unsuru idi. Bunun nedeni, sözcük 

bilgisi sınavının oluşturulması ve sonuçlandırılması en kolay olan dil alanı olması, 

güvenilir olması ve okuma anlama sınavları ile ilişkilendirilmesidir. Örneğin; 
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1970’deki yabancı dil olarak İngilizce’nin sınandığı TOELF’ da sözcük soruları 

okuma anlama sorularının yerine geçmiştir. (Spolsky, 1995 ) 

 1970’ lerde yabancı dil sınavları bir dönem boyunca bütünleşik yaklaşım 

çerçevesinde yapılıyordu. Tüm dil yeterliliğini ölçmek için dikte ve sıralı tamamlama 

alıştırması yaygındı. Bu yaklaşım dilbilgisel unsurların diğer parçalara katkısını  –  

örneğin; sözcük bilgisi ve adayın sınavdaki başarısına etkisini-  dikkate almıyordu. 

Bu sınavlarda kullanılan sıralı tamamlama alıştırmasının benzer bir türü Harrison 

tarafından tanımlandı. İçerik sözcükleri, yazılı bir metinden silinir ve aday dört 

seçenekten birini tercih ederek her boşluğu doldurur. Bu sınav ağırlıklı sözcük bilgisi 

odaklı bütünleşik sınav olarak tanımlanabilir. (Clapham, 1997; Corson, 1997) 

 Sıralı tamamlama alıştırmasının farklı türleri üzerine yapılan araştırmalar bu 

sınavların nispeten sözcük bilgisini ölçtüğünü göstermiştir. Örneğin; Jonz (1990)’  ın 

yaptığı bir araştırmaya göre, standart bir sıralı tamamlama alıştırmasında soruların 

yüzde kırk ikisi sözcük ile ilgilidir. Henning (1991), yedi sözcük bilgisi türünü, 

sözcük bilgisi miktarı açısından karşılaştırmış ve Harrison’ un sıralı tamamlama 

alıştırması sınav türüne benzer çoktan seçmeli sözcük sınavını, güvenilirlik, 

geçerlilik ve temel unsurları ayırt etme açısından en iyi sınav olarak adlandırmıştır. 

Sıralı tamamlama alıştırmasının diğer bir türü, bir metinden her ikinci sözcüğün 

ikinci yarısının silindiği C- sınav’ dır. Chapelle & Abraham (1990) C- sınavların 

sözcük bilgisi sınavından çok okuma, yazma ve dinleme sınavları ile ilişkili 

olduğunu ortaya koyar. C- sınavlar sözcük sınavı olmamasına rağmen araştırma 

sonuçlarına göre sözcüğe ait yetiyi ölçmek için uygun hala getirilmiştir. (Clapham, 

1997; Corson, 1997) 
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 Sonuç olarak, önce bütünleşik ve sonra iletişimci sınav türlerinde sözcük 

bilgisini ölçmeye daha az yer verildi. 1980’li yıllardan beri ikinci dildeki yeterlilik 

sınavlarında iletişimsel yaklaşımın etkili olduğu görülmüştür. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, adayın iletişimsel görevi yeterli bir biçimde yerine getirme 

yeteneği ilk sıralarda yer almaktadır ve sözcük bilgisine ait beceri olarak 

düşünülmektedir. En uygun olanı ise; sözcüğün seviyesi, doğruluğu ve uygunluğu 

adayın konuşma ve yazma sınavlarındaki becerisini ölçmek için en önemli kriter 

olabilir. (Clapham, 1997; Corson, 1997) 

 Güncel sorun,  sınama amacıyla sözcüğün alanını saptamaktır. Örneğin; 

Nattinger& DeCarrico (1992) her dilin geniş sözcük kalıplarına sahip olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Bu kalıplar üretimsel dilbilgisi yapılarına benzemektedir, fakat 

genellikle konuşma ve yazma becerisinde geniş işleve sahip ezberlenen sözcük 

birimleridir. Eğer bu kalıplar sözcüğün öğeleri olarak kabul edilirlerse, anlamları 

anlambilimsel olduğu kadar edimbilimsel olduğu için geleneksel yöntemlerle mi  

sınanacaklardır? Bu soru sözcük sınavlarında hep üzerinde durulan konuyu karşımıza 

çıkarır: Bağlamın önemi. Geleneksel olarak bağlam, yabancı dilin kullanıldığı 

cümledir. Clapham ve Corson (1997) sözcük ile ilgili son gelişmeler ışığında,  

bağlamı geniş bir anlambilimsel ve edimsel unsurlar çerçevesinde tanımlandığı yeni 

bir düşünceye ihtiyaç olduğu ve sözcük bilgisinin tam olarak ölçümün olmadığı öne 

sürerler. (Clapham, 1997; Corson, 1997) 

 Chapelle (1994) üç unsurdan oluşan genel bir sözcük becerisi modeli ortaya 

koyar:  

- Sözcüğün kullanıldığı bağlam 

- Sözcük bilgisi ve temel işleyiş 
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- Sözcüğün kullanıldığı üst bilişsel strateji 

Birçok sözcük sınavı ikinci unsuru model olarak almıştır. 

 Sınıf içinde sözcük öğrenimi ve öğretimde görülüyor ki, öğrenciler yabancı 

dildeki faydalı belirli sözcükleri biliyorlar. Fakat sözcük sınavı sınıf içinde değil de 

dil yeterliliğini ölçme sınavı şeklinde gerçekleştirilecekse, sözcüğün kullanımı daha 

da öne çıkar. Bu sınavda öğrencinin algısal,  türetimsel ve iletişimsel ödevin sözcük 

ile ilgili kısımları sınanır. Günümüzde de yeterlilik sınavları adayın becerisini 

evrensel olarak ölçer. ( Clapham, 1997; Corson, 1997) 

 

İkinci dil: Bireysel açıdan anadilinden başka, öğrenilmiş ya da edinilmiş herhangi 

bir dildir. (Demircan, 2002) 

Yabancı dil: Bir ülkede yaygın bir iletişim aracı durumunda olmayan biçimsel 

eğitimle öğrenilen yerli olmayan dildir. (Demircan, 2002) 

Sözcük: Bir ya da birden çok ses biriminin oluşturduğu, yazıda iki boşluk arasında 

yer alan, çoğu kez anlamsal bir birim oluşturan, söylemde belli bir biçimsel birlik 

sunan, çeşitli dizimsel kullanımlarında biçimce ya hiç değişmeyen ya da bir bölümü 

ile değişim gösteren eklemli ses ya da sesler öbeğidir.(Vardar, 1998) 

Sınav: Önceden duyurulan ve belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen 

bilgilerin resmi ölçüm şeklidir. (Tuncay, 2003) 

Edinim: Dili anlayarak ve onu doğal iletişim etkinliklerinde kullanarak geliştirilen 

bilinçaltı işlemlerine edinim denir. (Demircan, 2002) 

Alt beceriler: Dil öğretiminde kullanılan karmaşık bir etkinliğin alt bölümleridir. 

Örneğin;  Okuma becerisi: sessiz okuma, sesli okuma, tarama, hızlı okuma v.b alt 

becerilerden oluşur. (Kocaman, 2000; Osam, 2000) 
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Yöntem: Tümüyle, seçilmiş olan yaklaşıma dayalı, hiçbir bölümü bir başkası ile 

çelişmeyen, dil özelliklerinin düzenli sunuluşu amacıyla oluşturulmuş genel bir 

tasarımdır. (Demircan, 2002) 

Teknik: Yöntem ve dolayısıyla yaklaşımla uyumlu sınıf aktiviteleri ve 

etkinlikleridir. (Brown, 1994 ) 

 

1.3.2. VARSAYIMLAR 

KPDS soruları ÖSYM tarafından yayınevlerine verilmemekle beraber 

piyasada bol miktarda KPDS sınavlarında çıkmış sorular yer almaktadır. Bu tezde 

yer alan KPDS sözcük bilgisi soru örnekleri Ayhan Sezer’ in KPDS Soruları (2004), 

Ertan Durukan’ın Prepare For YDS KPDS ÜDS (2004), ve Suat Gürcan & Rıdvan 

Gürbüz’ ün Test your KPDS Level (2004) adlı kaynaklarından alınmıştır. Ayrıca 

KPDS soruları birçok kaynakta incelenip aynı olduğu tespit edildiği için, yukarıda 

adı geçen kaynaklarda yer alan soru türlerinin KPDS’ de çıkmış olan soru türlerine 

benzer olduğu varsayılmıştır.  

 

1.3.3. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR 

     Araştırmacının üzerinde çalıştığı yabancı dil İngilizce’ dir. Bu tezde, son 5 

yılın YDS İngilizce sözcük bilgisi soruları ve KPDS’ de çıkmış sözcük bilgisi soru 

örnekleri değerlendirilecektir. Tezin son beş yılın YDS soruları ile 

sınırlandırılmasının nedeni, 1999 yılı itibari ile YDS sorularının yüz soruluk 

kapsamlı bir sınava dönüştürülmesi ve 2003 yılı itibari ile ise sözcük bilgisi soru 

sayısının artırılması ve sıralı tamamlama alıştırması adlı yeni bir sınav tipinin 

eklenmiş olmasıdır. 2003 yılına kadar YDS sözcük bilgisi sorularında sadece “çoktan 
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seçmeli boşluk doldurma”  kullanılmıştır. Daha önceki yıllara ait soru örneklerinin 

2000 ve sonraki yıllara ait soru türleri ile aynı olmasından dolayı çoktan seçmeli 

boşluk doldurma soru tipi son beş yıl ile sınırlandırılmıştır.  

  KPDS soru örnekleri ise, akademisyen olması ve bu açıdan daha güvenilir 

buluması açısından Ayhan Sezer’in KPDS Soruları adlı kitabından alınmıştır. Adı 

geçen kitapta KPDS soruları yıl yıl sınıflandırılmamış ve 23 soruluk seçme sorular 

ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 2003 yılında sınava eklenen sıralı tamamlama 

alıştırmasına kitapta yer verilmediği için bu türe ilişkin örnekler Ertan Durukan’ın 

Prepare For YDS KPDS ÜDS (2004), ve Suat Gürcan & Rıdvan Gürbüz’ ün Test 

your KPDS Level (2004) adlı kitaplarından alınmıştır.  

     Varsayımlar bölümünde bahsedilen nedenden dolayı,  KPDS çoktan seçmeli 

sözcük bilgisi soruları Ayhan Sezer’ in KPDS Soruları, sıralı tamamlama alıştırması 

ise; Ertan Durukan’ın Prepare For YDS KPDS ÜDS, ve Suat Gürcan & Rıdvan 

Gürbüz’ ün Test your KPDS Level adlı kaynakları çerçevesinde incelenecektir. 

 

1.3.4. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ 

Araştırmanın amacını oluşturan  “ Yabancı dil öğretiminde sözcük bilgisi 

sınama türlerinin YDS ve KPDS gibi yerleştirme ve düzey belirleme amaçlı 

sınavlarda kullanımının incelenmesi ” literatür tarama tekniğine göre belirlenecektir. 
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        II. BÖLÜM: YABANCI DİL SINAVLARI 

       2.1. Sınavın Önemi 

       Sınama her öğrenme ve öğretme deneyiminin önemli bir parçasıdır ve iyi 

hazırlanmış bir sınav öğrencilerin yabancı dili iyi öğrenmelerini sağlar. Sınavlar 

öğrenme sürecinde doğal bir adım olarak görülmelidir. Sınav, öğretmene ve 

öğrenciye rehberlik etme açısından iki amaca hizmet eder.  

 Sınavlar en azından iki biçimde öğrencilere fayda sağlar. Başlangıç olarak, 

sınav, öğretmenin sınıfına karşı olumlu bir tutum yaratmasına yardımcı olur. 

Öğrencileri güdüler ve onlara başarma hissini verir. 1970’li yılların başında ikinci dil 

olarak İngilizce öğretilirken yoğun bir biçimde karşılıklı konuşmaya dayalı fakat 

yapılandırılmamış metinler kullanılıyordu. Bu programdaki öğrenciler, İngilizce 

konuşmaya fırsatları olduğu halde İngilizce öğrenemediklerinden şikayetçilerdi. 

Belirli dönemlerde uygulanan sınavlar onlara başarma hissi verdiği için 

memnuniyetsizlikleri bir bakıma azalıyordu. Görüldüğü gibi, uygun biçimde 

hazırlanmış sınavlar öğrencide olumlu bir hava yaratabilir. Sınavın diğer bir faydası, 

öğrencilerin dile hakim olmalarının sağlanmasıdır. Sınavlar öğrenmeyi besleyen 

araçlardır. (Madsen, 1983) Heaton (1989), geçmişte yapılan birçok sınavın dil 

öğretimi ile ilişkilendirilmediğini, sınav ve dil öğretiminin birbirinden ayrı 

düşünüldüğünü söyler. Ona göre, sınav ve öğretme birbiri ile öyle yakından ilişkilidir 

ki, sadece bir alanda diğeri ile meşgul olmadan çalışmak imkansızdır. Çünkü 

sınavların temel amacı öğrenmeyi güçlendirmek, öğrencileri güdülemek ve 

öğrencilerin dil ile ilgili becerilerinin seviyesini görmektir. Son yıllarda yapılan 

birçok sınavın amacı, adayların amaçlı ve ilgili bir ödevi yerine getirme 

performansını ve dili kullanma becerilerini ölçmektir. Şüphesiz, bu tür sınavların 
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öğretim müfredatı ve öğrenme stratejileri üzerine etkisi klasik yönteme göre daha 

etkindir. ( Heaton, 1989) 

 Diğer taraftan sınav, öğretmenin kendisini de değerlendirmesini sağlayan 

araçlardır. Öğretmenin kendisine şu soruları sormasını sağlar: Yabancı dili ne kadar 

etkili öğretiyorum? , Derslerin seviyesi düşük ya da yüksek mi? , Hangi konular 

üzerinde daha fazla durmalıyım? , Hangi konular tekrar gerektiriyor? (Madsen, 1983) 

 Rivers’ a (1981) göre dilin birçok özelliği farklı biçimlerde sınanabilir. Sınav 

içeriğinin seçimi sınavın amacına ve dersin amacına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında 

bu birkaç soru örnek olarak verilebilir: Bu sınav ile ölçülmek istenen beceriler 

hangileridir?, Sınav öğrenilen konunun değerlendirilmesi için mi yoksa başarı 

gösterenleri seçmek için mi yapılıyor? (Rivers, 1981)  

 J. B. Heaton ve Harris sınav yapmanın nedenlerini şu biçimde ortaya koyar: 

1. Öğrencilerin yabancı dildeki gelişimlerini görmek. (Değerlendirme sınavları 

ile öğrenci gelişimi ölçülür.)  

2. Öğrencileri cesaretlendirmek. 

3. Yabancı dilde karşılaşılan zorlukları belirlemek.  Heaton sınav yapmanın 

önemini şu şekilde açıklar: “Doktor için hastayı tedavi etmek amacıyla 

hastalığı teşhis etmek ne kadar önemli ise, öğretmen için de daha iyi 

öğretmek için karşılaşılan sorunları tespit etmek önemlidir” (Heaton, 1990: 

11). Değerlendirme sınavları devam eden öğrenme sürecinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. 

4. Öğrencinin yabancı dildeki başarısını değerlendirmek. Başarı sınavları da 

aslında bir bakıma değerlendirme sınavlarıdır, sadece başarı sınavları daha 

geniş bir zamana yayılmış öğrenmeyi ölçer. Başarı sınavları genellikle ders 
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yılı sonunda ya da ders programının sonunda yapılan resmi sınavlardır. Belirli 

bir sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Örneğin; Cambridge 

Üniversitesi Genel Sınav Merkezi. 

5. Öğrenci seviyesini belirleme ve yerleştirme. Ders yılı başında öğrenci 

yabancı dil seviye gruplarını belirlemek için yapılır. 

6.  Seçme: Sınav sonrası en başarılı adayları seçmek için kullanılır. Bu sınavlar 

başarı sınavları olarak da adlandırılabilir. Adayın dil becerisini aynı gruptaki 

diğer adayların becerileriyle ölçmek için kullanılır. Öğrenci grubun en iyisi 

mi? , ya da grubun sonuncusu mu? , Grupta kaç öğrenci daha iyi ve daha 

kötü? gibi  bazı kriterleri ölçmek için kullanılır. 

7. Yeterliliği ölçmek için kullanılır. Bu sınav türünde öğrencinin belirli 

alanlardaki yeterliliği ölçülür: Tıp, sosyal bilimler, teknoloji...v.b. Örneğin; 

İngiltere’ de tıp okumak isteyen adaya alanı ile ilgili bilgi sorulur. Yeterlilik 

sınavlarında adayın dil yeterliliği diğer adayların ki ile karşılaştırılmaz, 

sadece adayın başarı seviyesine bakılır. Bundan dolayı yeterlilik sınavı ölçüt 

dayanaklı sınavdır.     

8. Öğrencilerin öğretim programına hazır bulunuşluklarını saptamak 

9. Verilen öğretim programının etkililiğini değerlendirmek    

                                                                                 (Harris, 1989; Heaton, 1990)                                                                   

Alan Davies (1990), yabancı dil sınavlarının bize bazı bilgiler sağladığını 

belirtir. 

- Araştırma: Dili anlama ve öğrenme ile ilgili varsayımları. Örneğin; dil 

becerisi ve yeterliliğini araştırmak için kullanılır. 
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- Örneklendirme: İlk basamakta yer alan araştırma aşamasının örnekleri 

teknik olarak kullanılır. Örneğin; yöntem karşılaştırması yapılması. 

- Dönüşlülük: Verilen öğretim programı değerlendirilir. 

- Başarı ölçme 

- Seçme 

- Değerlendirme: Dersin, kullanılan yöntem ve materyallerin 

değerlendirilmesi  (Davies, 1990: 31)    

 

2. 2. Yabancı Dil Sınavlarında Yaklaşım Türleri 

Dil sınavları dört temel yaklaşıma göre sınıflandırılabilir: 

Çeviri yaklaşımı: Dil sınavlarının bilimsel olmayan aşamasını oluşturur. Özel 

bir beceri ya da uzmanlık gerektirmez. Sınav metni yazma, çeviri ve dilbilgisi 

incelemesini içerir. Bu sınavlar zor bir edebi ve kültürel ikilem içerir. Genel 

sınavlarda bu yaklaşım işitsel ve dilsel becerisi üst düzeydeki öğrenciler için kullanır. 

Yapısal yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, dil öğrenimi bir dizi alışkanlıkların 

sistemli edinimidir. Yapısal dilbilim çalışmalarını gerektirir, özellikle karşılaştırmalı 

analizin önemi ve fonoloji, sözcük ve dilbilgisi gibi yabancı dilin ayrı unsurlarına 

öğrencilerin hakim olması ve tanıması. Böyle bir beceri bağlamdan ayrı oluşturulmuş 

sözcükler ve cümleler kullanılarak sınanır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

becerileri birbirlerinden mümkün olduğunca ayırt edilir; çünkü amaç sadece bir 

beceriyi bir defada sınamaktır. Bu tür sınavlar, sadece bir beceri sınanmak 

isteniyorsa kullanılmaktadır. Uzmanlara göre, bu tür geleneksel sınavlar oldukça 

öznel ve güvenilmezdir. 
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Bütünleyici yaklaşım: Bu yaklaşım, dili bağlam içinde sınamayı kapsar ve 

temelde yapılan anlam ve bütün söylemin iletişimsel etkileri ile uğraşmaktır. 

Bütünleyici sınavlar, sınavın güvenilirliğini ölçmek için dil becerilerini ayrı ayrı 

ölçmez, iki ya da daha fazla beceriyi ölçer. Bütünleyici sınavlar işlevsel dil 

kullanımını değil, işlevsel dili içerir. Bütünleyici sınav türüne en iyi örnek  “sıralı 

tamamlama alıştırması”  ve “dikte” verilebilir. Bunların yanı sıra, sözel sınav, çeviri 

ve makale yazma da bazı bütünleyici sınavlarda yer alır. 

İletişimsel yaklaşım: Dil sınavlarındaki iletişimsel yaklaşım bazen bütünleşik 

yaklaşım ile ilişkilendirilir. Her iki yaklaşımda da anlam üzerinde durulur. Fakat yine 

de farklıdırlar. İletişimsel sınavlar iletişimde dilin nasıl kullanıldığıyla ve 

öğrencilerin gündelik yaşamda karşılabilecekleri durumlar ile ilgilenir. ( Heaton, 

1989) 

 

2.3. Yabancı Dil Sınavlarında Güncel Yaklaşımlar 

  Son yıllarda değişen öğretme amaçları ve yöntemleri ile, sınama biçimleri de 

sorgulanmaya başladı. 19. yy’ ın ilk yarısında yabancı dil öğretimi Latince ve 

Yunanca üzerinde biçimlenmişti ve vurgu dilbilgisinin geleneksel yöntemlere göre 

incelenmesinde idi. Uzun sözcük listeleri ile hafızanın geliştirildiği ve bir metnin 

Latince ya da Yunanca çevrilmesinin dili öğrenmek olduğu düşünülüyordu. (Rivers, 

1981)  

Geçen yüzyılda yapılan sınavlar temel olarak sezgiseldi ve öğretmenin kişisel 

izlenimlerine dayanıyordu. Sezgisel dönemde, sınav yapma konusunda eğitimli 

olmayan öğretmenler öğrencileri farklı yollarla sınav yapıyorlardı. Öğrenciler 

cümlenin öğelerini sınıflandırmak ve dil kalıplarını ezberlemek zorundaydılar. Bu 



 15 

öznel sınavların diğer bir özelliği ise bu sınavlarda çok fazla sayıda çeviri, deneme, 

dikte ve açık uçlu sorulara dayanan okuma parçalarının olmasıydı. Bu sınav 

içeriğinin bir kısmı ileri düzeydeki yabancı dil öğrencileri için faydalı sayılabilir. 

Sezgisel dönemden sonra dil uzmanları tarafında önemle vurgulanan nesnel bir 

değerlendirmenin yapıldığı bilimsel bir döneme geçildi. (Madsen, 1983) 

Bilimsel dönemle birlikte birçok yenilik gerçekleşti. Artık sınav üzerine 

eğitim almış uzmanlar vardı. Nesnel sınavlar ile beraber öğrencilerin dili kullanma 

ile ilgili etkinlikleri, farklı sesleri, dilbilgisi biçimlerini ve sözcük birimlerini 

tanıyabilme alıştırmaları sınavlarda yer almaya başladı. Bu sınavların birçoğunda 

dilbilgisi ya da kullanım hataları içeren ya da tamamlanmamış birbiri ile ilgisiz 

cümle listeleri vardı. Öğrenciler çoktan seçmeli şıkları seçerek ya da cümleleri 

tamamlayarak soruları yanıtlandırıyordu. Bu süreçte uzmanlar sınavları istatiksel 

açıdan incelemeye başladılar, her sorunun etkililiği, güvenilirliği ve geçerliliği 

ölçüldü. Bu sınavlar ve istatiksel süreç dil araştırmalarına büyük bir katkı sağlamıştır. 

(Madsen, 1983) 

Son yıllarda ise dili kullanmanın dilin yapısından daha önemli olduğu 

iletişimsel dönemdeyiz ve günümüzde yapılan sınavlar iletişime dayalı öğretimi 

yansıtmaktadır. (Madsen, 1983) Rivers iletişimsel dönemi şöyle yorumlar: “Yabancı 

dil öğrenmek o dili anlamak, konuşmak ve okumaktır. Belirli bir öğrenme süresinin 

ardında öğrencilerden beklenen, yabancı dilde söylenenleri, televizyon ve radyo 

programlarını, verilen talimatları ve yön tariflerini anlamaları, yabancı dilde anlamlı 

cümleler türetmeleri ve o dilde gazete, kitap okuyabilmeleridir.’’ (Rivers, 1981: 379) 

Bugünkü sınavlar, ikinci dildeki gerçek iletişimi değerlendirmektedir. Bu dönemdeki 

en iyi sınavlar sözel ve yazı ile farklı fikirlerin içinde yer aldığı değişik yan becerileri 
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birleştiren sınavlardır. İletişimsel sınavların tek bir beceriyi ölçen dil sınavlarından 

daha çok ölçülmeye ihtiyacı vardır. Son yıllardaki sınavlarda geçmişten günümüze 

kadar değişen öznelden nesnele yapılar kullanılmaktadır. “Sıralı tamamlama 

alıştırması ” diye adlandırılan yeni sınav türünde bu uzlaşma yer almaktadır: Bir 

öykü ya da makaleden düzenli aralıklarda (örneğin, her yedinci sözcük) sözcükler 

kaldırılır. Sınava giren öğrenciden boşluğa gelmesi gereken sözcüğün bulunması 

istenir. Bu sınavlarda dilbilgisi, sözcük ve tüm anlam eşzamanlı olarak sınanır. 

(Madsen, 1983) 

İletişimsel sınavlarda bazı dil becerilerinin ölçülmesi eskisine göre daha da 

kısıtlanmıştır. Örneğin çeviri sınavları; ileri düzey dil becerisi ölçümü, çevirmenler 

için hazırlanan sınavlar ve çevirinin hala ders müfredatının bir parçası olduğu 

sınavlar dışında bugünlerde daha az kullanılan bir türdür. Benzer bir biçimde yazma 

becerisi sınavları daha çok anadil konuşucuları ya da ileri düzeydeki yabancı dil 

öğrencileri için özetleme yapmanın önemli olduğu akademik durumlarda 

kullanılmaktadır. Dikte sınavları bilimsel dönemde epeyce eleştirilmesine rağmen 

hala yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan nesnel sınavlarda 

dil becerilerinin hepsi kullanılmaktadır. ( Madsen, 1983 ) 

 Son yıllarda yapılan bir çok sınav Avrupa Konseyi ’ nin 1971 yılında 

belirlediği çerceve dahilinde yapılmaktadır. Bu sınıflandırma, dil sınavlarında birliği 

sağlamak amacıyla dil becerisini iletişimsel yaklaşım çerçevesinde yeniden 

seviyelere ayırmayı ve her seviye için gerekli olan dil becerilerinin açıklamalarını  

içermektedir. Bu seviyeler göz önüne alınarak yabancı dil sınavları 

oluşturulmaktadır. Bu sınavlara örnek verecek olursak; KET (waystage seviyesi), 
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KET (threshold seviyesi),  FCE (independent seviyesi), CAE (competent seviyesi) , 

CPE (good seviyesi).   

1990 yılı itibari ile Alte tarafından Avrupa Konseyi ortak çerçeve programı 

dahilinde iletişimsel yönteme göre yabancı dil seviyeleri yeniden oluşturulmuştur ve 

bu seviyelerin gerektirdiği iletişimsel becerilere göre sınav yapılmıştır. Dil seviyeleri 

belirlemenin nedeni, dil öğrenimini küçük birimlere bölerek öğrenci ihtiyaçları 

çerçevesinde bir sınıflandırma yapmaktır. 

Alte kavramı ilk olarak 1989 yılında Cambridge ve Salamanca üniversiteleri 

tarafından oluşturulan ve 29 üye ile 24 ülkenin temsil edildiği bir birlikteliktir. 

Avrupa’ nın herhangi bir kentinde iş ve eğitim gibi alanlarda yer alabilmek için 

gereken dil becerisini ölçen denk sınavların oluşturulması 1990 yılından beri Alte 

üyeleri tarafında yapılmaktadır. Alte, dil öğretimi ve öğreniminde ortak Avrupa 

çerçeve programının hazırlanması, yabancı dil sınavlarındaki dil bilgisi seviyelerinin 

karşılaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Avrupa Konseyi bünyesinde 

çalışan ve yabancı dil sınavı hazırlayan enstitüler birliğidir. Avrupa Konseyi ve Alte 

aşağıdaki altı ana yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemiştir.        

(http://www.alte.org/can_do/framework/ )    

 

Tablo 1: Yabancı Dil Bilgisi Seviyeleri  

Avrupa 

konseyi 

A1 A2 

Waystage 

B1 

Threshold 

B2 

Independent 

C1 

Competent 

C2 

Good 

Alte Break 

through 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 
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Avrupa Konseyi tarafından ilk olarak oluşturulan seviyeler Waystage ve 

Threshold’ dur. Bu seviyeler 1990 yılında Threshold Level 1990 ve Waystage Level 

1990 olarak J. A. van Ek ve J. L. M Trim tarafından oluşturulup Avrupa Konseyi 

tarafından da basılmıştır.  

Waystage seviyesindeki öğrencilerden gündelik yaşamda sık karşılaşılan 

durumlarda gereken temel iletişimsel dil becerilerini kullanmaları beklenir. Basit 

metinlerdeki yönergeleri ve ana temayı anlamaları beklenir.  

Bu çalışmanın en önemli sınıflandırması dil yeteneğinin öğrencilerin kişisel 

iletişimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir modele dayanan Threshold seviyesidir. 

Bu seviyedeki öğrencilerden gündelik yaşamda karşılaşılan bir dizi durumla başa 

çıkabilmesi, tahmin etme yeteneklerini kullanabilmeleri, çeşitli metin türlerini 

anlayabilmeleri ve bu metinlerdeki anafikri yakalayabilmeleri beklenir. 

  Independent seviyesindeki öğrencilerden dilin temel yapılarına hakim 

olmaları, geniş sözcük bilgisini ve uygun iletişimsel dil becerilerini çeşitli sosyal 

durumlarda kullanabilmeleri beklenir. Bu seviyedeki öğrencilerin farklı türdeki yazılı 

metinleri üretebilmesi ve konu ile ilgili yorum yapabilmesi gereklidir.  

Competent seviyesindeki öğrencilerin dil yapılarını kolaylıkla va akıcılıkla 

kullanabilmeleri, dil ile kültür arasındaki ilişkinin farkında olmaları, edebi ve gerçek 

metinleri okuyup bu metinler ile ilgili yorum ve eleştiri yapabilmeleri, uzun ve 

karmaşık cümleleri oluturabilmeleri beklenir.  

Good seviyesindeki dil öğrencisi eğitimli anadil konuşucusunun dilbilgisel 

yetisine yetişmiştir. Bu seviyedeki kullanıcı geniş sözcük bilgisine sahiptir ve dil 

becerisi oldukça gelişmiştir. Yabancı dilin dilbigisini geliştirmek yerine yabancı dilin  
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kullanımını geliştirir. Basın, tiyatro, sinema ve edebiyat gibi sosyal durumlar yabancı 

dilde kolaylıkla takip edilir.   

(http://www.cambridgeesol.org/rs_notes/0002/rs_notes2_6.cfm) 

  

 2.4.  Yabancı Dilde Kullanılan Sınav Türleri  

 Araştırmanın bu alt bölümünde yabancı dil sınama çeşitleri incelenecektir. 

Yabancı dil sınav türleri temelde benzer olduğu halde bir çok yazara göre çeşitlilik 

göstermektedir. İlk olarak Demirel (1993)  ve Harrison (1983) tarafından 

oluşturulmuş tablolara yer verilip, sonrasında Davies (1990), Madsen (1983) ve 

Rivers (1981) gibi farklı yazarların sınama türleri ile ilgili sınıflandırmalarına 

değinilecektir.   

 

Tablo 2:  Demirel’ in Belirlediği Yabancı Dil Sınav Türleri 

Tanılayıcı          Biçimlendirici   Düzey belirleyici  

Yetiklik  

Tanıma  

Yerleştirme  

Muafiyet  

Biçimlendirici Sınav  

a. Kısa sınav  

b. Ara sınav  

Bitirme sınavı (Final) 

a. Başarı 

b. Yeterlilik  

 

Giriş  Süreç  Çıkış  

                                                                                                    (Demirel, 1993: 143) 
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Tablo 3: Harrison tarafından oluşturulan sınav türleri  

Sınav türü İçerik Sınavın amacı Değerlendirme 

Yerleştirme sınavı  Genel olarak ileride 

öğrenilecek bilgi 

ölçülür. 

Grup oluşturma Sınav çeşitliliği 

vardır ve sonuçlar 

hızlı alınır. 

Tanıma sınavı  Daha önce 

öğrenilen bilgi 

sınanır. Ünite 

sonlarında 

uygulanabilir. 

Güdüleme 

değerlendirme 

Kısa dönemli  

Başarı sınavları 

Örneğin; 

Cambridge EFL 

Genel anlamda 

dersin tümü ile 

ilgili geriye dönük 

bilgi sınanır. 

Dönemin sonunda 

yapılabilir. 

Başarıyı belgeleme 

Aynı seviyedeki 

grup ile 

karşılaştırma 

Yeni bilgileri 

öğretmeden önce 

durum 

değerlendirmesi 

yapma 

Yeterlilik sınavları  

Örneğin; ESP 

Özel amaçlı 

Beklenen dil 

becerisi ile ilgili 

bilgi sınaması  

Pratik durumlarda 

dili kullanabilme 

yeteneğini ölçme 

İşlevsel ihtiyaçları, 

bağlam tekniklerini 

kullanabilme 

                                                                                                           (Harrison,1983 :5) 
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Davies (1990) yabancı dil sınavlarının temel amacının seçme, bilginin öğrenilip 

öğrenilmediğini belirleme, değerlendirme ve araştırma olarak belirler. Davies 

sınavları dörde ayırır: 

Başarı sınavları: Ders müfredatında yer alan ve daha önce öğrenilen bilgiler sınanır. 

Bir öğrenme sürecinin, okul döneminin sonunda gerçekleştirilir. (Davies, 1990) 

Başarı sınavları, öğrencilerin öğrendikleri varsayılan konulardan sonra yapılır. Başarı 

sınavları ile sınıf içinde kullanılan yabancı dil öğretme teknikleri arasında bir bağ 

vardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yeterlilik sınavları daha güvenilirdir. (Madsen, 

1983; Rivers, 1981) 

Yeterlilik sınavları: Yeterlilik sınavları daha önce öğrenilen bilgiyi kontrol etmek 

yerine dil becerisini genel anlamda ölçer, özel amaçla hazırlanabilir. Öğrencilerin 

ulaştıkları dil becerilerinin seviyesini gösteren sınavdır. (Davies, 1990) Bireyin 

yabancı dili ne kadar iyi bildiği ve farklı durumlarda bilgisini kullanıp 

kullanamayacağını belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Yeterlilik 

sınavları geçmişteki bilgileri, detayları ve dil kullanımını içerir. Örneğin, öğrencileri 

doğru dil sınıflarına yerleştirmek ya da seviye belirlemek için kullanılabilirler. 

(Broughton, 1980) Yeterlilik sınavları farklı okullardan ya da kurumlardan farklı 

öğrenci gruplarına belirli bir yabancı dil düzeyine geldikten sonra yapılması ile 

başarı sınavlarından ayrılır. (Madsen, 1983; Rivers, 1981) 

Yetenek  sınavları: Yetenek sınavları özel bir amaç gütmeksizin öğrencinin ileride 

oluşacak dil becerisini tahmin etmeye çalışır. Öğrencilerin dili öğrenirken zorluk 

çekip çekmediklerini ölçmek için geliştirilmiştir. Örneğin; eğer bir öğrenci 

anadilinde okuma zorluğu çekiyorsa, öğrendiği yabancı dilde de aynı sorunu yaşar. 

Bazı öğrenciler sözcük ezberleyemez, bazıları iyi işitemezler. Bu sınavlar öğretmenin 
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yabancı dil öğreniminde zorluk çeken öğrencileri tespit etmesini sağlar. (Davies, 

1990) Bu sınavlar yardımıyla öğrenciler sınıflandırılarak ihtiyaçları doğrultusunda 

yabancı dil eğitimi almaları sağlanır. Bu tür sınavlar genellikle yurtdışına iş, 

diplomatik ve askeri nedenlerle çıkanlar ya da yabancı dil öğretimi ile ilgili eğitim 

alacak olanlar üzerinde denenmiştir. Caroll ve Sapon’un uyguladığı MLAT 

sınavlarının dört ana bileşeni vardı: 

- Dildeki sesleri, sembolleri karşılıkları ile eşleyebilme, sözcükleri seslere 

ayırabilme, sesleri tek başına tanıyabilme gibi fonetik kodlama yeteneğidir. 

- Dilbilgisel duyarlılık: Kişilerin dil içerisindeki tümcelerin, sözdizimsel yapısını 

farkında olabilmeleri. Örneğin; sözcüklerin dilbilgisel işlevlerini hatırlamaları ve 

dilbilgisel yapıları çözümleyebilmeleri. 

- Tümevarım yeteneği: Anlam ve dilbilgisel biçim arasındaki ilişkilerin farkında 

olma. 

- Öğrenme yeteneğini yabancı dil öğrenme ortamına uygun olarak yönetebilme 

yeteneğidir. 

 Bu sınavlar öğrencilerin dil öğrenirken ne tür sorunlar ile karşılaştıklarını, 

hangilerinin daha hızlı ya da hangilerinin daha yavaş öğrendiğini ortaya koyar. 

(Madsen, 1983; Rivers, 1981) 

Değerlendirme sınavları:  Davies (1990) değerlendirme sınavlarını şu şekilde 

yorumlar: “Başarı sınavlarının başarıya odaklanmasının tersine başarısızlıkla 

ilgilenir, ne yanlış yapılmış ve neler düzeltilmeli gibi.” (Davies, 1990: 20-21) 

Öğretmenlerin yıl içinde kendi sınıflarını sınamasıdır. Öğretmen ve öğrencinin 

öğretme ve öğrenme aşamasındaki zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarır. Bu sınavın 

sonuçları konunun hangi kısımları tekrar öğretilmelidir ya da daha fazla alıştırma 
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gereklidir, öğrenciler yeni konuya geçmeye hazır mıdır sorularının cevabını verir. 

Bu sınavlar sonucunda yanlışlar düzeltildiği ve öğrenci ile tartışıldığı zaman daha 

başarılıdır. (Broughton,1980; Rivers, 1981)  

Bu sınav türlerinin dışında Madsen (1983) ve Rivers (1981) tarafından belirlenen 

sınav türleri aşağıdaki gibidir:   

Nesnel sınavlar: En güvenilir olduğu düşünülen sınav türüdür. Çoktan seçmeli 

/eşleştirme bu türe örnektir. Yabancı dil öğreniminin bazı yönleri yapılandırılmış 

nesnel sınavlar ile dikkatli bir biçimde sınanabilir: seslerin ayırt edilişi, konuşulan ve 

yazılan metni anlama, sözcük bilgisi, dilbilgisel yapıların görevlerini anlama. Nesnel 

sınavlar, geleneksel sınavlara göre daha güvenilirdir. Sözcük bilgisi bu türde 

sınanırken çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve özellikle eşleştirme türleri kullanılır. 

Öğrencilerden verilen sözcüğün eşanlamlısı, karşıt anlamlısı ve sözcük grupları ile 

eşleştirmeleri istenir. (Madsen, 1983; Rivers, 1981) 

Norm dayanaklı sınavlar (norm-referenced):  Norm dayanaklı sınavlar öğrenci 

başarısını öğrenciler arasında sıralamaya yarayan sınav türüdür. (Madsen, 1983; 

Rivers, 1981) 

Hedef dayanaklı sınavlar (criterion referenced): Her öğrencinin ulaşması gereken 

bir grup hedef belirlenir ve her öğrenciden tüm hedeflere ulaşıp bunlara hakim 

olması beklenir. Önceden belirlenen hedef gerçekleştirilmeden diğer bir hedefe 

geçilmez ve her öğrencinin başarısı kendi gelişimi içerisinde değerlendirilir bir diğer 

öğrencinin gelişimi ile değerlendirilmez. (Madsen, 1983; Rivers, 1981) 

Ayrışık beceri sınavları (discrete-point): Dilin dilbilgisel yapı, sözcük sırası, 

sesletim, sözcüğün birimleri ve heceleme gibi detaylarını ölçen sınav türüdür. 

(Madsen, 1983; Rivers, 1981)  



 24 

Bütünleşik sınavlar (integrative): Bütünleşik sınavlar tam olarak iletişimsel olmasa 

da dilin tüm yapısını geniş anlamda ölçer. Bu sınavlar bir bakıma yeterlilik sınavları 

da sayılabilir. (Rivers, 1981) 

Tanılayıcı Sınavlar (diagnostic): Ne tür hatalar yapıldığını ortaya çıkarmak ve 

gelecekte bunların nasıl düzeltileceğini belirlemek için yapılır. Bu tür sınavlar 

bireyin yabancı dil öğrenimindeki başarı ve zayıflıklarını ortaya çıkarmaya yarar. 

(Broughton, 1980; Rivers, 1981) 

Dilin genel bilgisinin detaylı sınanması: Sıralı tamamlama alıştırması, çeviri, 

dilbilgisi, kompozisyon yazma bu sınav türü içerisinde yer alır.  (Madsen, 1983; 

Rivers, 1981) 

Bilgi sınavları: Örneğin; matematik, coğrafya, edebiyat bilgisini ölçmek için 

kullanılır.     

Öznel sınavlar: Örnek olarak çeviriyi verebiliriz.             

Türetimsel sınavlar:  Konuşma sınavı türetimsel sınav türüdür.          

Kavrama sınavları: Örneğin, çoktan seçmeli/okuma becerisinin ölçülmesine yönelik 

sınavlar. 

Yan beceriler: Sözcük bilgisi, sesletim, dilbilgisi yan becerilerdir.   

İletişimsel beceri sınavları 

Beceri sınavları  

Bu sınav türlerinin birçoğunda; yerleştirme, nesnel, yan beceri, ayrışık, 

bütünleşik, başarı, yeterlilik,  tanılayıcı sınavlarda sözcük bilgisi sınanabilir. 
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      III. BÖLÜM: SÖZCÜK ÖĞRETİMİ 

3. Sözcük Bilgisi 
 
      Sözlü ve yazılı iletişimde kullandığımız, düşüncelerimizi aktarma aracı olan 

sözcük hem anadilde hem de yabancı dilde iletişim kurmamızı sağlayan temel 

birimdir. Anadildeki sözcükler edinilirken, yabancı dildekiler öğrenilir. Yabancı dil 

öğretiminde dört temel beceri arasında yer almayıp yan beceri olarak kabul edilen 

sözcük aslında yabancı dil öğretiminin temel yapı taşlarındandır.   

Renandyo & Richards (2002) ‘ın tanımı da sözcüğün önemini 

vurgulamaktadır:  “Sözcük, dil yeterliliğinin ve dört dil becerisinin - okuma, 

dinleme, konuşma, yazma -  temel unsurudur.”  Böylesine önemli olan bir beceri çok 

önem verilerek ya da ihmal edilerek günümüze kadar farklı bir süreç geçirmiştir. 

(Renandyo, 2002; Richards 2002) 

Sözcük öğretim yöntemleri  uzun yıllar boyunca değişiklik gösteren ve 

üzerinde tartışılan bir yan beceri olmuştur. Dilbilgisi-çeviri yönteminde bilinmeyen 

sözcüklerin liste halinde sunulması ve karşıtlarının yazılması bugün artık dil 

öğretiminde geçerli olmamaktadır. Özellikle 1950’ li yıllardan sonra düzvarım 

yönteminin ortaya çıkması ile yabancı dil öğretiminde sözcüklerin bir bağlam içinde 

öğretilmesi kabul edilmiştir. 1970’ li yıllardan sonra da sözcüklerin bir iletişim 

içeriği içinde öğretilmesinin daha yararlı olacağı üzerinde durulmuştur. Böylece 

yabancı dilde sözcük öğretimine bakış açısı çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bunlar, 

sözcüklerin bir liste halinde anadildeki karşılıklarıyla beraber ezberlenmesi, yeni 

sözcüklerin bir yapı içinde bir anlam bütünlüğü ile öğrenilmesi ve son olarak da bir 

iletişim içeriği içinde sözcüklerin öğrenilmesi yaklaşımıdır. (Demirel, 1993)  
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Sözcük öğretimi geçirdiği süreç içerisinde dönem dönem ihmal edilen ya da   

çok fazla üzerinde durulan bir yan beceri olmuştur. 1940- 70 yılları arasında 

üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarında sözcük bilgisi ihmal edilen bir 

konu idi, bunun nedenleri şunlardır: 

1-  Bu dönemden önce sözcük öğretimi üzerinde aşırı derecede durulması ve dil 

öğrenmenin tek yolunun sözcük öğrenilmesinin gerekli olduğunun düşünülmesidir. 

Belirli sayıda öğrenilen sözcük ile yabancı dil öğreniminin gerçekleştiğine 

inanılıyordu. Daha sonraki dönemde yabancı dil öğreniminde sözcükleri ve 

anlamlarının bilmenin önemli olduğu, fakat yabancı dilde cümle oluştururken 

sözcüklerin nasıl bir araya geldiğini de bilmenin önemli olduğu kabul edilmiştir. 

(Allen, 1983) 

2- Yabancı dil öğretimi alanındaki bazı uzmanlar sözcüğün anlamının yeterli 

derecede öğretilemeyeceği ve bu yüzden en doğrusunun sözcüğü öğretmemek 

gerektiği olduğunu düşündüler. 1950’li yıllarla beraber birçok insan sözcük 

öğretiminin basit bir mesele olmadığını düşünmeye başlar. Sözcüğün anlamını 

bilmekten öte, daha çok üzerinde durulması gereken başka dil yapılarının olduğu 

kabul edilir. Bunu örneklendirecek olursak; “bahçe” sözcüğünün anlamı İngilizce’de  

“garden” ve İspanyolca’ da ise “jard” sözcüklerine karşılık gelir. Her ikisi de çiçek 

yetiştirilen yerdir. Fakat, “garden”  aynı zamanda sebze yetiştirilen yere verilen ad da 

olmasına rağmen İspanyolca’da sebze yetiştirilen yer “huerta” sözcüğü ile ifade 

edilir. Dolayısıyla, sözcük öğreniminin sadece anadil ve yabancı dilde eşleştirme 

olmadığı gösterilmiş olur. (Allen, 1983 ) 

3 - Yabancı dil öğretmenlerinin dilbilgisini yabancı dil öğretiminin en önemli parçası 

olarak kabul etmesidir. 
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 4 - Dil öğretim uzmanları temel dilbilgisi yapılarını öğretmeden önce çok fazla 

sözcük öğretmenin öğrencileri yabancı dilde yanlışlar yapmaya neden olacağı 

kaygısını taşımalarıydı. 

5 - Sözcük bilgisinin ancak deneyimler ile öğretilebileceği ve sınıf içi öğretimin tam 

anlamı ile sözcük bilgisini öğrenciye veremeyeceği düşüncesidir. (Allen, 1983) 

 Tüm bu görüşler şu açıdan doğrudur: Eğer sözcük bilgisi ve anlamları ile çok 

fazla vakit geçirilirse dilbilgisi yapıları ile beraber sözcük bilgisini öğrenemeyen 

öğrenciler yabancı dili iletişim amaçlı kullanamazlar. Kuracakları cümledeki tüm 

sözcüklerin anlamlarını bilseler bile, eğer gerekli dilbilgisi yapısını bilmiyorlarsa 

iletişim gerçekleşmez. (Allen, 1983) 

 Virginia French Allen (1983) basit sözcükleri ile oluşturulmuş bir metin 

dilbilgisel bilgi yeterli değil ise anlaşılamayacağını söyler. Örneğin, aşağıdaki metin 

basit sözcüklerden oluşmasına rağmen, dilbilgisi yeterli olmayan bir yabancı dil 

öğrencisi için zordur. Nedeni ise bu metindeki tüm sözcükler başlangıç seviyesindeki 

öğrenciler tarafından öğrenilmiş olmasına rağmen yeterli dilbilgisi birikimi olmadığı 

için anlaşılamayabilir. 

“Things always know when a person isn’t well. They know,  but they just don’t care. 

Many times, in little ways, things make life hard for people. They have special ways 

of doing this.” (Allen, 1983: 3) 

 1970- 83 yılları arasında öğretmen yetiştirme programlarında sözcük bilgisi 

yeniden önem kazanmaya başlar. Bunun bir nedeni, birçok ikinci dil olarak İngilizce 

(ESL) öğretilen sınıflarda sözcük öğretimi üzerinde çok durulmasına rağmen 

sonucun hayal kırıklığı yaratmasıdır. Özellikle İngilizce’ nin birinci iletişim dili 

olmadığı ülkelerde sözcük öğretimi ile ilgili hala sorunlar vardır. Diğer bir neden ise; 
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yapılan araştırmaların sözcüğe ait problem yaşanıyorsa, iletişim esnasında doğru 

sözcük kullanılamayacağına ilişkin görüştür. Bu da şunu göstermiştir ki, dilbilgisi 

yapısı öğretildikten sonra sözcük bilgisinin öğretilmesi yanlıştır ve bu iki önemli 

beceri beraber öğretilmelidir. (Allen, 1983) 

 Son yıllardaki gelişmeler ve değişen anlayış sonucunda, yabancı dil 

öğretmenleri sözcük öğretimini öğretim planlarının en üst seviyesine koymaya 

başlamıştır. Yabancı dil öğreniminde sözcük bilgisi artık önemlidir. Peki ama neden? 

(Macaro, 2003) 

 İlk neden şudur; sözcüklerin diğer sözcüklerle ve o sözcükleri kullanan 

insanlarla olan ilişkisi karmaşıktır. Sözcükler düşünme sürecini başlatır ve sözce ve 

cümleleri oluşturur. Sosyalbilimciler, sözcüğü iletişimin sosyal sistemindeki merkezi 

etken olarak görürler. (Harley, 1995)  

 İkinci neden, ikinci dilde sözcük öğrenimi “başarma” yı sağlar. Sözel ya da 

yazılı metinlerdeki sözcükler ne kadar çok tanınırsa, yabancı dil öğrencisi de             

- dilbilgisi eksik olsa bile -  anlamadığı sözcükler için daha fazla öğrenme stratejisi 

kullanır. Sözcükler dünyayı anlamamızı sağlar. Dolayısıyla, sözcüğün yerini 

belirleyen kavramsal yapıyı öğrenmek gereklidir. (Allen, 1983) 

 Geçmişten günümüze kadar ki gelişmeler ve deneyimler sonucu, o zamandan 

bu yana öğrencilerin yabancı dilin becerilerini kullanmada usta olması için geniş bir 

sözcük bilgisine sahip olması gerektiği düşünülmüştür. Sözcük öğretiminde en 

önemli sorun, öğrencinin yabancı dilin anadil olarak kullanıldığı bir toplumda 

yaşamaması ve yabancı dil öğretimi için ne kadar sözcük öğrenmesi gerektiğidir. 

Amaç iletişim olduğuna göre önemli olan bağlamda sözcüğü kullanabilmektir. Bu 
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durumda, araştırmacıların akıllarına gelen ilk soru şudur: Öğrencinin sözcüğün 

anlamının bağlamdan çıkarmasının faydaları nelerdir? (Allen, 1983) 

 Sözcüğü bağlamda öğretmek ile ilgili Ellis. N. (1995) dört hipotez öne sürer: 

1. Güçlü Dolaylı Hipotez: Bu hipoteze göre, bir sözcüğün anlamı bağlam içinde 

tekrarlanan sözcelerin çıkarımı ile dolaylı öğrenilir. 

2. Zayıf Dolaylı Hipotez: Sözcük dolaylı öğrenilir, fakat en azından yeni sözcükler 

bilinçli fark edilebilir. 

3. Zayıf Dolaysız Hipotez: İkinci dildeki tüm sözcükleri öğrenemeyiz, fakat en 

azından çeşitli stratejiler kullanarak sözcüğün anlamını bağlamdan çıkarmaya 

çalışabiliriz. 

4. Güçlü Dolaysız Hipotez: Bir dizi strateji uygulama edinimi şarttır, yeni sözcükleri 

not almak, anlamlarını bağlamdan çıkarmak, tekrar ve çağrışımlar ile takviye etmek 

gereklidir. 

 Hunt ve Beglar ise sözcük öğretiminde üç yaklaşım öne sürerler ve bu üç 

yaklaşım sözcük öğretim programlarının temelinde yer alması gerektiğini söylerler. 

1. Tesadüfü (dolaylı) sözcük öğretimi: Okuma ve dinleme becerilerinin ürünü olarak 

ortaya çıkar. 

2. Kasıtlı (dolaysız) öğrenme 

3. Strateji eğitimi                                                     (Renandyo, 2002; Richards, 2002) 

 Nation (1994), sistematik sözcük öğretiminin olması gerektiğini ve böyle bir 

odaklanmanın dil dersinin temel bölümü olduğunu düşünür. Dolaylı sözcük 

öğreniminin sınırlılıkları olduğunu ve ikinci dil öğrencilerinin dolaylı sözcük 

öğreniminden faydalanamadıklarını öne sürer. (Renandyo, 2002; Richards, 2002) 
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 Ellis (1995), herhangi bir dil becerisinin ilk aşamalarında bilgiyi 

otomatikleştirmek için bilinçli bilgi kullandığımızı ve sözcük öğreniminde de aynı 

otomatikleşme sürecinin olduğunu vurgular. Sonuçta ileri düzeydeki yabancı dil 

öğrencileri, sözcüğün anlamını daha çabuk bulurlar, sözcüğün anlam haritasını 

çıkarırlar. Bu durumda Ellis, sözcük öğreniminin bilinçli bir öğrenme olduğunu öne 

sürer. 

 Macaro (2003), sözcük öğreniminin kesinlikle dolaylı öğrenilebileceğini ve 

bağlamın sözcüğün derinliğini anlamak için önemli olduğunu söyler. Sözcüğün 

öğrenilmesi için seçici algının olması gerekir, insan zihni her sözcüğü etkili bir 

biçimde işleyip depolayamaz. Bağlamdan bulunan sözcük anlamı her zaman 

depolanmaz. (Macaro, 2003) 

Son yapılan araştırmalar göstermiştir ki, sözcük ancak yöntemli sözcük 

öğrenim ve çıkarım yoluyla tam anlamı ile öğrenilebilir. Bu durumda, hem dolaylı 

hem de dolaysız öğrenme gereklidir. Şöyle bir örnek verecek olursak; başlangıç 

seviyesinde dolaysız öğrenilen sözcük, ileri seviyede çıkarım yoluyla öğrenilebilir. 

Sonuç olarak öne sürülen teorilerden birini doğru kabul etmek yanlış olur, yabancı 

dilde başlangıç ve ileri düzeylerde farklı edinim yolları mevcuttur. 

 İkinci dil edinimi üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki, dengeli bir dil 

dersi dört temel örgüden oluşur: Anlam-odaklı girdi, anlam odaklı çıktı, akıcılık 

gelişimi ve dil odaklı eğitim. Sözcük öğretimi bağlamında bu kavramlar şöyle 

açıklanır:  (Renandyo, 2002; Richards, 2002) 

1.Anlam-odaklı girdi: Okuma becerisi sözcük bilgisi gelişiminin en önemli 

kaynağı olarak görülmektedir. Örneğin, Elley (1989)’in öyküyü dinleme yoluyla 

sözcük öğretimi gösteriyor ki, eğer öğretmen öyküyü arada bir kesip belirli sözcükler 
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üzerine yorum yaparsa, ya da sözcüğü tahtaya yazarsa hedef sözcüklerin öğrenilmesi 

önemli ölçüde artar. Bu da gösteriyor ki, kasıtlı olarak dilin belirli öğelerine dikkat 

çekmek öğrenmeyi kolaylaştırır. (Renandyo, 2002; Richards, 2002)  

2. Anlam-odaklı çıktı: Anlam odaklı konuşma ve yazma öğrencinin sözcük 

öğrenmesini sağlar. Joe (1995) yazılı bir metindeki sözcükleri yeniden yazma 

çalışmasında, yeni öğrenilen sözcüklerin metine bakılmadan yeniden üretilebildiğini 

söyler. Bilinmeyen sözcükler ilişkilendirerek (bağlantı kurarak) daha kolay 

öğrenilmektedir. Yazılı metindeki sözcüklerin farklı bağlamda üretilmesi sözcük 

öğrenimini kolaylaştırır. (Renandyo, 2002; Richards, 2002) 

3.Sözcük ve Dil- odaklı eğitim: Dil odaklı eğitim iletişimci yaklaşıma bir 

tepki değildir, fakat araştırmalar göstermiştir ki, dil odaklı bir örgünün olması daha 

iyi sonuçlar ortaya koymuştur. Dil-odaklı sözcük öğreniminde öğrenci ilgisini dilin 

parçalarını üretmeye ya da anlamaya vermez, dil maddelerini dilin bir parçası olarak 

inceler. Sözcüklerin sesletimi, hecelenmesi, bilinçli sözcük öğrenimi, sözdizimi, 

kalıp ve cümle birleştirme, yanlış kullanılan sözcükleri düzeltme gibi kısımları içerir. 

Dil odaklı sözcük öğrenimi öğrencinin belirli bir sözcük ile ilgili farkındalık düzeyini 

artırır ve herhangi bir anlam-odaklı girdi çalışmasında sözcük artık tanınır. Bu durum 

şöyle bir halka oluşturur: Dil-odaklı eğitimi, sözcük ile ilgili çalışma, sözcüğün 

tanınmaya başlanması, anlam-odaklı girdide sözcüğün tanınması, sözcüğün otomatik 

kullanımı. (Ellis, 1990; Long, 1988)  

 Dil-odaklı sözcük öğretiminde dikkat edilmesi gerekenler:  

a) Bağlamdan sözcüğü tahmin etme: Anlam-odaklı aktivite gibi görünmesine 

rağmen tahmin etme becerisinin en azından ilk aşamasında bilinçli olarak 

bilinmeyen sözcük üzerine odaklanılır. 
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b) Bilinmeyen sözcükleri ezberlemek. 

c) Sözcüğün biçim ve biçimi üzerine çalışmak: Örneğin, önek ve sonek 

çalışmaları yapmak. 

                                                                          (Renandyo, 2002; Richards, 2002)        

 Geniş bir sözcük haznesi anlama ve iletişim kurmada çok önemlidir. Yabancı 

dil öğretim programlarının en büyük amacı öğrencilerin geniş bir sözcük dağarcığına 

sahip olmalarını sağlamaktır. Sözcük dört dil becerisinde çok önemli bir yere 

sahiptir. Konuşma ve yazma becerisinde, kişi bilmediği ve aktarmak istediği sözcüğü 

farklı biçimlerde ifade edebilir, fakat dinleme ve okuma becerilerinde kullanacağımız 

sözcükleri kendimiz seçemeyiz. Bu durumda sözcük bilgisi çok önemlidir. Cross 

(1999) sözcük öğretiminin temel üç yolunu belirler: Anlam üzerinden öğretmek, 

daha önce öğrenilenlerden yola çıkmak ya da ses ile  öğretmek. Sözcüklerin biçimleri 

vardır. Yazıldığındaki şekli ve konuşulduğundaki sesi. Bazı öğretmenler öğrencilerin 

yeni bir sözcüğü okumadan önce mutlaka duymalarını ve konuşmaları gerektiğini 

düşünür. (Cross, 1999)  

 

3.1. Sözcük Öğretim Yöntemleri 

Sözcükler farklı biçimlerde öğretilebilir:  

 Gösterme yolu ile sözcük öğretimi: İşaret yolu ile sözcük öğretimi yapılabilir. 

Örneğin; çanta, kalem, kitap gibi nesneler işaret edilebilir. Bu yöntem başlangıç 

düzeyindeki yabancı dil öğrencileri için kullanılır.(Cross, 1999: 6) 
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Relia: Gerçek nesneler ile sözcük öğretimine verilen addır. Örneğin; bir dilim ekmek, 

yumurta , oyuncak. v.b. nesnelerin sınıfa getirilerek bunların yardımı ile sözcük 

öğretilmesi. (Cross, 1999: 6) 

 

Vücut hareketlerini, yüz ifadelerini ve mimikleri kullanarak sözcük öğretimi:  Bazı 

sözcükler hareketler ve mimikler ile kolayca öğretilebilir. Örneğin; 

Yemek yemek, uyumak, uyanmak, susamış, mutlu,  kızgın biçimde, yavaşca...v.b 

.(Cross, 1999: 7) 

 

 Resimler yolu ile sözcük öğretimi: Sınıf ortamına getirilmesi zor ya da imkansız 

olan nesneleri öğretirken kullanılır. Yine başlangıç seviyesi için uygundur, soyut 

kavramlar öğretilemez. Resimlerde somut içerik sözcükleri kadar yapı sözcüklerini 

de kolay öğreten bir yöntemdir. Örneğin; daire ya da çizgiler ilgeçleri öğretmek için 

kullanılabilir. 

 

                                                                         Peter goes into the circle.            

              into                            out of              He is in the circle. 

                                                                         He goes out of  the circle.     

                                                                         He goes through the circle. 

 
Şekil 1: Daire ile sözcük öğretimi  

     Çizimler nesnelerin, eylemlerin özelliklerini ve ilişkilerini sergileyebilir. Bu 

yöntem ayrıca sınavlarda da kullanılabilir. (Cross, 1999: 7; Lado, 1964: 123)            

 

      in  
 
through 
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Sözcük tanımlama: Öğretilmek istenen sözcüğün içeriğinin yine yabancı dilde 

verilmesi ile sözcük öğretilebilir. Örneğin kepçe sözcüğü öğrencilere öğretilecek;  

      A large spoon with a long handle, used to serve soup =      ? 

Tanım cümlesi verilir ve öğrenciden “ladle” sözcüğünü tanımın karşısına yazmasıı 

beklenir. (Lado, 1964:  121) 

 

Sözcük grupları oluşturma: Birbirleri ile ilgili olan sözcükleri grup yaparak sözcük 

öğretilebilir. Örneğin;  

- price, floor, sales, charge, clothes  = department store 

- teacher, student, class, textbook, lesson  =  school  (Carter, 1988; McCarthy, 

1988: 72) 

- child, boy, baby, youth (Cross, 1999: 7)   

- baby, mother 

- accident, car 

İlk örneklerde bir sözcük ile ilgili diğer sözcükler yer alırken, son iki örnekte 

anlamsal açıdan uyaran sözcük ile çağrışımı yer almaktadır. “Baby” dediğimizde 

aklımıza ilk “mother” sözcüğü gelirken, “accident” dediğimizde ilk olarak “car” 

sözcüğü gelebilir. (Carter, 1988; McCarthy, 1988) 

 

Eşanlamlı sözcükler: “Eşanlamlılık iki ya da daha çok sayıda göstergenin aynı 

anlama gelme, ayrı gösterenlerin aynı göstereni belirme özelliğidir.” (Vardar, 1998: 

98) Öğretilecek sözcüğün eşanlamlısı biliniyorsa diğeri daha kolay öğretilir. 

Örneğin;  

One minute is enough for this problem.                         Enough  =     sufficient 
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 Fierce = savage   / shore = beach   / unhappy = sad  

                                                                                  (Lado, 1964: 122; Cross,1999: 8) 

 

Karşıtanlamlı sözcükler: Karşıtanlamlılık anlam bakımından birbirine karşıt olan 

sözcüklerin özelliğidir. (Vardar, 1998: 137) Yine karşıt anlamı oluşturan 

sözcüklerden biri biliniyorsa, diğeri daha kolay öğretilir. Örneğin;  

The bottle is empty.                  Empty x  full  

 Poor = rich   /    hot = cold                             (Lado, 1964: 122; Cross, 1999: 8)    

 

Aynı kökten gelen sözcüklerden yararlanma: Bu yöntemi kullanmak için yabancı dil 

ile anadil arasında benzerlik olması gerekmektedir. Örneğin; 

       Television = televizyon (Cross, 1999: 8) 

        Radio = radyo (Lado, 1964: 126) 

 

Betimleme: Bir cümle yardımı ile istenilen sözcük öğretilebilir. Örneğin;  

My father hates patotoes, but he loves rice. He likes carrots, beans and most other 

vegetables, but he refuses to eat patatoes. He hates them. (Cross, 1999: 8) 

 

Bilinenlerden yola çıkma: Öğrencilerin bildiklerinden yola çıkılarak sözcük 

öğretilebilir. Örneğin; pusula çizilip kuzey, güney,doğu ve batı öğretilebilir.Ya da 

öğrencinin ülke içinde bildiği mekandan yola çıkılır: Our capital city is in the south 

of the country. The town of X is in the west.   (Cross, 1999: 8- 9) 
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Ölçekler ile sözcük öğretimi: Bazı sözcük türleri art arda ölçekte iki zıt sözcük 

karşılıklı gelecek biçimde öğretilebilir. Örneğin; 

       Horrible          nasty         unpleasant           pleasant           nice           wonderfull     

  
% 0                                                                                                            %100 

Never               sometimes                 often                 generally                always       

 
% 0                                                                                                             %100 

Şekil 2: Ölçek ile sözcük öğretimi  

Öğrencilerin bildiği belirteçler bu biçimde yazılır, örneğin “rarely” 

öğretilecek ise, never ve sometimes arasına rarely yazılır ve örnek cümle verilebilir:  

I rarely lose my temper in class. Sometimes I’m angry but I rarely lose my temper. 

Sonrasında da öğrencilere sorulabilir: Is there anything that you rarely do?   (Cross, 

1999: 9) 

 

Çeviri: Anadilden yabancı dile ya da yabancı dilden anadile bildirilerin anlam 

bakımından eşdeğer sayarak aktarılmasıdır. (Vardar, 1998) 

 

Ses yardımı ile sözcük öğretimi: Öğretilmek istenen sözcüğün sesi yolu ile sözcük 

öğretilebilir. Örneğin; tartışma sesi, uçak, lokomotif, at ve su sesi gibi. 

 

Tahmin stratejisi geliştirme: Örneğin; bir sözcük tanımlıktan sonra geliyorsa bu bir 

addır. Bir sözcük yardımcı eylemden sonra kullanılıyorsa büyük olasılıkla eylemdir. 

Sonu  –ly ile biten sözcükler genelde belirteçtir. (Cross, 1999) 
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Oyunlaştırma : Bu teknik yine başlangıç seviyesi ve özellikle küçük yaştaki dil 

öğrencileri için uygundur. Talimatlar verilip öğrencilerden bunları yapmaları 

istenebilir. Örneğin; sleep, walk, sit down, stand up, shake hands, open, close...v.b. 

(Lado, 1964: 124) 

 

Dizi şeklinde ya da sistemli sözcük yapılarından yararlanma: Dizi şeklinde ya da 

sistemli sözcük yapıları yoluyla sözcük öğretilebilir. Haftanın günleri, günün 

bölümleri, mevsimler,sayılar, aylar dizi şeklinde oldukları için kolay 

öğretilebilir.Örneğin;  

Sunday, Monday, Tuesday, Wendesday, Thursday, Friday, Saturday (Lado, 1964) 

 

Sözcüğü bileşenlerine ayırma: Bileşik adlar ya da yapım ekleri ile türetilmiş 

sözcükler ek ve köklerine ayrılarak öğretilebilir. Daha çok orta ve ileri seviye dil 

bilgisine sahip öğrencilere öğretilebilir, çünkü önek, sonek ve kök bilgisine sahip 

olmadan bu alıştırmalar yapılamaz. Örneğin;  

Non- existence: Non- exist – ence      

“non” olumsuzluk veren önektir, “exist”  varolmak anlamındadır ve sözcüğün 

köküdür, “ence”  ad yapan yapım ekidir. Bu durumda “exist” eyleminin anlamını 

bilen ve önek sonek bilgisine sahip olan bir öğrenci bu sözcüğün anlamını kolaylıkla 

bulabilir. (Lado, 1964: 124) 

 

Eşdizimlilik:  “Eşdizimlilik iki ya da daha çok sayıda dil biriminin genellikle aynı 

dizimlerde yer almasıdır.” (Vardar, 1998: 99) Birimlerin anlam yönünün dizim içi 

kullanımlarıyla yakında ilişkilidir. Eşdizimlilik beraber kullanılan sözcükler ile 
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oluşturulur. Eşdizimli sözcükler bileşik sözcük değildir, bileşik sözcük tek bir anlam 

oluşturur. Örneğin; 

 - to appeal    →     to my friend for help 

 - to encourage  →     the slow students ( Carter, 1988; McCarthy, 1988: 70) 

Eşdizimlilik öğrencilerin sözcüğün anlamını bağlamdan çıkarmalarına yardımcı olur. 

İlk sözcükten sonra ne tür sözcük geleceğini tahmin etmelerini sağlar. Bu da bilişsel 

bir süreç gerektirir. ( Carter, 1988; McCarthy, 1988) 

 

Bileşik sözcük:  İki ya da daha çok sözcük biriminin kaynaşıp kalıplaşması ile oluşan 

ve anlamlı bir tek birim işlevi gören öğelere verilen addır. (Vardar, 1998) İngilizce’ 

de bileşik sözcükler beraberde yazılabilir ayrı da. Bileşik sözcükler sözcük 

öğretiminde kullanılması gereken diğer yaygın yöntemlerden biridir. Örneğin; 

 - salesman, table top, pocketbook, bird cage, whitewash. ( Carter, 1988; McCarthy, 

1988) 

Sözcüğün ad, eylem,önad ve belirteç hallerinin öğretilmesi:  

 

        Ad                     eylem                         önad                               belirteç    

        fear                      fear                        fearful                               

       reason                                          reasonable/unreasonable         reasonably 

   hope/hopefullness             hope                 hopeless/ hopeful                  hopelessly 

   partner/partition         part           particular          partly   

 

Şekil 3: Sözcüğün değişik yapılarının öğretilmesi  

                                            ( Carter, 1988; McCarthy, 1988; Lado, 1964: 130) 
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Bağlam içinde sözcük öğretimi:  “Duruma, konuşucu ve dinleyicinin dil dışı 

toplumsal, ekinsel,  ruhsal nitelikli deneyim ve bilgilerine ilişkin verilerin tümüne 

bağlam denir.” (Vardar, 1998) Sözcük öğretiminin şekli ne olursa olsun yeni 

sözcükleri birbirleri ile ilişkilendirmek gerekir. Örneğin; “flood, thunder ve collapse” 

sözcüklerin öğretilmesi. Bu durumda birçok evin yıkılmasına neden olan sağnak 

yağmur ve fırtına ile ilgili bir öykü ilginç gelebilir. Resimler kullanılabilir ya da 

“collapse” sözcüğünün anlamını öğretmek için oyun kartlarından bir ev yapıp 

yıkılabilir. Önemli olan yeni sözcükleri ilginç bir kurgu ile hatırlamalarını 

sağlamaktır (Cross, 1999: 9). 

Diğer bir örnekte de,  “late, early, on time” sözcüklerinin nasıl öğretildiğini 

inceleyelim: 

Late: The class is at 10.00. Peter comes at 10.15. He is late. 

Early: The class is at 10.00. Peter comes at 09.45. He is early. 

On time: The class is at 10.00. Peter comes at 10.00. He is on time. (Lado, 1964: 

121) 

 Sözcüğün anlamının bağlamdan çıkarılması için bazı bağlamsal ipuçlarından 

faydalanmak gereklidir. ( Carter, 1988; McCarthy, 1988) İlk ipucu, metnin 

konusudur. Metnin konusu, sözel ifadede sosyal ilişkinin düzeyine göre farklı ifade 

edilebilir. Yazılı metinde bir başlık bile bağlam ile ilgili birçok bilgi verir. Dilbilgisel 

yapı en önemli ipuçlarından biridir. (Brown, 1995; Hatch, 1995) Örneğin anlamı 

sorulan bir sözcük önad ise genellikle addan önce gelir ya da “to be” eyleminden 

sonra gelir. Anlamı tahmin edilmesi istenen bir ad ise, bu durumda  tanımlık ve 

önaddan sonra, ve eylemden önce kullanılmıştır. Bağlamdan sözcüğün anlamının 

çıkarılması ile ilgili farklı örnekler verilebilir: 
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a) Eşanlamlılık: Sözcüğün eşlamlısı bazen aynı cümlede yer alabilir. Cümlenin 

bağlamından sözcüğün anlamını cümleden çıkarabilir. Örneğin; 

 - Our uncle was a nomad,  an incurable wanderer who never could stay in one place. 

b) Karşıtanlamlılıktan faydalanarak sözcüğün anlamı yine bağlamdan çıkarılabilir. 

Örneğin; 

 - While the aunt loved Marty deeply, she absolutely despised his twin brother, 

Smarty. 

c) Neden sonuç ilişkisinden yola çıkarak sözcüğün anlamı tahmin edilebilir. Örneğin; 

 - By surrouding the protesters with armed policemen, and by arresting the leaders of 

the movement, the rebellion was effectively quashed. 

 “quashed” sözcüğün anlamının neden sonuç ilişkisinden “bastırmak” olduğunun 

anlaşılması 

d) Bir nesne ile o nesnenin amacı ve kullanımı ile ilgili bağlantı kurularak sözcüğün 

anlamı bağlamdan çıkarılabilir. Örneğin; 

 -  The scientist removed the treatise from the shelf and began to read. 

Bu örnekte “treatise” sözcüğünün bilimsel bir yazı olduğunu “scientist” ve “read” 

sözcüklerinden anlaşılması 

e) Betimlemeden faydalanarak sözcüğün anlamını tahmin edilmesi. Örneğin, 

 - Tom received a new roadster for his birthday. It is a sports model, red with the 

interior and bucket seat, capable of reaching speeds of more than 150mph. 

Bu örnekte “roadster” sözcüğünün verilen tasvirden bir tür ulaşım araç olduğunu 

anlaşılmaktadır. ( Carter, 1988; McCarthy, 1988) 

f) İki virgül ya da çizgi arasında yer alan ya da “or” sözcüğünden ve virgülden sonra 

kullanılan sözcükler ilk sözcüğü açıklayan yapılardır. Örneğin; 
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 - Blubber, or fat of whales, partially insulates the largest mammmal from the cold 

water it swims in. 

Bu cümlede “blubber” sözcüğünün anlamı sorulmaktadır, “ blubber ” dan sonra 

gelen sözcük, sözcüğün ne olduğunu açıklamaktadır. 

 - All living things creatures, including man, are continually surrounded by a host of 

microorganisms – tiny living things, including bacteria, algae, and viruses. 

Bu cümlede sorulan “microorganisms”  sözcüğünün ne olduğu çizgiden sonra takip 

eden sözcükler ile açıklanmaktadır. 

g) Sözcüğün tanımı verildiğinde o sözcüğün anlamını yine bağlamdan çıkarabilir. 

Örneğin; 

 - The abnormal fear of being in open spaces is known as agoraphobia. 

 “agoraphobia.” sözcüğünün anlamı tanım ile anlaşılabilmektedir. 

h) “Who, that,  which” gibi ilgi adılları yardımıyla sözcüğün anlamını bağlamdan 

kolaylıkla anlaşılabilir. Örneğin; 

 - Bolsters, which are long pillows usually shaped like a roll, are not common at 

present. 

Bu cümleden “bolsters” sözcüğünün bir tür yastık olduğu anlaşılır. 

 - In the past hundreds of witches, who were women thought to have evil magic 

powers, were burnt alive. 

Bu cümlede de “witches” sözcüğünün,  kötü yönde kullandığı sihirli güçleri olan bir 

tür kadın  -cadı- olduğunu ilgi adılı yardımı ile öğrenilir. 

i) Bağlaçlar yardımı ile sözcüklerin anlamlarını bağlamdan çıkarabilir. Örneğin; 

 - Unlike his wife, who has been getting thinner day by day, Tom is growing rather 

shout. 
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Bu cümledeki “shout”  sözcüğünün anlamının,  “unlike” bağlacı yardımı ile “fat” 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 - In time, man began to use animals for transportation. Among these animals were 

the horse, the ass, the elephant, and the Ilama. 

Bu cümledeki  “Ilama”  sözcüğünün anlamının,  “and”  bağlacı yardımı ile ulaşımda 

kullanılan, güçlü bir hayvan olduğu anlaşılmaktadır. 

 - Your grandfather was not trusted by any customer. Unfortunately, you are as 

slippery as him. 

Yine as....as  bağlacı yardımı ve ilk cümledeki bağlam sayesinde  “slippery” 

sözcüğünün “güvenilmez”  anlamına geldiği anlaşılır. 

 - continuous dry weather leads to drought. 

Bu örnekte, neden-sonuç ilişkisini gösteren “lead” sözcüğü sayesinde “drought” 

sözcüğünün anlamının “kuraklık” olduğu anlaşılmaktadır. 

j) İşaret önadları ile yapılan göndermeler ile sözcüğün anlamı bağlamdan 

çıkarılabilir. Örneğin; 

 -If  visual defects are discovered, they should be corrected at once. Otherwise, they 

may cause great discomfort to the eyes and may also produce dizziness. This, is a 

feeling as if everything is spinning around. 

Bu cümledeki “this” sözcüğü “dizzziness” sözcüğüne göndermede bulunmaktadır ve 

“this” sözcüğünden sonra gelen cümle altı çizili sözcüğün anlamını bize 

vermektedir.                                                                                         (Yücel, 2001) 

 

Öğrenme Stratejilerinden faydalanmak:  Öğrenme stratejileri, belleğe yerleştirme ve 

geri getirme gibi bilişsel stratejileri ve bu stratejileri yönlendirici ve yürütücü biliş 
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süreçlerini kapsayan, öğrencinin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından 

kullanılan davranış ve düşünme süreçlerini kapsar. (Oxford, 1990) Öğrenme 

stratejileri tüm dil becerilerinde kullanılır. Eğer sözcük öğretimde kullanılıyorsa 

dolaysız stratejiler arasında yer alan bellek stratejilerinden bazılarından bahsetmek 

gereklidir. Örneğin; 

- Öğrenilen sözcük zihinsel bağlantılar kurularak 

-  Gruplama yaparak 

-  Çağrışım yöntemi ile 

-  Ses ve imgeleri kullanarak 

-  Anlam haritaları oluşturarak 

-  Diller arası farklılık ve benzerliklerden faydalanarak 

- Dilbilgisel ipuçlarını kullanarak öğrenilebilir.    (Oxford, 1990; Rubin, 1987;  

Wenden, 1987) 

Yukarıda bahsedilen stratejiler aslında diğer yöntemlerde yer alan stratejilerdir. 

Fakat, sözcük öğretiminde bellek önemli olduğu için bu stratejilerden faydalanmakla 

sözcükleri daha kolay ve belki daha kalıcı öğrenebilir. Bunlardan bir kaçına şöyle 

örnek verebiliriz: 

 - goat, coat, boat, float, mote, dote sözcükleri kafiyeli olduğu için daha kolay 

öğrenilebilir. 
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      IV. BÖLÜM : SÖZCÜK SINAVLARI 

4. Sözcük Sınavlarına Genel Bir Bakış 
 

Sözcük sınavlarının amacı konuşma ve yazma becerisinde sözcüklerin 

anlaşılmasını ve üretilmesini ölçmektir. 

İyi bir sözcük sınavında ilk olarak öğrencilerin hangi sözcük bilgisi -etken, 

edilgen-  sınanacağı tespit edilmelidir. ( Cross, 1999; Harris, 1989 ; Heaton, 1989) 

Dört temel dil becerisine göre kabaca şöyle bir sınıflandırma yapılabilir. 

Dinleme: edilgen/konuşma              

  Konuşma: etken/konuşma 

Okuma: edilgen/yazma                          

Yazma: etken /yazma 

Bu dört sınıflandırma göz önüne alındığında başlangıç düzeyi için en uygun 

sözcük sınavı “konuşma” olabilir. Orta düzey için, sözcük bilgisi sınavı konuşma ve 

sözel bildirimi anlamaya yönelik becerileri kapsar. İleri düzey için ise, yazma 

becerisi kullanılarak gazetelerde, romanlarda ve ders kitaplarında geçen ve 

öğrencinin bilmesi gereken sözcükler üzerinde durulur. (Harris, 1989) Sözcük sınavı 

yapılırken sözcükler: 

- takip edilen müfredattan  

- öğrencinin ders kitabından 

- okuma parçalarından (basitleştirilmiş romanlar ve edebi metinler) 

- öğrenci ödevlerinden alınmış sözcük yanlışlarından alınabilir. (Heaton, 1989) 

Yapılan sınav bir yeterlilik sınavı ise, farklı programlar takip edilmiş olabilir. Heaton 

(1989) bu durumda tüm sözcük sınavları için sözcükleri oluşturulan listelerden 

seçmek gerektiğini düşünmektedir. Heaton bu listelere Michael West’ in İngilizce 
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Sözcüklerin Genel Bir Listesi,  Rolad Hindmarsh’ ın Cambridge İngilizce Sözcükler’ 

i örnek olarak verir. Heaton, öğrencilerin sözcük bilgilerinin miktarını ölçmenin 

sözcük sınavlarının amaçlarından sadece biri olduğunu, diğer bir taraftan sözcüklerin 

nasıl kullanıldığını kontrol etmenin de gerekli olduğunu belirtir. Ona göre, sözcükleri 

birbirinden ayırt etme yeteneği başlangıç seviyesi için çok önemlidir ve sözcük 

sınavlarında öğrencilerin cümleyi anlamalarını zorlaştıran dilbilgisi yapıları 

olmamalıdır,  amaç sözcük bilgisini ölçmektir. (Heaton, 1989) 

 Heaton’ın  (1989) tersine Madsen (1983) sözcük seçiminde sadece zor 

sözcükleri seçmek ya da sözcük listesinden rastgele sözcük seçmenin uygun 

görülmediğini öne sürer. Ona göre; ilk önce öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu 

bulmak gereklidir. Bu sorun eğer sözcük sınavı sınıf içinde uygulanacaksa, müfredat 

programı takip edilip oradaki sözcüklerin öğretilmesi ile çözülebilir. Diğer 

faydalanacak kaynaklar ders kitabı, öykü kitabı ve alıştırmalar olmalıdır. Madsen 

sözcük sınavının nasıl yapılacağına karar vermenin sözcüğün nasıl öğretildiği ile 

ilgili olduğunu belirtir. Sadece sözcük listelerini ezberlemek öğrencilere tavsiye 

edilmemelidir. Bunun yerine sözcüğün anlamı bağlamdan öğrenilmelidir ve öğretilen 

sözcüğü ekler ile değişik türleri de öğretilmelidir. Sözcük sınavlarında bir sözcüğü 

tek başına sınamaktan kaçınmak ve sözcük sınavlarında kullanılan değişik bağlamsal 

ipuçları ve sözcük türetme becerilerini öğrencilere öğretmek gereklidir. (Madsen, 

1983) 

 1990 yılı itibariyle sözcük sınavlarındaki sınanacak sözcüklerin seçiminde 

daha bilimsel bir uygulama başlamıştır. Alte üyeleri tarafından Avrupa Konseyi 

çalışmaları çerçevesinde yabancı dil bilgisi seviyeleri yeniden oluşturulmuştur. 

Avrupa Konseyi tarafından ilk olarak oluşturulan seviyeler Waystage ve Threshold’ 
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dur. Bu seviyeler 1990 yılında Threshold Level 1990 ve Waystage Level 1990 olarak 

J. A. van Ek ve J. L. M Trim tarafından kitaplaştırılarak Avrupa Konseyi tarafından 

da basılmıştır. Bu yayınların amacı çeşitli isimler altında yapılan farklı sınavlardaki 

soruları bu sınav seviyelerinin gerektirdiği bilgi çerçevesinde seçilmesini 

sağlamaktır. Bu seviyelerin hangi becerileri gerektirdiği tezin yabancı dil sınavları 

adlı bölümünde yer almaktadır. (http://www.alte.org/can_do/framework/ )    

 

4.2. Sözcük Bilgisi Sınama Türleri 

Madsen (1983) bu sözcük sınavlarını dörde ayırır: 

4.2.1. Sınırlı Yanıt  : Başlangıç seviyesi için olan sınavlardır. Bu sınavlar ya bir şeyi 

işaret etmek gibi basit fiziksel aktiviteleri ya da çok basit sözel yanıtları içerir. 

 Çocukları ya da başlangıç seviyesindeki yetişkinleri sınav yaparken genellikle 

“fiziksel tepki yöntemi” kullanılır. Bunun nedeni, henüz edinilmemiş dil becerileri 

ile öğrencileri karşı karşıya getirmemektir. Bu tür sınavlarda öğrenciler yabancı dilde 

okumayı ya da yazmayı bilmek ve hatta  konuşmak zorunda bile değildirler. Bu sınav 

türü öğrencilerde daha az gerginliğe neden olur. Fakat bu sınav türünde soyut 

sözcükleri sınamak zordur. Bu sınırlı yanıt tekniği ikiye ayrılır: 

a) Bireysel sınavlar : Fiziksel tepki yöntemi bir tek öğrenciyi sınarken 

kullanılabilir. İlkokul öğrencilerine okuma becerisi öğretilirken, öğretmenler 

genellikle küçük grup aktiviteleri ve bireysel ödevler verir. Bireysel etkileşim 

başlangıç öğrencilerinin dil becerilerini sınarken türetimsel olabilir.Şaşırtıcı 

bilgiler iki - üç dakika içinde edinilebilir. Bazı basit emir cümleleri - örneğin; 

go to the ....,  hand me the .. v.b -  öğretildikten sonra bu sözcüklerin edinilip 

edinilmediği “go to the window, hand me the pen” şeklinde emirler ile 
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ölçülebilir. Öğrencilerde anladıklarını komutları yerine getirerek gösterirler. 

Ya da başlangıç öğrencilerini sınarken kısa yanıtlı sorular  “Is the book 

green?, What color is the book?,  Is the boy sleeping or swimmming?” 

sorulabilir.(Madsen, 1983: 14) 

b) Grup sınavları : Sözel olmayan fiziksel tepki ile tüm sınıf aynı anda 

sınanabilir. En iyi yol çizim ve eşleştirme alıştırmalarıdır. Örneğin; bir 

çember ya da saat resminin tahtaya çizilip verilen talimatlar ile öğrencilerin 

saatleri çizmeleri. Diğer bir yöntem de, öğrencilerden dağıtılan resimler ile 

okunan cümleleri eşleştirmeleri istenebilir. (Madsen, 1983) 

 

4.2.2. Çoktan Seçmeli Boşluk Doldurma : Yabancı dil öğretiminde en iyi sözcük 

sınav yöntemi budur. Öğrencilerin bağlam ipuçlarını ve cümle anlamını 

kullanmalarını sağlar, böylece sözcük listesi ezberleme tekniği geri planda kalır. Bu 

yöntem cümleden bir sözcüğün atılması ile oluşturulur. Örneğin; 

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükleri seçerek doldurunuz. 

 - She quickly .................... her lunch. 

a. drank            b. ate              c. drove            d. slept    (Madsen, 1983: 16)  

 - The old woman was too ............ to push open the heavy door. 

a. feeble          b. sincere       c. deaf               d. harsh     (Harris, 1989) 

 

 Öğrenci soruyu okuduktan sonra sözcük grubundan doğru olanı seçer. Cümle 

tamamlama sınavı öğretmene edilgen sözcüğü de sınama imkanı verir. Öğrenciler bu 

sınavda üretmekten çok  sözcüğü tanımak zorunda olduğu için daha zor sözcükler 

sınanabilir. Yine de sözcükler öğrencinin hiç bilemeyeceği türden olmamalıdır. 
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Sözcükler gazete, dergi, ders kitapları gibi kaynaklardan seçilebilir. Unutulmaması 

gereken diğer bir konu içerik sözcükleri  – adlar, eylemler, önadlar ve belirteçler – 

sözcük sınavlarında kullanılırken, işlevsel sözcükler – tanımlıklar (the,a,an), 

niteleyiciler, ilgeçler, bağlaçlar, zamirler ve yardımcı eylemler- dilbilgisi 

sınavlarında yer alır. Ayrıca ikinci dilde bir anlama karşılık gelmeyen sözcüklerden 

kaçınmak gereklidir. Örneğin; “sunny side up” Amerikalıların bir tarafı kızarmış 

yumurtaya verdikleri addır. Fakat Türkçe’de bir tarafı kızarmış yumarta için 

kullanılan bir terim yoktur. (Madsen, 1983) 

 Bu sınav türü her seviyedeki yabancı dil öğrencilerine uygulanabilir. 

Başlangıç seviyesindeki öğrenciler için birden fazla cümle verilirse anlam onlar için 

daha belirgin olabilir. İki satırlık kısa bir konuşma hazırlanabilir. Örneğin; 

Aşağıdaki boşluğu uygun sözcüğü seçerek doldurunuz. 

A: I want to paint, too. 

B: All right, Use that.............. over there. 

a. brush        b. Pencil        c. broom         d. Spoon     (Madsen, 1983: 17) 

 Öğrencilerin seviyesine uygun metinler bulmak gereklidir. Örneğin; 

“communicate” sözcüğü sınanacaksa, buna benzeyen sözcükler  “interregote, 

philosophize, investigate” çeldirici olarak kullanılabilir. Buna benzer bir örnek 

aşağıdaki gibidir: 

Aşağıdaki boşluğu uygun sözcüğü seçerek doldurunuz. 

 - Frank is very  ............ he says,  Break a mirror, and you’ll have bad luck. 

a. ambitious         b. Optimistic           c. courteous             d. Superstitious  (Madsen, 

1983: 18) 
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 Sınıf içinde bu tip bir sınav uygulanacaksa, öğretmen kendi deneyimlerinden 

yola çıkarak çeldiricileri hazırlayabilir, ya da öğrencilerin hatalarından yola çıkarak 

çeldirici hazırlar. Hazırlanan çeldiriciler doğru yanıt ile aynı sözcük türünden 

olmalıdır. Örneğin;  

 - She had to help the ..............old man up the stairs. 

a. weak             b. slowly            c. try              d. wisdom         (Madsen, 1983: 19) 

Ancak bu iyi bir örnek sayılamaz, çünkü çeldiriciler doğru yanıt ile aynı biçimde 

değildir. Böyle bir durum öğrencilerin belki de yanlış nedenden dolayı doğru cevabı 

seçmesine neden olur. Seçeneklerde aramamız gereken önaddır, çünkü addan önce 

boşluk getirilmiştir ve seçeneklerde tek önad “weak” dır. Bu durumda diğer 

seçeneklerinde önad olması gerekir: 

 - She had to help the ..............old man up the stairs. 

a. weak             b. strong            c. energetic              d. athletic 

 Doğru cevabı dilbilgisi ipuçları ile vermemeye dikkat edilmelidir: 

 - She needs to get up earlier so she’s buying an ...............clock. 

a. time            b. Alarm             c. watch             d.bell           (Madsen, 1983: 19) 

Bu örnekte tanımlık olan “an”  bir ipucudur ve kolaylıkla b seçeneği işaretlenebilir. 

Böyle bir hatayı düzeltmek için “an” cümleden kaldırılabilir ve seçeneklerdeki 

adların başına tanımlık getirilebilir. 

 Çoktan seçmeli seçenekler ile sorulan sözcüğün zorluğu aynı seviyede 

olmalıdır.Örneğin; 

 - They needed lots of training to operate such .................... equipment. 

a.easy           b. Sophisticated               c. blue            d.wise    (Madsen, 1983: 20) 
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Bu da iyi bir örnek değildir. Diğer üç seçenek kolay olduğu için öğrenciler onları 

eleyip doğru cevabı bulabilir. 

 Seçeneklerde birden fazla doğru yanıt olmamasına dikkat edilmelidir. 

Örneğin; 

 - She sent the  ............. yesterday. 

a. letter             b.gift            c.food            d books              (Madsen, 1983: 20) 

Bu dört yanıt birden doğru kabul edilebilir. Doğru seçenek gönderilebilir bir nesne 

olmalıdır, bu durumda gönderilmeyen nesne çeldirici olmalıdır. 

 Sınav yönergeleri kısa ve anlaşılır olmalıdır ki öğrenci onları okumakla fazla 

zaman geçirmemelidir. 

  

Çoktan Seçmeli Soru Tipleri 

a) Tanım: Sözcüğün tanımı verilir ve öğrencilerden doğru sözcüğün bulup boşluğa 

getirmesi beklenir. 

 - To ................. someone means to save him or her from danger. 

a. praise            b. injure            c. resue          d. announce  (Madsen, 1983: 22) 

 - A brief light sleep 

a. nap                b. yawn             c. stroll         d.hug    (Harris, 1989) 

 

b) Cümle Tamamlama: İki sınav türü karşımıza çıkar. İlkinde, doğru deyimin 

bulunması; ikincisinde ise, cümle bağlamına uygun sözcüğün boşluğa getirilmesi 

beklenir. 

1. Deyimler 

 - The committee ..................choosing you as president. 
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a.wound up        b. buttoned down       c. wiped out           d.sat in (Madsen, 1983: 22) 

2. Bağlama uygun sözcük seçimi  

 - The newspaper says “ A two-year-old girl ........... today when struck by a bus.” 

a. kicked the bucket       b.was eradicated          c.was killed        d.departed (Madsen, 

1983: 22) 

c) Sözcük kalıbı  bağlamına uygun sözcük seçimi: Cümle tamamlama yerine, bu 

sınav türünde sözcüğün kullanıldığı bağlam tamamlanır. Aşağıdaki örnekte “manikür 

yapmak” sözcüğün boşluğa konulması beklenir.  

 - ..................  his fingernails  

a.tailored      b.reduced           c.remodeled           d.manicured (Madsen, 1983: 23) 

 

d) Sıralı tamamlama alıştırması   

Kolaylıkla oluşturulan ve düzeltilen bütünleşik sınavlar dilin detaylarını 

ölçtüğünde bu sınavlara “sıralı tamamlama alıştırması ” denir. Heaton bu sınav 

türünü şöyle açıklar: 

“Sıralı tamamlama alıştırmasının temeli, Gestalt’ın “closure” diye 

adlandırılan insan zihninin edinilen deneyimler sonucu boşlukları beklentilere göre 

tamamlama eğilimini içeren yapılardaki boşlukları bilinçsiz doldurma teorisine 

dayanır.” (Heaton, 1989: 16)  

Bu sınav türü ilk olarak 1950’ li yıllarda anadil konuşucularının okuma 

becerisindeki sorunlarını çözmek için oluşturulmuştur. Fakat 1980’ li yıllardan beri 

yabancı dil öğreniminin gelişmesi için de kullanılmaktadır. (Harrison, 1983)   

Sıralı tamamlama alıştırması anlamlı bir parçanın her ...inci sözcükleri 

cümleden kaldırılarak oluşturulur. Bu sınav türünde okuyucunun, metindeki tüm 
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bağlamsal ipuçlarından -yapı ve anlam gibi-  yararlanılıp en uygun yerleştirmeyi 

yaparak aralıklı mesajı çözme yeteneği ölçülür. (Harrison, 1983; Heaton, 1990; 

Genç, 2000; Madsen, 1983)  

Bu sınav türünde kullanılan metin uygun sözcükleri kaldıracak yeterlilikte 

uzun olmalıdır. Sıralı tamamlama alıştırması için seçilen metin belirli ya da bilinen 

bir konu ile ilgili olursa - öğrencinin ön bilgileri-  bu metin güvenilir sayılmaz. 

Seçilen metin çok iyi bilinen ya da hiç bilinmeyen bir konu olmamalıdır. Hatta ilk 

boşluk örnek olarak öğrenciye verilirse, yazarın konuya yaklaşımı görüldüğü için 

boşluklar daha kolay doldurulabilir. (Heaton, 1990; Madsen, 1983  ) 

  Sıralı tamamlama alıştırması türleri  

1. Öğrenciler çoktan seçmeli seçenekler ile boşlukları tamamlayabilir.  

2. Öğrencilerden boşluğa gelebilecek sözcüğü yerleştirmeleri istenir, seçenek 

verilmez. Sadece o boşluğa gelmesi gerektiği düşünülen sözcük ile puanlama 

yapılır. 

3. Öğrencilerden  –her hangi bir sınırlama getirmeksizin-  boşluğa gelebilecek 

sözcükleri yazması istenir.Böyle bir yöntem psikolojik anlamda öğrenciler için 

daha faydalıdır. 

4. Sözcük grubu metinden kaldırılır ve uygun sözcük grubunun yerleştirilmesi 

istenir. 

5. Kasıtlı olarak bazı dilbilgisel yapı bilgilerini ölçmek için bazı sözcükler  – 

zaman kalıpları ve tanımlıklar  –  kaldırılır.Bu tür bir sınav türü daha çok boşluk 

doldurma sınav türüne benzer. 
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6. Cümleden çıkarılan sözcüklerin baş harfleri verilerek, başlangıç seviyesindeki 

öğrencilere sıralı tamamlama alıştırması oluşturulabilir.                                      

(Rivers, 1981: 378) 

Bu tür soruların yanıtlanmasında aşağıdaki ipuçlarından yararlanılabilinir: 

1. Verilen paragrafı bir bütün olarak okumak: Paragrafın konusu ve bu konuyu 

açıklayan cümlelerin bir çözümleme haritası biçimde ortaya konması, özellikle 

yapısal sözcüklerin tahminini kolaylaştıracaktır. Konunun belirlenmesi anlamsal 

sözcüklerin tahminini kolaylaştıracaktır. 

2. Boş bırakılan yere gelecek sözcüğün yerini tespit etmek: Yani sözcüğün 

kullanıldığı bağlamı tanımak ve tahmin edilmesi gereken sözcüğün öncesi ve 

sonrasına, yani beraberinde kullanıldığı diğer sözcüklere de dikkat etmek gereklidir. 

Sözcükler ancak belirli bir bağlam içinde kullanıldıkları zaman anlam kazanırlar. Bu 

nedenle sözcüğün geçtiği bağlamın tanınması önem taşır. 

a) sözcük türü, yazılış ve okunuş biçimi. 

b) sözcüğün ifade ettiği anlam. 

c) sözcüğün kullanıldığı konu bağlamı. 

3. Metin içindeki gönderme sözcüklerine dikkat etmek: Gönderme sözcükleri 

tekil -çoğul, kendi içinde tekil - çoğul, erkek – bayan gibi nitelikler açısından uyumlu 

olmak zorundadır. (G. Sungurluoğlu, Et  Al., The Meaning of Cloze Test, YDS 

Journal of English, 2004, Sayı 22, s. 3-5.) 

Sıralı tamamlama alıştırması boşluk doldurma sınavı değildir. Aslında 

birbirlerine benzemelerine rağmen, temelde farklılıkları vardır. Boşluk doldurma 

sınavları, sadece okuma- anlama ile dilin sürecini kısıtlar ve yazma ya da hafızada 

yer alan sözcükleri bilişsel tarama ile geri getirme gibi dil becerilerini kapsamaz. Bu 
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açıdan bakıldığında, sıralı tamamlama alıştırması ile öğrenciden bilişsel dil becerisini 

kullanması beklenir. Sıradan bir boşluk doldurma sınavında sözcükler istenildiği 

şekilde paragraftan kaldırılır, özellikle “içerik sözcükleri”.  Sıralı tamamlama 

alıştırmasında sözcükler belirli bir sisteme göre paragraftan kaldırılır. Sıralı 

tamamlama alıştırmaları genel anlamda  öğrencinin okuma - anlama becerisini ölçer. 

Bazı dil uzmanları bu sınav türünün genel dil becerisini ölçtüğünü öne sürer. Bu 

amaç ile kullanıldığında yeterlilik sınavları için iyi bir kaynaktır. (Heaton, 1990)       

Sıralı tamamlama alıştırmaları, belirli dilbilgisel ve durumsal bağlama göre 

dili doğru kullanabilmeyi içeren genel dilbilgisel becerinin iyi bir göstergesidir. Bir 

sıralı tamamlama alıştırmasında üç tür bilginin gerekli olduğu dilbilimciler tarafından 

öne sürülmektedir: dilbilgisi, metin bilgisi ve genel kültür. (Madsen, 1983: 23)  Bazı 

yabancı dil öğretim uzmanlarına göre sıralı tamamlama alıştırması sadece içerik 

sözcükleri paragraftan kaldırılarak oluşturulabilirken (Heaton, 1990; Madsen, 1983), 

bazı uzmanlara göre de iki çeşit boşluk bırakılarak bu alıştırmalar yapılabilir. 

Bunlardan biri, bağlaç, ilgeç ve tanımlık gibi işlevsel sözcükleri ölçen işlev 

boşlukları; diğeri ise, ad, önad, eylem ve belirteç gibi sözcükleri içeren anlamsal 

boşluklardır. (Harrison, 1983)  

Fakat farklı kaynaklarda içerik sözcüklerinin yanısıra yapı sözcüklerinin de 

bu sınav türünde kullanıldığı görülmüştür. Aşağıda verilen birinci ve üçüncü örnek 

hem anlamsal hem de işlevsel sözcükleri ölçen sınav türü iken ikinci örnekte sadece 

anlamsal sözcükler ölçülmektedir. 
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İleri seviye için sıralı tamamlama alıştırması örneği 1: 

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükler ile doldurunuz. 

The mark assigned to a student..............surrounded by an area of uncertanity............. 

is the cumulative effect of a .................of sampling errors. One sample of 

..............student’s behaviour is exhibited on one .............occasion in response to one 

sample .............set by one sample of examiners.............possibly marked by one other. 

Each........... the sampling errors is almost insignificant ..............itself. However, 

when each sampling error...........added to the others, the total ........... of possible 

sampling errors becomes significant.                                    (Heaton, 1989: 16) 

 

Örnek 2: 

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükleri seçerek doldurunuz. 

After the capture of Troy, Ulysses set out for his ......(1)......  many miles away. But 

so many strange  ........(2)........ pened to him on his journey that ten  ......(3)........ 

passed before he reached Ithaca. 

1- a. Neighbourhoood             b.continent          c.homeland            d.street  

2- a. Sight                                b.things               c.places                 d.people 

3 – a.years                               b.times                 c.roads                  d.cities 

(Madsen, 1983: 23) 

Örnek 3: 

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükler ile doldurunuz. 

I think that was ......... happiest summer of my ........There was no trouble ......... our 

valley. Fletcher was on business most of ........summer. He was trying ......... get a 

contract to ........ large amounts of beef ........ an Indian Reservation some......... away. 
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His men were ........ in the valley. But ...... kept to the other ........ of the river and 

......... not trouble us at ..... Some of them were ......... friendly. It was Fletcher 

..........made them do things .......... troubled the homesteaders. Fletcher ......... us to go 

away ........ used his men to ......... life difficult for us.......... that Flecher was away, 

....... left us in peace. (Wallace, 1988: 114) 

 

4.2.3. Çoktan Seçmeli Başka Sözcüklerle İfade Etme Sınavı  

 Çoktan seçmeli boşluk doldurma soru tipi ile benzer bir türdür. “Kavrama” 

öğrencilerin seçeneğe uyan en uygun eşanlamlı sözcüğü seçmeleri ya da sözcüğü 

yeniden yazmaları ile kontrol edilir. Bu aşamada doğru seçeneği seçmek, sözcüğün 

cümle içindeki anlamından çok anahtar sözcük bilgisini bilmeye daha çok bağlıdır. 

Bağlam, sadece sözcüğün örneğin ad olduğunu gösterebilir. Aşağıda “ boşluğa 

gelebilecek olan en uygun sözcüğü seçiniz” yönergesi ile verilen üç örnekten de 

boşluğa gelecek sözcüklerin türünü bağlamdan tahmin edebiliriz. 

 - He was irate when he heard about the new plans. 

a. interested            b.suprised            c.angry              d.sad          (Madsen, 1983: 23) 

 -  John was astounded to hear her answer  

a. greatly amused   b. greatly relieved    c. greatly surprised     d. greatly angered 

                                                                                                                 (Harris, 1989) 

 - My sister is a pilot. She can ............... 

a. help sick people            b.make clothes        c.fly an airplane         d.teach students 

at schoool                                                                                         (Madsen, 1983: 23) 
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Bu tür sınavda sınıfta dikkat edilmesi gereken konular şunlardır: 

 - Doğru cevabın karşıt anlamlısını çeldiricilere koymak doğru değildir. Doğru 

cevabın kolayca bulunmasını sağlar. Örneğin; 

Altı çizili sözcük ile aynı anlama gelen sözcüğü seçiniz. 

 - He plans to purchase some candy for his mother.    

a. make             b.buy           c. sell              d.steal                       (Madsen, 1983: 25) 

Bu örnekte “buy” sözcüğünün karşıt anlamlısı “sell” dir, dolayısı ile hemen 

yanıtlandırılabilir. 

 - Aynı anlama gelen sözcükler de çeldiricilere konulmamalıdır, en azından başlangıç 

ve orta düzeyde, fakat ileri düzeyde yakın anlamlı sözcükler sorulabilir. Örneğin; 

Altı çizili sözcük ile aynı anlama gelen sözcüğü seçiniz. 

 - His remorse was great indeed. 

 a. wealth           b.sadness           c.strenght           d.power            (Madsen, 1983: 25) 

Bu örnekteki c ve d seçeneklerindeki sözcüklerin anlamları birbirine çok yakındır. 

 - Sesletimi benzer sözcükler çeldirici olmamalıdır. Örneğin;  

Altı çizili sözcük ile aynı anlama gelen sözcüğü seçiniz. 

 - They crossed the ocean on a liner. 

a. sheep         b.streamer            c.bolt             d.vessel                  (Madsen, 1983: 25) 

 

Soru Tipleri 

İki tür başka sözcükler ile yeniden ifade etme sınavı vardır. Her ikisinde de 

sözcük cümle içinde kullanılır. Birincisinde, öğrencilerden eşanlamlı sözcüğü ya da o 

sözcük ile ilgili başka bir sözcüğü bulmaları; ikincisinde, en kısa tanım ya da yeniden 

ifade edilmiş kalıpları seçmeleri istenir. Bu iki türe uyarlanan beş sınav tipi vardır: 
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a) Deyimler: Öğrencinin deyim bilgisi sınanır. Örneğin; 

Altı çizilmiş deyim ile aynı anlama gelen sözcüğü seçiniz.  

 - The salesman seemed quite down and out. 

a. poor        b.disappointed         c.lost            d.angry               (Madsen, 1983: 26) 

b) Sözcük bağlamı ya da cümle bağlamına uygun sözcük seçimi 

Altı çizilmiş sözcük ile aynı anlama gelen sözcüğü seçiniz.  

 - a considerate little lady  

a. worried           b.tired           c.happy              d.kind           (Madsen, 1983: 27) 

c)Metin Bağlamı: Sözcük soruları okuma anlama sorularıyla da beraber 

kullanılabilir. Örneğin; 

Aşağıda verilen metinde altı çizilmiş sözcük ile aynı anlama gelen sözcüğü seçiniz. 

 - Just then we saw him run out of the side door.As he turned the corner, a slip of 

paper  fluttered to the ground......With that paper, the police were able to trace the 

man’s whereabouts. 

In this passage, trace means   ................. 

a. copy           b. enter             c. locate          d. eliminate    (Madsen, 1983: 27) 

 

d) İlgili sözcüğü bulma: Bu sorularda sözcüğün eşanlamlısı sorulmaz, sözcüğün 

örnekleştirilmiş hali sorulur. Örneğin; 

Aşağıdaki örnekte altı çizili sözcük sebze anlamına gelen “vegatables” dır, 

seçeneklerde çeşitli meyve ve sebze adı verilmiştir. Bu örnekte öğrencilerden istenen 

sebze çeşidinin olduğu seçeneği bulmalardır. 

He eats lots of vegatables. 

a. bananas          b. peaches           c. oranges           d. carrots   (Madsen, 1983: 27) 
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e) İlgili olmayan sözcüğü bulma: Bu soru tipinde, altı çizili sözcük ile ilişkili 

olmayan seçeneğin seçilmesi beklenir. Örneğin; 

Altı çizilmiş olan sözcük ile ilgili olmayan sözcüğü seçiniz. 

 - He lives in a big house. 

a. attic              b. car             c. basement          d. bedroom  (Madsen, 1983: 27) 

 

4.2.4. Basit Sözcük Tamamlama  

 Sözcük türetme kullanılarak boşluklar doldurulur. Cümledeki boşluklar 

genellikle önek ve soneklerdir. Bu tür, diğer soru türlerinden biraz farklıdır. Bağlam 

hala önemlidir, fakat vurgu sözcük türetmededir. Böyle bir soru türü edilgen değil 

etkin beceriyi ölçer. Bu soru türünde çeldiricilere gerek yoktur. Eğer sınıf içinde 

uygulanacaksa, öğretilen ön ve soneklerin listesi çıkarılır ve bu biçimde sorular 

hazırlanır. Örneğin; 

Aşağıdaki sorularda boşluğa gelecek olan sonekleri yazınız. 

 - My teach....  is very helpful.        

- Yesterday he got on the wrong bus.So today, he was care.....  to find the right one. 

       (Madsen, 1983: 28) 

Soru Tipleri  

a) Ek eklenecek sözcük verilir ve farklı bir sözcük türü oluşturulması istenir. 

Örneğin; 

Verilen boşluğu parantez içindeki sözcüğün türetilmiş şekli ile doldurunuz. 
 
 - She has a ....................  new dress.  (beauty)  (Madsen, 1983: 30) 

b) Sözcük bağlamı: Dilbilgisel ipuçları ileri düzeydeki öğrenciler için uygun değildir.   

Verilen boşluğu sözcük bağlamına uygun bir önek ile doldurunuz. 
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 - An   ....convenient delay   (Madsen, 1983: 30) 

c) Bileşik sözcük  

Örneğin; verilen boşluğu bileşik sözcük oluşturacak şekilde doldurunuz. 

 - He found the bedroom, but he couldn’t open the door to the clothes   ............ 

(Madsen, 1983: 30) 

   Boşluğa “closet” sözcüğün yazılması ve  öğrencinin  “clothes closet” sözcüklerinin 

beraber kullanıldığında “giysi dolabı” anlamına geldiği bilmesi beklenir. 

d) Sözcük Türetme: Bu sınav türünde yapım ekleri sınanmak istenmektedir. 

Sözcüklerin yapım eki eklenmemiş hali verilir, ve öğrenciden sözcük bilgisi ve metin 

bağlamı bilgisini göz önünde tutarak yeni sözcük türetmesi beklenir. Örneğin; 

Aşağıdaki boşlukları uygun yapım ekleri ekleyerek doldurunuz. 

 - Every motorist will tell you that radar is used most   ...fairly  by the police to catch 

drivers who are accidental...  going a little fast...   than the speed limit. “There you 

are”,  the motorist will say, driv...  quite safely at 60 on a wide open road almost in 

open country. Then a highway patrolman stops you for breaking the speed limit.”  

(Madsen, 1983: 30) 

 

4.3.  Sözcük Bilgisi Sınav Türlerine Farklı Bir Yaklaşım 

Heaton (1989),  Madsen (1983)’den farklı bir sözcük sınama sınıflandırması yapar:  

- Çoktan seçmeli (A) 

- Çoktan seçmeli (B) 

- Sözcük Dizileri (Birbiri ile ilişkili sözcükler) 

- Eşleştirme 

- Daha nesnel sınama türleri 
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- Sözcük tamamlama 

İlk olarak aşağıda verilen iki çoktan seçmeli sınav türünü birbirinden ayırt etmek 

gereklidir. 

Örnek 1: İtalik ile yazılmış sözcük ile aynı anlama gelen ya da yakın anlamda olan 

sözcüğü seçiniz. 

 - He’s been very feeble since his illness. 

a. unwell             b. thin             c. foolish            d. weak  (Heaton, 1989: 53) 

Örnek 2:  Boşluğu tamamlayan sözcüğü seçiniz. 

 - Have you heard the planning commitee’s ............. for solving the city’s traffic 

problem. 

a. theory             b. design         c. proposal          d. purpose  (Heaton, 1989: 53) 

    Birinci örnekteki sınav türü çoktan seçmeli (A) için kullanılırken, ikinci örnekteki 

sınav türü çoktan seçmeli (B) için kullanılır.  

Bu türlerini tek tek ele alacak olursak;  

 

4.3.1.  Çoktan Seçmeli (A): Dört farklı sınav şekli vardır: 

a) Bu tür sözcük sınavlarında sınanacak sözcük, eylemin resmedilmiş hali ile sorulur. 

Öğrenci resimdeki eyleme göre en uygun sözcüğü seçer. Bu tür sınavlar başlangıç 

seviyesi ve daha ziyade çocuklar için uygundur. Bu tür sınavlar sözel olabilir. 

Sınanacak olan sözcük ad ya da eylem ile kısıtlandırılmaz, dilin diğer yapıları da 

sorulabilir. Örneğin; aşağıdaki resim verilir ve öğrenciden yapılan eylemin 

işaretlenmesi istenir. ( Harris, 1989)  



 62 

 

 

Şekil 4 : Resim yoluyla sözcük öğretimi 

Resimdeki eylemi karşılayan sözcüğü seçiniz. 

a. running         b. jumbing             c. standing          d. kicking (Heaton, 1989: 53) 

b) Burada  sınanacak sözcüğün tanımı verilir ve öğrenci tanımı karşılayan sözcüğü 

bulur.Örneğin; 

Verilen tanımı karşılayan sözcüğü seçiniz. 

  - A person who receives and pays out money in a bank. 

a. broker          b. accountant           c. creditor            d. cashier (Heaton, 1989: 53) 

c) Bu türde tek bir sözcük verilir veya bu sözcüğün eşanlamlısının ya da tanımının 

bulunması istenir. Örneğin; 

Verilen sözcüklerin eşanlamlısını seçiniz. 

 - Advocate 

a. support              b. advise         c. contradict           d. damage (Heaton, 1989: 53) 

- dilatory 

a. growing gradually larger                                     b. showing care and effort 

c. slow in getting things done                                d. heavy with drops of water       

(Heaton, 1989: 53) 

d) Bu türde ise, sözcük bağlam içinde sınanır ve en çok tercih edilen sınav 

yöntemlerinden biridir. Bu sınav türü ileri seviye için uygundur. Örneğin; 

Altı çizilmiş sözcük ile aynı anlama gelen sözcüğü ya da sözcükleri seçiniz. 

 - It’s rained continuously for two whole days. 
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a. without stopping                                   b. regularly 

c . heavily                                              d. at odd moments (Heaton, 1989: 53) 

 

4.3.2. Çoktan Seçmeli (B)  

 Bu kısımdaki sınama şekli  “altı çizilmiş sözcük ile aynı anlama gelen 

sözcüğü seçiniz”  yönergesi ile verilen sınav türüne göre daha zor olarak kabul 

edilir.Örneğin; 

Verilen alıştırmalardaki boşlukları uygun sözcükleri seçerek doldurunuz. 

 - I saw a nasty ............... between two cars this morning. 

a. happening      b. danger        c. damage        d. accident   (Heaton, 1989: 54) 

 - I was speaking to Cathy on the phone when suddenly we were ...................... 

a. hung up      b. run out        c. broken down        d. cut off   (Heaton, 1989: 55) 

 - Nothing had been organised and confusion seemed................ 

a. inevident        b. insufficient         c. ineligible        d. inevitable (Heaton, 1989: 55) 

 - Is that the gentleman married or ................? 

a. alone            b. single            c. bachelor     d. without wife      (Wallace, 1988: 113) 

Bu tür sınavlar birçok açıdan faydalıdır, fakat bazen sözcük bilgisinin 

sınanması yerine dilbilgisi yapıları sınanabilir. Aşağıdaki ilk örnekte “think” 

sözcüğünün “of ” ilgeciyle ve ikinci örnekte “remind someone of something” kalıbını 

bilen öğrenci diğer seçenekleri hiç okumadan doğru seçeneği bulabilir. Örneğin; 

Boşlukları uygun sözcükler ile dodurunuz. 

 -  I’m ....................... of getting a new job; I don’t like my present one. 

a. contemplating        b. thinking       c. desiring       d. hopping (Heaton, 1989: 56) 
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 - Ann  ............. me of a girl I used to know. 

a. recalls          b. reminds            c. remembers        d. recollects  (Heaton, 1989: 56) 

 Bazı sözcük sınavlarında ise, sözdizimi çoktan seçmeli olarak sunulur. 

Sözdizimi bilinmiyorsa doğru yanıt verilemez. Örneğin; 

Boşluğu uygun sözcük ile doldurunuz. 

- Dr. Heston charges a high   ................ for his services. 

a. fee          b. profit         c. salary          d. payment  (Heaton, 1989: 57) 

Bu örnekte sınanan yapılar: charge a fee, make a profit, receive a salary, receive a 

payment. 

 Diğer bir taraftan kültürel birikim ile yanıtlandırılacak sözcüklerden 

kaçınmak gereklidir. Aşağıdaki örneği farklı kültürlerden kişiler farklı yanıtlar 

verebilirler. Seçenekler sırasıyla sevinmek, korkmak, hayal kırıklığına uğramak ve 

sinirlenmek anlamına gelmektedir. Verilen bir hediye karşısında farklı kültürler 

farklı tepki verebilirler. Kapalı toplumlarda bir erkekten alınan hediye sinir bozucu 

olurken, gelişmiş toplumlarda böyle bir durum sevindirici olabilir. Örneğin; 

Boşluğu uygun sözcük ile doldurunuz. 

 - Emma cried out with .................... at the beautiful present Mr. White gave her. 

a. delight            b. horror          c.  dismay           d. anger    (Heaton, 1989: 54) 

 Bu durumda sözcükler bağlam içerisinde bir dialog ile sınanabilirler. Böylece 

metindeki belirsizlik kalkmış olur ve iletişimci yaklaşıma göre öğrencinin dili 

kullanma becerisi de ölçülmüş olur. Örneğin; 

Karşılıklı konuşmada yer alan boşlukları uygun şıkkı seçerek doldurunuz. 

 Lee: Can you tell me what time the doctor’s (1).............. opens? 

King: It’s open now. The (2)................ will help you. 
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Lee: Excuse me. I just want to collect a (3)..................... 

King: Is it for some (4)................ for a headache? 

Lee: No, it’s for some cough(5).................... 

King: Here it is. This should soon (6) .............. your bad cough. 

(1) a. Office          b. surgery          c. hospital          d. ward 

(2) a. Porter          b. hostess           c. waitress         d. receptionist 

(3) a. Prescription  b. recipe            c. cure               d. direction  

(4) a. Prevention    b. liquid            c. medicine        d.  solution 

(5) a. Mixture        b. treat              c. wash              d. compound  

(6) a. Prevent        b. treat               c. refresh           d. cure            (Heaton, 1989: 57) 

 

4.3.3. Sözcük Dizileri (Birbiri ile ilişkili sözcükler) : Bu tür sınavlarda öğrencilerin 

ilişkili sözcük türleri ile ilgili bilgileri ölçülür. İki biçimde yapılabilir. 

a) Tanıma: Her gruptaki farklı sözcük bulunur ve belirtilir. 

Son                            happy                            arrive                                                                                         

Father                        married                         depart                                                 

Boy                            engaged                       go away                                                        

Brother                       single                            leave       

b) Türetim: Her sözcük grubu belirli bir konu ile ilgilidir.Her grubun ilişkili olduğu 

sözcüğün bulunması istenir. 

hand                theatre                   volume                  nursey 

wrist                sister                      track                     lift 

dial                  bed                         head                      slope 

face                  ward                      spool                     snow 
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(watch)           (hospital)                (tape recorder)     (skiing)     (Heaton, 1989: 57)            

 

4.3.4. Eşleştirme: Aşağıda yer alan ilk yöntem farklı türdeki sözcük gruplarını 

sınamaktadır, ikincisinde ise, zaman çekimli sözcükler vardır. İki yöntemde de 

dilbilgisel ipuçları önem taşımaktadır. Örneğin, ilk yöntemde yer alan alıştırmadaki 

ilk boşluğa görünüşte yirmi sözcükten biri seçilecektir, fakat dilbilgisel olarak 

incelendiğinde sadece üç sözcük boşluğa gelebilir: turned (down), broken (down), 

knocked (down). Benzer bir biçimde, ikinci yöntemdeki ilk cümle içinde sadece iki 

sözcük seçilebilir: pull through, get away. Bu  durumda dilbilgisel ipuçları çok büyük 

önem taşımaktadır, fakat aynı zamanda cevabı bulmayı kolaylaştırdığı için de sınavın 

güvenilirliği sorgulanabilir. (Heaton, 1989: 58) 

 a) Boşluklara sözcükleri yerleştiriniz. 

Road            accident             travelling           turned            side 

Broken         know                 knocked             middle           looked 

Lorry            policeman         pavement           running          hurt 

Lying           crossed              left                     forgot             talk  

Poor Tom Wight was ............ down by a ........... last week when he was crossing 

the.......... He was quite badly.......... and he had to go into hospital for a few days. His 

left leg was ........... and both his arms were cut. While he was .......... in bed in the 

hospital, a............. came to .............to him.   (Heaton, 1989: 58) 

b) Cümleleri aşağıda verilen kalıplar ile doldurunuz. 

Came about                     brought up                falling out 

Running into                   broken out                 put off 

Pull through                    get away                     
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- Did the prisoner manage to ..................?Yes, the police are still looking for him. 

- The doctor thought Mr. Benson would ................ after theoperation. 

- The couple are always .................. and causing a disturbance. 

- And so it ................ that we eventually parted.      (Heaton, 1989: 59)      

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi sınanan sözcük türlerinin aynı olması gereklidir. 

c) En faydalı eşleştirme türü şüphesiz okuduğunu anlama metinlerine dayanan sınav 

türüdür. Sözcük sınavları okuma sınavları için önemli bir rehberdir. Belirli bir 

sözcüğün bilinmesinin dışında  sözcükler ile kullanılan diğer sözcükleri öğretmesi  

açısından da önemlidir. (Heaton, 1990) Örnekte de olduğu gibi, okuma sınavlarında 

bir metnin sonuna sözcükler verilebilir ve metinden benzer anlamlı sözcüklerin 

bulunması istenebilir. 

 - The Tehuelches lived in a band  – usually of between fifty and a hundred people. 

Each band had exclusive rights to a particular hunting area and no other band was 

able to hunt there without permission. Each band was composed of families related 

through the male line and the man who led them was the hunter who had the greatest 

experience of the hunting groups. Each man married  a woman from another band 

and his sister would also marry men outside his band. In this way, bands in a 

neighbourhood were linked by ties of marriage and so tended to co-operate with each 

other in hunting and other tasks. 

Groups:  .................... 

Owned   ..................... 

Specific  ..................... 

Made up  ..................... 

Chief   ..................... 
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Knowledge  ......................  

Similarly   ..................... 

Close to each other ...................... 

Were inclined   ..................... 

                                                                                                   (Heaton, 1989: 60) 

 

4.3.5.  Daha Nesnel Sözcük Sınama Türler:  

a) Sözcük türetme: Cümle içinde verilen boşluklar verilen sözcüklerin farklı sözcük 

biçimleri ile - belirteç, ad, eylem, önad-  türetilerek doldurulur. 

 - Care             Be................. when you cross the road. 

 - Cruel           The mistreat animals is a form of ................ 

 - Interest        Do you think this book is ....................? 

 - Enter  Can you show me the ................. to the cave? 

b) Eşanlamlılık: İki biçimde oluşturulabilir. 

1. Verilen boşlukları cümle içinde altı çizili sözcüklerin eşanlamlılarını yerleştiriniz. 

- Tom went at once to the doctor’s.   ........................        

- All of a sudden there was a loud cry................. 

- I came across an interesting book.  ........................        (Heaton, 1989: 61) 

2. Boşlukları solundaki sözcük  ile aynı anlama gelecek ve sağındaki sözcükle de 

kafiyeli olacak biçimde doldurunuz. 

 - Early  ...................  moon  ( boşluğa gelmesi gereken sözcük “soon” dır) 

 - Purchase................. die      ( boşluğa gelmesi gereken sözcük “buy” dır) (Heaton, 

1989: 61) 

Bu sınav biçimleri karşıt anlamlı sözcüklerle de yapılabilir. 
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c) Yeniden düzenleme: Anlamlı sözcük oluşturacak biçimde karmaşık verilen 

harflerin düzenlenmesi istenir. 

 - pleap                     rolry                  celpa 

 - suhoe                    ırach  egura                                    (Heaton, 1989: 61)     

d) Tanım: Altı çizili sözcüğün tanımının yapılması istenir. Bu tür bir yöntem aynı 

zamanda yazma becerisini de ölçer, anadil okuyucusu için bile zor olduğundan 

faydalı bir yöntem sayılmaz. 

- an archaid word 

- a fortuitous event                                                                     (Heaton,1989: 62) 

 

4.3.6. Sözcük Tamamlama: İki tür yöntem kullanılabilir. 

a) Tamamlanmamış, sadece birkaç harfin verildiği sözcüklerin olduğu bir metinde 

doğru sözcüklerin bulunması istenir. 

- Snakes are one of the d-m-n—t groups of r-pt----; there are at least  2000 

different sp---s of snakes sc-t----d over a wide area of the earth. Not all snakes 

are p--s-n--s; in fact, the m-j----y are quite harmless. Contrary to p-p-l--  belief , 

a snake’s f--k-d tongue is not d-ng----- to human beings; it is merely for touching 

and smelling s-bs—n--s. 

b) Verilen her boşluk en uygun sözcük ile doldurulur. 

 A: What is the (1) today?  (1)......................... 

  B:It’s the seventh. 

A:At what (2) does the concert start? (2)..................... 

B:Seven o’clock,I think.Just a moment. 

I made a note of it in my (3) . (3).................... 
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A:How long do you think it’ll(4)? (4)..................... 

B: It finishes about ten. 

That’s quite a long (5),isn’t it? (5)..................... 

I suppose so.It is three hours. 

 David Cross (1999) bütün bu sözcük sınavlarına ek olarak C- sınavlarından 

bahseder. C-sınav türü de bir tür boşluk doldurma sınavıdır. Öğrencilere ipucu olarak 

sınanan sözcüğün ilk yarısı verilir ya da beş harfli bir sözcüğün iki harfi verilir. 

Örneğin; 

Many g--  up ea--- that d--. She h- - a lo- - journey bef--- her a - -  she wan--- th ch--- 

in – the air---- well i- advance o- the stipu----- time i- order t- get a win--- seat i- the 

nonsm----- section o- the aero-----. (Cross, 1999: 200)  

 Tüm bu sınama türlerine ek olarak okuma sınavlarında yer alan, fakat aynı 

zamanda sözcük bilgisini ölçen birkaç farklı soru türleri aşağıdaki gibidir. Örneğin; 

Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken kayıp olan nesnenin adını bulunuz. 

- Kayıp Eşya: Alpha gold   ................ with black strap. Has second  hand. Loses 5 

minutes every 24 hours.Left in Roxy Theatre, Hinkley. If you found, ring 43-

98621.       

- Kayıp: Small black  .............. with white patch over ears. Barks a lot, answers to 

name Spot. If you found, phone Lee 554778.                           (Heaton, 1990: 88) 

Yukarıdaki örneklerde kayıp olan nesnenin adının boşluğa yazılması 

beklenmektedir. 

 Diğer bir örnekte ise, bir paragraf verilir ve daha sonra bu paragrafı özetleyen 

diğer paragraftaki boşlukların bir ya da iki sözcük ile doldurulması istenir. 

Örneğin;  



 71 

- A Soviet scientist believes that a space-ship from another planet may have 

crashed and exploded in the Soviet Union in 1908. At the time, the explosion 

was so great that it was heard 1,200 km away. The earth shook so violently that 

horses pulling a plough 400 km away were thrown to the ground. Scientists say 

that the force of the explosion was 2,000 times greater than the first atomic 

bomb. Although some other scientists believe that a huge meteorite hit the earth, 

the Soviet scientists argues thhat the explosion was of nuclear origin and was 

probably caused by a space-ship from another world. 

- A scientist in the ........... now thinks that the violent ............... in 1908 could 

have been caused by a ...............  Not all scientists ............., however, and others 

think the cause was a huge ..............  The object hit the earth with a much more 

powerful force than the first ...............  (Heaton, 1990: 89) 

            Özet paragraf yerine tablolar, haritalar ve sözcük ağları da yapmaları 

istenebilir.         
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V. BÖLÜM : BULGULAR  

5. YDS ve KPDS Sınavlarında Kullanılan Sözcük Bilgisi Sınama Türleri   

Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş İngilizce düzey belirleme ve yerleştirme 

sınavı yapmaktadır. Bu tezde, sadece KPDS ve son beş yılın YDS sözcük bilgisi 

soruları incelenecektir. Tezin kapsam ve sınırlılıklar bölümünde de bahsedildiği gibi, 

tezin son beş yılın YDS soruları ile sınırlandırılmasının nedeni, 1999 yılı itibari ile 

YDS sorularının yüz soruluk kapsamlı bir sınava dönüştürülmesi ve 2003 yılı itibari 

ile ise sözcük bilgisi soru sayısının artırılması ve sıralı tamamlama alıştırması adlı 

yeni bir sınav türünün eklenmiş olmasıdır. 2003 yılına kadar YDS sözcük bilgisi 

sorularında sadece “çoktan seçmeli boşluk doldurma”  kullanılmıştır. Daha önceki 

yıllara ait soru örneklerinin 2000 ve sonraki yıllara ait soru türleri ile aynı 

olmasından dolayı çoktan seçmeli boşluk doldurma soru tipi son beş yıl ile 

sınırlandırılmıştır.  

  KPDS soru örnekleri ise, akademisyen olması ve bu açıdan daha güvenilir 

buluması açısından Ayhan Sezer’in KPDS Soruları adlı kitabından alınmıştır. Adı 

geçen kitapta KPDS soruları yıl yıl sınıflandırılmamış ve 23 soruluk seçme sorular 

ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 2003 yılında sınava eklenen sıralı tamamlama 

alıştırmasına kitapta yer verilmediği için bu tipe ilişkin örnekler Ertan Durukan’ın 

Prepare For YDS KPDS ÜDS (2004), ve Suat Gürcan & Rıdvan Gürbüz’ ün Test 

your KPDS Level (2004) adlı kitaplarından alınmıştır 
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5.1. YDS ‘de Sözcük Bilgisinin Sınanması  

 1980’ li yılların ortalarına kadar otuz sorudan oluşan merkezi yabancı dil 

sınavı, 1980’ li yılların sonlarında yetmiş beş soruluk bir formata sokularak nitelik 

ve nicelik bakımından değiştirilmiştir. 1999 yılında ise daha da değiştirilerek  yüz 

soruluk kapsamlı bir yabancı dil yeterlilik sınavına dönüştürülmüştür. 1999’dan beri 

yüz sorunun sorulduğu YDS, temel olarak on bölümden oluşturulmuştur. Ancak 

2003 itibariyle YDS, aşağıdaki oniki bölümden  oluşmaktadır. (G. Sungurluoğlu, Et  

Al., Yds Sınavı ve Özellikleri, YDS Journal of English, 2004, s. 3.) 

 

Tablo 4: 2003 öncesi YDS’ de yer alan soru alanları ve soru sayıları 

 SORU ALANLARI  SORU SAYISI 

1 Sözcük ve yapı bilgisi 18 

2 Cümle tamamlama 6 

3 İngilizce Türkçe çeviri 8 

4 Türkçe ingilizce çeviri 8 

5 Okuduğunu anlama 21 

6 Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler 7 

7 Paragraf tamamlama 8 

8 Duruma uygun düşen ifade bulma 8 

9 Dialog tamamlama 8 

10 Uygun olmayan cümleyi bulma 8 

                                                                                             ( www.karacanyds.com ) 
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Tablo 5: 2003 sonrası YDS’ de yer alan soru alanları ve soru sayıları 

 SORU ALANI SORU SAYISI 

1 Sözcük ve yapı bilgisi 22 

(10+12) 

2 Metinde boşluk doldurma (cloze test) 10 

3 Cümle tamamlama 10 

4 Verilen cevaba soru bulma 4 

5 İngilizce Türkçe çeviri 4 

6 Türkçe ingilizce çeviri 4 

7 Okuduğunu anlama 21 

8 Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler 5 

9 Paragraf tamamlama 5 

10 Duruma uygun düşen ifade bulma 5 

11 Dialog tamamlama 5 

12 Uygun olmayan cümleyi bulma 5 

   

   (G. Sungurluoğlu, Et  Al., Yds Sınavı ve Özellikleri, YDS Journal of English, 

2004, s. 3.)  
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Soru alanları yüzdesi 

18%

6%

8%

8%
21%

7%

8%

8%

8%

8%

Sözcük ve yapı bilgisi Cümle tamamlama

İngilizce Türkçe çeviri Türkçe ingilizce çeviri

Okuduğunu anlama Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler

Paragraf tamamlama Duruma uygun düşen ifade bulma

Dialog tamamlama Uygun olmayan cümleyi bulma

 

Şekil 5: 2003 öncesi YDS sorularının  soru alanlarına yüzdelik dağılımı 

 

 

SORU ALAN YÜZDESİ

22%

10%

10%

4%4%4%

21%

5%

5%

5%

5% 5%

Sözcük ve yapı bilgisi Metinde boşluk doldurma (cloze test)

Cümle tamamlama Verilen cevaba soru bulma

İngilizce Türkçe çeviri Türkçe ingilizce çeviri

Okuduğunu anlama Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler

Paragraf tamamlama Duruma uygun düşen ifade bulma

Dialog tamamlama Uygun olmayan cümleyi bulma
  

Şekil 6: 2003 sonrası YDS soru sayılarının soru alanlarına yüzdelik dağılımı 
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Sözcük ve yapı bilgisi Metinde boşluk doldurma (cloze test)

Cümle tamamlama Verilen cevaba soru bulma

İngilizce Türkçe çeviri Türkçe ingilizce çeviri

Okuduğunu anlama Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler

Paragraf tamamlama Duruma uygun düşen ifade bulma

Dialog tamamlama Uygun olmayan cümleyi bulma

Şekil 7: 2003 sonrası YDS soru sayılarının soru alanlarına dağılımı 

 

Bilindiği gibi sözcük bilgisi YDS sınavında hem bir soru grubu biçimde 

doğrudan, hem de diğer soru tipleri ile dolaylı olarak sorgulanmaktadır. 2003 YDS 

sözcük bilgisi açısından incelendiğinde, hem doğrudan hem de dolaylı olarak sözcük 

bilgisi beklentisinin yükseldiği görülür. 2001 ve 2002 YDS sınavlarında ilk altı soru 

ile sınırlı kalan doğrudan sözcük bilgisi sınaması 2003 YDS’de 10’a çıkmıştır. 

Dolaylı sözcük bilgisi açısından bakıldığında ise; çeviri, sıralı tamamlama 

alıştırması, dialog ve paragraf tipi sorularda kullanılan dilin daha büyük bir çeşitlilik 

gösterdiği görülmektedir. Örneğin; 2003 YDS’ de hem tamamen günlük  konuşma 

diline ait bazı ifade ve hitap biçimleri, hem de oldukça resmi denebilecek yapılar 

bulunmaktadır. Bu durum özellikle 2003 yılında eklenen sıralı tamamlama 

alıştırması soru tipleri daha da önemli hala gelmiştir. Bu soru tipinde de hem 

dilbilgisi, hem paragraf bilgisi hem de dolaylı da olsa sözcük bilgisi birikimi 

sorgulanmaktadır. Bir başka deyişle, 2003 YDS sınavında sorgulanan sözcük bilgisi 
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bir adayın ancak ve ancak verilen ifadeyi anlayarak yapabileceği bir düzeydedir.    

(G. Sungurluoğlu, Et  Al., Başlarken, YDS Journal of English, 2004, Sayı 19, s. 2.) 

YDS açısından bakıldığında, ‘aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz’ yönergesi ile verilen metinlerde çıkarılan 

sözcük ya da ifadeler: 

1 – Dilbilgisel sözcük ya da ifadelerden  

2– Anlamsal sözcüklerden oluşmaktadır. Bu nedenle, adayların temelde;     

      a- Dilbilgisel yapıların metin içinde kullanılış özelliklerine ve 

       b- Sözcüklerin bağlamsal olarak nerede yer almaları gerektiğine  

ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekmektedir. Diğer yandan, metnin yapısal ve 

anlamsal bütünlük özelliklerinin de tanınması gerekmektedir.                                                                

(G. Sungurluoğlu, Et  Al., Başlarken, YDS Journal of English, 2004, Sayı 22, s. 2.) 

Aşağıdaki bölümde 2000- 2004 yılları arasında YDS’ de çıkmış tüm sözcük 

bilgisi soruları, sözcük bilgisi sınama türlerinin yetersizliliği vurgulamak ve herhangi 

bir gelişme göstermediğini belirlemek amacıyla verilmiştir. 

 

5.2. YDS’de Çıkmış  Sözcük Bilgisi Soru Örnekleri 

Aşağıdaki sorularda cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

1- Several of my friends have entered the — , but none of them expects to win. 

A) performance      B) application      C) competition D) responsibility  E) vacancy 

2- He’ a terribly……. person and never thinks at all of the needs or wishes of other 

people. 

A) nervous    B) sensitive      c) extravagant   D) reliable     E) selfish 
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3- As she grew older;  it became  …… difficult for her to do shopping. 

A) eventually    B) increasingly   C)  doubtfully   D)  adequetly   E) reluctantly 

4- The survivors of the shipwreck who were able to reach the land, decided to ……. 

a fire and wait to be rescued. 

A) make       B) do        C) show     D) set          E) put 

5 – The melting of all the ice mass in the Atlantic would ……… the sea level by 

several metres. 

A) establish   B) preserve      C) raise      D) restore    E) spoil   

6 – I couldn’t ………  why they were shouting so loudly. 

A) set up    B) keep up     C)  rely on   D) make out      E) put off 

                                                                           ( yds, 2000 )    ( www.osym.gov.tr )   

7 - I tried hard to…….. why the motor would have to be replaced, but he couldn't 

understand what I was trying to say. 

A) insist       B) complain     C) reply         D) inform  E) explain 

8-  The market for computers and all related goods has been…….. rapidly in recent 

years. 

A) reaching B) expanding C) exploring D) exceeding       E) disturbing 

9 - The company is not only looking for well-qualified people; it also wants them to be 

…….. about their work. 

A) enthusiastic    B) comprehensive      C) relevant    D) indifferent   E) convenient 

10 -  They still haven't come to an  ……..   about which play they are going to put on 

next term. 

A) opinion     B) assessment    C) appointment    D) agreement    E) event 
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11 - My car …… as I was on my way to pick up the children from school. 

A) got of       B) broke down    C) let down    D) gave in      E) took off  

12-  I met your father once years ago, but I can ……..  remember him. 

A) hardly    B) enormously   C) extremely   D) immensely    E) simultaneously    

                                                                                 (yds, 2001)     ( www.osym.gov.tr )   

13- William Wordsworth was a poet of nature, and had the special …….  to throw  

charm over ordinary things. 

A) ability    B) verse    C) topic     D) admiration   E) illusion 
 

14 -  Frederick Taylor is ……… known as the founder of the scientific management 

movement. 

A) alternatively     B) fluently    C) hopefully    D) widely    E) sensitively 

15 - No one knows for certain when the first Anglo-Saxon settlements were made in 

Britain, but it is ………  that some of them at any rate were founded about the 

middle of the fifth century A.D. 

A) temporary     B) vital    C) probable    D) contemporary     E) urgent 

16 - James Joyce was born and educated in Ireland but spent most of his  ………  

life in Europe, mainly in France, Italy and Switzerland. 

A) superficial    B) adult     C) competitive     D) coherent      E) precise 

17 - The tourists had intended to walk along the coast to the next town but were 

……..  from doing so by the stormy weather. 

A) deceived    B) influenced    C) compelled     D) encouraged  E) prevented 
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18 - Much of every teacher's time is  ……….   marking papers. 

A) brought up     B) taken up with     C) held up   D) made out    E) carried out 

                                                                            (yds, 2002)     ( www.osym.gov.tr )   

 

19 – All  teenagers have ……..; the problem is to teach them to exploit it to the best 

advantage. 

A) destiny   B) compulsion     C)  potential      D) preference    E) significance 

20 – Have they come to a ……. Yet on whether to move to İzmir or to stay in 

Antalya? 

A) disturbance    B) suggestion    C) reversal       D) conflict    E) decision 

21 -  Ireland is in the Atlantic Ocean and …….. from Great Britain by the Irish Sea. 

A) established    B) occupied    C) placed   D) inhabited     E)  separated  

22-  Geologists have …… that Africa was once warmer and wetter than it is today. 

A) explored    B)  discovered   C) surveyed   D) searched     E) experimented  

23 – Australia, which is normally a grains exporting country, has started importing 

wheat and corn to meet a shortage resulting from a ………. drought. 

A) widespread   B)  hostile   C) sustainable    D) secular     E)  restrictive  

24 – After decades of speculation astronomers now have fairly …….. information 

concerning the basic features of our universe. 

A) desperate     B) preventive     C) reluctant    D) accurate   E) respective  

25 – The meridians are …….. counted from the meridian of the observatory of 

Greenwish, in England, which is called the zero meridian. 

A) traditionally    B) suitably  C)   previously    D)    notably    E) markedly    
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26 – Finland, which is three times the size of Ohio, is …….. forested and contains 

thousands of lakes, numerous rivers and extensive areas of marshland. 

A) mutually     B) exactly   C) heavily    D) currently     E) profoundly  

27 – He must have had some sound reasons for ……..  such a rigid timetables. 

A) setting out  B) drawing up    C) running up  D) turning off  E) looking into  

28 – It’s delightful novel, and the reader soon gets ……. in the lives of the characters 

as the story progress. 

A) caught up  B) found out   C) put out   D) turned over   E) fed up 

 

Sıralı tamamlama alıştırması 1 

Aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

I n 1912, a German called Wegener declared that all the continents of the world had 

once been joined together and were now drifting around like giant rafts. His (29)……. 

Attracted very little interest. In 1915, he published a book on continental drift. No one 

took it (30)…….. But (31) …… the early 1960s,  geologists (32)…….. to realize that 

molten rock was sleeping up from under oceans and pushing the continents further 

away from  (33) …….. at around two and a half centimetres a year. 

29 – A) ability       B) invention      C) comprehension     D) concern       E) claim  

30- A) deliberately   B) sensibly     C) fairly        D) regrettably        E) seriously  

31- A) under             B) by              C) over         D) at                       E) from 

32- A) are beginning   B) have begun   C) were beginning   D) begin  E) would begin  

33- A) another           B)  each other    C) the others     D) one other    E) any other 
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Sıralı tamamlama alıştırması  2 

Aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

The Romantic Age in England was part of a movement that affected all the countries 

of the Western World. The forms of romanticism were (34)…….. many and varied 

that it is difficult to speak of the movement as a whole. It tended to align (35)…… 

with the humanitarian spirit of the democratic revolutionaries. (36) …… , romantics 

were not always democrats and democrats were not always revolutionaries. Perhaps 

the  (37) ……. thing to say is that romanticism represented an attempt (38) …… the 

wonder of the world. 

34- A) so              B) as            C) both            D) neither          E) thus  

35- A) others        B) them       C) each            D) itself             E) themselves 

36- A) Even so    B) since    C) Accordingly   D) in case          E) on the contrary 

37- A) safe           B) safest      C) safety          D) safely           E) safer 

38 - A)  having rediscovered          B) rediscovering                C) to discover                        

D) to have rediscovered     E) on rediscovering  

                                                                             (yds, 2003)        ( www.osym.gov.tr )   

 

Aşağıdaki sorularda cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

39- .The religion of the Hittites was based upon ….…. of a sun goddess and a 

storm god. 

A) wonder      B) invention      C) survival         D) worship        E) display 
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40. The success of the classical record industry is largely due to the high quality of 

the………. 

A) descriptions        B) audiences    C) sales               D) articles          E) products 

41 - The first………. of Australia were the Aborigines, who migrated there at least 

40,000 years ago from Southeast Asia. 

A)inhabitants          B) guests         C) population    D) citizens    E) troops 

42 -.In spite of much research into the subject, we still only know how and why 

tornadoes form. 

 A) likely                B) truly              C) ideally             D) partially    E) fairly 

43- Ideally, museums should have lots of public money,……..space to exhibit 

most of their treasures and enough staff to look after them. 

A) grateful              B) sufficient       C) incredible       D) portative   E) radiant 

44 -Volunteer fire brigades, unlike professional ones,………have the training to 

deal with big or complicated fires. 

A) secretly             B) suddenly          C) rarely         D) reasonably         E) convincingly 

45-  .In   his   final   years   of   office, President   Clinton   maintained   a…… .low 

profile but took severai major trips overseas. 

A) certainly           B) randomly         C) strongly     D) plainly              E) relatively 

46 - .Although it is dying out in the towns, folk dance is still a vibrant tradition 

in Turkish villages, as you may well see if you ……  a traditional wedding party. 

A) involve               B) attend              C) demonstrate    D) consist          E) relieve 

47 - If  your  brother  phones, be sure to ask him if he really has …… smoking. 

A) given up  B) put away  C) made out     D) opened up E) turned off 
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48 -The  French  explorer M.Peisel  was  touring  Tibet when  

he first…….a series of tall, mysterious, star shaped stone 

towers  along the Chinese border. 

A) got through       B) came across    C) felt for               D) made up     E) ran over 

Sıralı tamamlama alıştırması 1 

Aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi  

bulunuz. 

Japan has a large number of great artists. Of all the artist of Japan, the one 

Westerners probably like and  (49) ..........best is Hokusai. He was a (50) ......., 

unpredictable man who lived in as many as a hundred different houses and changed 

his name (51) ....... 30 times. Hokusai never painted in one period or style  (52) 

.......... very long at a time; he never seemed to stop (53) ....... after something new. 

49. A) disturb          B) discover        C) allow     D) suspect        E) understand 

50. A) determined     B) restless        C) reliable    D) consistent    E) sensible  

51. A) greatest          B)  the least      C)  at best    D) mostly         E) at least  

52. A) through          B)at                  C) with        D) in                 E)  over    

53.  A) to have been chased         B) chasing        C) having chased                                        

D) to chase                         E) being chased 

Sıralı tamamlama alıştırması 2 

Aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi  

bulunuz. 

The etymology of the word  "chocolate"  may remain (54) ..... and open to debate 

even today; but there can be no real doubt that the ancient Aztec civilization lies at 

the origin of chocolate. The god Quetzalcoati, gardener of paradise, was respected 
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(55) ......... guardian of the cacao tree, purvey or of both strength and wealth. The 

seeds, or beans, were used as a form of currecy, valid (56) ....... or the purchase of 

everyday items and for the payment of tribute money to the king. It was the 

spectacle of monkeys sucking the refreshing juices around the beans that first 

(57) ....... men the idea of tasting them. From there, it was a short step to 

consuming the beans (58) .........  

54. A) regular        B) indifferent       C) faithful        D) uncertain       E) suitable 

55. A) just                 B) even                C) like                D) for                   E)as 

56. A) not only      B) either              C) both             D) as if                E) more 

57. A) having given   B) gave       C) had given     D) to have given     E) has given 

58. A) themselves     B) as theirs      C) itself             D)  by them       E) for them   

                                                                                   (yds, 2004)      ( www.osym.gov.tr )   

 

5.3. KPDS’de Sözcük Bilgisinin Sınanması  

           KPDS, sınava giren adayın yabancı dil bilgi seviyesini belirlemek ve kamu 

personelinin yabancı dil tazminatı alması amacıyla ÖSYM tarafından ondokuz dilde 

gerçekleştiren yüz soruluk merkezi bir sınavdır.    

         KPDS’de tıpkı YDS gibi yüz sorudan oluşan genellikle bilimsel metinlerin yer 

aldığı bir sınavdır. Bu sınavda 2003 yılına kadar sözcük bilgisi sorularında sadece 

çoktan seçmeli boşluk doldurma kullanılmıştır ve sekiz sözcük bilgisi sorusu yer 

almıştır. 2003 yılı itibariyle YDS’ye benzer bir şekilde değişikliğe uğramıştır. 2003 

yılı itibari ile sıralı tamamlama alıştırması ya da metinde boşluk doldurma denilen 

yeni bir soru alanı sınava dahil edilmiştir. Bu soru tipinde hem dilbilgisi, hem 
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paragraf bilgisi hem de sözcük bilgisi birikimi sorgulanmaktadır. 2003 KPDS 

sınavında sorgulanan sözcük bilgisi bir adayın ancak verilen ifadeyi anlayarak 

yapabileceği bir düzeye getirilmiştir. Tıpkı YDS’ de olduğu gibi KPDS’ de de 

sözcük bilgisi uzun yıllar boyunca bir,  2003 sonrası ise sadece iki sınav türü ile 

sınırlandırılmıştır. Sözcüğe dair sorular uzun yıllar boyunca bir değişim 

göstermemiştir.  Aşağıdaki tablolarda soru alanlarının 2003 öncesi ve son hali yer 

almaktadır.  ( www.amazonkitap.com )                                                                                                  

 

Tablo 6: 2003 öncesi KPDS ‘de yer alan soru alanları ve soru sayıları 

 SORU ALANI SORU SAYISI 

1 Sözcük ve yapı bilgisi 

(8 sözcük  +  16 yapı bilgisi ) 

24 

 

2 Cümle tamamlama 8 

3 İngilizce Türkçe çeviri 10 

4 Türkçe ingilizce çeviri 10 

5 Okuduğunu anlama 18 

6 Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler 6 

7 Paragraf tamamlama 6 

8 Duruma uygun düşen ifade bulma 6 

9 Dialog tamamlama 6 

10 Uygun olmayan cümleyi bulma 6 

                                                                                   (Cantekin, Ö., 2003; Öz, 2003) 
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                                          soru dağılım oranları

24%

8%

10%

10%
18%

6%

6%

6%

6%

6%

Sözcük ve yapı bilgisi Cümle tamamlama

İngilizce Türkçe çeviri Türkçe ingilizce çeviri

Okuduğunu anlama Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler

Paragraf tamamlama Duruma uygun düşen ifade bulma

Dialog tamamlama Uygun olmayan cümleyi bulma
 

Şekil 8 : 2003 öncesi KPDS sorularının soru alanları yüzdesi 

Tablo 7: 2003 sonrası KPDS’ de yer alan soru alanları ve soru sayıları 

 SORU ALANI SORU SAYISI 

1 Sözcük ve yapı bilgisi  15 

2 Metinde boşluk doldurma (cloze test) 10 

3 Cümle tamamlama 10 

4 İngilizce-Türkçe çeviri 5 

5 Türkçe-İngilizce çeviri 5 

6 Okuduğunu anlama 25 

7 Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler 6 

8 Paragraf tamamlama 6 

9 Duruma uygun düşen ifade bulma 6 

10 Dialog tamamlama 6 

11 Uygun olmayan cümleyi bulma 6 

     (Gürbüz, R. 2004; Gürcan, S. 2004)           (www.amazonkitap.com) 

 



 88 

SORU ALAN YÜZDESİ

15%

10%

10%

5%

5%
25%

6%

6%
6%

6%6%

Sözcük ve yapı bilgisi
Metinde boşluk doldurma (cloze test)
Cümle tamamlama
İngilizce Türkçe çeviri
Türkçe ingilizce çeviri
Okuduğunu anlama
Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler
Paragraf tamamlama
Duruma uygun düşen ifade bulma
Dialog tamamlama  

        Şekil 9: 2003 sonrası KPDS sorularının  soru alanlarına yüzdelik dağılımı 

 

 

 

15

10 10

5 5

25

6 6 6 6 6

SORU ALANLARI

S
O
R
U
 S
A
Y
IS
I

Sözcük ve yapı bilgisi Metinde boşluk doldurma (cloze test)

Cümle tamamlama İngilizce Türkçe çeviri

Türkçe ingilizce çeviri Okuduğunu anlama

Yakın anlamlı/Eşanlamlı cümleler Paragraf tamamlama

Duruma uygun düşen ifade bulma Dialog tamamlama

Uygun olmayan cümleyi bulma

 

        Şekil 10: 2003 sonrası KPDS soru sayılarının soru alanlarına dağılımı 
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5.4. KPDS’de Çıkmış  Sözcük Bilgisi Soru Örnekleri  

“Aşağıdaki sorularda cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz ”  yönergesi ile çoktan seçmeli boşluk doldurma ve  “aşağıdaki parçada 

numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz” yönergesi ile 

sıralı tamamlama alıştırması soru türleri sınanmaktadır. 

Aşağıdaki sorularda cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

1.   At the meeting, even though he spoke well, he was unable to ...... the other 

members. 

   A) complete          B) persuade          C) reinterpret      D) agree         E) dispute                            

2.   It was felt that the EC had  .... on a programme of economic change that the 

member states could not sustain. 

  A) surpassed          B) relieved         C) embarked       D) specified         E) retired 

3.   One major aim of the new constitution is to prevent the ....... of power by any 

majority. 

A) misuse           B) compromise        C) completion         D) issue        E)existence 

4.   When they called Bronson to head office I am quite sure it was not their .... to 

promote him to branch manager. 

 A) avidity          B) impression        C) prediction       D) disposition     E) intention 

5.   To be a leader it is not enough to be hardworking and knowledgeable; one must 

also be able to inspire  .... 

 A) denial                B) restraint               C) discretion         D) confidence                                 

E) reservation 
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6.   People who are constantly in the public eye must learn to remain ..... in the face 

of criticism. 

A) composed       B) resultant        C) appreciated        D) outrageous         E) restored 

7.   As the conditions of expeditions are likely to be severe, you had better take 

necessary....... 

 A) trials            B) precautions         C) efforts         D) objections          E) attempts 

8.   He has behaved  ..... on  many  occasions,  so  this  instance  of impoliteness is 

hardly surprising. 

 A) shyly            B) endearingly        C) sensitively       D) readily          

E) inconsiderately 

9.  A few people enjoyed the exhibition, but the majority were clearly.  

 A) restrained         B) admirable      C) impartial       D) disappointed        E) relieved 

10. Admittedly, the engineer's report was relatively unimaginative, but it was on the 

whole ......... 

 A) accurate         B) irrelevant          C)vacant         D) deceptive         E) wealthy 

11. The Kodak Company now faces stiff ............... both from abroad and from rival 

firms at home. 

A) renovation      B) competition      C) investment        D) commerce        

E) recession 

12.  Although the partners seem to be in  full agreement on matters of management, 

there is actually a ...... difference of opinion among them. 

A) smooth            B) superficial       C)  versatile     D) vast                E)  relentless 

13.  The journalists asked the Prime Minister so many questions  that finally   he   

felt  it  necessary   to ....... the   statement. 
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 A) propose          B) refrain             C)  clarify        D) undermine      E)  exempt 

14.  Geological activity in this region has produced a landscape that  is at once ....... 

and forbidding. 

 A) wasteful           B) cautious        C) discreet       D) susceptible      E) rugged 

15.  Owing to various advances in modern medicine, certain diseases that were    

seemingly incurable now ......... treatment. 

 A) consist of         B) yield to         C) interfere with       D) stem from       E)  futile 

16.  His poetic output may not be large but/nevertheless, Ted Hughes is generally 

regarded as one of the ........ poets of our time. 

A) distinguished       B) excessive        C) prolific          D) extensive           E)  futile 

17.  Mark's warm and humorous personality ........ everyone at the conference. 

A) enhanced        B) frighten         C) confirmed        D) captivated         E) disgusted 

18.  I thoroughly enjoyed  the lecture; it wasn't ....., but it wasn't too scholarly, either. 

A) oversimplified      B) underestimated        C) overemphatic       D) underrated                 

E)  overdue 

19.  If he gets this ....... it will help him to recover his self-confidence 

 A) accuracy           B) exposure        C) promotion       D) activity         E) procedure 

20.  Through the winter, the bank rates were reasonably steady, but they have started 

to ........ again. 

 A) fluctuate         B) exchange       C) improve       D) incline         E) intensity 

21. I believe that leaders must make an effort to stay open-minded and try to ..... 

another person's point of view. 

 A) deplore          B) recover          C) forecast        D) insist           E) appreciate 

22. By all means, give all the medical details, but do ..... from giving any names. 
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A) relent             B) excuse            C) deny            D) refrain          E) respect 

23. The testimony of the last witness  ..... the accused of all suspicion. 

 A) induces         B) removes         C) clears          D) surmounts    E) exposes 

                                                                        (KPDS Seçme Sorular)    (Sezer, 2004) 

 

Sıralı tamamlama alıştırması sınav örneği 1 ; 

Aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

Satellite - servicing technology is being used to upgrade the Hubble Space Telescope to 

perform beyond its initial design requirements. Twice astronauts have replaced the 

telescope's solar panels …(1).. Higher-performance ones. The most impressive 

improvement, however, has come with the …(2)... of a new camera to record 

the images seen by the Hubble. Its increased sensitivity makes it ten 

(3) ..........  as powerful as its predecessor, and it …4)..  dramatically sharper images, 

some of them of stars and galaxies that were …(5)... to the old Hubble. 

 
 
1.  a)  from              b) with                 c) to                     d) against             e) over 

2. a) distribution      b) application      c) installation      d) duplication       e) reaction  

3.  a) times               b) figures             c) degrees           d) periods             e) points 

4.  a) will produce      b) had produced      c) has produced      d) may produce                     

e) would produce 

5.  a) incapable     b) inappropriate     c) inadequate     d)  indestructible     e) invisible  

                                               (KPDS, Mayıs 2004)      (Gürbüz, 2004; Gürcan, 2004)) 
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Sıralı tamamlama alıştırması sınav örneği 2 ; 

Aşağıdaki parçada numaralandırılmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 

bulunuz. 

The United States will officially take 70.000 refuges in 2003 ....(1).... the number 

will be much lower as many thousands will be caught up in lengthy ....(2).... 

necessitated by post – September 11 th security procuders. In 2002, for example, 

America ....(3)..... only 30.000 refuges, the lowest number in 25 years. This is a 

remarkable  ....(4)... of America’s traditional generosity ....(5).... the world’s 

displaced.  

1. a) in place of       b) in return        c) in practice       d) in case        e) in excess of  

2. a) distinctions      b) competitions     c) departures      d) delays      e) resources 

3. a) had accepted    b) has accepted    c) would accept   d) is accepting   e) accepted 

4. a) reversal       b) exchange     c) comparison      d)  expression      e) appreciation 

5. a) against          b) through      c) over                 d) towards            e) beyond  

                                                                       (KPDS, Mayıs 2003)  (Durukan, 2004)  
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VI. BÖLÜM : SONUÇ ve ÖNERİLER  

6. Sonuç ve Öneriler 

Bu tezde sözcük bilgisi sınama türleri incelenmiştir ve araştırma sonunda çok 

sayıda sözcük bilgisi sınama çeşidiyle karşılaşılmıştır. Sözcüğün, dil yeterliliğinin ve 

dört dil becerisinin - okuma, dinleme, konuşma, yazma - temel unsuru olduğu 

düşünüldüğünde sonuç çok da şaşırtıcı olmamalıdır. 

 Asıl şaşırtıcı olan, bu kadar çok sözcük öğretim yöntemi ve dolayısıyla 

sözcük sınama türü olduğu halde, ileri seviyede yabancı dil bilgisi gerektiren YDS ve 

KPDS gibi sınavlarda bu türlerden sadece ikisinin kullanılmakta olduğudur. 

 Bilindiği gibi, KPDS ve YDS’ de 2003 yılına kadar sadece cümle bağlamına 

uygun sözcüğün boşluğa getirilmesi ile oluşturulan cümle tamamlama soru tipi yer 

almakta idi. 2003 yılı itibariyle boşluk doldurma türüne benzer, sistematik olarak 

sözcüklerin cümleden çıkarıldığı sıralı tamamlama alıştırması olarak bilinen yeni bir 

tür eklenmiştir. 

Sıralı tamamlama alıştırması türü, okuyucunun, metindeki tüm bağlamsal 

ipuçlarından  -yapı ve anlam gibi-  yararlanıp en uygun yerleştirmeyi yaparak aralıklı 

mesajı çözme yeteneğini ölçmesi açısından, üç tür bilgiyi - dilbilgisel bilgi, metinsel 

bilgi ve dünya bilgisi  – gerektirdiği ve dilbilgisi, sözcük ve tüm anlamı eşzamanlı 

olarak sınaması açısından en iyi sınama yöntemi olarak kabul edilebilir. Ayrıca, 

boşluk doldurmadan farklı olarak sıralı tamamlama alıştırması ile öğrenciden bilişsel 

becerisini kullanması beklenir. Genel dil becerisini ölçmesi açısından düşünülürse, 

bu sınav türünün YDS ve KPDS için uygun bir tür olduğu tartışmasız kabul 

edilebilir. Sıralı tamamlama alıştırmasında dil uzmanlarının anlaşamadıkları, bu 
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sınav türünde hangi sözcük türünün ölçülmesi gerektiğidir - işlevsel mi ya da 

anlamsal sözcükler mi? YDS ve KPDS’de her iki sözcük türü de incelenmektedir. 

Sözcük bilgisi birçok adayın ya gerçekten eksik olduğu ya da kendisini eksik 

hissettiği bir alandır ve genelde öğrencilerin çoğu sınav başarısızlığı ya da 

yetersizliğinden bu bilginin eksikliğini sorumlu tutar. Soruda geçen sözcüklerin 

anlamını bilmemekten kaynaklanan bir sorun olarak görülür. Hatalı olan saptamaları 

ise, sözcük denilen dil unsurunun, içinde yer aldığı bağlam dışında, bağımsız olarak 

bir anlama sahip tekil bir yapı olarak algılanmasıdır. Bu tür yanılgıya düşen 

öğrenciler, genellikle fazla sayıdan oluşan sözcük listelerini ezberleyerek sınava 

girerler ve sınavdaki soru tiplerinde yer alan bilmedikleri her sözcüğün Türkçe 

karşılığını dikkate alarak düşünürler. Oysa dilin yapısı gereği her sözcük beraberinde 

kullanıldığı diğer sözcükler ile bir bağlam yaratır ve bu bağlam çerçevesine özel bir 

anlam verir. Bir başka deyişle,  sözcüklerin anlamları, içerisinde geçtikleri bağlam 

tarafından belirlenir ve farklılık gösterir. Bu nedenle, sözcük bilgisi tek başına 

çalışılabilecek bir konu değildir. Sözcük listesine bakarak ya da bu listeleri 

ezberleyerek herhangi bir adayın girdiği sınavda sözcük bilgisi açısından başarı elde 

etmesi ancak şansa bağlıdır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, öğrencilere bağlam ipuçlarını ve 

cümle anlamını kullanma imkanı sağlaması, ve böylece sözcük listesi ezberleme 

tekniğinin bir bakıma geri planda kalması açısından çoktan seçmeli boşluk doldurma 

sınavı yabancı dil öğretimindeki en iyi sözcük sınav yöntemlerinden biri sayılabilir. 

Fakat bu sınav türünde öğrenciler sözcüğü üretmekten çok sözcüğü tanımak 

zorundadır. Ayrıca sözcüğün sınanması yerine dilbilgisi yapıları sınanabilir. Bu 

nedenlerden dolayı, boşluk doldurma sınavı YDS ve KPDS için tek başına yeterli bir 
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sınama şekli değildir. Üstelik bu sınavlarda çıkmış sorular değerlendirildiğinde, bu 

sınavlardan birine girecek öğrenci ne kadar sözcük bilgisi çalışmış olsa bile konu ile 

ilgili sorulara doğru cevaplar vermesi bir bakıma tesadüf sayılabilir. Çıkmış sözcük 

bilgisi soruları değerlendirildiğinde sözcük bilgisi soruları ile ilgili herhangi bir 

sistemli çalışma yapılamayacağı görülmektedir. Bu sorulara doğru cevap verebilmek 

için bağlamdan boşluğa gelebilecek sözcüğü çıkarmak gereklidir, ve eğer öğrenci o 

sözcük ile daha önce karşılaşmamış ise doğru cevabı verebilir. 

Öğrencilerin bir sınavda karşılaştıkları ve anlamını bilmedikleri sözcüklerle 

baş edebilmelerini sağlamak için genelde bazı yapısal tekniklere ihtiyaç vardır. Bu 

yapısal yaklaşım bir sözcük köküne çeşitli önek ve sonek yapıları eklenerek 

türetilmiş sözcükleri anlamayı sağlayabilir. Buna karşın YDS ve KPDS gibi diğer dil 

sınavları incelendiğinde bu sınavlarda sorgulanan sözcük bilgisinin çok az bir 

kısmının sözcüklerin yapısal özellikleri göz önüne alınarak çözülebileceği görülür. 

YDS’ nin sözcük bilgisi düzeyi yapısaldan öte anlamsal yani işlevsel bir boyut taşır. 

Yukarıdaki bilgi dahilinde diyebiliriz ki, öğrencinin sözcük bilgisini ölçüyorsak 

sözcüğün yapısal özelliklerinin de sınandığı soru türleri sözcük sınavlarında yer 

almalıdır. Ayrıca YDS ve KPDS’de sözcüğün bağlam içinde sınandığı ve ancak 

metin bağlamı çerçevesinde cevap verilebileceği öne sürüldüğü halde bu sınavlarda 

en çok çıkan sözcüklerle ilgili birçok yazarın oluşturduğu sözcük listeleri de 

mevcuttur. 

 Ayrıca, 2003 yılı itibariyle, YDS ve KPDS ‘de belirgin değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklerin biri de daha önce de bahsedildiği gibi sözcük bilgisi 

soruları ile ilgili olmuştur. Sözcük bilgisi sorularının sayısı artırılmış ve dolaylı 

sözcük bilgisi açısından  kullanılan soruların daha büyük bir çeşitlilik gösterdiği 
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görülmüştür. Bağlamın önemi uzun yıllardır bilinmesine ve bağlam dil öğretiminde 

kullanılan bir yöntem olmasına rağmen ancak, 2003 yılı itibariyle sözcük bilgisi 

sorularına daha özen gösterilerek yansıtılmıştır ve sözcük bilgisi bir adayın ancak 

verilen ifadeyi anlayarak yapabileceği bir düzeye getirilmiştir. 

Sözcüğün sosyal iletişim sistemindeki merkezi etken olduğu, iletişimsel süreç 

içerisinde olduğumuz ve bir çok sözcük öğretme yöntemi ile sınama çeşitlerinin bu 

çerçevede oluşturulduğunu düşünecek olursak, bağlamın cümle ve paragraf 

içerisindeki  önemi yadsınamayacak kadar çoktur. Fakat bu sınama yönteminin yanı 

sıra kullanılabilecek daha birçok sınama türleri vardır. Ve öğrencinin sözcük 

bilgisine hakim olup olmadığı sadece bağlamdan sözcüğün bulunup boşluğa 

yerleştirilmesi ile ölçülmeyeceği düşünülmektedir. Yine cümle bağlamında sözcüğün 

sınanabileceği başka sınama türleri de vardır. Bu bölüme ilişkin örnekler tezin 4.2.2. 

numaralı bölümünde yer almaktadır. 

 Yine, seçeneklerin çoktan seçmeli olduğu fakat sözcüğün soru cümlesinde 

verilip altının çizildiği ve seçeneklerde o sözcük ile eşanlamlı ya da karşıt anlamlı 

sözcükler sınanabilir. Ya da altı çizili sözcüğün örnekleştirildiği ilgili olan ya da 

olmayan sözcüğün bulunması diğer bir sınanabilecek yöntemdir. Bu bölümlere 

ilişkin örnekler tezin 4.2.3. numaralı bölümünde yer almaktadır. 

 Sözcük bilgisine hakim olmak o sözcüğü önek, sonek ve kök bilgisine sahip 

olarak bileşenlerine ayırabilme; sözcüğün ad, eylem, önad ve belirteç hallerini bilme; 

bileşik sözcük, eşdizimlilik, eşanlamlılık ve karşıtanlamlılık ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olma; ve anlamsal açıdan sözcük grupları oluşturabilme bilgi ve yeteneğini 

gerektirir. Bu açıdan düşünüldüğünde, bu tür yöntemlerde YDS ve KPDS’ de  



 98 

sözcük bilgisi soruları olarak oluşturulabilir. Bu bölümlere ilişkin örnek sorular tezin 

3.1. , 4.2.4. , 4.3.5.  no’lu bölümlerinde yer almaktadır. 

 Ayrıca sözcük grupları verilerek o grup ile ilişkili olan sözcüklerin, sözcük 

grupları arasında anlamsal açıdan farklı olanların ve metinde yer alan sözcükler ile 

aynı anlama gelen sözcüklerin bulunması ve asıl metinden özet paragraf oluşturarak 

bu paragraftaki boşlukların metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde 

doldurulması YDS ve KPDS sınavlarında kullanılabilecek olan farklı sözcük bilgisi 

sınav türleridir. Bu bölümlere ilişkin soru örnekleri tezin 4.3.3., 4.3.4., 4.3.6.  no’lu 

bölümlerinde yer almaktadır. 

 Sonuç olarak, diyebiliriz ki sözcük bilgisi YDS ve KPDS’de sadece iki tür ile 

sınanmak yerine yukarıda verilen örnekler dahilinde geliştirebilir, ve böylece sözcük 

sınavlarında  asıl sınanmak istenen cümle bağlamına ek olarak,  bu sınavlardaki 

sözcük bilgisi soruları daha da çeşitlendirilerek sözcük bilgisine ait birçok özellik de 

sınanmış olur. 
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ABSTRACT 

 
In this thesis, the types of vocabulary testing in ELT and the application of 

these types to some placement and achievement tests such as YDS and KPDS are 

studied. At the end of analyses, it is determined that two kinds of vocabulary testing 

are asked in these exams. When the types of vocabulary teaching taught in classroom 

situation are taken into consideration, it is easily realized that vocabulary can be 

tested in many different ways besides multiple choice completion and cloze test. It is 

defended that limiting the types of vocabulary testing to two can’t help to evaluate 

the examinees’ vocabulary sufficiently. In this  respect, different types of vocabulary 

testing are pointed out. 

 Although the essential aim is to evaluate the examinees’ ability to guess the 

meaning from the context by the influence of communicative approach, it is depicted 

that the application of other testing types to YDS and KPDS can result in a more 

objective evaluation. 
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ÖZET 

Bu tezde İngilizce öğretiminde sözcük bilgisi sınama türleri YDS ve KPDS 

gibi düzey belirleme ve yerleştirme amaçlı sınav örneklerinde incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda bu sınavlarda sadece iki sözcük bilgisi sınama çeşiti kullanıldığı 

belirlenmiştir. Öğrencilere sınıf ortamında öğretilen sözcük bilgisi öğretim 

yöntemleri dikkate alındığında, sözcük bilgisinin, çoktan seçmeli boşluk doldurma ve 

sıralı tamamlama sınav türleri dışında bir çok farklı yöntemle de sınanabileceği 

belirtilmiştir. Bu iki tür ile sınama türlerini sınırlandırmanın sınava giren adayın 

sözcük bilgisini yeteri  kadar ölçmeyeceği savunulmuştur. Bu doğrultuda farklı 

sınama çeşitleri ortaya konulmuştur. 

Her ne kadar iletişimsel yöntemin sınav türleri üzerindeki etkisi ile de sınava 

giren adaylardan asıl istenenin bağlamdan sözcüğün anlamını tahmin etme 

becerilerini ölçmek olsa da, diğer sınama türlerinin de bu sınavlarda kullanılmasının 

daha nesnel bir değerlendirme sağlayacağı düşünülmektedir. 
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