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ÖNSÖZ 

Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi öğretimine verilen önem ve ayrılan zaman, 

özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin alanyazınında, her 

zaman tartışılan bir konu olmuştur. Biçimci yaklaşımlarla iletişimci yaklaşımlar 

arasında gidilip gelindikten sonra bugün gelinen nokta, özellikle de İngilizce’nin 

yabancı dil olarak öğrenildiği; yani öğrencilerin sınıf dışında İngilizce girdiyle 

karşılaşma olanağının çok kısıtlı olduğu durumlarda, yabancı dil öğretiminde hangi 

yöntem benimsenirse benimsensin dilbilgisi öğretimine yer açılması gerektiğidir. 

Dilbilgisi öğreniminin ise yalnızca kural öğrenmekten ve bu kuralların ne anlama 

geldiğini kavramaktan öte kullanım boyutuna da ilişkin bir öğrenme olduğunu, 

benimsemek gerekir. Bu açıdan ele alındığında dilbilgisi öğreniminin, yalnızca bir 

bilgi edinimi olmadığı, bir beceri kazanımı olduğu görülebilir. Dilbilgisi becerisinin 

kazandırılması için önerilen Üç Boyutlu (biçim-anlam-kullanım) Dilbilgisi Öğretimi 

çerçevesinde öğrencilerin dilbilgisi yapılarının üç boyutunu bütünsellik içinde 

öğrenmeleri hedeflenmektedir. Dilbilgisi yapılarının ne anlama geldiği ile nasıl 

biçimlendirildiğinin yanında nerede, neden ve ne zaman kullanılacağı da öğrenildiği 

zaman tam olarak bir öğrenmenin gerçekleştiğinden söz edilebilir. Bundan dolayı bu 

çalışmada Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretiminin etkisini gözlemlemek amaçlanmıştır.            
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Dilbilgisi, yabancı dil öğretimi veya öğrenimi denilince akla ilk gelenler arasındadır. 

Yabancı dil öğrenmeyi o dilin dilbilgisi kurallarını öğrenmekle eş tutan görüşler de 

bulunmaktadır. Bununla birlikte yüzyıllardır dilbilgisinin yabancı dil öğretimindeki 

yeri ve önemi ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Dilbilgisi öğretimini esas alan 

öğretim izlencelerinin yanında dilbilgisi öğretimine hiç yer vermeyen öğretim 

izlenceleri de önerilmiştir. Yabancı dil öğretimi sonucunda öğrenicilerin hedef dili 

kullanır duruma gelmeleri beklenir. Bu sonuca ise yalnızca biçimsel dilbilgisi 

öğretimi yapılarak ulaşılamayacağı, öğrenicilerin kullanım bilgisine de 

gereksinimleri olduğu kabul edilmiştir; çünkü dilbilgisi yapılarının, yalnızca biçim 

boyutu değil, anlam ve kullanım boyutları da bulunmaktadır ve bu üç boyutun ilişkisi 

bütün olarak ele alınmalıdır. Bu doğrultuda öğrenicilere dili, anlamlı etkinlikler 

çerçevesinde kullanma olanağı sağlandığında başarılı bir yabancı dil öğretiminden 

söz edilebilir.  Bu açıdan bakıldığında dilbilgisi, durağan bir kurallar dizgesi 

olmaktan çıkar ve devingen bir beşinci dil becerisi (grammaring) olarak görülebilir; 

çünkü beceri, uygun durumda uygun bilgiyi etkin ve doğru biçimde kullanabilmektir. 

Larsen-Freeman’ın (2003) önerdiği Üç Boyutlu (biçim-anlam-kullanım) Çerçevede 

(Three Dimensional Framework) Dilbilgisi Öğretimi ile istenen dilbilgisel ve 

iletişimsel edince ulaşılacağı düşüncesiyle bu çalışmada bir dizi ders içeriği 

hazırlanmış ve etkisi gözlemlenmiştir. 
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1.1  Araştırma Sorunu 

 

Dilbilgisi, 20.yy.ın başlarına dek yabancı dil öğretiminde egemen öğretim öğesi 

olmuştur (Peçenek, 2008: 68). Bununla beraber yüzyıllardır dilbilgisi öğretiminin 

yapılıp yapılmaması gerektiği, yapılması gerekiyorsa nasıl bir yol izlenmesi gerektiği 

her zaman tartışma konusu olmuş ve buna göre yabancı dil öğretimi yöntemlerinin 

dilbilgisi öğretimine bakış açıları da değişim göstermiştir. Yirminci yüzyılın başında 

biçim-odaklı Dilbilgisi Çeviri Yönteminden kullanım-odaklı Dolaysız Yönteme geçiş 

gerçekleşmiştir. Daha sonra yapıların çözümlendiği, kuralların uygulandığı Bilişsel 

Düzenek Yaklaşımından (Cognitive-Code Approach) dili kullanmanın kuralları 

öğrenmekten daha önemli görüldüğü İletişimci Yaklaşıma geçilmiştir (Peçenek, 

2008). 

 

İletişimci Yaklaşımla dilde akıcı olma hedefi (fluency), doğru kullanımın (accuracy) 

önüne geçmiş, dilbilgisi yanlışları üzerinde durulmamış; bu da yanlış kullanımları 

doğurmuştur. Daha sonra iletişim yetisiyle beraber dilbilgisel yetinin de kazanılması 

gerektiği düşüncesiyle Göreve ve İçeriğe Dayalı Dil Öğretimi gibi yabancı dil 

öğretimi yaklaşımları önerilmiştir.  Dil öğretim yöntemleri, genellikle biçim, anlam 

ve kullanım boyutlarından ya birini ya da diğer ikisini önemsemişlerdir. Biçime 

odaklanıldığında çok fazla kontrollü alıştırma yapılmakta, üretici etkinliklere daha az 

yer verilmekte, bağlamdan kopuk örnek tümcelerle yetinilmeye çalışılmaktadır. 

Dilbilgisi yapılarının yalnızca kuralları verilmekte, bu kuralların mantığı 

açıklanmamaktadır. Kullanım ve anlam boyutlarına odaklanıldığında ise, biçim 

boyutu hiç ele alınmamakta, yalnızca dilin iletişim amacıyla kullanılması 
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beklenmektedir; oysa ki, dil öğreniminde istendik dilbilgisel yeterlik düzeyine 

ulaşabilmek için bu iki uç yaklaşımdan uzaklaşıp ortak bir noktada buluşulması 

gerekmektedir, çünkü dilin her parçası biçim, anlam ve kullanım boyutlarının üçünü 

de bünyesinde barındırmaktadır ve biçimi anlamdan, anlamı da kullanımdan ayırmak 

olası değildir (Larsen-Freeman 2001).  

 

Çoğunlukla dil öğrenmekle, dilbilgisi öğrenmekten söz edildiğinden, bazı yabancı dil 

öğretimi yöntemlerine göre, hedef dilde sözcükleri bir araya getirebilmek için, 

dilbilgisi kurallarını ve işlevlerini bilmek yeterli görülürken, asıl olan hedef dilde 

dilbilgisi yapılarını, anlamlı ve bağlama uygun bir biçimde kullanabilmektir ki; bunu 

bir beceri olarak görmek gerekir. Beceri ise uygun durumda uygun bilgiyi, doğru ve 

etkin biçimde kullanabilmektir.  Bu sebeple dilbilgisi öğretimiyle, yapıların uygun 

yerde doğru biçimde kullanabilme becerisini kazandırmak amaçlanmalıdır. 

 

Larsen-Freeman’a (2003) göre hedef dilde dört dil becerisinin etkili bir biçimde 

kullanılabilmesi, doğru bir dilbilgisi edinimini gerektirir, bu da dilbilgisi öğretiminde 

izlenecek yolun önemini ortaya koymaktadır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma 

becerileri gibi dilbilgisi öğretimi de bir beceri öğretimi olarak ele alınmalıdır ve dört 

dil becerisinin yanına ‘dilbilgisi becerisi’ (grammaring) terimi de eklenmelidir. Bu 

yüzden, dilbilgisini biçim, anlam ve kullanım olmak üzere Üç Boyutlu Çerçevede 

(Three Dimensional Framework) ele almak gerekir.  
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1.2  Tezin Konusu 

 

Tezin konusu, yabancı dil öğretiminde biçim, anlam ve kullanım boyutlarını içeren 

ve dilbilgisi becerisini önceleyen bir dilbilgisi öğretimi yaklaşımına ilişkindir. Bu 

çerçevede söz konusu yaklaşımın öğrenme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

 

1.3  Tezin Amacı 

  

Bu araştırmanın temel amacı, yabancı dil (İngilizce) öğretimi sürecinde, biçim anlam 

ve kullanım boyutlarını içeren bir yaklaşımla bir dizi dilbilgisi öğretimi ders içeriği 

hazırlamak ve öğretim uygulamasını yaparak dersin etkinliğini değerlendirmektir. Bu 

doğrultuda biçim, anlam ve kullanım boyutlarını içeren dilbilgisi öğretimine yönelik 

ders içeriği ve araç-gereci hazırlayarak, öğretim sürecini ve öğrenme çıktısını 

değerlendirmek hedeflenmiştir. 

 

Hedef dil becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme), konuşucu tarafından etkin 

bir biçimde kullanılabildiğinde o dilin konuşucusu tarafından öğrenilmiş olduğu 

kabul edilir. Dil becerilerinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi, ‘doğru’ bir dilbilgisi 

kullanımını gerektirir. Dilbilgisinin ‘doğru’ kullanılması demek ise yalnızca dilbilgisi 

kurallarının bilinmesi değil; bu kuralların,  farklı bağlamlarda uygun bir şekilde, bir 

anlam aktarmak için kullanılabilmesidir. Bir başka deyişle, doğru dilbilgisi 

kullanımı, dilbilgisi yapılarının biçimsel boyutunun, anlam ve kullanım boyutlarıyla 

bütünleşmesidir. Bu nedenle belli bir durumda, uygun yapının, doğru anlamı vermek 
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için etkin bir biçimde kullanılabilmesi söz konusudur. Bu da, ‘dilbilgisi becerisi’ 

kavramını doğurmaktadır.  

 

Larsen-Freeman’ın öncelediği dilbilgisi becerisi kazanımına tam anlamıyla ne 

İletişimci Yaklaşım öncesinde uygulanan Biçimci Dilbilgisi Öğretimi Yöntemleriyle 

ne de İletişimci Yaklaşımla birlikte dilbilgisi öğretimi yapmaktan vazgeçilerek 

ulaşılmıştır; çünkü biçim anlam ve kullanım boyutlarının üçü birden göz önünde 

bulundurulmamıştır. Biçime odaklanan dilbilgisi öğretimi yaklaşımlarıyla hedef 

yapılara ilişkin kuralları formüller şeklinde verip bağlam dışı tümceleri 

örneklendirmek için kullanarak dilbilgisi becerisinin kazandırılmasının olanaklı 

olmayacağına inanılmıştır (Van Lier, 2002). Dilbilgisel yapılar biçim ve kurallardan 

oluşsa da bu yapılar, iletişimde bir ‘anlam’ ifade etmek için uygun bağlamlarda 

kullanılırlar. Cem Değer (2005), yabancı dil dilbilgisi öğretiminin amacının, 

dilbilgisi kurallarının gerçek yaşama aktarılması; yani bu kuralların o dilde anlam 

aktarmada iletişim kurmak için kullanılması olarak belirlendiğinde; Chomsky’nin 

(1965) önerdiği ‘dilbilgisi’ ve ‘dilbilgisel edinç’ (grammatical competence) ile 

Hymes’ın (1972) önerdiği ‘iletişim’ ve ‘iletişimsel edinç’ (communicative 

competence) arasında bir köprü kurmak durumunda kalınacağını belirtmiştir. Ancak 

dilin, iletişimsel boyutuna daha fazla yönelmekle, akıcılık (fluency) doğruluğun 

(accuracy) önüne geçmiş ve öğrencilerin düzeltilmeyen yanlış bilgilerinin 

‘fosilleşmesi’ (fossilization) olgusu göz ardı edilmiştir ( Cem Değer, 2005).   

 

Bu çalışmada, dilbilgisi becerisini kazandırmaya yönelik olarak biçim, anlam ve 

kulanım boyutları çerçevesinde bir dilbilgisi öğretimi öngörülmüştür. Larsen-
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Freeman’ın (2003) Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretimi ders içeriğine aktarılmış ve bu 

yolla dilbilgisi öğretiminin etkililiği sınanmıştır. Çalışmanın yabancı dil öğretimi 

alanyazına katkı sağlaması ve benzer çalışmalara ışık tutması umulmaktadır.  

 

1.4  Tezin Önemi 

 

Ellis’e (1990) göre, ikinci dil öğretiminde yanıtlanması gereken iki önemli soru 

vardır. Bunlar, dilbilgisi öğretimi yapılmasının gerekip gerekmediği ve eğer 

yapılması gerekiyorsa, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğidir. İlk soru, bazı uygulamalı 

dilbilimciler tarafından olumsuz biçimde yanıtlanmıştır. Örneğin Krashen (1982) 

gerçek anlamda iletişim kurarken gerekli olan edinilmiş bilginin (acquired 

knowledge) kazanılmasında biçimsel dilbilgisi öğretiminin bir yararı olmadığını 

belirtmiştir. Yabancı dil sınıfında öğrenmenin, anlaşılır girdi ve çıktı olanağı 

sağlayan etkileşimlerde gerçekleşeceği iddia edilmiştir  (Krashen, 1985; Long, 

1983). Ayrıca, Krashen’ın Girdi Varsayımına ( Input Hypothesis) göre öğrencinin 

edinç düzeyinden biraz ileri düzeyde girdinin anlaşılması ile en iyi öğrenmenin 

gerçekleşeceği varsayılmıştır ( Krashen, 1982; Richards ve Rodgers, 2001).      

 

 Prabhu (1987) da öğrencilerin sınıfta anlam odaklı görevlerle meşgul olurken hedef 

dilin dilbilgisini doğal bir biçimde edinebileceklerini iddia etmiştir. Ellis (1990) ise 

biçimsel dilbilgisi öğretiminin etkili olduğunu, fakat etkisini hemen göstermediğini 

belirtmiştir.  
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Dilbilgisi öğretiminin nasıl yapılması gerektiği sorusunu ise Ellis, uygulama 

(practice) ve bilinç uyandırma (consciousness-raising) olmak üzere iki yaklaşımla 

dilbilgisi öğretilebileceğini önererek yanıtlamıştır. 

 

Dilbilgisel bilinç uyandırma görevleri (grammar consciousness-raising tasks), hedef 

dilde sorun yaşanan yapılarda anlam odaklı kullanım olanağı sağlar. Bu görevler, 

iletişimci bir çerçevede biçimsel öğretim yapmanın bir yoludur (Fotos, 1993). 

Bilinçlendirme etkinliklerinde öğrencilere sorular sorulması yoluyla hedef yapının 

biçim, anlam ve kullanım boyutlarını keşfederek öğrenmeleri sağlanır.  

 

Dilbilgisi yapılarının boyutlarıyla ilgili olarak ikinci dil ediniminde biçim-anlam 

ilişkisi üzerinde çalışılmıştır (Vanpattern, 2004). Bunun yanında, dilbilgisinin 

yalnızca anlam boyutuyla ilgili de çalışmalar yapılmıştır (Jackson, 1990). Dilbilgisi 

öğreniminin tam anlamıyla gerçekleştirilememesinin belirlenmesi üzerine, dilbilgisi 

öğreniminde yaşanan güçlüklerin nedenleri araştırılmıştır (DeKeyser, 2005).  

 

Araştırmalar, dilbilgisel bilgi öğrenmenin, iletişimsel yetiyi beraberinde 

getirmediğini göstermiştir. İleri düzey dilbilgisel edince sahip öğrenciler dahi anadili 

konuşucularından oldukça farklı kullanım edinci (pragmatic competence) 

sergilemektedirler (Bardovi-Harlig 2000,  Dörnyei, 1998).  

 

Buna bağlı olarak alanyazında pek çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Yabancı 

dil sınıflarında dilbilgisinin yerini belirlemek amacıyla öğretmenlerin dilbilgisi 

öğretimine ilişkin düşünceleri ve uygulamaları üzerinde çalışılmıştır (Borg, 1999). 
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Aynı amaçla, dilbilgisi öğretiminde son gelişmeler (Nassaji ve Fotos, 2004) dilbilgisi 

öğretimi yöntemlerinden Belirtik Dilbilgisi Öğretimi üzerinde çalışılmıştır (Cantürk, 

1998). Bununla ilgili olarak Belirtik Dilbilgisi Öğretimi yapılmayan İletişimci 

Yaklaşımda ne gibi dilbilgisi öğretimi uygulamaları yapıldığına ilişkin çalışmalar 

kaydedilmiştir (Emeli, 1999). Ayrıca dilbilgisinin iletişimci yaklaşımla öğretilmesi 

üzerinde çalışılmıştır (Korkmaz, 2001). Genel olarak dilbilgisi öğretimi yöntemleri 

ve İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda yabancı dil öğretimi 

yöntemlerinin dilbilgisi öğretimine bakış açıları incelenmiştir (Eden, 2005). İletişim 

etkinliklerinde iletişimi bozmamanın esas alındığı ama dilbilgisinin üç boyutundan 

yalnızca biçime odaklanıldığı, dilbilgisi öğretimi yöntemlerinden Biçim Odaklı 

Öğretimle biçime odaklanmanın ileri düzey öğrencilerde başlangıç düzeyindekilere 

nazaran daha etkili olup olmadığı araştırılmıştır (Williams, 1995). Bunun yanında 

öğrencilerin isteğiyle başlayan biçime odaklanılması üzerinde de çalışılmıştır 

(Williams, 2002). Ayrıca, hedef yapılarla ilgili bilinç uyandırma ve farkındalık 

geliştirme konuları da araştırılmıştır (Fotos, 1993). 

 

Öte yandan Larsen-Freeman (2001) dilbilgisi yapıları söz konusu olduğunda her 

zaman biçim boyutunda sorun yaşanmayacağını bildirmekte ve buna ilişkin öneriler 

sunmaktadır. Cem Değer (2005) de çalışmasında Türkçe’nin yabancı dil olarak 

öğretilmesinde, dilbilgisi öğretiminde biçim, anlam ve kullanım boyutlarının önemini 

vurgulamış ve bir uygulama örneği sunmuştur. 

 

Yabancı dil öğretiminde hedeflenen etkin bir biçimde dil becerilerinin 

kullanılabilmesidir. Etkin kulanım, doğru ve akıcı bir kullanım demektir. İkisinden 
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birinin daha üstün olması söz konusu olamaz. Dilin hem akıcı hem de doğru 

kullanılabilmesi, dil öğreniminin, bir davranış biçimi olarak öğrenilmesi olarak 

görülmesini gerektirir. Davranışçı kurama dayanan İşitsel-Dilsel Yöntem dil 

öğrenimini alışkanlık kazandırılması olarak görür. Bu bakımdan hem akıcılığı hem 

de doğruluğu bünyesinde barındırmaktadır; fakat dilbilgisi öğretiminde izlediği yol 

nedeniyle dilbilgisi bir beceri olarak kazandırılamamaktadır; çünkü bu yönteme göre 

dilbilgisi yapıları anlamlı, iletişim amacı taşıyan etkinlikler yerine, sürekli mekanik 

değiştirim alıştırmalarıyla, yinelemelerle ve ezberleyerek öğrenilir. Dilbilgisi 

becerisinin gelişebilmesi için dilbilgisi yapılarının biçim, anlam ve kullanım 

boyutları dikkate alınarak, öğrencilerin her bir boyutuyla ilgili farkındalık 

geliştirebilmeleri ve etkin bir dilbilgisel ve iletişimsel yetiye ulaşabilmeleri için en 

çok hangi boyutu öğrenirken zorlanacaklarını belirledikten sonra bir program 

hazırlanmalıdır. Bu nedenle dilbilgisi öğretiminde yalnızca hedef yapıların biçim 

boyutuna odaklanmak yeterli değildir. Öte yandan yalnızca kullanım boyutuna 

odaklanarak iletişim kurulması beklenirken hiç biçim boyutuna odaklanmamak ya da 

yalnızca çeviri yaparak anlam boyutuna odaklanmak da yeterli olmaz.  Sonuç olarak, 

etkin bir dil kullanımı için dilbilgisinin de dört dil becerisini kapsayan bir şekilde dil 

becerilerinin beşincisi olarak kazandırılması gerekmektedir.     

 

Bu çerçevede dilbilgisel doğruluk ve dil kullanımı öne çıkan iki kavram olarak 

görülmektedir. Dilbilgisel doğruluk kavramı ile yapıların doğru bir şekilde 

oluşturulmasını ve dil kullanımı kavramı ile de dilbilgisel açıdan doğru yapıların 

anlamlı bir şeklide kullanılabilmesini anlatmak hedeflenmekte ve bu iki kavram 

dilbilgisi yapılarının üç boyutunun birlikteliğini vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalar 
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ışığında, bu tezde, geleneksel anlamda dilbilgisi öğretimi yerine, Üç Boyutlu 

Dilbilgisi Öğretimiyle, dilbilgisi becerisinin kazandırılması öncelenmiştir.  

 

1.5  Araştırma Sorusu 

 

Biçim anlam ve kullanım öğelerini içeren Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretiminin, 

öğrencilerin biçim, anlam ve kullanım boyutlarına ilişkin bilinçlenmelerinde ve 

dilbilgisi yapılarını bağlama göre doğru ve anlamlı bir biçimde kullanır duruma 

gelmelerinde bir etkisi var mıdır?   

 

1.6  Araştırmanın Sayıltıları 

 

Öğretilmesi hedeflenen dilbilgisi yapılarını daha önce öğrenmemiş oldukları 

varsayılmıştır.  

Öğrenciler, derslerin sonunda dersle ilgili gözlemlerini, öğretim süreciyle ilgili 

yorumlarını içtenlikle belirtmişlerdir. 

Öntest ve sontestte öğrenciler, soruları varolan bilgilerine dayalı olarak 

yanıtlamışlardır.  

Öntest /sontest gibi veri toplama araçlarının ve çalışmanın uygulama aşamasında 

kullanılan etkinliklerin geçerliği konusunda başvurulan uzmanların görüşleri yeterli 

görülmüştür.  

Öğretimi gerçekleştiren araştırmacı uygulanan çalışmanın gereklerine uygun biçimde 

davranmıştır. 
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1.7  Kapsam ve Sınırlılıklar 

 

Araştırmanın çalışma grubu, Ankara Gölbaşı Anadolu Kız Teknik ve Meslek 

Lisesi’nde, öğrenci sayısı 15 olan 11. sınıf Gıda Teknolojileri sınıfı ile 

sınırlandırılmış, 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminde 10 haftalık 

bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Araştırma konusu olarak İngilizce koşul tümceleri ve 

dilek tümceleri (if conditionals and wish clauses ) ve kiplik eylemleri (modal verbs) 

seçilmiştir. Kuramsal olarak araştırma, Larsen-Freeman’ın önerdiği Üç Boyutlu 

Dilbilgisi Öğretimi yaklaşımını temel almaktadır. Veri toplama araçları sınıf içi 

gözlem, günce tutma ve testler (öntest/sontest) ile sınırlandırılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1 Dilbilgisi Nedir? 

 

Dilbilgisi, genellikle tümce düzeyinde sözcüklerin nasıl sıralanacağını belirleyen bir 

dizi kural olarak görülmektedir (Nunan 2003:154). Kurulan tümceler dilbilgisinin 

koyduğu kurallara uygun olursa kabul görür.  

 

Longman Dil Öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğünde dilbilgisi şöyle 

tanımlamıştır: “ Dilbilgisi, dilin yapısı ile sözcüklerin, öbeklerin ve diğer birimlerin, 

tümceleri nasıl oluşturduğunun betimlenmesidir” (Richards ve Schmidt, 2002:230).  

 

Ur’a (1996:75) göre dilbilgisi “genellikle doğru tümceler kurabilmek için sözcüklerin 

nasıl yan yana getirileceğini gösteren bir yol”dur. Birçok insan belli bir dilde doğru 

tümceler kurabilmenin o dili bilmenin bir göstergesi olduğunu kabul etmektedir. 

Bununla beraber, dilbilgisi yalnızca dilsel birimlerin nasıl biçimlendirileceğinden 

oluşmaz; bu biçimleniş anlamı da etkiler (Ur, 1996:76). 

 

Weaver öğretmenlerin dilbilgisini algılayışını dört temel tanım ile özetlemiştir 

(1996:2): 

• Sözdizimsel yapıyı tanımlayan bir dilbilgisi 

• Yapıların ve sözcüklerin nasıl kullanılacağını betimleyen bir dilbilgisi 

• Sözdizimsel yapıları etkili bir biçimde kullanmak için dilbilgisi 
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• Dili anlamamızı ve üretmemizi sağlayan işlevsel açıdan tümce yapısı olarak 

dilbilgisi 

 

Thornbury’e (1999:1) göre “dilbilgisi bir dilde hangi biçimlerin olabilirliğinin 

çalışılmasıdır”. Thornbury, dilbilgisini, bir dilde nasıl tümce kurulacağının 

kurallarını veren dizge olarak tanımlamıştır. Bu, dilbilgisinin bir tümcenin kabul 

edilebilir olup olmadığına karar vermede yardımcı olduğu anlamına gelmektedir. 

Thornbury, dilbilgisinin, geleneksel anlamda tümcelerin sözdizimi ve biçimbilimi 

üzerine çalıştığını belirtmiştir. Sözdizimi tümcede yer alan sözcüklerin düzeni ve 

kurallar dizgesidir, biçimbilim ise sözcüklerin oluşturulmasındaki kurallar dizgesidir 

(1999:2). 

 

Thornbury (2001:2), yaptığı bir araştırmada çoğu öğretmenin dilbilgisini, parçaları 

birleştirmeye yarayan bir yapıştırıcıya, harca veya vücudun iskeletine, bir binanın 

temeline benzettiğini; yani dilbilgisi olmazsa dilin parçalanacağına ve çökeceğine 

inandıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu inanış onların dilbilgisini kurallar dizgesi olarak 

gördüklerini anlatmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden biri ise dilbilgisini 

vücudun DNA’sına benzetmiştir: “dilbilgisi dilin düzeneğini taşır ve bundan sayısız 

tümce kurulup anlaşılabilir”.  

 

Öğrenci açısından dilbilgisi öğrenmenin önemi şunlardır: Birçok öğrenci dilbilgisi 

kuralları üstünde çalışmaktan hoşlanmasa da, dil öğrenmekle dilbilgisi kuralları 

öğrenmeyi eş anlamlı düşündükleri için dilbilgisi kurallarına ulaşmaya çalışırlar. 

İkincisi, dilsel yapıların biçimsel özelliklerini öğrenmiş olmanın, öğrencilere başarı 
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duygusunu yaşattığı ve ilerleme kaydettiklerini hissettirdiği için öğrenciler, dilbilgisi 

kurallarını öğrenme çabasında olurlar. Dilbilgisi öğrenimini önemli kılan üçüncü 

neden ise dilin bir parçası olan dilbilgisini öğrenmiş olmanın öğrencilerde güven 

duygusunun gelişmesini sağlamasıdır ve dördüncüsü öğrencilerin dilbilgisi 

kurallarının üretken gücüne inanmaları ve kuralları öğrendikten sonra yeni tümceleri 

anlayabileceklerine ve yeni tümceler kurabileceklerine inanmaları dilbilgisi 

öğrenimini önemli kılmaktadır (Larsen-Freeman, 2003:7). Buna karşılık, öğrencilerin 

dilbilgisi kurallarını, sorulduğunda hatırlayabildikleri, ancak iletişim kurarken 

doğaçlama biçimde bu yapıları kullanamadıkları görülmektedir. Bu durum, 

öğrencilerde ve öğretmende düş kırıklığı yaratmakta ve öğrencilerin hedef dilde 

öğrendikleri ile başarıya ulaşamadıklarını görmeleri, dil çalışmalarından 

uzaklaşmalarına yol açmaktadır (Larsen-Freeman, 2003:8).  

 

2.2 Dilbilgisi Öğretiminin Tarihçesi 

 

Dilbilgisi öğretiminin geçmişi Yunanca öğretimine kadar uzanır. Hinkel ve Fotos 

“2000 yıldan da fazla zamandır yabancı dil öğretiminin, başta dilbilgisel çözümleme 

yapmak ve yazılı eserleri çevirmek” anlamına geldiğini belirtmişlerdir (2002:1). 

 

17. ve 19. yy.lar arasında yabancı dil öğretimi izlencelerini Geleneksel–Kuralcı 

Dilbilgisi (Traditional-Prescriptive Grammar) biçimlendirmiştir. Geleneksel-Kuralcı 

Dilbilgine dayalı dilbilgisi öğretimi, yabancı dildeki biçimlerin ve sözdizimsel 

yapıların kurallarının belirtik biçimde incelenmesine ve öğretilmesine yöneliktir  

(Peçenek, 2008: 68). 
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Bu yaklaşım, ad, öndurum, adıl, belirteç, eylem, ortaç, tanımlık ve bağlaç olmak 

üzere dili sekiz ulama ayırır. Dil öğrenmek de bu sekiz sözcük türünün yazılı 

metinlerde incelenmesi ve çeviri yapabilmek için kurallarının öğrenilmesidir.  

 

Dilbilgisi Çeviri Yönteminin kullanıldığı 1840 larla 1940 lar arasındaki dönemde 

yabancı dil öğretimi, hedef dilin yazılı metinlerindeki söz konusu sekiz ulama 

odaklanarak bunların tümdengelimli bir biçimde öğretimini ve öğretilen bilginin 

çeviride kullanılmasını içermekteydi (Peçenek, 2008: 68). Daha sonraları sözü edilen 

sekiz birim üzerinden dili çözümlemenin yetersiz olduğu görülmüştür (Hinkel ve 

Fotos, 2002:1-2). Buna rağmen çok yakın bir zamana kadar bu yöntem Amerika 

Birleşik Devletleri ve İngiltere’de kullanılmış ve şu anda birçok ülkede de hala 

kullanılmaktadır.  

   

Dil öğretiminde öğrencilerinin dikkatinin dilbilgisel yapılara çekilmesi gerektiği 

düşüncesi birkaç bin yıl öncesine dayanır. Dilbilgisine odaklanma dil öğretiminin 

gerekli bir parçası olarak görülmüştür. Bugün hala başarılı bir dil öğreniminden 

bahsetmek için dilbilgisel bilginin edinilmiş olması yeterli görülmektedir 

(Rutherford, 1988:16).   

 

Widdowson’a göre “öğrenciler için önemli olan şey, anlamı aktarırken dilbilgisinin 

sözcüklerle bağlam içinde nasıl işlediğini bilmektir” ve geleneksel dilbilgisine şu 

şekilde karşı çıkmaktadır:  
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“Biçime öncelik veren ve sözcükleri yalnızca örnek vermek için kullanan bir 

öğretim, dilbilgisinin anlam oluşturmadaki yerini göz ardı eder” (Widdowson, 1990: 

95).  

 

Larsen-Freeman ve Long (1991: 280) da dilbilgisi öğretiminin yalnızca biçime 

odaklanmakla kalmaması gerektiğini, kural öğretmenin dilbilgisi öğretmekle bir 

ilgisi olmadığını belirtmişlerdir. İletişimsel yetinin, dilbilgisel yeti yerine 

kullanılmaması gerektiğini; çünkü iletişimsel yetinin, uygun bir biçimde anlam 

aktarmak için dilbilgisel yetiyi de içinde barındırdığını iddia etmiştir. Bu nedenle 

Widdowson’un aksine Larsen-Freeman iletişimsel amaçlarımızı gerçekleştirmek için 

biçimsel dilbilgisi öğretiminin yapılması gerektiğini düşünmektedir. 

 

1950 ve 1960larda ortaya çıkan Yapısal Dilbilim, dilleri daha tutarlı bir biçimde 

betimlemeye çalışmıştır, bu nedenle geleneksel dilbilgisini savunanlardan daha 

nesnel ve bilimsel olarak görülmüştür. 

 

Yapısal Dilbilimle dil, üç alt dizgede çözümlenir duruma gelmiştir: ses dizgesi 

(sesbilim), biçimbilim ve sözdizim (Hinkel ve Fotos, 2002:2). Yapısal Dilbilimin, 

Davranışçı Psikolojinin Uyarı-Tepki ilkesi ile birleşiminden İşitsel–Dilsel ve 

Dolaysız Yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar, geleneksel yaklaşıma bir tepki 

olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, Dilbilgisi Çeviri Yöntemiyle yabancı dil öğrenimi 

gören öğrenciler birçok dilbilgisi kuralını bilmelerine rağmen dili iletişim aracı 

olarak kullanamamaktadır (Hinkel ve Fotos, 2002:2). Dolaysız Yöntemde yabancı dil 

öğrencisinin anadilini öğrendiği gibi doğallıkla ikinci dili öğrenebileceği sayıltısıyla 
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hedef dilde sözel girdiler sunulması öngörülür. Tümevarımlı bir yaklaşımla 

öğrencinin kurallara ulaşıp, bu kuralları sözel dilde kullanması beklenir, dolayısıyla 

dilbilgisi öğretimi yapılmamaya başlanmıştır (Peçenek, 2008: 69).   

 

İşitsel-Dilsel Yöntemle doğru kullanıma, alıştırmalar ve tekrarlamalarla ulaşılmaya 

çalışılır; Dilbilgisi Çeviri Yöntemindeki gibi açık ve tümdengelimli dilbilgisi 

öğretimi yapılmaz. Davranışçı Öğrenme Kuramına dayanan ve ilkeleri Yapısal 

Dilbilime göre belirlenmiş ilk yöntem İşitsel-Dilsel Yöntem günümüzde hala 

kontrollü alıştırmalarla etkisini göstermektedir. Bu yöntem,  dil öğretimini, 

değiştirim alıştırmalarıyla alışkanlık kazandırılması olarak görmektedir. Dilbilgisi 

kurallarını doğrudan öğretmek yerine, diyalogların ezberlenmesi yoluyla sesletimin, 

sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının çıkarsanması amaçlanmıştır. 

 

1960’larda İngiliz dilbilimcileri, öğrencilerin iletişim gereksinimlerine göre bir dizge 

geliştirmişler ve iletişim işlevlerine dayanan bir öğretim programı hazırlamışlardır 

(Hinkel ve Fotos, 2002:3). Dilbilgisi içeriği de iletişim etkinliklerinde kullanılacak 

yapılara göre düzenlenmiştir. İlk bakışta İşlevsel Dilbilgisinin, Yapısal Dilbilime 

karşı bir duruşu varmış gibi görünse de belli işlevler belli yapılarla 

gerçekleştirilebildiğinden aslında yapısal bir temele dayanmaktadır. Weaver’ a göre 

(1996: 14), İşlevsel Dilbilgisi dilin belli amaçları gerçekleştirmek için nasıl işlediği 

ile ilgilenir ve geleneksel dilbilgisine göre daha geniş dilbilgisi bileşenlerini ele alır.  

Son yıllarda birçok ders kitabı yapısal ve işlevsel temelde hazırlanmaktadır; yani 

hedef yapının kuralları ve işlevleri sistematik bir biçimde çizgisel olarak kolaydan 

zora sıralanır ve doğru kullanım beklenir. 
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1960’larda Davranışçılık ve Yapısal Dilbilim, öğrenme sürecini ve dilin yapısını 

açıklamada yetersiz kaldıkları yönünde eleştirilmiştir. Chomsky, tümce üretimini 

açıklamak için zihinsel bir dilbilgisi modeli olarak Üretken Dönüşümlü Dilbilgisi 

Kuramı’nı önermiştir (1957, 1965). Chomsky’e göre dil insan beyninde doğuştan 

vardır ve üretken bir süreçtir. ÜDD, konuşucuların sözdizimi nasıl ürettiklerini 

açıklamaya yöneliktir ve sezdirimleri Bilişsel Ruhbilimin (Carroll, 1966) öğrenme 

ilkelerine dayandırılarak Bilişsel Düzenekli Öğrenme adı altında yabancı dil 

öğretimine yansımıştır (Peçenek, 2008: 72). Bu yaklaşım düşünme, kavrama ve 

bellek üzerinde durmuş, dil öğrenmenin, insana özgü olduğunu savunmuştur. Bu 

yaklaşıma dayalı olarak dilin, alışkanlık kazanma sürecinden çok etkin bir zihinsel 

süreç olduğunu belirten Bilişsel Dil Öğrenme Yöntemi geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma 

göre dilbilgisi öğretimi öğrencilere önceki bilgilerine dayanarak yeni anlamlar 

oluşturmalarını sağlamak için yapılır. Dilbilgisinin doğal yollarla öğrenilemeyecek 

kadar karmaşık olduğuna inanılmaktadır ve dilbilgisel edim kazanmak için 

öğrencilerin zihinsel bir süreçten geçmeleri gerekmektedir (Hinkel ve Fotos, 2002:4). 

Davranışçı Yaklaşıma tepki olarak önerilen bu yaklaşıma göre dil öğrenimi 

alışkanlık kazanımı değil kuralların öğrenilmesidir. Buna göre dilbilgisi tümevarım 

ya da tümdengelim yoluyla öğretilebilir (Nunan, 2003: 6).  

 
 
Dil ve öğrenme kuramlarının yanısıra eğitimde insancıl yaklaşımların da ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bu yöntemler duygusal etmenlerin öğrenmedeki önemini 

gündeme getirmiştir. Başarılı bir öğrenmenin, hedef dil ve kültüre karşı doğru 

tutumlar geliştirildiğinde gerçekleşebileceği savlanmıştır.  
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1970’lerde dil öğretimini etkileyen iki gelişme oldu (Nunan, 2003: 156). İlki 

‘biçimbirim sırası çalışmaları’ adlı bir dizi araştırmadır. Bu araştırmalar, hangi 

sırayla dilbilgisi yapılarının öğrenildiğinin, anadilleri farklı öğrenciler için edinim 

sırasında bir farklılık olup olmadığının, edinim sırasına öğretimin bir etkisi olup 

olmadığının belirlenmesi için başlatılmıştır. Söz konusu araştırmaları gerçekleştiren 

araştırmacılar, şu sonuçlara ulaşmışlardır: Birincisi,  dilbilgisi öğreniminde doğal bir 

sıralama bulunmaktadır; bu sıra, anadili farklı öğrenciler için de aynıdır; daha 

önceleri ise birinci dilin, ikinci dil ediniminde güçlü bir etkisi olduğu 

düşünülmekteydi. İkinci sonuç, doğal edinim sırasının öğretim sırasını yansıtmadığı 

ve üçüncü sonuç, doğal edinim sırasının öğretim yapılarak değiştirilemeyeceğidir. 

Dördüncü sonuç ise, bir kuralı bilmenin, bu kuralın, iletişim sırasında kesinlikle 

kullanılabilineceği anlamına gelmediğidir. Bu nedenle, dilbilgisi alıştırmalarının, 

gereksiz olduğu, başka bir dili öğretmek için gereken tek şeyin öğrencilerin doğal 

iletişimci görevlerde bulunmalarını sağlamak olduğu sonucuna varmışlardır (Dulay 

ve Burt 1973,1974; Krashen ve Terrel, 1981, 1982; Nunan, 2003: 156).  

 

Krashen, dilbilgisi öğretimiyle bilinçli bir öğrenme gerçekleştiğini ama asıl 

beklenenin bilinçaltı bir öğrenmenin olduğunu iddia etmiştir. Hatta dilbilgisi 

öğretiminin gereksiz olduğunu ileri sürmüştür. Bu noktada öğrenme ve edinim 

arasındaki farka değinmek gerekir. Krashen’a göre edinim, bireyin öğretim 

yapılmaksızın, anadilini öğrenen bir çocuk gibi dilsel yetiyi kazanmasıdır.  Öğrenme 

ise bilinçli bir şekilde öğrenim görerek gerçekleşir (1982: 10). 
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Dilbilgisinin öğretilip öğretilmemesi gerektiği sorusuna Krashen’ın yanıtı 

öğretilmemeli şeklinde olmuştur;  sıfır seçenek adı verilen bu yaklaşıma göre Belirtik 

Dilbilgisi Öğretimi yapılmamalıdır. Krashen, doğal biçimde iletişim kurarken 

edinimin gerçekleşeceğini belirtmiştir.  

 

Krashen ikinci dil edinimi için beş varsayım önermiştir. Birincisi yukarıda sözünü 

ettiğimiz “Edinim ve Öğrenmenin Ayrımı” (acquisition-learning distinction); 

ikincisi, bir çocuğun anadilini öğrenirken izlediği yol gibi ikinci dil ediniminde de bir 

sıralama olduğunu savlayan “Doğal Düzen Varsayımı”dır (natural order hypothesis). 

Üçüncüsü, dilbilgisi kurallarının yalnızca kullanımların denetlenmesi için 

öğrenildiğini iddia eden “Denetleme Varsayımı”dır (monitor hypothesis). Bu 

varsayıma göre, belli kurallar bilindiğinde, tümce kurduktan sonra ya da önce gerekli 

değişiklikler yapılabilir. Bunun için kurallar hakkında düşünmek ve uygulamak için 

yeterli zaman olması gerekir; doğru yapılara odaklanmak ve kuralları bilmek 

gerekmektedir. Dördüncüsü, ikinci dil ediniminin anlaşılır girdi aracılığıyla iletişim 

kurarak edinildiğini öne süren  “Girdi Varsayımı”dır (the input hypothesis). 

Sonuncusu ise güdülenme, özgüven ve kaygı etmenlerinin öğrenmeyi etkilediğini 

savlayan “Duygusal Süzgeç Varsayımı”dır (the affective filter hypothesis) (Krashen, 

1982: 12-31). 

 

Krashen’a göre, “öğrenme edinime dönüşmez” (1982: 83) ve “dil edinimi, iletişim 

için kullanılırsa gerçekleşir” (1982: 1). Girdi Varsayımına göre, sunulan girdi 

öğrencinin düzeyinden bir adım ileride olursa öğrenci bu yeni bilgiyi bağlama ve 

dünya bilgisine dayanarak anlamlandırır ve bu yeni bilgi ile sıkça karşılaşınca, 
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otomatik olarak bir ileri düzeye çıkmış olur. Öğrencinin üretmeye başlaması, hemen 

beklenmez, öğrenci hazır olduğunda yeni yapıları kullanır (Krashen, 1982:22).  Girdi 

Varsayımı anadili edinimini örnek almaktadır; anadil öğreniminde de çocuklarla 

ilgilenen büyükler onlarla yalnızca iletişim kurmaktadırlar, onlara herhangi bir 

dilbilgisi yapısını öğretmemektedirler. Çocuk, girdilere maruz kaldıktan bir süre 

sonra edinmeye başlamaktadır (1982: 22-24). Açıkça görüldüğü gibi, Krashen 

belirtik dilbilgisi öğretimine karşıdır.  

 

1970’lerde dil öğretimini etkileyen ikinci gelişme ise, dilin bir dizge olarak değil de 

iletişim aracı olarak görülmeye başlanmasıdır (Nunan, 2003: 157). 1970’lerde 

dilbilimciler, dili dilbilgisel, sözcüksel ve sesbilimsel kurallar dizgesinden öte 

kendimizi ifade etmemizi sağlayan bir araç olarak görmeye başlamışlardır. Bakış 

açısındaki bu değişim,  İletişimci Yaklaşımın geliştirilmesine ortam hazırlamıştır.  

 

Krashen’ın Doğal Yaklaşımı ve Girdi Varsayımı, İletişimci Yaklaşımın doğmasında 

etkili olmuştur. Birçok yabancı dil öğrencisinin dilbilgisi kurallarını bilmesine 

rağmen dili iletişim kurmak için kullanamadığı görülmüştür (Hinkel ve Fotos, 2002: 

4). Bu yaklaşıma göre öğrencilere olumlu duygular hissetmelerini sağlamak 

gereklidir.  İletişimci Yaklaşımda biçimsel dilbilgisi öğretimine hiç yer verilmez, 

ama anlam odaklı girdilerde yapı ve sözcükler verilir. Bir çocuğun anadilini edinme 

sürecinde olduğu gibi girdiyi anlamaya çalışırken öğrencilerin hedef yapı ve 

sözcükleri anlayacakları düşünülür  (Hinkel ve Fotos, 2002: 4).  
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İletişimci Yaklaşım, iletişimsel yetinin hem, dilbilgisel bilgiyi hem de iletişim kurma 

becerisini içerdiğini düşünen Canale ve Swain’nin modeline (1980) dayandırılmıştır. 

İletişimci Yaklaşım’ın özellikleri şunlardır:   

1. Anlam-odaklı girdiler sunulması ve öğrencilerin anlamlı üretimlerde 

bulunabilmeleri için görevlerin, diyalogların ve çeşitli bilgi boşluğu 

etkinliklerinin sunulması,  

2. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçek metinlerin ve içeriklerin 

kullanılması,  

3.  İkili ve grup çalışmalarının yapılması,  

4. Öğretmenin kolaylaştırıcı rolünde olduğu rahat bir sınıf ortamında 

öğrencilerin özgür kılınmasıdır. 

 

İletişimci Yaklaşımla beklenen başarıya ulaşılamamıştır (Fotos, 2005:  667). Bunun 

sebeplerinden biri, çok fazla girdi sunulmasının gerekmesi ve çıktı için de çok fazla 

olanak yaratılmasının gerekmesi ve sınıf ortamında buna ulaşılamamasıdır. Özellikle 

de, sınıf dışında hedef dilin kullanımı mümkün değilse ve öğretmen, sözcükler ve 

yapılarla ilgili konuşmalarını,  açıklamalarını birinci dilde yapıyorsa, hedef dilin 

kullanımı çok sınırlı kalmaktadır. Bu durum hedef dil girdisi ve kullanımı 

bakımından daha da fakir bir ortam oluşturmuş olur. İkinci olarak, hedef dilin, 

öğretmenin anadili olmadığı durumlarda, öğretmenin konuşma dili ya da kullanımsal 

ve kültürel bilgi bakımından yetersiz kalabilmesidir. Dahası, izlence programı 

çerçevesinde kullanılması gereken ders kitapları, genellikle yapısalcı yaklaşımla 

hazırlandığı için öğretmenlerin iletişim etkinlikleri hazırlamaları gerekmektedir ve 
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bunun için öğretmenler zaman bulamamaktan ya da yapısalcı etkinlikleri iletişimci 

etkinliklere çevirmede yetersiz kaldıklarından yakınmışlardır.  

 

Son olarak, İletişimci Yaklaşım’ın ilk uyarlamalarında anlam biçimin, akıcılık da 

doğruluğun önüne geçmiştir; fakat İngilizce sınavlarının birçoğu sözcük, dilbilgisi ve 

çeviri öğretiminin yapılmasını gerektirmiştir. İngilizce yeterlilik sınavlarını 

geçebilmek için dilin doğru kullanılması beklendiği için iletişimci dil öğretimi 

girişimlerinin çok azı başarıya ulaşabilmiştir. 

 

Brown ve Larsen-Freeman’a göre ise iletişim için dilbilgisel yeti de gereklidir. 

Özellikle konuşma ve yazma becerilerinin öğretim yapılmadan öğrenilmesi zordur, 

bu nedenle hedef dilde ileri düzeylere çıkabilmek için öğretim yapılması 

gerekmektedir  (Hinkel ve Fotos, 2002: 5). Skehan, İletişimci Yaklaşımın da 

dilbilgisi öğretimini ihmal etmesi nedeniyle yanlışların fosilleşmesine, sınıf içi bir dil 

gelişmesine ve doğru kullanımda geride kalınmasına yol açtığı için diğerleri gibi 

yetersiz olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, birçok yöntembilimci, dilbilgisi 

öğretimini İletişimci Dil Öğrenme yöntemine dahil etmeyi önermiştir.       

 

Son yıllarda İletişimci Yaklaşımın yansıması olarak Göreve Dayalı Dil Öğrenme 

Yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemin uygulandığı derslerde öğrencilerin yerine 

getirmesi gereken görevlerle sınıf dışında ihtiyaç duyacağı kullanımlar arasında bir 

bağlantı vardır. Örneğin, restoranda yemek siparişi verirken dil bir araç olarak 

görüldüğü için wh- sorularının doğru kullanılıp kullanılmadığından çok, amaca 

ulaşmak, yani yemek siparişi vermek amaçlanır (Nunan, 2003: 7). 
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Belirtik Dilbilgisi Öğretimi ve İletişimci Yaklaşımın olumlu taraflarından yeni bir 

yaklaşım doğmuştur  (Hinkel ve Fotos, 2002: 8). Söyleme dayalı bu yaklaşım doğal 

öğrenmenin ve özgün dil kullanımının olumlu tarafları ile açık dilbilgisi öğretimini 

birleştirmektedir. Biçime odaklanmanın yanında öğrenciler özgün dil kullanımlarıyla 

ve bunların içindeki anlamlarıyla karşılaşırlar.   

 

Yabancı dil öğretiminde son iki eğilim, Biçime Odaklanma ve Bilinç Uyandırmadır 

(Doughty ve Williams, 1998; Nunan, 2003: 157). Biçime odaklanma, anlam-odaklı 

bir etkinlik sırasında, iletişimsel bir gereksinimin sonucunda, iletişim etkinliğini 

bozmadan öğrencilerin dikkatlerinin açıkça belli bir biçime çekilmesidir. Böylece 

öğrenciler, belli bir biçim ve onun iletişim işlevi arasındaki ilişkiyi görebileceklerdir. 

 

Bilinç Uyandırma ise, dilbilgisi öğretiminde bir çeşit biçime odaklanma yaklaşımıdır. 

Bu yaklaşımın amacı dilbilgisi yapılarının belirtik bilgisine beş adımda ulaşılmasıdır 

(Ellis, 1992: 234). İlk aşamada hedef yapı ayrıştırılır ve yeterli girdi, açık olarak 

sunulur. İkinci aşamada öğrencilerin yapıyı kavrayıp anlamaları beklenir. Eğer 

anlamamışlarsa tekrar açıklama yapılır. Son aşamada öğrencilerin öğrendikleri yapıyı 

ve kurallarını açıklamaları istenir. Bu aşamanın gerçekleşmesi şart değildir. Şu ana 

kadar Bilinç Uyandırmanın edinime değil öğrenmeye yönelik bir yöntem olduğu 

düşünülebilir; fakat Ellis (1992: 238), Bilinç Uyandırmanın dolaylı yoldan örtük 

bilgiye katkıda bulunduğunu belirtmiş ve belirtik bilginin tek başına iletişim kurmak 

söz konusu olduğunda işe yaramayacağını ileri sürmüştür. Ellis (1992: 238), Bilinç 

Uyandırmanın dil edinimine nasıl katkıda bulunduğunu şöyle açıklamıştır:  “öğrenci 
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ilk önce yeni bilgiyi fark eder, daha sonra önceki bilgileriyle karşılaştırır ve sonunda 

yeni bilgiyi zihnindeki aradil dizgesinin dilbilgisel bilgisine (mental grammar) 

ekler”. Son aşama bilinçli olarak gerçekleşmez, öğrenci gelişimsel açıdan hazır 

olduğunda yeni bilgiyi edinir. Bütün bu adımlardan sonra öğrenci bu yapıyı bilir ve 

iletişim amaçlı kullanabilir. Bu nedenle bilinç uyandırma “anında edinimi” sağlamaz, 

ancak sonradan gelen bir etkisi (Gecikmeli Etki Varsayımı) vardır (Ellis, 1992: 239; 

Ellis 2001,2006).              

 

Yapılan çalışmalar, biçime hiç odaklanılmadığında öğrencilerin, beklenen yeterliliğe 

ulaşamadıklarını ve bir çeşit karma dil (pidgin) geliştirdiklerini ortaya çıkarmıştır.  

Fotos (2005: 668) en iyi yabancı dil öğreniminin sözcük, dilbilgisi ve çeviri 

alıştırmalarına iletişim etkinliklerinin eklenmesiyle gerçekleşeceğini önermiştir. 

Celce-Murcia, Dörnyei ve Thurrell (1998) ile Ellis (2002, 2003) gibi bazı 

araştırmacılar hem dilbilgisi açıklamalarının hem de iletişim etkinliklerinin hedef 

yapının kavranması ve bu yapılarının uygulanabilmesi için gerekli olduğunu ve 

göreve dayalı etkinliklerin geleneksel ve iletişimci görüşleri birleştirdiğini ileri 

sürmüşlerdir.  

 

1980’ler ve 2000’ler arasında Bilişsel Öğrenmenin etkisiyle biçim ve anlam 

bileşkesini içeren bilgiye dayalı bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Bu 

yaklaşım çerçevesinde Biçim Odaklı Öğretim önerilmiştir. Ellis (2001) Biçim Odaklı 

Öğretimi, öğrencilerin dikkatini dilsel biçimlere çekmek için yapılan planlı veya 

rastlantısal her türlü öğretim etkinliği olarak tanımlamıştır. Long (1996), biçime 

odaklılığın, iletişimin onarılması gereğinden doğduğunu; özellikle biçime 
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odaklanmak gibi bir planlamanın olmadığını düşünmektedir. Ayrıca, bazı 

araştırmacılar, dili öğrenmek ve öğretmek amaçlı biçime odaklanma ile iletişimi 

onarmak için biçime odaklanmanın ara sıra duruma göre sürekli olmamak koşuluyla 

yapılması gerektiğini savunmuşlardır. 

 

 Biçime odaklanma, ikinci dil ediniminin üç temel ilkesine dayanmaktadır:  

(a) Öğrenciler yeni biçimleri, belli bağlamlarda kodlamanın değil, iletilmek istenen 

mesajın önemli olduğu durumlarda öğrenirler;  

(b) Sınırlı bir bilgi-işleme kapasiteleri olduğu için öğrenciler çoğunlukla iletişim 

sırasında hem biçime dikkat edip hem de kullanabilmede zorlanırlar;  

(c) İletişim kurarken öğrenciler biçime odaklanma fırsatlarıyla karşılaşırlar ve yararını 

görürler (Long, Inagaki ve Ortega 1998; Mackey ve Philip 1998; Ellis, Baştürkmen, 

Loewen 2001 içinde). 

  

Biçime odaklılık (focus on form) daha geleneksel biçimlere odaklılık çeşitlerinden 

(focus on forms) farklılık gösterir. İlkinde öncelikle anlama önem verilir ve biçime 

odaklanmaya anlam merkezli iletişimsel etkinlikler gerçekleştirilirken yer verilir. 

İkincisinde ise özgül dil biçimleri önceden seçilir ve yoğun bir şekilde iletişimsel 

etkinliklerden arındırılmış bir şekilde ele alınır (Ellis,2001).Biçim odaklı öğretim 

bağlamdan kopuk dilbilgisi derslerinden farklıdır. Bağlam dışı işlenen dilbilgisi 

derslerinde dilin kuralları öğrenilir, sınıflandırılır, fakat iletişimsel işlevleri ve 

kullanımları öğrenilmez. Yalnızca dilbilgisi öğretiminin yapıldığı derslerde 

öğrenilenler ancak benzer durumlarda (dilbilgisi sınavı gibi) hatırlanabilir; iletişim 

kurulması gerektiğinde ise bu bilgilerin hatırlanması çok zordur. Aynı şekilde, 

iletişimsel bağlamlarda farkına varılan dil biçimleri de iletişim girişimlerinde 
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kolaylıkla hatırlanır. Bu sebeple biçim odaklı öğretimin iletişimsel etkinliklerde 

yapılmasının çok etkili olduğu düşünülmektedir (Lyster, 2004).  

 

 Sözcük çekimi, tümce kurma, ayrıştırılmış cümlelerdeki boşlukları doldurma, çoktan 

seçmeli sorular, dilbilgisi kurallarının ifade edilmesi, cümlelerin dilbilgisel 

doğruluğunun incelenmesi ve ayrıştırılmış (isolated) sözcelerin tercümesinin 

yapılması gibi sorulardan oluşan sınavlarda Biçim Odaklı Öğretim görmüş 

öğrencilerin başarılı olduğu görülmüştür. Fakat bu tür bilgi, dili gerçek anlamda 

kullanma bilgi ve becerisinden farklıdır (Truscott, 1998). 

   

İletişimci yaklaşımda hiç dilbilgisi öğretimi yapılmaması ve yanlışların 

düzeltilmemesi eleştirilmiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda iletişimci 

etkinliklerin yanında biçime de odaklanılmasının çok etkili olduğu görülmüştür. 

İletişimci programlara biçim odaklı öğretimin dahil edildiği çalışmalar şu sonucu 

çıkarmıştır: Biçim ve anlamın birlikteliği ikisinden birinin dışlanmasından daha 

yararlıdır (Harley, Allen, Cummins ve Swain, 1990; Spada 1987; Spada 1997 

içinde). Yalnızca anlam-odaklı bir öğretim sonucunda ise öğrencilerin dilbilgisel 

yetileri bakımından çok ileri düzeylere çıkamadıkları görülmüştür. Bu durum Swain 

(1995) gibi ikinci dil edinimi araştırmacılarını öğrencilerin yalnızca iletişim kurarak 

doğru bir dil kullanımına ulaşamayacaklarını, biçime de dikkatlerini vermenin 

gerektiğini öne sürmelerine neden olmuştur. Swain ve arkadaşlarının ısrarla 

belirttikleri (Kowal ve Swain, 1994; Swain, 1985; Swain ve Lapkin, 1995, 1998) gibi 

dilbilgisel açıdan doğru bir kullanım geliştirmek için öğrencilerin hem biçim anlam 

ilişkisiden haberdar olmları hem de üretimleriyle ilgili geribildirim almaları ve 
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öğrencilerin bu etkileşim sonucunda üretimlerini düzeltmeleri gerekir.(Fotos, 2001). 

Bunlara dayanarak Larsen-Freeman, dilbilgisi öğretiminin “bilgi aktarımı olduğu 

kadar beceri geliştirilmesi” (2003: 24) de olduğunu vurgulamıştır.  

Biçimsel dilbilgisi derslerinde öğrencilerin dilbilgisi kurallarına ilişkin bilgiyi 

kazanmalarına karşın bu bilgiyi kullanıma aktaramamalarının nedeni, biçimsel 

dilbilgisi dersinin yalnızca belirtik bilgiyi ya da dilbilgisi kuralları hakkında 

konuşmayı geliştirmesi olarak görülmesidir. Oysa biçimi doğru biçimde kullanma 

yetisi, örtük bilginin eyleme geçirilmesine bağlıdır (Fotos,  2001). Belirtik bilginin 

iletişimsel etkinliklerin kullanımıyla örtük bilgiye dönüştürülebileceği savlanır 

(DeKeyser, 1998). Bu çerçevede dilbilgisini öğrenme, kural bilgisini depolamaktan 

çok, kuralların kullanımını edinme süreci olarak değerlendirilmektedir. Larsen-

Freeman (2001,2003) bu süreci dilbilgisi becerisi (grammaring) olarak adlandırmış 

ve dilbilgisi yapısının öğretilmesinde Biçim-Anlam-Kullanım birimlerini içeren üç 

boyutlu bir model önermiştir (Peçenek, 2008: 78-79).  

 

2.3 “Dilbilgisi Becerisi” (Grammaring) 

 

Larsen-Freeman’a göre (2003: 142) dil yalnızca iletişim aracı değildir, insanların 

düşünmesini kolaylaştırır; kendilerini ifade etmelerini ve yaratıcılıklarını 

göstermelerini de sağlar. Buradan yola çıkarak dilbilgisi becerisi, insanların dilsel 

yapıları bağlama uygun bir şekilde bir anlam yaratmak için kullandıkları yapı 

oluşumlarının dinamik süreçlerinden biridir. ‘Dilbilgisi becerisi’ terimiyle 

hedeflenen, dilbilgisinin, tümce düzeyinde belli kurallara bağlı yapılardan oluşan, 

kesin hatlarla sınırları çizilmiş, kapalı, sabit bir oluşum olduğu düşüncesini 

değiştirmektir; çünkü bunun tam tersine, dilbilgisi, mantıklı, değişken ve esnek 
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kullanımları olan, farklı anlamlar taşıyabilen yapılardan oluşan açık bir dizgedir. 

Dilbilgisi durağan bir kurallar listesi ve kural dışı durumlardan daha fazlasıdır 

(Larsen-Freeman, 2003: 142). Larsen-Freeman dilbilgisi becerisinin bu biçimde 

edindirmek için üç boyutlu dilbilgisi öğretimini önermiştir. Larsen-Freeman (2003), 

üç boyutlu dilbilgisi öğretimini Karmaşıklık/Bütünsellik Kuramına ve dilin 

dinamiklerine göre biçimlendirmiştir. 

 

2.3.1 Karmaşıklık / Bütünsellik Kuramı (Caos /Complexity Theory) 

 

Karmaşıklık/Bütünsellik Kuramı, gerçekliğin bütün olarak ele alınmasına dayanır. 

Bütünsellik görüşü, bağlamdan kopuk, yalıtılmış incelemelerden vazgeçilmesini 

sağlamıştır. Sistemleri bileşenlerine ayırıp yalıtarak bileşenler üzerinde çalışan 

geleneksel bilimsel yaklaşımların aksine, Karmaşıklık/Bütünsellik Kuramı 

bileşenlerin ilişkilerini ve bütünü birleştirir. Buna göre, eğer doğal bir sistem 

araştırılacaksa, bu sistemin öznesi bağlam içinde ele alınmalı ve çevresiyle olan 

ilişkileri incelenmelidir. 

 

Larsen-Freeman, Karmaşıklık / Bütünsellik bilimini, fiziksel dünyada oldukları gibi 

karmaşık, doğrusal olmayan, dinamik süreçlerin çalışılması olarak tanımlamaktadır 

(1997).  
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2.3.1.1 Karmaşık ve Doğrusal Olmayan Sistemlerin Özellikleri 

 

Karmaşık ve doğrusal olmayan sistemlerin temel özellikleri, “dinamik, doğrusal 

olmayan, düzensiz, tahmin edilemez, başlangıçtaki koşullara hassas, açık, kendi 

kendini düzenleyen, geribildirime hassas ve uyumlu” olarak bilinir (Larsen-Freeman, 

1997: 142). 

 

Karmaşıklık/Bütünsellik Kuramı zaman içinde değişen dinamik sistemleri inceler. 

Süreç üzerinde çalışır. Bot (2005) dinamik sistemlerde bütün değişkenlerin birbiriyle 

etkileşim halinde olduğunu ve bu etkileşimlerin bütünü zaman içinde değişime 

uğrattığını iddia etmektedir.  

 

Karmaşıklık / Bütünsellik Kuramı karmaşık sistemlere odaklanır. Larsen-Freeman’a 

(1997) göre sistemler iki nedenden dolayı karmaşıktır. Birincisi, sistemler birden 

fazla bileşenden oluşur. İkincisi ise, karmaşık sistemlerin, bileşenlerinin bireysel 

etkileşimlerinden daha fazlasını içermesidir. 

 

Karmaşık, doğrusal olmayan sistemlerin bir diğer özelliği ise geribildirime duyarlı 

olmalarıdır. Olumlu geribildirim, gelişimi tetikler (Larsen-Freeman, 1997). Karmaşık 

sistemler, kendi kendini düzenleyebildiğinden ayrıca uyumludur. Buna ek olarak, 

karmaşık ve dinamik sistemler, doğrusal değildir ve sebep- sonuç ilişkileri önceden 

tahmin edilemez.    
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2.3.1.2 Karmaşık ve Doğrusal Olmayan Sistemler ve Dil   

 

Doğrusal olmayan ve karmaşık sistemlerle dil arasında çok benzerlik olduğu 

görülmektedir. Dil, dinamik bir sistem olarak kabul edilebilir. Bu, iki yoruma olanak 

tanır. Birinci yorumda, dil, sabit birimlerin toplamı şeklinde tanımlanır; ancak gerçek 

bir konuşmada bu birimlerin kullanımı etkin bir süreci içerir (Larsen-Freeman, 

1997). İkinci yorumda ise dil, “dinamik”, “büyüme” ve “değişim” ile eş anlamlı 

kabul edilir. Rutherford, (1988, Larsen-Freeman, 1997 içinde) dili, bir makine yerine 

bir organizmaya benzetmenin daha doğru olacağını belirtmiştir; çünkü makineler 

kuruludur, fakat organizmalar büyür.  

 

Tarihsel gelişimine bakıldığında, dil, doğrusal olmayan bir yol izlemiştir; dile yeni 

yapılar girerken, bazıları da unutulmuştur. (Larsen-Freeman, 1997). Farklı 

konuşucular farklı yapıları aynı anlamı vermek için kullanabilirler. 

Karmaşıklık/Bütünsellik Kuramına dayanan Larsen-Freeman, “dinamik” sözcüğüne 

üçüncü bir yorum getirmiştir. “Dinamik”, şu anki kullanım ile değişim/büyüme 

arasında bir fark olmadığı varsayımına odaklanır. Bu görüşün belirttiği gibi, dil 

kullanıldığı her an içinde değişir. Diğer doğrusal olmayan ve karmaşık sistemler gibi,  

dil de organik bir biçimde büyür ve kendini aşağıdan yukarıya bir biçimde düzenler. 

 

Larsen-Freeman (1997) dinamik sistemlerin diğer özelliklerini, dilin de taşıdığını 

ileri sürmüştür. Kısacası, dil karmaşıktır, birçok farklı altsistemden oluşur ve bu 

sistemler birbiriyle etkileşim içindedir.  
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2.3.1.3 Karmaşık ve Doğrusal Olmayan Sistemler ve Dil Edinimi   

 

Van Lier (1996, Tamjid  2007 içinde) sınıf ortamını karmaşık bir sistem olarak 

görmek gerektiğini, bu ortamda nedensel ilişkileri incelemenin bir işe 

yaramayacağını önermiştir. Dil sınıfı ile Karmaşıklık/Bütünsellik arasında birçok 

paralelliğe işaret eden Larsen-Freeman (1997), dillerin yaşayan birçok sistem gibi 

önce karmaşa dönemlerinden geçip sonra düzene girdiğini ileri sürmüştür. Dilin 

genellikle çizgisel bir biçimde öğretilmesine karşın Larsen-Freeman (1997) ikinci dil 

ediniminin Biyoloji, Fizik ve diğer bilim dalları gibi karmaşık ve çizgisel olmayan 

bir sistem olduğunu iddia etmiştir.  

 

İkinci dil ediniminin dinamizmi, öğrencilerin sürekli değişen ikinci dil dilbilgisi 

bilgilerinde görülebilir. İkinci dil edinimi karmaşıktır çünkü; birçok değişken 

barındıran bir süreçtir. Herdina ve Jessner  (2002, Bot, 2005 içinde) ‘ın belirttiği gibi 

ikinci dil edinimi dıştan gelen girdilere tepki verir ve yeni girdi ile bütün düzenleme 

değişir, yenilenme süreklidir; çünkü dilbilgisi konularının öğrenimi de çizgisel 

değildir; örneğin,  İngilizce’de geniş, şimdiki ve geçmiş zamanları öğrenen bir 

öğrenci başarılı sayılabilir. Öğrenci yakın geçmiş zamanı (present perfect tense) 

öğrendiği zaman ise ilerlemek yerine gerileyebilir. Çünkü sistemine yeni bir zaman 

dahil olmuş ve sistemi değişmeye başlamıştır. Bu, öğrencilere yeni bir şey 

öğretildiğinde, öğrencilerin bu yeni bilgiyi sistemlerinde düzenlemeleri gerektiğinde 

ya da anlayışlarını değiştirmeleri ve bu yeni farkındalıklarına bir yer açmaları 

gerektiğinde olur. Başkalarıyla etkileşimde bulunarak sistem yeniden bir düzene 
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girer. Bu durum, öğrencilerin üretimlerinin anadili konuşucusu kadar iyi olduğu 

anlamına gelmez; ancak yeni bir aradil seviyesine çıkılmış olur.  

 

Bunlara ek olarak, ikinci dil edinim süreci sürekli girdiye açıktır ve kendi kendini 

düzenler. Sistemin yenilenme içinde olamsı, geribildirime duyarlı olduğunu gösterir. 

Larsen-Freeman dil ediniminin çizgisel bir yol izlememesi nedeniyle öğrencilerin 

hatalı kullanımda bulunduklarını bildirir. Öğrencilerin ilgisi dağılmadığı sürece ve 

yararlı girdilerle karşılaşmaya devam edildikçe öğrenmelerinin iyileşeceğini belirtir. 

 

2.3.2 Dilin dinamikleri 

 

Larsen-Freeman (2003), dilbilgisini bir beceri ya da dinamik bir süreç olarak görmek 

gerektiğine inandığı ve dili durağan bir bilgi alanı olarak görmediği için “dilbilgisi 

becerisi” (grammaring) kavramını oluşturmuştur. Dilbilgisini bir beceri olarak ele 

almanın yanında, dilbilgisinin dinamik olduğunu gösteren en azından dört unsur daha 

vardır:  

1. Dil ve dilbilgisi zaman içinde değişir. 

2. Dilin kullanıldığı zamana özgü bir dinamizmi vardır. 

3. Dil kullanıldıkça organik olarak değişir. 

4. Öğrencilerin aradil sistemi her an değişmektedir.   

 
Dilbilgisini, Kocaman ve Osam bir dilin işleyişindeki yapısal kuralların yani 

sesbilimsel, biçimbilimsel ve sözdizimsel kuralların bilgisi şeklinde tanımlamıştır 

(2000:37). Trask (1993) da dilbilgisini sözcüklerin ve biçimbirimlerin tümce gibi 

daha büyük dilsel birimler oluşturduğu kurallar dizgesi şeklinde tanımlamıştır. Bu 
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tanımlar esas alınırsa, dilbilgisi öğretimi kural öğretimi olarak algılanır. Dilbilgisi 

kurallarının var olma sebebi yani iletişimde bir anlam aktarma işlevi göz ardı edilmiş 

olur. İletişim ve dilbilgisi arasındaki bu ilişkiyi Larsen-Freeman üç boyutlu dilbilgisi 

şemasında somutlaştırmıştır.     

 

Larsen-Freeman, dilbilgisini üç boyut olmak üzere bileşenlerine ayırırken hiyerarşik 

bir biçimde ele almamıştır çünkü bileşenler arasında hiyerarşik olmayan bir 

dinamizme inanmaktadır. Bu nedenle de üç boyutun birbiriyle olan ilişkisini ve bir 

boyuttaki değişimin diğerlerini de dolayısıyla bütünü etkilediğini, pasta grafiğinde ve 

iki yönlü ok işaretleriyle göstermiştir. 

Anlam 

Biçim Kullanım 

 

Şekil 1: Dilbilgisi biçimlerinin üç boyutu (Larsen-Freeman, 2003: 35). 

 
 
Dilbilgisi biçimleri, yalnızca biçimsel özelliklere sahip değildir; kullanıldıkları 

bağlama göre anlamlar da taşırlar. Pasta grafiğinde, görüldüğü gibi dilbilgisinin üç 

boyutu birbiriyle ilişki içinde olup, aralarında bir hiyerarşi söz konusu değildir. 

Biçim dilimi, belli bir dilbilgisi yapısının nasıl sesletildiği, nasıl yazıldığı, nasıl 

biçimlendirildiği ve tümce içinde diğer bileşenlerle olan biçimsel ilişkisiyle ilgili 
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boyuttur. Anlam dilimi, o yapının ne anlama geldiğiyle ilgilidir. Kullanım dilimi ise, 

belli bir biçimin bağlam çerçevesinde değerlendirilmesiyle ilgilidir ve ne zaman ya 

da neden o yapının benzer bir anlamı verecek başka yapılara tercih edilmesinin 

sebepleriyle ilgilidir.                   

 

Dilbilgisi yapılarını kullanabilmek, yalnızca biçimsel açıdan doğru değil, anlamlı ve 

uygun biçimde de kullanabilmek olduğuna göre dilbilgisi öğretmeni, öğretime 

başlamadan önce bu üç boyutu değerlendirmelidir. Aşağıda yer alan üç soru 

yardımıyla üç boyutun pasta grafiği çıkarılabilir (2003: 36): 

1. Bu yapı nasıl oluşturulmaktadır? 

2. Bu yapının verdiği anlam nedir? 

3. Bu yapı ne zaman ve neden kullanılmaktadır?  

  

Larsen-Freeman (2001: 253) örnek olarak, İngilizcede iyelik bildiren ’s yapısının üç 

boyutunu aşağıdaki biçimde göstermiştir:  

 

İyelik bildiren biçim: Tekil adlardan sonra ’s eki eklenerek, çoğul adlarda ise son 

harfine yalnızca ’ kesme işareti eklenerek yapılır. Üç tane altbiçimbirimi vardır; 

ötümlü ünsüzlerden ve ünlülerden sonra /z/, ötümsüz ünsüzlerden sonra /s/ ve ıslıklı 

ünsüzlerden sonra (sibilant) /əz/.  

 

İyelik bildiren biçimin anlamı: İyelik dışında, tanımlama (örnek: a debtor’s 

prison), miktar (örnek: a month’s holiday), ilişki (örnek: Jack’s wife), parça/bütün 

ilişkisi (örnek: my brother’s hand) ve kaynak / aracı (örnek: Shakespeare’s tragedies) 

anlamları taşıyabilir. Ayrıca her dil, aynı unsurları, ‘iyelik biçimi’yle 
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göstermeyebilir; örneğin, İspanyolca’da vücudun bir parçası iyelik biçimiyle değil 

belirli tanımlık (definite article) ile gösterilir. Bu yüzden hedef dilde ‘iyelik 

biçimi’nin, anlambilimsel kapsamının da öğrenilmesi gerekir. 

 

İyelik bildiren biçimin kullanımı: ’s biçiminin, aynı anlamı veren yapılar arasından 

ne zaman tercih edilmesi gerektiği üzerinde durmak gerekir. Örneğin iyelik adılları 

(his, her…) yerini aldığı ad bilindiği zaman kullanılır. of the tümce başındaki -insan 

olan adlarda iyeliği belirtmek için kullanılır ’s ise tümce başındaki +insan olan 

kılıcılarda kullanılır. Ancak,  bu kuralın işlemediği durumlar da vardır; örneğin 

anadili konuşucuları, eğer –insan olan bir varlık bir eylemde bulunuyorsa, yani 

tümcenin kılıcısı ise ’s kullanırlar (örnek: The train’s arrival was delayed.). Sonuç 

olarak, öğrenci, hangi bağlamlarda of the hangilerinde ’s ve hangilerinde iyelik 

adıllarını kullanacağını öğrenmelidir. 

 

Bu aşamadan sonra, öğretmen, hangi boyutun ne zaman ve nasıl öğretileceğine karar 

vermelidir; çünkü öğrenciler bu bilgilerin hepsini tek bir derste öğrenemez, ayrıca 

bazılarını zaman içinde kendi kendilerine de öğrenebilirler. Bu nedenle hangi 

boyutun, öğrenciler tarafından daha zor öğrenileceğinin belirlenmesi gerekir (Larsen-

Freeman 2003: 34-49). 

 

Dilbilgisi öğretiminde doğru tümceler kurmayı öğretme amacı, tam bir iletişim için 

yetersiz kalır. Bir öğrencinin öğrenmesi gereken yalnızca doğru tümceler 

üretebilmek değildir. Dili kullanırken konuşucunun ilgisiz ama dilbilgisel açıdan 

doğru tümceler üretmesi dili doğru kullandığı anlamına gelmez ve dile ilişkin iyi 

derecede bir bilgiye sahip olduğu söylenemez (Widdowson,1979: 1-2).  
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Ur’a göre birçok ders kitabında dilbilgisel doğruluk amacıyla biçim boyutuna vurgu 

yapılmakta ve dilbilgisel anlamın öğretimi ihmal edilmektedir. Bu yüzden, hedef 

yapının anlamla çakıştırılmasıyla ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, ikisinin arasındaki 

ilişkiyi gösterecek etkinliklerde bulunulmalıdır (1996: 76).  

 

Finocchiaro ve Brumfit’e göre  (1983: 1-3) dilin işlevleri beş başlık altında 

toplanabilir: kişisel, kişiler arası, yönlendirici, gönderimsel ve imgesel. Bireyin 

mutluluk, neşe, sevgi, korku ve endişe gibi kendi duygu ve düşüncelerini ifade 

ederken kullandığı işlevler dilin kişisel işlevleridir. Kendini başkalarına anlatmak, 

özür dilemek ve özrü kabul etmek, randevulaşmak, davetleri kabul ya da reddetmek 

de kişiler arası işlevlerdir. Bununla beraber, rica ve önerilerde bulunmak, uyarıda 

bulunmak, yön sormak, birini ikna etmek ve yardım istemek dilin yönlendirici 

işlevlerindendir. Bu işlev başkalarını yönlendirmede, yönlendirmeleri kabul ya da 

reddetmede kullanılır. Tanımlama, özetleme, açımlama, değerlendirme ve tartışma 

dilin gönderimsel işlevlerindendir. Bir şiiri yorumlama ve öyküyü, ya da müzik 

eserini inceleme gibi işlevler de yaratıcı işlevlerindedir. Bu işlevler, dilbilgisel 

yapılanmalarla gerçekleştirilir. Weaver’a göre (1996: 14) işlevsel dilbilgisi, dilin bu 

amaçları gerçekleştirmek için nasıl işlediği ile ilgilenir ve dili daha geniş metinlerde 

inceler.  

 
Öte yandan yabancı dil kullanıcılarının yaptıkları kullanım yanlışları, anadili 

konuşucularının yanlış değerlendirmelerde bulunmalarına neden olabilir. 

Dinleyiciler, özellikle de akıcı ve doğru bir dil kullanılırken kullanım yanlışı 

yapılmış olabileceğini düşünemeyebilirler. Örneğin ‘of course’  (kuşkusuz, elbette)  

eğer bir ricada bulunulduysa istekliliği gösterirken, herkesin bildiği bir soruyu 
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yanıtlarken kullanılırsa çok kaba bir davranışa dönüşebilir; çünkü bu bilginin 

dinleyici için hiç de yeni olmadığını gösterir (Larsen-Freeman, 2003: 38). Bu açıdan, 

bağlamsal ipuçları konuşucunun ne demek istediğini anlamamıza yardımcı 

olacağından, biçim ve işlev eşleştirimi ve dolayısıyla bağlam içinde dilbilgisi 

öğretimi bu nedenle gereklidir. 

 

Bu nedenle öğrencilerin, hangi sözcüklerin ve yapıların hangi bağlamda nasıl bir 

anlam taşıdığını da bilmeleri gerekir. Bunun için Larsen-Freeman (2003), bağlam 

içinde birçok girdi sunulmasını önerir. 

 

Dilbilgisi yapıları öğrenilirken çoğunlukla kullanım boyutunda zorluk çekildiği 

saptanmıştır, bu doğrultuda biçimlerin farklı kullanımlarının ortaya çıkacağı 

etkinlikler seçilmelidir. Geribildirim verilmesi ve yanlışların iletişim etkinliğini 

bozmadan daha sonra düzeltilmesi gerekir (Larsen-Freeman, 2001). 

 

Larsen-Freeman anlam ve kullanım boyutlarının karıştırılmaması gerektiğini bildirir, 

çünkü bu boyutların ayrı ayrı öğrenildiğini savlamıştır.  

 

Belli bir yapının biçim, anlam ve kullanım boyutları farklı düzeylerde öğrenilebilir. 

Bu nedenle ara sıra tekrarlar yapılmalıdır. Bu, zaten doğal olarak belli bir yapının bir 

başka ünitede farklı bir anlam ve kullanımla karşılaşılmasıyla gerçekleştirilir. Ancak 

tüm yapılarla ders izlencesinde karşılaşılmayabilir bu nedenle öğretmenin 

öğrencilerin hazır olma durumlarına göre boşlukları doldurması gerekmektedir 

(Larsen-Freeman, 2001). 
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Dilbilgisel biçimleri üç boyuta göre çözümlemek, öğretmenleri her şeyi bir derste 

öğretme çabasına sokmamalıdır. Öğretmekte olduğumuz dille ilgili bilinmesi gereken 

her şeyi öğretmeye uğraşmamalıyız. Önemli olan seçiciliktir ve bu üç boyuttan 

herhangi birini ihmal etmek anlamına da gelmemelidir. Bütünü görmek gerekir ve 

pasta grafiği bütünü görmek için değerli bir araçtır (Larsen-Freeman, 2003: 44).     

 
 

2.3.3 Dilbilgisi Kuralları ve nedenleri 

 

Öğrencilerin açısından dilbilgisi kuralları onlara yeni bir dil karmaşasında 

tutunabilecekleri dayanaklar verir; genellemeler yapmalarını sağlar. Larsen-Freeman 

öğrencilerin kuralların yanısıra nedenlerini de bilmeleri gerektiğine inanmaktadır 

(2003: 50). Bu, öğrenmenin daha az mekanik ve daha az ezberci olmasını sağlar. Üç 

boyutlu dilbilgisi çatısına göre dilbilgisi kuralının nedenlerini bilmek öğrencilerin 

yalnızca biçim boyutunda değil anlam ve kullanım boyutlarında da bilinçlenmelerine 

yardım eder ve hedef dilin konuşucularının yürüttükleri mantığı anlamalarını sağlar.  

 
 
2.3.4 Dilbilgisinde Seçenek 

 

Tek bir doğru yanıtın olmadığı durumlarda öğrencilere önlerindeki seçeneklerden bir 

tercih yaptıklarında verilen bağlam içinde başkaları tarafından nasıl algılanacakları 

da öğretilmelidir. Bunun amacı, kullanım boyutuna ilişkin farkındalığın 

geliştirilmesine ve öğrencileri bilinçli tercih yapmaya yönlendirmektir. Sözcükler 

 39



bağlama göre farklı anlamlar taşıyabileceğinden başkalarının söylediklerini ya da 

yazdıklarını yorumlayabilme de öğrenilmelidir.  

 

Dilbilgisi, konuşucunun çok az seçme şansının olduğu yapılarla ilişkilidir ancak bu 

sınırlı kural arasından bile seçme şansı vardır. Dilbilgisi yalnızca biçim boyutunu 

oluşturan kurallardan oluşmaz; dilbilgisel bilgi bu yapıları vermek istediğimiz iletiye 

göre ne zaman kullanmamız gerektiğini bilmeyi de kapsar. 

 

Öğrencilere anlık kolay cevaplar vermek ve daha sonra karmaşaya neden olmamak 

için, dilbilgisi yapılarının ne zaman ve neden kullanılması gerektiğini anlamak 

İngilizceyi ikinci ya da yabancı dil olarak öğreten öğretmenler için bir gerekliliktir ve 

böylece öğrenciler tercih yapma olanaklarının ve bunların sonuçlarının farkına 

varabilirler (Larsen-Freeman, 2002: 107). 

 

Sonuç olarak, dilbilgisi, yetkin kullanıcılara kendilerini istedikleri biçimde ifade 

edebilme olanağı tanıyan esnek ve zengin bir dizgedir. Dilbilgisi kullanımında ise 

doğruluğun yanı sıra anlamlılık ve uygunluk da önemlidir (Larsen-Freeman, 2002: 

117). 

 

2.3.5 ‘Dilbilgisi Beceri’sinin (Grammaring) Öğretimi   

 

Larsen-Freeman’a göre (2003: 142) dilbilgisi, insanların dilsel yapıları, bağlama 

uygun bir şekilde bir anlam yaratmak için kullandıkları yapı oluşumlarının dinamik 

bir sürecidir. Ayrıca dilbilgisini yalnızca bilgi düzeyinde kalan bir birikim olarak 
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değil, yapılmakta olan bir eylem olarak görmek gerektiğini ileri süren Larsen-

Freeman (2003: 143), dilbilgisini, yalnızca bir bilgi alanı olarak görmektense 

davranışlar şeklinde ortaya konan bir beceri olarak görmenin öğrencilerin süregelen 

bilgi sorunlarını çözmede yardımcı olacağını düşünmektedir.  

 

Dilbilgisi becerisi, dilbilgisi yapılarını doğru, anlamlı ve uygun bir biçimde 

kullanabilme becerisidir. Öğrencilerin, bu beceriyi kazanabilmeleri için dilbilgisine 

olan bakışın değişmesi gerekmektedir. Bu, dilbilgisini, sadece bir bilgi alanı olarak 

değil, dil becerilerinin beşincisi olarak görmekle olanaklı olabilir. Öğrencilerin 

dilbilgisi yapılarını amaçları doğrultusunda anlamlı biçimlerde kullandıkları 

etkinlikler dilbilgisi becerisini geliştirecektir. Dilbilgisi yapılarının, kurallarının 

bilinmesinin yanında, nedenlerinin de bilinmesi gerekir, çünkü öğrencilerin biçim, 

anlam ve kullanım boyutlarından hangisinde en çok zorlanacakları 

değişebilmektedir.  

 

Dilbilgisi becerisi, beşinci beceri olarak diğer dil becerilerini (okuma, yazma, 

konuşma, dinleme) kulanırken gelişebileceği gibi ayrıca hedef yapılarla ilgili anlamlı 

uygulamalar yaparken, bir amacı gerçekleştirmek için bu yapıları kullanırken de 

dilbilgisi becerisi gelişir. Bunun için öğrenciler başlangıçtan itibaren basit ve eksik 

de olsa bütün bir dilsel sistemi kullanırlar. Öğrencilerin dilbilgisel bilgileri, çizgisel 

ve parçalarına ayrıştırılmış olarak görmelerindense, organik ve bütüncül görmeleri 

sağlanmalıdır. Dilbilgisi konuları, ders izlencelerinde ve kitaplarda farklı farklı 

sıralanır, ancak dilbilgisi öğrenimi çizgisel değil sarmaldır, bütüncüldür/daireseldir. 

Bu sebeple dilbilgisi öğretimi de çizgisel olarak değil, bütüncül olarak 
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planlanmalıdır. Bir bina inşa eder gibi parça parça dilbilgisi yapılarının bir araya 

getirilmesi söz konusu değildir.  

 

Öğrencilerin edimleri neyi öğrenebilecekleri hakkında öğretmene bilgi verir. 

Öğretmenlerin, hedef dilbilgisi biçiminin üç boyutu için, hedef biçimlerin 

kullanılmasını gerektiren etkinlikler hazırlaması gerekir; çünkü öğrenciler önceden 

bildikleri yapılarla veya kullanımlarla yetinebilir ya da özellikle kendilerini daha 

rahat hissettikleri yapıları tercih ederek diğerlerinden kaçınabilirler. Bunu 

engellemek için öğretmenlerin öğrencileri gözlemlerken neleri kullandıklarına ve 

neleri neden kullanmadıklarına dikkat etmeleri ve özellikle hedef biçimlerin 

kullanımını gerektiren görevler hazırlamaları gerekir. 

 

Çoğunlukla, öğretmenin önceden belirlenmiş dilbilgisi izlencesini izlemesi beklenir. 

İzlencede sıralanmış yapıları aynı sırayı izleyerek öğretmek yerine, izlenceyi bir 

kontrol listesi olarak görüp, seçici davranarak derslerde tümleşik biçimde becerileri 

geliştirirken, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine göre gerekli yapıların sorun 

yaşanan boyutunda yeri geldikçe durulmalıdır. Belli bir dilbilgisi yapısını birkaç 

derse yayarak öğrenme ve öğretme arasındaki eşleşme yakalanabilir. Larsen-

Freeman’a (2003) göre, bu, dersin uygulama, üretim ve sunu yani (inverted PPP) 

aşamalarının yayılmasıyla olanaklı olabilir.. Böylece, dil öğreniminin doğrusal bir 

süreç olmadığı kabul edilerek uygulama ve yeniden değerlendirme için gereken süre 

verilmiş olur. İtalyan bir öğretmen de öğrencilere dilbilgisi kurallarını hemen 

vermenin yanlış olduğunu iddia etmiştir. Çünkü bu durumun, öğrencilerin kuralları 

bilmenin dili kullanmak için yeterli olduğu düşüncesine kapılmalarına neden 
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olduğunu; ama aslında dil öğrenmenin bundan bambaşka bir süreç olduğunu, dilin 

nasıl işlediğini bulana dek varsayımlar üretmeyi içerdiğini belirtmiştir (Larsen-

Freeman, 2003: 149). Yeni öğrenilen biçimlerle, öncekiler arasında bağlantı 

kurulduğunda dilbilgisi dizgesi sarmal biçimde büyümeye devam edecektir.  

 

Dilbilgisi öğretiminin bilgi aktarımı olduğu kadar beceri geliştirilmesi de olduğunu 

belirten Larsen-Freeman’a (2003;24) göre Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretimi 

çerçevesinde öğrencilerin dilbilgisi yapılarını doğru, anlamlı ve yerinde 

kullanabilmeleri kazandırıldığında dilbilgisi becerisinin kazandırıldığından söz 

edilebilir.  

 

 2.3.5.1 Biçim, Anlam ve Kullanım Boyutlarının Açık Öğretimi  

 

Birçok durumda üstbilişsel bilgiye sahip olmadan dili kullanabilmek yeterli olur; 

fakat bazen özellikle kuralları ve nedenleri karmaşık veya soyut olan yapıların biçim, 

anlam ve kullanım boyutlarının açık öğretimini yapmak yararlı olabilir; bu sebeple 

öğrencilerin, dilbilgisini tamamen örtük bir biçimde öğrenmelerini beklemek 

gereksizdir. Anadillerinden farklı bir kullanım, öğrencilerin olumsuz duygulara 

kapılmalarına sebep olabilir. Böyle durumlar için biçim, anlam ve kullanım 

boyutlarında açık dilbilgisi öğretimi yapılması öğrenmeyi hızlandırması ve önemli 

bir işlevi olarak da öğrencilerin dikkatlerini hedef yapıya odaklamaları bakımından 

uygun olur. Larsen-Freeman (2003: 150), açık dilbilgisi öğretimi için “ağır çekim”, 

“yakın çekim”, “geniş açılı çekim” ve “kamera çekimi” benzetmeleri yapmıştır.  
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“Ağır çekim”de, öğretmen, öğrencilerin dikkatini belli bir biçim, anlam veya 

kullanıma çekmek için dersi yavaşlatabilir, hatta dondurabilir. Örneğin, öğrencilerin 

sorun yaşadıkları belli bir yapı üzerinde açıklama yapılabilir; hedef yapı, okuma 

metinlerinde renklendirilerek veya altı çizilerek fark ettirilebilir ya da hedef yapı 

vurgulanarak aynı öykü birkaç defa anlatılabilir. Bu şekilde bir film, birkaç parçaya 

bölünmüş olup ağır çekimde gösterilmiş olur. Ağır çekimli film örneğine benzer bir 

başka teknik de Internette sohbet etmek olabilir; çünkü burada gerçekten sohbet 

edilir, fakat yazılı bir sohbet gerçekleştiği için konuşucuların birbirlerine karşılık 

vermeleri biraz zaman almaktadır ve ağır çekimli bir konuşma gerçekleşmektedir. 

İnternette sohbet tekniği, belli bir yapıya dikkat çekmek için kullanılabilir. 

 

“Yakın çekim”, başka bir dikkat çekme yolu olabilir. Zor yapıların bulunduğu bir 

metin verilir. Zorluk yaşanan boyuta göre öğrencilerden metni anlamaya çalışmaları 

istenir. Biçimde yaşanan bir zorluk için, öğrencilerden yapının hangi sözcüklerle 

kullanıldığına dikkat etmeleri istenebilir. Öte yandan anlam boyutu için,  

öğrencilerden o biçimle verilmek istenen anlamı çıkarmaları istenebilir. Kullanım 

boyutu içinse, aynı veya yakın anlamı verebilecek başka yapılar yerine o yapının 

neden tercih edildiğini düşündürmek amaçlanır.  

 

“Geniş açılı çekim” yoluyla da dikkatler istenen boyuta odaklanabilir. Öğrencilerden 

yapıların, dizgenin bir parçası olduğunu, yalnızca taşıdıkları anlamla değil, dil 

dizgesinin diğer parçalarıyla olan ilişkileriyle de ele alınmaları gerektiğini anlamaları 

hedeflenir.  
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Son olarak da, filmin akışı normal seyrinde tutularak dikkatler hedef yapılara 

çekilebilir. “Diktoglos” bunun için uygun bir etkinlik olabilir: Öğrencilere zorluk 

çektikleri yapıları içeren metinler okunur ve tek başlarına ya da ikili çalışma yaparak 

metni dinledikten sonra, aldıkları notlar doğrultusunda metni yeniden oluşturmaları 

istenir. Daha sonra, metin tekrar okunarak öğrencilerin kontrol etmesi sağlanabilir.  

 

Öğrencilerin her zaman için bulundukları dil düzeylerinden bir üst düzeye 

çıkmalarına yardım edilmelidir. Bunun için kendilerinden daha iyi dil kullanıcılarıyla 

etkileşim kurmaya, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından geribildirim almaya 

gereksinimleri vardır.  

 

Ne tür bir etkinlik olursa olsun öğrencilerin katılımı esastır. Güdülenmemiş 

öğrenciler bile anlamlı etkinliklerde bulunurken öğrenirler. Bu nedenle göreve dayalı 

yaklaşımları benimseyenler, belli görevlerle hedeflenen yapıların çalışılmasının 

sağlandığını ileri sürmektedirler; fakat hazırlanmış olan görevlerin her öğrenci 

grubuna uyması olanaklı olamayacağından Larsen-Freeman, öğrenci grubunun 

değişkenlerine göre şekillenen bir yol izlenmesinin daha doğru olacağını 

düşünmektedir. Larsen-Freeman öncelikle öğrencilerin dilbilgisi hakkındaki 

düşüncelerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtmiş ve aşağıdakileri önermiştir (2003: 

154):  

 

• Öğrencilere dilbilgisi biçimlerinin üç boyutunu gösteren pasta grafiğinin her 

bir dilimi için yapıların ilgili boyutlarını çözümlemek için sorular verilebilir.  

• Öğrencilerin herhangi iki biçimin aynı anlama gelmeyeceğini kavramaları 

sağlanıp, birlikte kuralların nedenleri bulunabilir, 
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• Her gün yapılan etkinliklerden dilin kullanımına ilişkin neler öğrendiklerini 

bildirmeleri istenebilir, sunulan girdilerde ne gördükleri sorulabilir, sınıf dışında 

dilin kullanımına ilişkin gözlemlerini paylaşmalarını istenebilir. 

• Öğrenciler denenceler üretmeye, dille oynamaya yönlendirilebilir. 

• Öğrencileri yaptıkları yanlışları kendileri ve arkadaşları için birer armağan 

olarak görmelerini sağlayarak, dilin işleyişini keşfetmede daha cesur davranmaları 

sağlanabilir. 

• Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmek için dilbilgisi kurallarının 

verilmesini istemeleri karşısında dikkatli davranarak her durumda tek bir doğru 

cevabın olduğu düşüncesi değiştirilebilir. 

• Dilbilgisi öğrenmenin, bir bulmaca çözmek gibi eğlenceli olabileceği 

gösterilebilir. 

 

Özet olarak Larsen-Freeman, dilbilgisini durağan bir bilgi alanı olarak görmek 

yerine, dinamik bir süreç ve bir beceri olarak görmenin daha doğru olacağını 

belirtmiştir. Buna “dilbilgisi becerisi” (grammaring) adını vermiş ve “dilbilgisi 

becerisi” öğretiminin benimsenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Dilbilgisi becerisini 

kazandırmanın yolunun da önerdiği Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretimi ile 

sağlanabileceğini öne sürmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 46



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

3.1 Araştırmanın Modeli  

 

Araştırmanın varsayımını sınamak üzere tek grup öntest-sontest desen 

kullanılmıştır. Zayıf deneysel desen olarak adlandırılan bu desende deneysel işlemin 

etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin bağımlı 

değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde öntest, sonrasında sontest olarak 

aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir. Seçkisizlik ve eşleştirme 

yoktur. Desende tek gruba ait öntest ve sontest değerleri arasındaki farkın anlamlılığı 

test edilir (Büyüköztürk ve diğ, 2008: 192).    

 

Bu araştırmanın bir diğer niteliği ise eylem araştırması özelliği taşımasıdır. Eylem 

araştırması bir sorun veya soru ile başlar. Eylem araştırmacıları genellikle 

öğretmenlerin kendisidir. Öğretim uygulamalarını ve öğrencilere verdiği eğitimin 

kalitesini arttırmak için yapılır (Allwright ve Bailey, 1991; Crookes, 1993; Wallace 

1998; Gass ve Mackey, 2007: 175 içinde). Wallace (1998; Gass ve Mackey, 2007: 

175 içinde), eylem araştırmasını “öğretmenin yaptığı öğretim üzerinde düşünmenin 

yollarından biri” şeklinde tanımlamıştır. Sistematik olarak yapılan uygulamalarla 

ilgili veri toplanır ve değerlendirmesi yapılarak gelecekteki uygulamaların nasıl 

olması gerektiğine karar verilir. Bu açıdan, eylem araştırması öğretmen tarafından 

gerçekleştirilen ve kuram geliştirmekten çok öğretmen ve öğrenci gelişimine yönelik 

bir çeşit araştırmadır.   
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3.2 Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın çalışma grubunu Gölbaşı Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Gıda 

Teknolojileri Bölümünde 11. sınıfta eğitim gören,  15 öğrenci oluşturmuştur.  

 

3.3 Veri Toplama Araçları  

 

Araştırmada nicel veri toplama araçlarının yanında nitel veri toplama araçlarından da 

yararlanılmıştır. 

 

Nicel veriler, öğretim etkinlikleri öncesinde ve sonrasında ölçme ve 

değerlendirmelerle elde edilmiştir. Buna yönelik olarak hedef yapıların üç boyutuna 

yönelik sorular geliştirilerek öğretim öncesi ve sonrası uygulanan test (öntest 

/sontest) geliştirilmiştir (bkz. Ek- 1). Test geliştirilirken Cambridge Üniversitesi’nin 

düzeylere göre hazırlanan sınavlarından B1 düzeyindeki “PET” sınavı (Preliminary 

English Test) örnek alınmıştır. PET sınavında olduğu gibi dilbilgisini ölçmek için 

ayrı bir bölüm oluşturulmamış, dilbilgisi dört dil becerisi kapsamında ölçülmüştür.  

 

Testin geçerliği ve güvenilirliği için üç İngilizce öğretmeninin ve iki uzmanın 

görüşleri alınmıştır. Testte yer alan konuşma ve yazma becerilerini değerlendirmek 

için dereceli puanlama anahtarları hazırlanmıştır (bkz. Ek- 2). Puanlama güvenilirliği 

için konuşma testine iki İngilizce öğretmeni katılmıştır. Yazma testinin soruları da 

dereceli puanlama anahtarına göre iki öğretmen tarafından notlandırılmış ve iki 
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notun ortalaması alınmıştır. Test hazırlandıktan sonra deneme amacıyla başka bir 11. 

sınıf üzerinde pilot olarak uygulanmıştır. Pilot uygulama esnasında öğrencilerde 

karışıklığa neden olan yönergelere ve öğrencilerin takıldıkları sorulara dikkat 

edilmiş; sınav sonrasında ise madde analizi yapılmış, her sorunun madde güçlüğü ve 

ayırt etme gücü değerlendirilmiştir. Buna göre birkaç soruda ve yönergede değişiklik 

yapılmıştır. Test son şeklini aldıktan sonra çalışma grubuna öntest olarak 

uygulanmıştır. 

 

Nicel veri toplama araçlarının yanında kullanılan nitel veri toplama araçlarından ilki 

günce yazmadır. Öğretmen, öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerini kaydetmek 

ve bu süreçteki uygulamalarını biçimlendirmek amacıyla günce yazmıştır. Ayrıca, 

çalışma grubundaki öğrenciler de öğrenme süreçlerini betimleyici nitelikte günce 

yazmışlardır. 

 

Günce tutma ikinci dil edinimi sürecine ilişkin öğrencilerin zaman içinde öğrenmeye 

ve öğretime karşı tutumlarıyla ilgili değişim ve gelişimle ilgili, kullandıkları öğrenme 

stratejilerine ve aldıkları dönütlere verdikleri tepkilerle ilgili yararlı veriler sağlar. 

Öğrencilerin neyin farkına vardıkları, neyi kolay, neyi zor, neyi eğlenceli 

bulduklarıyla ilgili bilgi verir (Mackey ve Gass 2005: 163). Ders bitiminde yazdırılan 

günceler öğretmen tarafından dosya içinde toplanmıştır. İkinci olarak, öğretmen ve 

öğrenci davranışlarını gözlemlemek üzere gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Gözlem tekniklerinden biri, birinci elden gözlem olup, yapılan derslerden bazılarının 

video yoluyla kaydedilmesidir. Üçüncü olarak da ikinci elden gözlem tekniği 
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kullanılarak derse konuk İngilizce öğretmeni davet edilmiş; konuk öğretmen de 

dersleri gözlemlemiş ve gözlem notları tutmuştur. 

    

3.4 Öğretim Süreci 

 

Uygulamaya başlamadan önce öğrencilerin düzeyine göre üç boyutlu öğretimin 

etkililiğini sınamak için dilbilgisi yapısı olarak “koşul tümceleri” (if conditionals) 

seçilmiştir. Bu konuya uygun araç-gereç uyarlanmış ve geliştirilmiştir (Peçenek, 

2005). Öğrencilere dilbilgisi yapılarını öğretirken tam anlamıyla koşul tümcelerini 

anlayıp kullanabilmeleri için, kuralların nedenlerini ya da mantıklı bir açıklamasını 

da yapma gereği göz önüne alınınca; “kiplik eylemleri / kipler” (modal verbs) 

konusunu hem içinde bulunulan anı kapsar biçimde (modal verbs with present and 

future meaning), hem de geçmişe yönelik (Modal verbs with past meaning or Perfect 

modals) olarak öğretme gereği duyulmuştur. Koşul tümcelerini izleyen derslerde 

öğrenciler varsayımsal koşul tümcelerini öğrenmiş olduklarından biçimsel ve 

anlamsal olarak zorlanmayacakları varsayımıyla “dilek/istek tümceleri” (wish 

clauses) konusunun da öğretilmesi hedeflenmiştir. Bu üç konunun birbiriyle 

bağlantılı olması dilin bütünsellik içinde ele alınması gerekliliğine dayanmaktadır.  

 

Konu seçiminden ve araç-gereç uyarlanmasından ve geliştirilmesinden sonra 

uygulama süreci planlanmış ve günlük ders planları yapılmıştır. 
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Tablo 1. Araştırmanın uygulama süreci programı 

SÜRE DİLBİLGİSİ YAPILARI 

1. hafta   Öntestin uygulanması (3 Nisan 2009) 

2. hafta  Factual conditionals “Gerçek koşul 

tümceleri” 

3. hafta  Modals of certainty, possibility and 

probability with present or future 

meaning “Şu ana ve geleceğe yönelik 

kesinlik ve olasılık anlamı taşıyan kipler” 

4. hafta  Future Real conditionals “Geleceğe 

yönelik gerçek koşul tümceleri” 

5. hafta Modals of necessity and prohibition 

“Gereklilik ve yasaklama bildiren kipler” 

6. hafta  Present unreal conditionals “Şu an için 

gerçek dışı (varsayımsal) koşul 

tümceleri” 

7. hafta  Modal verbs in the past “Geçmişe 

yönelik kipler” 

8. hafta  Past unreal conditonals “Geçmişe 

yönelik gerçek dışı (varsayımsal) koşul 

tümceleri” 

9. hafta  Wish clauses “Dilek/istek tümceleri” 

10. hafta  Wishes and regrets about the past 

“Geçmişe ait pişmanlıkları bildiren dilek 

kipleri” 

11. hafta   Sontestin uygulanması (10 Haziran 2009) 

 

Öntest uygulanarak uygulama sürecine başlanmıştır. Daha sonra öğretim süreciyle 

devam edilmiştir. Öğretim sürecinde üç boyutta da öğrenme güçlükleriyle 

karşılaşılmıştır Bu nedenle süreç boyunca üç boyut için de hazırlanmış olan 
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etkinlikler gerçekleştirilmiş, her bir boyuta daha ayrıntılı olarak odaklanma 

gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle zaman zaman ders saatine sığdırılamayan 

çalışma kağıtları ev ödevi olarak verilmiştir. Eğitim programında yabancı dil 

derslerine ayrılan resmi zaman (haftada dört ders saati) yetersiz gelmiştir. Bu nedenle 

okuldaki diğer öğretmenlerin özverileriyle haftalık bir ders saati daha eklenerek 

İngilizce dersleri, beş ders saatine çıkarılmıştır. Hedef yapıların üç boyutunu 

gösteren pasta grafiklerine bilinç uyandırma amacıyla derslerde yer verilmiştir. 

 

Uygulama sürecinde dersin bitmesine beş dakika kala öğrencilerden derse ilişkin 

izlenimlerini yönlendirmeli sorulara dayalı olarak yazmaları istenmiştir. Buna göre,  

Öğrendiğiniz ve daha sonra hatırlayacağınızı umduğunuz bir şey nedir? Kafanızı en 

çok karıştıran neydi? Daha faza bilgi edinmek istediğiniz bir şey var mı? Farklı 

bulduğunuz bir şey var mı? Sorularına yanıt verecek biçimde öğrenmeleriyle ilgili 

düşüncelerini yazmaları istenmiştir (Bkz. Ek- 4).   

Öğretim sürecinin sonunda öntest, sontest olarak yeniden verilmiştir.  

 

3.4.1 Ders İçerikleri  

Araştırma konusu olarak seçilmiş olan Conditionals “koşul tümceleri”, Modal verbs 

“kipler” ve Wish clauses “dilek/istek tümcelerinin” yapılarının Üç boyutlu çerçevede 

öğretebilmek için araç uyarlandıktan ve geliştirildikten sonra ders planları 

hazırlanmıştır (Bkz. Ek- 3). Norris’in (2003) yaptığı bir araştırmaya göre 

Conditionals yapılarının İngilizce’de en zor öğrenilen ilk beş konudan biri olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Conditionals, Modal verbs ve Wish clauses yapılarının 

dilbilgisi becerisi kazanımını öncelenerek, üç boyutunun da bilincine vararak 

 52



öğrenilmesi hedeflendiğinden, öğrencilerin düzeyi göz önünde bulundurularak 

seçilmiş dilbilgisi yapılarının her boyutu için ayrı ayrı planlama yapılmıştır.   

 

Öntest uygulandıktan sonra Factual Conditionals “Gerçek koşul tümceleri” 

yapısının öğretim sürecine başlanmıştır. Dilbilgisel açıdan doğru, anlamlı ve bağlama 

uygun kullanım edinci kazandırmak için “koşul” ve “sonuç” olmak üzere iki 

tümceden oluşan koşul tümcelerini biçim boyutundan hareket ederek öğretmenin işi 

zorlaştıracağı düşüncesiyle anlam ve kullanım boyutları için hazırlanış etkinliklerle 

başlanmıştır. Öğrencilerin biçimsel özelliklere takılmadan tümcelerdeki koşul ve 

sonuç ilişkisini yakalamaları beklenmiştir ve bunu başarmaları doğru yolda 

ilerlendiğini hissettirmiştir. Verilen koşula uygun olmayan sonuç tümcelerini 

düzeltebilmeleri, gruplar oluşturup koşul tümcelerini sonuç tümceleri ile eşleştirirken 

yarışmaları ve gerekçelerini belirtebilmeleri, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemine göre 

hazırlanmış komutları gerçekleştirebilmeleri ve komutlara göre sandalyelerde yer 

değiştirebilmeleri “factual conditionlas” yapısının anlam boyutunun kavrandığını 

göstermiştir.  

 

Kullanım boyutuna odaklanmak için kişilik özelliklerini ortaya çıkaracak koşul 

tümceleri verilmiş ve sonuç tümcelerini yazmaları istenmiştir. Bazı öğrencilerin 

anlam boyutundaki etkinliklerden öğrendikleri kadarıyla tümceleri biçimsel açıdan 

çoğunlukla doğru biçimde doldurdukları görülmüştür. Daha sonra arkadaşlarının 

verilen koşullardaki tepkilerini araştırmaları ve verilen tabloyu doldurmaları 

istenmiştir. Anket çalışması bittikten sonra her öğrencinin tümcelerini okumaları 

istenmiştir. Kullanım boyutuna odaklanıldığı unutulmadan biçimsel yanlışları, 
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açıklama yapılmadan ama düzeltilerek yinelenmiştir. Anketin sonunda sınıfın en 

rahat ve en huzursuz kişileri ortaya çıkmıştır.  

 

Son olarak biçim boyutuna odaklanmak amaçlanmış ve bir örnek verildikten sonra 

verilen sözcükleri kullanarak hem koşul hem de sonuç tümcelerini yapmaları 

izlenmiştir. Zorluk yaşandığı anlarda daha önce yapılan anlamlı etkinliklerden 

örnekler hatırlatılmıştır. Batıl inançlarla ilgili konuşma etkinlikleri ile her öğrencinin 

edimi gözlemlenmiş ve sonucunda çoğunun öğrenmiş olduğu düşünülmüştür.  

 

Gerçek koşul tümceleri derslerini sonlandırmadan önce bu yapının üç boyutunu 

gösteren pasta grafiği oluşturularak öğrencilerde farkındalık yaratmak ve bilinç 

uyandırmak amaçlanmıştır. Bu grafik sonrasında daha iyi anladıklarını belirten 

öğrenciler olmuştur.    

 

Bu konudan sonra sırasıyla koşul tümcelerinin çeşitlerini öğretmek hedeflenmiştir. 

Koşul tümcelerinin öğrenilebilmesi için ise kiplerin öğrenilmiş olması gerektiğinden 

ikinci konu olarak Modals of certainty, possibility and probability with a 

meaning for the present and future “şu ana ve geleceğe yönelik kesinlik ve 

olasılık anlamı taşıyan kipler” belirlenmiştir. İlk önce anlam boyutuna odaklanmak 

uygun görülmüş ve dinleme etkinliği kapsamında geleceğe veya içinde bulunulan 

ana göre belirli kipleri kullanabilmeleri gözlemlenmiştir.  

 

Daha sonra öğrencilerin kipleri olasılık derecelerine göre ayırt edebilmeleri için ne 

olduğu tam olarak belli olmayan resimler verilmiş ve ne olduğunu tahmin etmeleri 
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istenmiştir. Öğrencilerin tahminlerinde ne derece emin olduklarını gösteren kipi 

seçebilmeleri için kiplerin olasılık derecelerine göre sıralanışı öğretilerek hem biçim 

hem de kullanım boyutuna odaklanılmıştır. Anlam ve kullanım boyutlarına 

odaklanan oyun şeklinde gerçekleştirilen bir diğer etkinlikle öğrencilerin torbanın 

içindeki nesnelere dokunarak nesnenin ne olduğu ile ilgili tahminlerini dile getirmek 

için uygun kipleri seçip seçemedikleri gözlemlenmiştir. Ardından öğrencilerin anlam 

boyutuna odaklanan çalışma kâğıtlarıyla alıştırma yapmaları sağlanmıştır.  

 

Derse, biçim, anlam ve kullanım boyutlarının üçüne birden odaklanan “fal bakma” 

etkinliği ile devam edilmiştir. Birbirlerinin geleceği ile ilgili yorumlar yazdıktan ve 

bunları bir torbada topladıktan sonra herkesin sırayla gelip bir kâğıt çekmeleri 

istenmiş ve geleceklerini öğrenirken eğlendikleri görülmüştür. 

 

Ardından, Larsen-Freeman’ın önerdiği yakın çekim (zoom camera technique) tekniği 

ile anlam boyutuna odaklanmak için burçlarla ilgili bir okuma parçası kullanılmıştır. 

Son olarak da daha önce küçük çapta gerçekleştirilen fal bakma etkinliği büyütülüp 

el falının nasıl bakılacağı öğrenildikten sonra rol yapma etkinliği ile üç boyuta da 

odaklanılmıştır.    

 

Olasılık bildiren kiplerin son dersinde, kiplerin şu anda ve gelecekte olasılık ve 

kesinlik derecelerinin üç boyutunu gösteren pasta grafiği oluşturulmuş ve 

öğrencilerin farkındalığını arttırmak amaçlanmıştır. Bu grafik öğrenmiş oldukları 

kipleri özetler nitelikte de olduğu için öğrencilerin dikkatini çekmiştir.  
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Öğrenciler, olasılık bildiren kipleri öğrendikten sonra Future real / First 

conditionals “Geleceğe yönelik gerçek koşul tümcelerini” öğrenmeye hazır 

duruma gelmişlerdir. Kısa bir şiir ile derse başlanmış ve yalnızca anlama 

odaklanılmıştır. Öğrencilerin, koşul tümcesi ve ana tümce olmak üzere iki tümceden 

oluşan koşul tümcelerinin bu özelliğini daha önce Gerçek koşul tümceleri ile 

öğrenmiş oldukları düşünülerek anlam odaklı olarak batıl inançlarla ilgili bir 

eşleştirme etkinliği gerçekleştirilmiştir.  

 

Biçim boyutuna odaklanmak için yine anlam boyutundan yola çıkarak, bir miktar 

para ödülünü kazanmak için verilen “if you give me a million pounds, I’ll….” 

tümcesini en ilginç biçimde tamamlamak için öğrencilerin yarışmaları sağlanmıştır.  

 

Bir dizi alıştırmadan sonra, öğrencilerin yine anlam odaklılığı amaçlayan resimlerden 

yola çıkarak bir öykü ile aynı zamanda first conditionals yapısının kullanımını 

öğrenmiş oldukları düşünülmüştür. Devamında “Murphy kanunları”na göre tümceler 

üretip kullanım boyutuna odaklanılmıştır.  

 

Koşullanmaların zincirleme biçimde devam etmesini gerektiren ve öğrencilerin 

yaratıcılıklarını kullanmaları gereken etkinlikte ise öğrenciler beklenilen edimi 

gösterememişledir. Daha sonra oynanan “Stairs and slides” oyunda ise oldukça iyi 

bir kullanım sergilemişlerdir.  

 

Okuma parçalarına göre verilen tamamlama alıştırmaları ile anlam ve biçim 

boyutlarına aynı anda odaklanmıştır. Daha sonra, öğrencilerden üçerli gruplar 
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halinde verilen tümcelerden yola çıkarak bir önceki tümcenin sonuç tümcesini koşul 

tümcesine dönüştürerek bir öykü oluşturmaları beklenmiştir. Üç boyuta birden 

odaklanan bu etkinliğin bazı gruplar tarafından tam olarak yerine getirildiği bazı 

grupların ise isteksiz davrandıkları görülmüştür. 

 

Son olarak konuşma etkinliği içinde öğrencilerden öykü, film ya da çizgi film 

kahramanlarını “If you meet a wolf, run!” gibi onları karşılaşacakları tehlikelere 

karşı uyaran koşul tümceleri üretmeleri istenmiştir. Bu etkinlikte de yaratıcı olmak 

için uğraşmadıkları görülmüştür. 

 

Ders bitiminde geleceğe yönelik gerçek koşul tümcelerinin öğrencilerle birlikte üç 

boyutlu pasta grafiği oluşturulmuş öğrencilerin bu grafiklerden yarar sağladıklarına 

tanık olunmuştur. 

 

Kiplerin olasılık anlamının yanında kullanıldığı bağlama göre Modals of necessity 

and prohibition in the present “gereklilik ve yasaklama” da bildirebileceği farklı 

kullanımlarını da öğretmek hedeflenmiştir. Bunun için kişisel gelişim kitaplarından 

alınmış okuma parçaları ve “Güzin Abla”ya yazılmış mektuplar ve cevaplar ile 

anlama odaklanarak başlanmıştır. Yine anlam odaklı olarak bir anketteki ifadelere 

katılıp katılmadıkları ile ilgili konuşmaları beklenmiştir.  

 

Kullanım boyutuna odaklanmak için herkesin bir sorununu yazmaları istenmiş ve 

yazılanlar toplanmış, ardından üçer kişilik gruplara rastgele bir sorun verildikten 

sonra öğüt yazmaları istenmiştir.  

 57



 

Anlama odaklanmak için yabancı dil öğrenmede en iyi yolun ne olduğuna ilişkin bir 

okuma parçası kullanılmış, sonra da kullanım boyutuna odaklanmak için 

öğrencilerden yabancı dil öğrenmeye ilişkin önerilerde bulunmaları istenmiştir.  

 

Öğüt verirken, yasaklama getirirken ya da öneride bulunurken kiplerin farklı 

anlamlara geldiğini gösteren bir kullanım etkinliği olarak, öğrencilere verilen 

sorunlara olası öneriler getirip en son hangisinde karar kıldıklarını gösterir biçimde 

farklı farklı kipler kullanmalarını sağlayacak bir grup çalışması yaptırılmıştır. Bu son 

etkinlik ile öğrencilerin kiplerdeki anlam farklılıklarını kullanım boyutunda 

görmeleri sağlanmıştır. Bu aşamadan sonra öğrencilerle birlikte pasta grafiği 

oluşturulmuş ve kiplerin verdiği anlam faklılıklarına ilişkin farkındalık geliştirmeleri 

gerçekleştirilebilmiştir. 

 

Bir önceki aşamada “could” ve “might” kiplerinin öneride bulunurken seçenek 

sunmadaki kullanımı öğrenildikten sonra Present unreal / second conditionals “Şu 

an için gerçek dışı (varsayımsal) koşul tümcelerini” yapısını öğrenmeye hazır 

oldukları düşünülmüştür.  

 

Anlam boyutundan yola çıkılarak vahşi doğada hayatta kalıp kalamayacaklarını 

gösteren bir anket ve dinleme parçası ile başlanarak öğrencilerin varsayımsal koşul 

tümceleri ile ilk kez karşılaştıklarında tümcelerin ne anlama geldiğini anlayıp 

anlayamayacakları gözlemlenmek istenmiştir. Anlam boyutunda bir sorun 

yaşanmadığı görülmüştür. Daha sonra yine anlama odaklı biçimde “Are you really 
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honest?” anketi yaptırılmış ve böylelikle koşul tümcelerinin bu türünde girdi 

sağlanmıştır.   

 

Biçim boyutuna odaklanmanın zamanının geldiği düşüncesiyle öğretmenin kendi 

hayatıyla ilgili gerçeklerden yola çıkarak varsayımsal koşul tümceleri oluşturulup 

biçimsel özelliklere dikkat çekilmiştir. Örnek: “I live far away from the school, so I 

have to get up early. If I din’t live far from the school, I wouldn’t have to get up 

early.”. Öğrencilerin neden geçmiş zaman kullanıldığını sormaları üzerine, 

gerçeklerle ilgili tümceleri kurarken geniş zamanın kullanıldığını hatırlatarak, burada 

kurulan tümcelerin gerçekle bir ilgisi olmadığından geçmiş zamanın kullanıldığı 

belirtilmiştir. Geçmiş zamanın, şimdiki zamandan uzak oluşu gibi, gerçeklerden 

uzaklık anlamı da kattığı belirtilmiştir. Bu tümcelerde ise anlamın şu an için gerçek 

olmayan şeyler olduğu, geçmişle bir ilgisi olmadığı vurgulanmıştır. Bunu 

somutlaştırmak için “What would you be if you were an animal? If I were an animal, 

I would be a bird.” Sorusu sorularak öğrencilerden yanıtlamaları beklenmiştir. 

Burada geçmiş zaman kullanılmasının nedeni de gerçekte hayvan olmak gibi bir 

şansımızın olmadığı, yalnızca hayal kurmakta olduğumuz belirtilerek açıklanmıştır. 

Benzer bir konuşma etkiliği olan “How would your life be different?” sorularıyla 

öğrencilerin kullanımları gözlemlenmiştir. 

 

Biçim ve anlam boyutlarına odaklı çalışma kâğıtlarından sonra kullanım ve biçim 

odaklı “snakes and ladders” oyunu oynanmıştır. Oyunda verilen gerçek durumlara 

karşılık aksi gerçek olsaydı ne olurdu sorusunu yanıtlar biçimde şu an için hem 

anlamlı hem de biçimsel olarak doğru varsayımsal koşul tümceleri kurmaları 
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gerekmektedir. Kurulan tümcelerin bir kısmı hem anlam hem de biçim bakımından 

kabul edilebilirdi bu nedenle oyun tahmin edilenden daha uzun sürdü. 

 

Daha sonra konuşma etkinliği olarak kendilerini bir hayvan olarak hayal etmeleri ve 

gerekçelerini bildirmeleri gerekmiştir. Bunun için beşerli gruplar oluşturduktan sonra 

iki kişiden biri seçtiği karttaki hayvanın yerinde olsaydı ne yapabileceğini, diğeri ise 

neden o hayvanın yerinde olmak istemediğini anlatan koşul tümcelerini kurduktan 

sonra diğer üç kişi hangisinin yanıtını beğendiklerini belirtip kazananı 

belirlemişlerdir. Daha sonra grup içinde roller değiştirildi. Bu etkinlikle biçim ve 

kullanım boyutları pekiştirilmiş oldu. 

 

Tüm Fiziksel Tepki Yöntemine göre hazırlanmış bir etkinlikle sandalyelerle oyun 

oynayarak “Anyone who would fill their house with pets if they had the chance, 

move four to the left!” şeklinde koşullanmalara göre yer değiştirmeleri sağlanırken, 

hedef yapıyı anlamlandırmaları da sağlanmıştır.  

 

Yine hayal güçlerini kullanarak düşünmelerini ve biçimsel olarak doğru koşul 

tümceleri kurmalarını sağlamak için “what if we had two more eyes on the back of 

our heads?” sorusu sorulmuş ve üretimleri gözlemlenmiştir. İçlerinden en ilginç olan 

tümce seçilmiştir. Üretimleri kabul edilebilir düzeyde olmuştur.  

 

Daha sonra biçim ve anlam odaklı olarak “what would you do, if you won some 

money?” sorusunun yanıtı istendikten sonra ilgili metin okunmuş ve kavramaları 

kontrol edilmiştir.  
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Son olarak kullanım odaklı daha hareketli yarışma şeklinde etkinlikler yer almıştır. 

İlginç koşul tümceleri oluşturup koşul ve sonuç tümcelerini birbirinden ayırdıktan 

sonra diğer grupların eşleştirmesini beklemek, sınıfı ikiye bölüp bir gruba koşul, 

diğer gruba da sonuç tümceleri yazdırıp, iki torbada topladıktan sonra rastgele iki 

tümce çekip koşul ve sonuç ilişkisini okuyup eğlenmek, öğrencilerin üretim 

alıştırmalarını hızlanarak yapmalarını sağlayan etkinliklerdendi. Bununla beraber, 

zincirleme biçimde koşul tümcelerinin birbirini izlediği etkinliği gerçekleştirmede 

başarılı olamadılar. Artık alışmış oldukları “Stairs and slides” oyununda ise edimleri 

tatmin ediciydi. Derslerde biçimsel olarak gereksinim duydukları zamanlarda 

hatırlatmalarda bulunulmasına rağmen pasta grafiğinde hedef yapının üç boyutu da 

yeniden incelendi. 

 

Koşul tümcelerinin sonuncusu olan “geçmişe yönelik varsayımsal koşul 

tümcelerinden” (past unreal conditionals) yapınsın öğretmeden önce Modal verbs in 

the past “geçmişe yönelik kipleri” öğrenmeleri gerekmiştir. Kipleri hatırlatmak ve 

şu andaki ve gelecekteki kullanımlarıyla geçmişe yönelik kullanımlarının farkına 

varmalarını sağlamak için kayıp bir çantadan çıkan eşyalara göre sahibiyle ilgili, 

gelecekte yapmayı planladıklarıyla ilgili ve son olarak da geçmiş eylemleriyle ilgili 

akıl yürütmeleri istendi. Geçmiş eylemleri ile ilgili tahminler için kiplerin biçimsel 

farklılıkları aktarıldıktan sonra doğru bir biçimde kullanabildikleri görülmüştür. Bu 

etkinliğin devamında ise üçlü gruplar halinde bir çantanın içini çeşitli nesnelerle 

doldurmaları böylece kayıp bir çanta yaratmaları ve sınıfa getirip diğer gruplarla 
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değişerek egzersiz yapmaları sağlanmıştır. Alıştırma amacıyla markette alışveriş 

yapan birisinin aldıklarına göre tahminlerde bulunmaları da önerilmiştir.  

 

Bundan başka dedektif rollerine girip verilen delillere göre geçmişte neler olmuş 

olabileceğinin tahminlerinde bulunurken öğrencilerin üç boyutta da bilgilenmiş 

oldukları görülmüştür.  

 

Ayrıca geçmişte yapılmamış eylemlerle ilgili ya da kaçırılmış fırsatlarla ilgili 

kullanılabilecek kipler için durumlar sunulmuştur. Son olarak kiplerin geçmişteki 

kullanımlarını, biçimlerini ve anlamlarını pasta grafiğinde görmeleri sağlanmıştır.  

 

Geçmişe yönelik kipler de öğrenildikten sonra Past unreal / Third conditionals 

“Geçmişe yönelik gerçek dışı (varsayımsal) koşul tümcelerini” öğrenmeye hazır 

oldukları düşünülmüştür. Varsayımsal koşul tümcelerinin içinde bulunulan andaki 

kullanımını öğrenmiş oldukları için koşul tümcelerinin bu türünün anlam boyutunda 

fazla zorlanmayacakları düşüncesiyle anlam boyutundan yola çıkarak biçim 

boyutuna geçiş yapmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda resimler aracılığıyla bir öykü 

anlatılmış ve biçim boyutuna odaklanmadan öyküyü anlayıp anlayamadıklarını 

gösteren sorular sorulmuştur. Bu sorulardan sonra öyküye göre verilen örneğe göre 

koşul tümceleri oluşturmaları istenmiştir. Bunun için öğrencilere istedikleri zaman 

biçim boyutuyla ilgili bilgi verilmiştir.  

 

Anlam ve biçim boyutları için çalışma kağıtları ve gerçekleşmek üzereyken olumsuz 

koşullar nedeniyle gerçekleşemeyen öyküler kullanılmıştır. Daha sonra kullanım 
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boyutu için öğrencilerin, kendi yaşantılarından kaçırılmış ya da ucuz atlatılmış 

durumlara örnek vermeleri istenmiş, üretimleri gözlemlenmiş ve öğrenmiş oldukları 

düşünülmüştür.  

 

Son olarak da öğrencilerin, hem biçim ve anlam hem de kullanım boyutlarında 

bilgilenmiş oldukları gösterecek olan “pick my good deed” oyunuyla verilen 

durumlara uygun geçmişe yönelik koşul tümceleri oluşturmaları beklenmiştir. Zaman 

zaman biçimsel yanlışlar yaptıkları fakat arkadaşlarının itirazlarıyla yanlışlarını 

düzelttikleri görülmüştür. Bu etkinlikten sonra pasta grafiğini öğrencilerin 

oluşturmaları istenmiştir. Söylemlerinden üç boyutunda da farkındalık oluştuğu 

görülmüş, yalnızca İngilizce tümcelere dönüştürmede yardım edilmiştir.  

 

Conditionals türlerinden sonra öğrenmekte zorlanmayacakları düşünüldüğü için ve 

Conditionals yapısıyla bağlantılı olması nedeniyle Wish clauses “dilek / istek 

tümceleri” yapısını öğretmek hedeflenmiştir. Bunun için hayal kurmakta olan bir 

resimden yola çıkılmış ve örnek verilerek “where do you wish to be now?” sorusunu 

yanıtlamaları beklenmiştir. Biçim boyutunda sorun yaşadıkları görülünce verilen 

örnekte kullanılan geçmiş zamana dikkatleri çekilmiştir.  

 

Daha sonra verilen resimdeki adamın aklından geçen dilekler üzerinde biçim ve 

anlam boyutlarına odaklanılmış, “hopes” ve “wishes” arasındaki biçim, anlam ve 

kullanım farkına değinilmiştir. Çalışma kağıtları ile alıştırma yapılmıştır. Verilen 

anahtar sözcüklerle diyaloglar oluşturmaları gözlemlenmiştir. Kendi isteklerini, 

dileklerini dile getirmeleri istenmiş ve kullanımlarının tatmin edici olduğu 
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görülmüştür. Son olarak da çoğunu öğrencilerin oluşturduğu pasta grafiği 

incelenerek bir bakıma konu özetlenmiştir.  

 

Üç boyutlu çerçevede hazırlanan ders içeriğinin son aşamasında içinde bulunulan an 

için dilekleri ve hayalleri bildiren dilek tümcelerinin devamı niteliğinde Wishes and 

regrets about the past “geçmişe dönük pişmanlıkları bildiren dilek tümceleri” 

yapısını öğretmek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda anlam boyutu ile biçim boyutu 

arasında bir köprü kurmak için okuma metni kullanılmış ve sorulardan 

yararlanılmıştır. Öğrencilerden bu tümcelerin, şimdiye kadar öğrenmiş oldukları 

dilek tümcelerinden ne gibi farklılıkları olduğunu söylemeleri istenmiştir. Biçim 

boyutundaki farklılığın anlamla olan ilişkisi vurgulandıktan sonra verilen durumlara 

göre pişmanlık bildiren tümceleri kullanmaları beklenmiş, zaman zaman biçimsel 

açıdan yardım edilmiştir. Biçimsel boyutta sorun kalmayıncaya kadar alıştırma 

yapmaya devam edilmiştir.  

 

Anlam ve kullanım boyutları için de gerçekleşmek üzereyken gerçekleşemeyen 

öykülerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin kendi yaşantılarındaki pişmanlıkları dile 

getirip getirememeleri gözlemlenmiştir. Üç boyuta ilişkin bilginin edinildiğini 

gösterecek olan “wish race” oyunu oynanmış ve kullanımlarını iyi derecede olduğu 

görülmüştür. Bununla beraber, öğrenciler çeşitli çalışma kağıtlarıyla 

desteklenmişlerdir. Son olarak da hem dilek hem de pişmanlık bildiren tümcelerin 

pasta grafiği oluşturularak öğretim süreci noktalanmıştır.  

 

Öğretim sürecinin sonunda şu sonuçlara varılmıştır:  
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• Planlanan çalışmaların birkaç eksiklik dışında tamamı gerçekleştirilmiştir. 

• Uyarlanmış ve geliştirilmiş araçların öğretebilme ve güdüleyebilme gücü 

gözlemlenmiştir. 

• Öğrencilerin edimlerinden çoğunun hedef yapıları öğrenmiş oldukları 

düşünülmüştür.  

• Ancak öğrencilerin bir süre daha kullanım uygulamalarında bulunmaya 

gereksinimleri olduğu görülmüştür. 

• Pasta grafiklerinin öğrenciler için çok önemli birer başvuru kaynağı haline 

geldiği görülmüştür. 

 

 

3.4.1.1. Koşul Tümcelerinin, Kiplerin ve Dilek / İstek Tümcelerinin 

Üç Boyutlu Pasta Grafikleri 
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Şekil 2. THE PIE GRAPH OF FACTUAL (ZERO) CONDITIONALS 

 
 

FORM MEANING 
If…Present Simple…., This form expresses general 

truth, factual conditions, 
habitual relationships. 

(if clause) 
Present Simple / imperatives….. 

(main clause) 
 

• You can change the order 
of the clauses. 

• When  if cluase comes the 
second, there is no coma 
between the clauses. 

• If = when(ever) 

USE 
• This form is used to 

talk about what you 
normally do or should 
do in the given 
situations. 

 
• It is also used to talk 

about things that are 
always true.  
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Şekil 3. THE PIE GRAPH OF MODALS OF CERTAINTY, POSSIBILITY AND 
PROBABILITYWITH A PRESENT OR FUTURE MEANING 

   

FORM MEANING 
• Modals have only one 

form, they don’t take “-s” 
• “May, might or could” 

have a meaning of less 
than 50% possibility.  

• Modal verbs come before 
the base form of the verbs 

• When used to make 
inferences, they express 
one of the several 
possibilities 

 
May (not)  / might (not) /could 
(not)  + base form of the verbs • “Couldn’t” expresses 

very strong certainty  
(99% certainty) 

 
“Could” and “couldn’t” have totally 
different meanings  
 
 
 
 

USE 
• These modal verbs express 

very weak certainty for 
future or present 
possibility.  

• You aren’t very certain if 
something is possible. 

• “may” shows you are a 
little more certain 
compared to the usage of 
“might” or “could”. 

• “Couldn’t” means you 
believe something is 
strongly impossible. 
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FORM MEANING 
Must / will / can + base form of the 
verbs 

• “Must”  and “can” express 
90% certainty. 

 • “will” also expresses high  
future possibility. Can’t / couldn’t + base form of the 

verbs • “Can’t” or “couldn’t” 
express very strong 
certainty. 

 

• “mustn’t” isn’t used to 
express certainty or 
probability for 
impossibility,  it is used for 
prohibition.” For 
impossibility “can’t” or 
“couldn’t” is used. 

 
 

USE 
• “Must” is used when there 

is no other possible 
conclusion from the 
evidence. 

• “Can” is also used for 
logical inferences with a 
little less certainty than 
“must”. 

• “Can’t” or “couldn’t” is 
used when something is 
impossible or something 
isn’t a logical conclusion. 

• “will” is used to express 
future plans and 
predictions.  
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Şekil 4. THE PIE GRAPH OF FUTURE REAL (FIRST) CONDITIONALS 

 

FORM MEANING 
If/When…Present Simple…., This form expresses possible 

situations and shows what you 
think will happen in these 
situations.  

(if clause) 
 Simple Future/modals of certainy, 

possibility or probability / 
imperatives….. 
(main clause) 

• Simple future tense or 
modal verbs aren’t used in 
“if clause”. 

• You can change the order 
of the clauses. 

• When  if cluase comes the 
second, there is no coma 
between the clauses. 

• If = when(ever) 

USE 
• This structure is used to 

describe what you will do 
in a specific condition in 
the future. 

• It is different from real  
conditional forms because 
unlike the present or past, 
you do not know what will 
happen in the future. 
Although this form is 
called “real” you are 
imagining or guessing 
about the future. It is called 
“real” because it is still 
possible that the action 
might occur in the future. 
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Şekil 5. THE PIE GRAPH OF MODALS OF NECESSITY AND PROHIBITION IN 

THE PRESENT 

 

FORM MEANING 
Should (not) /ought (not) to , could / 
might , must (not), can , have to ,  
don’t have to, had better + base for 
m of the verbs.  

• “should /ought to” is politer 
than “had better” 

• “could /might” expresses advice 
but not as strong as “should” 

• “can” expresses something is 
permitted. 

• “have to” expresses necessary, 
obligatory things strongly 
required often by law. 

• “Don’t have to” shows 
somthing is permitted. 

• “must” shows something is very 
important. 

• “mustn’t” shows sth is  
absolutely prohibited. 

USE 
• “should” is used to express 

your opinions about what you 
think is right or wrong. 

• “could /might” is used to 
express many different 
possibilities or choices 
without saying which one is 
best. It doesn’t show you think 
that sth is a good idea or right 
think to do. 

• “had better” often shows sth is 
urgent where you have a 
power or authority. It  sounds 
like a commad or order. 

• “don’t have to” and “mustn’t” 
are totally different. First one 
shows sth is permitted but not 
necessary. You can do it if 
you want to but you needn’t. 
Second one shows sth is 
certainly prohibited. 

 70



Şekil 6. THE PIE GRAPH OF PRESENT UNREAL (SECOND) CONDITIONALS 

 

FORM MEANING 
If…Past Simple…., • This form expresses 

what you would 
generallly do in 
imaginary situations. 

(if clause) 
….would /could/might + base form 

of the verbs….. 
(main clause) • “Would” is used in  the 

main clause to show 
the most probable 
result of the ‘if cluse’.  

 
• You should use “were” for 

singular subjects in formal 
English. “was” is often 
used in informal situations.  

• “Might” is used in te 
main clause to show 
other possibilities 
(results) of the ‘if 
clause’.  

• You can change the order 
of the clauses. 

• When  if cluase comes the 
second, there is no coma 
between the clauses. 

• When you use “might” 
you are less sure 
/ceratin of the result. 

USE 
• This structure is used 

to talk about an 
imaginary situation in 
the present or future. 
This isn’t a real 
situation but you are 
picturing it in your 
mind.  

• To express this we use 
“were” for the verb “to 
be” and Simple Past 
Tense for the other 
verbs.  

 
• It is used when a 

speaker needs to 
emphasize that sth is 
impossible. 
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Şekil 7. THE PIE GRAPH OF  MODAL VERBS IN THE PAST 

 

FORM MEANING 
Should have , would have, could 

have, might have, must have, can’t 
have + past participle form of the 

verbs. 

• “Would have” means 
high probability 

• “Could have” means 
capable of happening 

• “Might have”means a 
chance of happening 

• “Must have” means 
you are almost certain 

• “ Can’t have” means 
impossibility  

• “Should have with 2nd 
and 3rd person implies 
criticism, with 1st 
person expresses regret 

USE 
“Would have/ could have 
/might have” show diferent 
degrees of the result, express 
imaginary results of conditions 
that didn’t happen (unreal 
conditions). 
Without if clause they exppress 
a missed opportunity or 
rejection of one option for 
another. 
“Should have/could have/ might 
have” express irritation, anger, 
reproaching in certain contexts. 
They are used to show someone 
has shown a lack of 
thoughtfullness or courtesy. 
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Şekil 8. THE PIE GRAPH OF PAST UNREAL (THIRD) CONDITIONALS 

 

FORM MEANING 
If…Past Perfect Tense…., • Unreal statements 

imply that the opposite 
situation is actually 
true. This form 
describes conditions 
that aren’t true or are 
impossible. It’s not 
possible for these 
situations to happen 
because they refer to 
past. We know that it’s 
impossible to change 
the past, but we often 
think about how things 
might have been 
different in the past. 

(if clause) 
….would have/could have/might 

have + past participle form of 
verbs….. 

(main clause) 
 

• You can change the order 
of the clauses. 

• When  if cluase comes the 
second, there is no coma 
between the clauses. 

 

USE 
• This structure is used 

to talk about imaginary 
situations in the past. 
Yıu can describe what 
you would have done 
differently or how 
something could have 
happened differently if 
circumstances had 
been different.  
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Şekil 9. THE PIE GRAPH OF WISH CLAUSES 

 

FORM MEANING 
• ...wish....would /could + base 

form of the verb 
• First form expresses a wish 

about the future 
• ...wish...simple past tense... • Second form expresses a 

wish about the present 
when we imagine a present 
situation being different. 

• Wish = If only 

 
“wish” is used when you want 
reality to be different, to be 
exactly the opposite.   

USE 
• We use hypothetical 

statements with “wish” to 
talk about situations 
/wishes that are not true or 
not likely to happen in the 
present and future. 

• When you want something 
to happen or someone else 
to do something, “would” 
is used. 
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Şekil 10. THE PIE GRAPH OF WISH and REGRET CLAUSES 

 
 

FORM MEANING 
• ...wish....would /could + base 

form of the verb 
• First form expresses a wish 

about the future 
• ...wish...simple past tense... • Second form expresses a 

wish about the present 
when we imagine a present 
situation being different. 

• ...wish...past perfect tense...  

• Third form expresses a 
regret about the past 

 
“wish” is used when you want 
reality to be different, to be 
exactly the opposite.   

USE 
• We use hypothetical 

statements with “wish” to 
talk about situations 
/wishes that are not true or 
not likely to happen in the 
present and future. 

• When you want something 
to happen or someone else 
to do something, “would” 
is used. 

• We use hypothetical 
statements with “wish” to 
talk about situations that 
you regret doing or not 
doing something in the 
past. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

 

4.1 NİCEL BULGULAR 

Çalışmanın nicel verileri istatistiksel tekniklerden yararlanılarak çözümlenmiştir. 

    4.1.1 Öntest ve Sontest Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
 
TOPLAM PUAN 
 
Tablo 2: Öntest toplam ve sontest toplam puan için ikili T-Testi 
 

       

Örnek 
Büyüklüğü 

Ortalama Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart 
Hatası 

Ön Test Toplam 15 39,52 9,93 2,56 
Son Test Toplam 15 59,68 11,33 2,92 
Fark                                  15 -20,17 4,28 1,1 
     
% 95 Güvenirlilik 
Seviyesiyle Ortalamaların 
Farkı : 

(-22,54; -
17,80)    

     

Ortalamaların Farkı için T-
Test = 0 (karşı <> 0)    : 

T-Değer = -
18,26 

P-Değer = 
0,000   

 
Bir grup üzerinde oluşan etkiyi (önce-sonra) karşılaştırmak için ikili T-testi 

yapılmıştır. 

İkili t-testi sonucu p değeri 0,05 den küçüktür. Bundan dolayı Ho eşitlik varsayımı 

reddedilebilir. Ayrıca boxplot grafiğine de bakıldığında iki grup arasında fark olduğu 

görülebilmektedir. Sonuç olarak, grup üzerinde yapılan uygulamanın toplam puanlar 

için fark oluşturduğunu söylemek olasıdır. 
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Şekil 11. Öntest ve sontest toplam puanlarının boxplot grafiği 
 

 
 
Şekil 12. Öntest ve sontest toplam puanlarının I-MR grafiği 
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Kontrol limitleri dışında nokta olmaması, toplam puanın yeni sürecinin düzgün 

olduğunu göstermektedir. 

 
 
KONUŞMA 
 
 
Tablo 3: Öntest konuşma bölümü ve sontest konuşma bölümü için ikili T-Testi 
 
 

       

Örnek 
Büyüklüğü 

Ortalama Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart 
Hatası 

Ön Test Konuşma   15 5,72 4,04 1,04 
Son Test Konuşma   15 12,39 4,55 1,18 
Fark                                  15 -6,67 4,15 1,07 
     
% 95 Güvenirlilik Seviyesiyle 
Ortalamaların Farkı   (-8,97; -4,37)    
     

Ortalamaların Farkı için T-
Test = 0 (karşı <> 0)    : 

T-Değer = -
6,22 

P-Değer = 
0,000   

 
Bir grup üzerinde oluşan etkiyi (önce-sonra) karşılaştırmak için İkili T-testi 

yapılmıştır. 

İkili t-testi sonucu p değeri 0,05 den küçüktür. Bundan dolayı Ho eşitlik varsayımı 

reddedilebilir. Ayrıca boxplot grafiğine de bakıldığında iki grup arasında fark olduğu 

görülebilmektedir. Sonuç olarak, grup üzerinde yapılan uygulamanın konuşma 

becerisi için fark oluşturduğunu söylemek olasıdır. 
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Şekil 13. Öntest ve sontest konuşma bölümünün boxplot grafiği 
 

 
 
Şekil 14. Öntest ve sontest konuşma bölümünün I-MR grafiği 
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Kontrol limitleri dışında nokta olmaması yeni konuşma sürecinin düzgün olduğunu 

göstermektedir. 

 
DİNLEME 
 
 
 Tablo 4: Öntest dinleme bölümü ve sontest dinleme bölümü için ikili T-Testi 
 
 

       

Örnek 
Büyüklüğü 

Ortalama Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart 
Hatası 

Ön Test Dinleme 15 10,933 1,223 0,316 
Son Test Dinleme 15 15,2 2,455 0,634 
Fark                                  15 -4,267 2,404 0,621 
     
% 95 Güvenirlilik Seviyesiyle 
Ortalamaların Farkı : 

(-5,598; -
2,935)    

     
Ortalamaların Farkı için T-
Test = 0 (karşı <> 0)    : 

T-Değer = -
6,87 

P-Değer = 
0,000   

 
Bir grup üzerinde oluşan etkiyi (önce-sonra) karşılaştırmak için İkili T-testi 

yapılmıştır. 

İkili t-testi sonucu p değeri 0,05 den küçüktür. Bundan dolayı Ho eşitlik varsayımı 

reddedilebilir. Ayrıca boxplot grafiğine de bakıldığında iki grup arasında fark olduğu 

görülebilmektedir. Sonuç olarak, grup üzerinde yapılan uygulamanın dinleme 

becerisi için fark oluşturduğu söylenebilir. 
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Şekil 15. Öntest ve sontest dinleme bölümünün boxplot grafiği 
 

 
 
Şekil 16. Öntest ve sontest dinleme bölümünün I-MR grafiği 
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Kontrol limitleri dışında nokta olmaması yeni dinleme sürecinin düzgün olduğunu 

göstermektedir. 

 

 
YAZMA 
 
 
Tablo 5: Öntest yazma bölümü ve sontest yazma bölümü için ikili T-Testi 
 
 

       

Örnek 
Büyüklüğü 

Ortalama Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart 
Hatası 

Ön Test Yazma 15 9,53 5,03 1,3 
Son Test Yazma 15 13,87 3,45 0,89 
Fark                                  15 -4,333 0,3802 0,982 
     
% 95 Güvenirlilik Seviyesiyle 
Ortalamaların Farkı : 

(-6,439; -
2,228)    

     
Ortalamaların Farkı için T-Test = 
0 (karşı <> 0)    : 

T-Değer = -
4,41 

P-Değer = 
0,001   

 
Bir grup üzerinde oluşan etkiyi (önce-sonra) karşılaştırmak için İkili T-testi 

yapılmıştır. 

İkili t-testi sonucu p değeri 0,05 den küçüktür. Bundan dolayı Ho eşitlik varsayımı 

reddedilebilir. Ayrıca boxplot grafiğine de bakıldığında iki grup arasında fark olduğu 

görülebilmektedir. Sonuç olarak, grup üzerinde yapılan uygulamanın yazma 

becerisinde fark oluşturduğunu söylemek olasıdır. 
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Şekil 17. Öntest ve sontest yazma bölümünün boxplot grafiği 
 

 
 
Şekil 18. Öntest ve sontest yazma bölümünün I-MR grafiği 
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Kontrol limitleri dışında nokta olmaması yeni yazma sürecinin düzgün olduğunu 

göstermektedir. 

 

OKUMA 
 
Tablo 6: Öntest okuma bölümü ve sontest okuma bölümü için ikili T-Testi 

 
 

       

Örnek 
Büyüklüğü 

Ortalama Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart 
Hatası 

Ön Test Okuma 15 13,327 3,751 0,969 
Son Test Okuma 15 18,225 3,221 0,832 
Fark                                  15 -4,899 2,315 0,598 
     
% 95 Güvenirlilik 
Seviyesiyle 
Ortalamaların Farkı :  (-6,181; -3,617)    
     
Ortalamaların Farkı için 
T-Test = 0 (karşı <> 0)    
: T-Değer = -8,20

P-Değer = 
0,000   

 
Bir grup üzerinde oluşan etkiyi (önce-sonra) karşılaştırmak için İkili T-testi 

yapılmıştır. 

İkili t-testi sonucu p değeri 0,05 den küçüktür. Bundan dolayı Ho eşitlik varsayımı 

reddedilebilir. Ayrıca boxplot grafiğine de bakıldığında gruplar arasında fark olduğu 

görülebilmektedir. Sonuç olarak yapılan uygulamanın farka neden olduğu 

söylenebilir. 
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Şekil 19. Öntest ve sontest okuma bölümünün boxplot grafiği 
 

 
 
Şekil 20. Öntest ve sontest okuma bölümünün I-MR grafiği 
 

 
 
Kontrol limitleri dışında nokta olmaması yeni okuma sürecinin düzgün olduğunu 

göstermektedir. 
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4.2 NİTEL BULGULAR 
 
Çalışmanın nitel verileri betimsel çözümleme yapılarak değerlendirilmiştir. 
 
 
4.2.1 Öğretmen ve Öğrenci Güncelerinin Değerlendirilmesi 
 
 
Üç boyutlu dilbilgisi öğretiminin etkisinin gözlemlenmek istendiği bu çalışmada elde 

edilen sonuç kadar öğretim süreci de önem taşımaktadır. Bu nedenle nitel veri 

toplama araçlarından günce yazma ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. 

 

Derslerin bitiminde öğretmen ve öğrenci tarafından yazılan güncelerden hedef 

yapıların üç boyutu için planlanmış etkinliklerin amacına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin 

bilgiler edinilmiştir. 

 

Günce yazdırılmasının bir diğer nedeni de bir eylem araştırması da olan bu 

çalışmada, geliştirilmiş ve uyarlanmış olan araçların öğretme gücünü 

değerlendirebilmektir; çünkü araçları kullanım sonrasında değerlendirmenin bir yolu 

da günce yazdırmaktır (Peçenek, 2005).  

 

Öğretmen ve öğrenci günceleri konulara göre özet bulgular biçiminde sunulmuştur. 

 

4.2.1.1 Gerçek Koşul Tümceleri 

Factual (zero) conditionals ile ilgili öğretmen güncesi incelendiğinde; 

Alınan notlarda, koşul tümcelerinin bu türünün biçim boyutunda ciddi bir sorun 

yaşanması beklenmediğinden ders içeriğinin alıştırma ve üretim ağırlıklı hazırlandığı 

 86



görülmektedir. Yalnızca geniş zamanın kullanımını hatırlatmak gerekmiştir. Hedef 

yapıyı anlamada öğrencilerin fazla zorluk çekmedikleri belirtilmiştir. Batıl 

inançlardan örneklerin öğrencilerin hoşlarına gittiği, ancak öğrencilerin başka 

örnekler vermekte ve İngilizce konuşmakta çok hevesli olmadıkları ve zaman zaman 

ilgilerini kaybettikleri not düşülmüştür. Üç boyutun gösterildiği pasta grafiğinin 

öğrencilerin farkındalık geliştirmelerini sağladığı, bu grafikle öğrencilerin kuralları 

ve nedenlerini açıkça gördükleri belirtilmiştir.  

 

Öğrenci günceleri incelendiğinde; 

Öğrencilerin kendilerinden söz etmekten hoşlandıkları görülmektedir. Öğrenciler, 

Factual (zero) conditionals yapısını kolay bulduklarını belirtmişlerdir. Bazı 

öğrencilerin ise dersin çok dolu geçmesinden yakındıkları görülmüştür. Çoğu 

öğrencinin, öğretmen tahtaya pasta grafiğini çizerken koşul tümcelerin daha iyi 

anladıklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Birkaç öğrenci de pasta grafiği ile 

bilgilerinin sağlamasını yaptığını belirtmiştir. 

 

Bu veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasında ve 

bilgilerinin somutlaştırılmasında üç boyutlu pasta grafiklerinin olumlu etkisi olduğu 

görülmektedir. Üç boyutlu dilbilgisi öğretimi modeline göre öğretmenin, 

öğrenilmesinde güçlük çekilebilecek boyutu tahmin edip ders içeriği hazırlaması 

gerekmektedir. Buna göre öğretmenin anlam ve kullanım boyutları için hazırladığı 

etkinliklerin hedefine ulaştığı söylenebilir.  

 

 

 87



 

4.2.1.2 Şu ana ve geleceğe yönelik kesinlik ve olasılık anlamı taşıyan kipler  

Modal verbs of certainty, possibilty and probability with a meaning for the present 

and future yapısının öğretilmesine öğretmen güncesine göre; 

Anlam boyutundan çıkmanın, biçim boyutuna geçmek için öğrencileri hazırladığı 

belirtilmiştir. Gösterilen resimlerle ilgili tahminlerde bulunmak için öğrencilerin 

derecelerine göre kipleri bilmelerinin gerektiği, bu nedenle biçimsel açıklamalar 

yapıldığı not düşülmüştür. Biçim ve anlam boyutunun içi doldurulduktan sonra 

öğrencilerin bağlama uygun biçimi seçebildikleri belirtilmiştir. Tahminlerde 

bulunurken edimlerinin yeterli olarak kabul edilebileceği, ara ara anlam ve 

kullanımla ilgili hatırlatmalar yapıldığı, bunun yalnızca dilbilgisel doğruluk için 

değil iletişim açısından da doğru kullanıma ulaşmak için gerekli olduğu belirtilmiştir. 

Öğrencilerin kipleri kullanmayı öğrenmiş olduklarının, fakat akıcılık kazanılması 

için biraz daha zamana gereksinim duyulduğunun düşünüldüğü belirtilmiştir. 

 

Öğrenci güncelerine göre; 

Öğrencilerin etkinlik gereği falcı rolü yapmaktan hoşlandıkları anlaşılmıştır. Bu 

nedenle bu etkinliğin dilbilgisel ve iletişimsel edince ulaşmada etkili olduğu kanısına 

varılmıştır. Öğrenciler derecelere göre kiplerin farkını anladıklarını belirtmişlerdir.  

 

Bu veriler ışığında üç boyutun her biri için etkinliklere gereksinim duyulduğu 

durumlarda anlam boyutunu öne çıkararak derse başlanmasının öğrenmeyi 

kolaylaştırdığı ve anlamlı hale getirdiği ileri sürülebilir. İkinci sırada biçim boyutuna 

odaklanarak, anlamı kavranmış hedef yapının biçimlendirilişinin bilinçli bir şekilde 
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farkına varılmasının sağlandığı söylenebilir. Bu aşamadan sonra öğrencilerden 

verilen bağlamlara göre hedef yapıyı hem anlamlı hem de doğru biçimde 

kullanmalarını beklemek olasıdır. Kullanım bilgilerinin otomatikleşmesi için biraz 

daha zamana gereksinim duyulması ise dilbilgisi öğreniminin doğal bir sürecidir.   

  

4.2.1.3 Geleceğe yönelik gerçek koşul tümceleri  

Future (first) conditionals yapısının öğretilmesiyle ilgili öğretmen güncesine göre; 

Anlam odaklı söz verme etkinliği öğrenciler için heyecan verici olmuştur. Etkinlik 

sırasında ellerinden geleni yaptıkları, yapıyı kullanırken ara sıra yanlışlar yaptıkları 

belirtilmiştir. Bu yanlışların o anda düzeltilmemiş, daha sonra tahtaya yazılarak 

öğrencilerin düzeltmeleri beklenmiştir; yanlışların birçoğunun öğrenciler tarafından 

düzeltildiği not düşülmüştür. “Dangerous results” etkinliğinin, yaratıcı düşünmeyi 

gerektirdiği için tam olarak gerçekleşemediği belirtilmiş, öğrencilerin istekli 

olmamalarının ise olumsuz bir etmen olduğu vurgulanmıştır. Aynı şekilde etkinliğin 

içeriğinde yer alan çizgi film kahramanlarını uyarmak görevi için çok çaba 

harcamamalarından yakınılmıştır. Öte yandan “What she’ll do if..?” etkinliğinde ise 

öğrencilerin koşul tümcelerinin bu türünü kullanabildikleri not düşülmüştür. Ayrıca 

Factual conditionals ile future conditionals yapılarını kullanım boyutu bakımından 

ayırmada ara sıra karar veremedikleri ara sıra da biçimsel zorluk çektikleri 

belirtilmiştir. Bu nedenle her iki koşul tümcesi tipinin de üç boyutlu grafiklerinin 

tahtaya yansıtıldığı eklenmiştir. Verilen resimlere göre gelecekle ilgili tahminde 

bulunmanın öğrencilerin hoşlarına gittiği belirtilmiş, hedef yapıyı kullanabilmeleri 

için öncelikle hangi kipin ne zaman kullanılacağını göstermek gerektiği eklenmiştir. 
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Daha sonraki alıştırmalarla ve iletişim etkinlikleriyle anlam ve kullanım boyutlarına 

odaklanılmıştır. Pasta grafiği ile son bir hatırlatma yapılmış olduğu belirtilmiştir. 

 

Öğrenci güncelerinden; 

Öğrencilerin koşul tümcelerini öğrendiklerini düşündükleri, batıl inançlarla ilgili 

etkinlikleri anlamlı buldukları, Promises etkinliğinde en etkileyici sözü vermek için 

yarışmaktan hoşlandıkları anlaşılmıştır. Öğrenciler, geleceğe ilişkin koşullanmaları 

oluşturabildiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler, ünlü çizgi film kahramanlarını 

uyarmak için uğraşmadıklarını; çünkü yorulmuş olduklarını, çalışma kağıtlarının 

fazla geldiğini vurgulamışlardır. Pasta grafiğine bakıp her şeyi anlayabileceklerini 

düşünenlere de rastlanmıştır. 

     

Veriler değerlendirildiğinde gelecekle ilgili koşul tümcelerini öğretmek için çeşitli 

etkinliklerle üç boyuta da odaklanıldığında öğrencilerin birçoğunun hedef yapıyı 

rahatlıkla kullanabilir hale gelecekleri düşünülmektedir. Pasta grafiğinin öğrenciler 

tarafından anlamlı bulunmaya başlandığı ve benzer yapıların grafiklerini 

karşılaştırmanın aradaki farkı anlamalarını sağladığı görülmektedir.  

 

4.2.1.4 Gereklilik ve yasaklama bildiren kipler 

Modals of necessity and prohibition yapısının öğretilmesi ile ilgili öğretmen 

güncesine göre; 

 “Should, have to, must” yapılarının akıcı kullanılabildiği, ancak biçim boyutunda 

yanlışlar yapıldığı not düşülmüştür. Yanlışların hemen düzeltilmediği, öğrencilerin 

bir süre sonra doğru kullanım edincine ulaşacakları belirtilmiş ve daha sonra çalışma 
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kağıtlarında öğrencilerin kipleri olması gerektiği gibi kullanmaya başladıklarının 

görüldüğü belirtilmiştir. Okuma parçaları aracılığıyla kiplerin biçim boyutuyla 

beraber anlam boyutuna da odaklanılmış olduğu vurgulanmıştır.“Must, should, have 

to” ile ilgili tahmin edildiği gibi herhangi bir sorun çıkmadığı; ancak öğrencilerin  

mustn’t ve don’t have to’nun kullanımının farklı olduğunu görmelerinin gerektiği 

belirtilmiştir. Bunun için bağlama göre ikisinden birinin seçilmesini isteyen 

alıştırmaların yararlı olduğu vurgulanmıştır. Pasta grafiğinin de öğrencilerin 

bilgilerini netleştirdiği belirtilmiştir. Öğrencilerin “should” kipini karşılarındakine 

öğüt verirken kullanmayı; “could” ve “might” kiplerini ise birden fazla seçilebilecek 

yol olduğunda kullanabileceklerini öğrendikleri ve genel olarak etkinliklerde 

öğrencilerin kipleri kullanımlarının orta derecede iyi olduğu bildirilmiştir. 

 

Öğrenci güncelerinden; 

Öğrencilerin okuma parçalarını sıkıcı, ancak yararlı buldukları, öğüt vermeyi 

öğrendikleri ve gerçek yaşamdan alınma sorunlarla başa çıkma yolları bulmak 

dışında dersi genel olarak sıkıcı buldukları anlaşılmıştır. Öğrenciler “don’t have to” 

ve “mustn’t” kiplerinin bambaşka anlamlar taşıdığını öğrendiklerini, “could” ve 

“might” kiplerini de seçenek sunma kullanımlarını öğrendiklerini bildirmişlerdir. 

Öğrenciler isim vermeden gerçekleştirilen sorunlar için öğüt verme etkinliğini 

beğendiklerini vurgulamışlardır. Pasta grafiğini büyük oranda kendilerinin 

oluşturduğunu belirtmişlerdir.  

 

Elde edilen verilere göre, kipler arasındaki anlam ve kullanım farkını görmek için 

anlam ve kullanım ağırlıklı etkinliklerin seçilmesinin doğru bir karar olduğunu 
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söylemek olasıdır. Bunun yanı sıra, biçim boyutunun kendiliğinden ya da var olan 

bilgilere göre kazanılabildiği ve öğrencilerin yanlışlarının düzeltilmediği halde 

kendilerinin daha sonraki kullanımlarında doğru biçime ulaştıkları görülmüştür. 

Pasta grafiğinin büyük bir kısmının öğrenciler tarafından oluşturulmasının, 

öğrencilerin hem hedef yapıyı öğrenmiş olduklarının hem de üç boyutlu grafiğin 

dilbilgisi derslerinin bir parçası haline geldiğinin göstergesi olduğu söylenebilir.       

 

4.2.1.5 Şu an için gerçek dışı (varsayımsal) koşul tümceleri  

Present unreal (second) conditionals yapısının öğretildiği derslere ait öğretmen 

güncesine göre; 

Second conditionals tümce yapısında, kullanılan zamanla verilen anlam arasında 

beklenen ilişkinin olmamasının, koşul tümcelerinin bu çeşidinin en karmaşık nokta 

olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle biçim boyutuna da odaklanmanın gerekli olduğu 

vurgulanmış, üç boyuta birden önem verildiği çeşitli etkinliklerle görülmüştür. 

Öğrencilerin kendileri ile ilgili verdikleri örneklerin, çalışma kağıtlarının, anket ve 

oyunların yararlı olduğu vurgulanmıştır. Yanlış yaptıklarında çok önemsenmediği; 

çünkü henüz yapıyı tam olarak içselleştirmedikleri belirtilmiştir. Öğrenciler hedef 

yapıyı kullanmak için birçok olanakları olduğu, ancak hala içinde bulunulan an için 

geçmiş zamanın neden kullanıldığını anlamakta güçlük çektikleri belirtilmiş, bu 

nedenle, sık sık biçimsel hatırlatmalar yapıldığı vurgulanmıştır. Anlamlı alıştırmalar 

yapıldığı, oyunla karışık iletişim etkinliklerinin yararlı olduğu bildirilmiştir. Gelecek 

zamanda koşullanmalarla arasındaki fark üzerinde durulduğu görülmüştür. Hayal 

gücü kullanımı gerektiren koşul zinciri etkinliğinin gerçekleştirilemediği; ama 

oyunların sevildiği belirtilmiştir.  
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Öğrenci güncelerinden; 

Öğrencilerin hayali durumlarla ilgili konuşmaktan hoşlandıkları, “what would you do 

if…?” ile başlayan sorular yapıp yanıtlarını verdikleri, oyunlar oynamaktan 

hoşlandıkları anlaşılmıştır. Başkasının yerinde olduklarını hayal edip nasıl 

davranacaklarını belirtmek için bu tip koşul tümceleri kurmaları gerektiğini 

anladıkları görülmüştür. Koşul tümcelerine, ana tümce ekleme etkinliğinde ilginç 

sonuçlar çıkmasından hoşlandıkları belirtilmiştir. Bununla beraber birkaç haftadır 

koşul tümcelerinin öğretilmesinden sıkıldıklarını belirtenler, ancak çalışma kağıtları 

dışında sınıf içi etkinliklerin dersi zevkli hale getirdiğini belirtenler de olmuştur. 

Konuyu iyice öğrendiğinden emin olamayan, pasta grafiği ile bilgilerini gözden 

geçirmek isteyen öğrencilere de rastlanmıştır.   

 

Bu veriler değerlendirildiğinde ikinci tip koşul tümcelerinin hem anlam ve kullanım 

hem de biçim boyutlarına yoğun bir şekilde odaklanılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Varsayımsal anlamın yakalanabilmesi için öğrencilerin kendi yaşantılarından anlamlı 

örnekler verilerek başlanması yerinde bir karar olmuştur. Biçim boyutuna ilişkin 

bilgilere verilen örnekler üzerinden tümevarım yoluyla öğrencilerin kendilerinin 

ulaşmaya çalışmasının daha etkili olduğu belirtilebilir. Oyunların öğrencilerin 

üretimleriyle ilgili bilgi verdiği ve hangi boyuta odaklanarak derse devam edilmesi 

gerektiği konusunda öğretmeni yönlendirmede yararlı olduğu söylenebilir. Üç 

boyutlu grafiği oluştururken öğrencilere danışılmasının öğrenmelerine olumlu etkide 

bulunduğu sonucuna varılabilir.       
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4.2.1.6 Geçmişe yönelik kipler 

Modal verbs in the past / Perfect Modals yapısının öğretimine ilişkin öğretmen 

güncesine göre; 

Kiplerin şu anda ya da gelecekteki olasılık anlamlarını hatırlamalarının gerekli 

olduğu düşünülmüş, bunun için ‘Mystery Person’ etkinliğinin etkili olduğu 

belirtilmiştir. Biçimsel özelliklerini öğrendikten sonra geçmişe yönelik kipleri 

kendilerinden daha emin biçimde kullanmaya başladıkları vurgulanmıştır. 

Öğrencilerin sözcük bazında sık sık yardım istedikleri not düşülmüştür. Değişen 

olasılık derecelerine göre doğru kipi seçmede fazla sorun yaşanmadığı belirtilmiştir. 

Verilen durumlara göre çıkarımlarda bulunmalarını isteyen etkinliklerle anlam ve 

kullanım boyutlarına odaklanmanın amaçlandığı belirtilmiştir. Pasta grafiğinin her 

zamanki gibi yapıyı üç boyutuyla görüp bilinçlenmelerinde yardımcı olduğu 

vurgulanmıştır. 

 

Öğrenci güncelerinden; 

Geçmişe ait pişmanlıklarını dile getirmeyi öğrendikleri, bir çantaya bakıp sahibi ile 

ilgi tahminlerde bulunmaktan hoşlandıkları, dedektifçilik oynamayı sevdikleri 

anlaşılmıştır. Ellerinde bulunan kanıtlara göre neler yaşanmış olabileceğini tahmin 

etmede hangi kiplerin kullanılacağını öğrenmiş oldukları belirtilmiştir. Öte yandan 

çalışma kağıtlarının çokluğundan yakınılmıştır. 

 

Bu verilere değerlendirildiğinde kiplerin geçmiş zamana yönelik kullanımını 

öğretmek için şimdiki zamanda ve gelecek zamanda kullanımlarının 

hatırlatılmasının, zihinlerinde bir bütünlük sağlayarak öğrenmelerini kolaylaştırdığı 
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söylenebilir. Biçim, anlam ve kullanım boyutlarının üçüne de odaklanmanın 

öğrenmelerini kalıcı duruma getirdiği belirtilebilir. Dedektifçilik oyunlarının 

öğrencilerin yapıları biçimsel ve de iletişimsel olarak doğru kullanıp 

kullanamadıklarını görmek açısından etkili olduğu söylenebilir. Üç boyutlu grafiğin 

büyük bir kısmını öğrencilerin oluşturmasının farkındalıklarını arttırdığı ileri 

sürülebilir.     

   

4.2.1.7 Geçmişe yönelik gerçek dışı (varsayımsal) koşul tümceleri 

Past unreal (third) conditionals yapısının öğretilmesine ait öğretmen güncesine 

göre; Öğrencilerin “Past Perfect Tense” ve “Perfect Modals” yapılarını daha önce 

öğrenmiş oldukları için bu konuyu öğrenmede zorlanmalarının beklenmediği 

belirtilmiştir. Bu nedenle dersin asıl odak noktasının anlam ve kullanım boyutları 

olduğu bildirilmiştir. Bu doğrultuda sunulan anlam odaklı öyküleri anlamakta 

zorlanmadıkları fakat zaman zaman koşul tümcelerinin geçmişe mi yoksa şu ana mı 

ilişkin durumları anlattığını karıştırdıklarının görüldüğü not düşülmüştür. Bunun 

üzerine “second conditionals” kullanılmış tümcelerden hatırlatma yapılarak her iki 

türüne birer örnek tümce verildiği ve biçimsel özelikleri bakımından aradaki 

farklılıkları öğrencilerin belirtmelerinin istendiği bildirilmiştir. Bundan sonra aradaki 

farkın anlaşıldığı ve “Near miss stories” öykülerinden hoşlandıkları not düşülmüştür. 

Bu etkinliklerde anlam boyutunda sorun gözlemlenmediği ancak zamanların ve 

kiplerin kullanımıyla ilgili biçim boyutunun sorunlu boyut olduğu, bu nedenle 

çalışma kağıtları ile biçim boyutuna odaklanıldığı belirtilmiştir. Birkaç öğrencinin üç 

boyutlu pasta grafiğini görmek istediklerini dile getirmeleri üzerine, grafiğin daha 
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erken oluşturulduğu not düşülmüş, grafiğin oluşturulmasından sonra çok önemli 

yanlışlar yapılmadığı bildirilmiştir. 

 

Öğrenci güncelerinden; 

Koşul tümcelerinin bu türünü ilk önce diğerlerinden ayırt edemedikleri ama çeşitli 

etkinliklerden sonra kullanabilir hale geldikleri anlaşılmıştır. Üç boyutlu pasta grafiği 

ile öğrenciler, bilgilerinin netleştiğini düşündüklerini, koşul tümcelerini pasta 

grafikleri üzerinden karşılaştırabildiklerini belirtmişlerdir. Öyküleri beğendikleri, 

kaçırılmış fırsatları söylemeyi öğrendikleri bildirilmiştir. Geçmişe dönme olanağı 

olsaydı değiştirmek ya da farklı davranmış olmak istedikleri durumları 

paylaşabildiklerini not düşmüşlerdir. Koşul tümceleri derslerinin sonsuza kadar 

sürmesinden korktuklarını belirten öğrencilerle karşılaşılmıştır..  

 

Bu veriler değerlendirildiğinde koşul tümcelerinin üç türü arasındaki farkın 

görülmesi için anlam, kullanım ve biçim boyutlarının üçüne de odaklanma 

gereksinimi olduğu belirtilebilir. Anlamlı etkinliklerle yapının kullanılması 

sağlandıktan sonra üç boyutlu grafikle bilgilerinin somutlaştırılmasından öğrencilerin 

yarar sağladığı ileri sürülebilir. Bu tezde koşul tümceleri konu olarak seçildiği için 

art arda koşul tümcelerinin türlerinin öğretimi on haftalık bir zaman dilimine 

sığdırılmaya çalışılmıştır, bunun öğrenciler için sıkıcı ve yorucu olması beklenen bir 

tepkidir. Bununla beraber hiçbir ders izlencesinde koşul tümcelerinin üçünün birden 

art arda çizgisel biçimde öğretilmesinin beklenmediği, izlencelerin sarmal yapıda 

olmasının öğrenmeyi kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle sarmal yapıda 
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düzenlenmiş bir izlence ile üç boyutlu dilbilgisi öğretimi yapılmasının daha iyi 

sonuçlanacağını söylemek olasıdır.  

 

4.2.1.8 Dilek / İstek tümceleri 

Wish clauses yapısının öğretilmesine ilişkin öğretmen güncesine göre; 

Hedef yapının anlam boyutunda herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilmiştir. 

Öğrencilerin gerçekleşmesi olası görünmeyen dileklerini söylerken zaman seçiminde 

yanlışlık yaptıkları not düşülmüştür. Öğrencilerin isteği üzerine üç boyutlu pasta 

grafiğinin çizimi öne alınmıştır. Dilbilgisi yapılarının üç boyutlu grafiklerinin 

oluşturulmasına öğrencilerin alıştığı belirtilmiştir.  Diyalogların sorunsuz bir şekilde 

gerçekleştirildiği belirtilmiş, öğrencilerin wish clauses yapısını if conditionals 

türlerinden daha kolay olduğunu düşündükleri bildirilmiştir. Hayal kuran insanların 

dileklerini doğru dile getirebildikleri görülmüştür. İçinde bulunulan an için 

gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalleri, dilekleri belirtirken “past simple” ve 

geçmişe dair pişmanlıkları belirtirken “past perfect” ve “perfect modals” yapılarını 

kullanmaları gerektiğinin ayrımına varmalarının önemli olduğu belirtilmiştir. Bir 

diyalog içinde verilen sorunlarla “wish” ve “regret” ayrımına yakın çekim tekniğiyle 

dikkatlerinin çekildiği belirtilmiştir. Pişmanlıklarını ve dileklerini dile getirmeyi 

öğrendikleri düşünülmüştür. Pasta grafiğinin büyük bölümünün öğrenciler tarafından 

oluşturulduğu belirtilmiştir.  

 

Öğrenci güncelerinden; 

Dileklerle ilgili okudukları şiirden ve şiiri anlamış olmaktan çok mutlu oldukları 

belirtilmiştir. Dileklerini ve pişmanlıklarını belirtebildiklerini düşündükleri 
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bildirilmiştir. Pasta grafiğini oluşturunca daha iyi öğrendiklerini belirtmişlerdir. İkili 

diyalogları gerçekleştirirken öğrendiklerini hissettiklerini bildirmişlerdir.  

 

Bu veriler ışığında koşul tümcelerinin ardından dilek /istek tümcelerin öğretimini 

planlamanın amacına ulaştığı söylenebilir. Güncelerde belirtilenlere göre geliştirilmiş 

ve uyarlanmış araçların değerlendirilmesi de kullanım sonrasında yapılmıştır. 

Öğretilmesi hedeflenen yapılar için uyarlanmış ve geliştirilmiş araçların etkililiği 

değerlendirilmiş, araçları kullanmaya başlamadan önce bilmedikleri neyi bilir 

duruma geldiklerine ilişkin bilgi edinilmiştir.  Bu çalışmada yapıldığı gibi dilbilgisi 

yapılarının üç boyutuna ayrı ayrı yer vermenin gerekli ve yararlı olduğu sonucuna 

varılabilir. Pasta grafiklerinin bir süre sonra derslerin vazgeçilemez bir bölümü 

olduğu ileri sürülebilir.      

 

4.2.2 Birinci Elden ve İkinci Elden Yapılan Ders Gözlemlerinin 

Değerlendirilmesi 

 

Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretimi Modeline göre planlanmış derslerin işleyişinden, 

öğretme ve öğrenme süreçlerinden kesitler sunmak amacıyla nitel veri toplama 

araçlarından gözlem tekniği kullanılmıştır. Modal verbs of certainty, possibility and 

probability with a meaning for the present and future ‘şu ana ve geleceğe yönelik 

kesinlik ve olasılık bildiren kipler’ ve wish clauses ‘dilek/istek tümceleri’ 

konularının işlendiği derslerden ikişer ders saati görüntü kayıt aracıyla 

kaydedilmiştir. Kayıtlar, öğretmenin aldığı notların eşliğinde çevriyazıya 

dönüştürülmüştür (Bkz Ek-5). Present unreal /second conditionals ‘şu an için gerçek 

 98



dışı koşul tümceleri’ konusunun işlendiği derslerden ise üç ders saatini gözlemlemek 

üzere derse konuk öğretmen davet edilerek notlarından ve yorumlarından 

yararlanılmıştır (Bkz. Ek-6). 

 

Birinci elden gözlemler değerlendirildiğinde, dilbilgisi yapılarının dört dil 

becerisinin kullanımının hedeflendiği derslerden ayrıştırılmış biçimde ele 

alınmadığını, yalnızca kural öğretimi yapılmadığını söylemek olasıdır. Bu doğrultuda 

gözlemi yapılan derslerden ilkinde “may, might” anlam ve kullanımını öğretmek için 

sözcük öğretiminden yola çıkıldığı ve anlam odak noktasına alınarak bir dinleme 

metni olarak diyalog kullanıldığı görülmektedir. Öğrencilerin anlam boyutunu 

kavranmalarından sonra çalışma kağıtlarındaki alıştırmaları sorunsuz biçimde 

yapabildikleri görülmüştür. Kiplerin kullanımını öğrenmeleri için ne olduğu tam 

anlaşılamayan resimler kullanılmıştır. Bu resimlerle ilgili tahminlerde bulunurken, 

tahminlerinden ne kadar emin olduklarını belirtmede ayrı ayrı kipler seçmeleri 

gerektiğinin farkına varmaları sağlanmıştır. Bu etkinliğin biçim boyutunu da 

kapsadığı söylenebilir. Bir sonraki torbadan çıkanları tahmin etme oyunu anlam ve 

kullanım odaklı olup, kipleri kullanabildikleri, sözcük bazında öğretmenin 

öğrencilere yardım ettiği görülmüştür. Biçim ve anlam boyutlarına odaklanmak için 

çalışma kağıtları kullanılmıştır. Bu sırada öğretmenin biçim boyutuyla ilgili 

hatırlatmalar yapması gerekmiştir. Öğrencilerin kiplerin biçim ve anlamını 

eşleştirebildikleri görülmüştür. Son olarak öğrencilere kipleri kullanarak tümce 

kurmalarını gözlemlemek için karşısındaki kişinin geleceğiyle ilgili bir yorum yazıp 

torbaya atmaları istenmiştir. Bu yorumları yazarken çoğu öğrencinin öğretmeninden 

yardım istediği ya da tümcelerini kontrol ettirdikleri görülmüştür. Torbadan fallarını 
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çekip okumaları ve anlamaya çalışmaları hedeflendiği gibi üç boyutu da kapsayan bir 

etkinlik olmuş, kipleri öğrenip öğrenmediklerinin göstergesi olmuştur. Her bir 

tümcenin tahtaya yazılıp yanlışları düzeltmek için öğrencilere sorular sorarak 

yönlendirilmesi ve öğrencilere düzelttirilmesi farkındalıklarının artmasını sağlamıştır 

(Bkz. Ek-5).           

 

Birinci elden gözlemlenen diğer ders değerlendirildiğinde, dilek/istek tümcelerinin 

üç boyutuna çeşitli etkinlikler yoluyla odaklanıldığı ve öğrencilerin hem ilgilerinin 

çekildiği hem de bilinçlerinin uyandırıldığı görülmektedir. Örneğin, öğretmenin 

anlama odaklı biçimde dileklerini dile getirerek derse başladığı, bir öğrencinin 

“wish” sözcüğünün anlamını sorduğu derste öğretmenin hemen Türkçe karşılığını 

vermek yerine hem yapının kullanımını hem de sözcüğün anlamını gösteren 

çizimlerde bulunması dilbilgisi öğretimini salt biçimsel öğretim yapmak şeklinde 

algılanmadığını göstermektedir. Anlam ve kullanım boyutunda farkındalık yaratmak 

için “I wish” ile “I hope” arasındaki ayrıma değinmek aslında biçim boyutunu da işin 

içine katmış ve dilek tümcelerinde geçmiş zaman kullanımının, bu yapının second ve 

third conditionals (varsayımsal koşul tümcelerinde) yapılarında olduğu gibi 

varsayımsal söylemler olmasından kaynaklandığının anlaşılması sağlanarak, 

öğrencilere kuralların özündeki nedenleri anlayarak öğrenme olanağı sağlanmıştır. 

Bu aşamadan sonra öğrencilerin isteği üzerine üç boyutlu pasta grafiği ders bitimine 

gelmeden oluşturulmuş, böylece öğrencilerin gelecekle ve şu anla ilgili 

gerçekleşmesi olanaksız dileklerin nasıl ve ne zaman kullanıldığını açıkça görme 

gereksinimleri karşılanmıştır. Daha sonra öğrenciler verilen çalışma kağıtlarının 
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hepsini bitirmeden öğrendiklerini belirtmişler ve kendi tümcelerini kurarak bunu 

ortaya koymuşlardır.  

 

Dilek tümceleri ile ilgili iki ders daha işlenmiştir; ancak kaydı yapılan dersler buraya 

kadar anlatılan iki ders saatlik bölümdür. Bu dersler değerlendirildiğinde üç boyuta 

da odaklanmak için etkinlik çeşitliliğine ve anlama öncelik vermeye gerek 

duyulduğu söylenebilir. Ayrıca, öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve 

bilinçlerini uyandırmak için her zaman ders bitiminde oluşturulan üç boyutlu pasta 

grafiğinden öğrencilerin yararlandığı ve boyutlar arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak 

açık ve net bir biçimde görmeleri için dersin sonunu beklemenin şart olmadığı da bu 

derslerden çıkan bir diğer sonuçtur. 

 

İkinci elden gözlem konuk öğretmenin davet edildiği üç saatlik ders dilimini 

içermektedir. Konuk öğretmenin gözlemleri değerlendirildiğinde Present Unreal 

(second) Conditonals ‘şu anda gerçek dışı koşul tümceleri’ yapılarının üç boyutuna 

da odaklanıldığı görülmektedir (Bkz. Ek-6). Bununla beraber, bu dersin bu tip koşul 

tümcelerini işledikleri ikinci gün olmasına rağmen öğrencilerin içinde bulundukları 

andan söz ederken neden geçmiş zaman kullanıldığına bir anlam verememesi 

nedeniyle biçim boyutuna ağrılık verildiği görülmüştür. İkinci tip koşul tümcelerinin 

nasıl oluşturulduğuna odaklanırken de anlam boyundan yola çıkılmış, kendileri ile 

ilgili “biraz para kazansan ne yapardın?” gibi sorular sorulmuştur. Yarışma ve 

oyunlarla dikkatlerin hedef yapıya çekilmesi ve yapıyı kullanmaları sağlanmıştır. Bu 

sırada öğretmenin yanlışlara herhangi bir müdahalede bulunmaması öğrencileri kendi 

kendilerine yanlışları düzeltme çabasına sokmuştur. “Conditional chain” oyununun 
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ise öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmakta tembel davranmaları ve kendilerini 

izleyen başka bir öğretmenin varlığından etkilenmeleri nedeniyle 

gerçekleştirilemediği gözlemlenmiştir. Öğrenciler için daha az zahmetli olan “Two 

groups” oyununda biçim ve anlam odak noktası olduğu için öğrencilerin edimlerinin 

tatmin edici düzeyde olduğu söylenebilir. Dersin sonunda Present Unreal (second) 

Conditonals yapısının üç boyutlu grafiği tepegözde yansıtılmıştır. 

 

Dersten sonra konuk öğretmenle yapılan görüşmede, konuk öğretmen, dersi sıradan 

dilbilgisi derslerinden farklı bulduğunu, kuralları öğrencilere hemen vermek yerine 

öğrencileri düşünmeye yönlendirmenin öğrencileri uyanık tuttuğunu belirtmiştir. 

Öğretmen, ilk defa karşılaştığı Üç boyutlu pasta grafiğinin kaynağını merak etmiş, 

konuyu özetlemek için iyi bir araç olduğunu ve öğrencilerde bulunmasının da tekrar 

etmeleri bakımından yararlı olacağını düşündüğünü dile getirmiştir.  

 

Bu değerlendirmeler ışığında konuk öğretmenin de gözlemlerine ve yorumlarına göre 

Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretiminin uygulanabilir olduğunu ve öğrenmeye olumlu 

etkisinin olacağını söylemek olasıdır.   
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada dilbilgisi öğretimini ile öğrencilerin hedef dilde dilbilgisel bilgilerini 

iletişim kurmak amacıyla kullanabilir duruma gelebilmeleri için dilbilgisi becerisinin 

kazandırılması gerektiği görüşü benimsenmiştir. Buna göre, dilbilgisi becerisinin 

kazandırılması için Larsen-Freeman’ın önerdiği Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretiminin 

etkililiğini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için Üç Boyutlu Dilbilgisi 

Öğretimi çerçevesinde ders içeriği hazırlanmış ve uygulanmıştır. Öğretim sürecinin 

başında ve sonunda uygulanmak üzere bir test geliştirilmiştir. Araştırmanın modeli, 

tek grup öntest-sontest desenli yarı deneysel modeldir. 

 

Yapılan öğretimin ardından, öğrencilerin öntest ve sontestteki durumları 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark görülmüştür. Öğrencilerden birkaçı soruların 

benzer olduğunu, birkaçı ise öntestte anlamadıkları soruları sontestte anlayarak 

yanıtladıklarını belirtmişlerdir. İngilizce’ye ilgisi az olduğu gözlemlenen ve derslerde 

etkin olmayan birkaç öğrenci ise herhangi bir şey öğrenemediğini belirtmiştir. 

Bununla birlikte sözü edilen öğrenciler sontestte, öntesttekinden çok az farkla da olsa 

daha yüksek puan almışlardır. Özellikle verici beceriler olan ve dilsel yapıların 

öğrenildiğini ve kullanılabildiğini en belirgin biçimde gösteren konuşma ve yazma 

becerilerinde öğrencilerin edimleri iki test aralığındaki öğrenmenin olumlu etkisini 

göstermektedir. Öğretimi yapılan hedef yapıların kullanımının konuşma ve yazma 

becerilerindeki ölçümlerine göre, öğrencilerin öntest konuşma ve yazma bölümünde 

iletişim kurmak için gereksinim duydukları yapıları bilmemeleri nedeniyle genel 
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olarak başarısız oldukları, sontest konuşma ve yazma bölümünde ise öğrencilerin 

çoğunun gerekli yapıları öğrenmiş oldukları görülmektedir.  

 

Bazı öğrencilerin sontestte öntesttekinden daha yüksek puan alamadıkları 

görülmüştür. Bunun nedeni, sınıf içi gözlemler çerçevesinde edinilen izlenimlerle 

açıklanabilir. Sözü edilen öğrencilerle ilgili olarak, İngilizce öğrenmeye istekli 

olmadıkları, İngilizce öğrenmeyi şimdiye kadar çoğunlukla dilbilgisi kurallarını ve 

sözcükleri ezberlemek olarak algıladıkları ve başaracaklarına inanmadıkları 

izlenimleri edinilmiştir. Bunlara ek olarak, “koşul tümcelerinin yabancı dil 

öğreniminde öğrencilerin en çok zorlandıkları ilk beş yapıdan biri” (Norris 2003) 

olmasının da etkisi olduğu düşünülebilir. Sonuçların çok yüksek çıkmamasının 

nedenleri arasında kimi öğrencilerin derse kayıtsız kalmaları, yazma ve konuşma 

becerilerinde çekincelerinin olması ve zamanın kısıtlı olması sayılabilir. Ayrıca 

alışmış oldukları biçim odaklı ölçme araçlarına göre, dört dil becerisinin birden 

ölçüldüğü bir testin uzun gelmesi ve kullanım boyutunun dikkat ve emek isteyen 

özelliği öğrencilerin zorlanma sebepleri arasında gösterilebilir.  

 

Bir öğretmen araştırması niteliği taşıyan bu çalışma sonucunda öğrencilerin dilsel 

geçmişlerinin yeni öğrenmelerine etkisi görülmekle beraber Üç Boyutlu Dilbilgisi 

Öğretiminin dilbilgisi becerisinin kazandırılmasında olumlu etkisi olduğu sonucuna 

varılabilir. Bu değişkenler de göz önünde bulundurulduğunda, farklı koşullarda Üç 

Boyutlu Dilbilgisi Öğretimiyle istendik dilbilgisel ve iletişimsel yetiye ulaşılmasının 

daha olası olduğu söylenebilir.    
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Bu çalışma, yarı deneysel bir çalışma olduğu için, aynı zamanda eylem araştırması 

niteliğini taşıdığı için hem nitel hem de nicel özellik taşımaktadır. Bu çerçevede 

sınavlardan elde edilen sonuçlar kadar öğretim süreci de önemlidir. Öğretim 

süreciyle ilgili veriler öğrenci ve öğretmen günceleri ile ders gözlemlerinden elde 

edilmiştir. Konuk öğretmenin ve öğrencilerin yorumlarından kullanım boyutuna 

odaklanan etkinliklerin eğlenceli olduğu ve öğrenmeyle sonuçlandığı, ayrıca pasta 

grafiğinin öğrencilerin bilinçlenmelerinde etkili olduğu görülmüştür. Bunlara ek 

olarak öğrencilerin yedi yıllık İngilizce öğrenme geçmişlerinde alışmış oldukları 

geleneksel yöntem nedeniyle İngilizce dersinden beklentilerinin çoğunlukla biçim ve 

anlam boyutlarının içinin doldurulmasına yönelik olduğu gözlemlenmektedir. Ancak 

öğretim sürecinde kullanım boyutunun önemi etkinlikler yoluyla vurgulanmış, pasta 

grafiğinde kullanım boyutuna öğrencilerin dikkatleri çekilmiştir. Bu açıdan pasta 

grafiklerinin etkili olduğu görülmüştür. Bu değerlendirmeler Üç Boyutlu Dilbilgisi 

Öğretiminin uygulanabilirliğini göstermektedir.  

 

Türkiye’de yabancı dil öğretiminde dilbilgisi alanında yapılan çalışmalara 

bakıldığında biçim odaklı dilbilgisi öğretimi, göreve dayalı dilbilgisi öğretimi, tümce 

düzeyinde ve bağlam düzeyinde çalışmalar üzerinde yoğunlaşıldığı, üç boyutlu 

dilbilgisi öğretimi üzerinde sınırlı sayıda çalışma yapıldığı söylenebilir. Türkçe 

dilbilgisinin yabancılara öğretilmesinde biçim, anlam ve kullanım üçlüsüne göre ders 

hazırlama çalışması yapan Cem Değer’ e (2005) göre de anlam boyutundan yola 

çıkarak öğretimi hedeflenen dilbilgisi yapısının işleyişine ilişkin öğrencilerin 

farkındalık geliştirmelerini sağlamak amaçlanmalıdır.  
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Özetlemek gerekirse, bu çalışmanın bulgularına dayalı olarak Türk öğrencilere 

İngilizceyi yabancı dil olarak öğretirken pasta grafiği kullanarak dili çözümlemenin 

yararlı olacağı ve bu yolla bilinç artırmanın sağlanabileceği düşünülmektedir. Öte 

yandan pasta grafiklerinin hazırlanması sürecinde öğretmenlerin de öğrenmeye 

devam ettiği söylenebilir. Özellikle de öğretilen dilin öğretmen ve öğrencilerin 

anadili olmadığı durumlarda, yani hedef dilin yabancı dil konumunda olduğu – sınıf 

dışında hedef dille karşılaşma olanağının olmadığı – durumlarda ve ortamlarda 

yabancı dil öğretmenlerinin öğrenmelerini sürdürmeleri gerekmektedir.  

  

Bu çalışmanın sonucunda, dilbilgisi becerisinin kazanılmasının üç boyuta da hakim 

olmayı gerektirmesi ve bunun için derslerde her bir boyut için çeşitli etkinliklere ve 

üç boyutlu grafiklere yer verilmesinin önemli ve gerekli olduğu söylenebilir. Üç 

boyutlu dilbilgisi öğretimini konu alan ve bu konudaki sınırlı çalışmalardan biri olan 

bu tezin sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde bulunmak olanaklıdır: 

1. Üç Boyutlu Çatı Çerçevesinde dilbilgisi becerisi kazandırma 

uygulamaları daha büyük çalışma gruplarıyla yapılabilir, deney-

kontrol gruplu olarak deneysel desende çalışılabilir.  

2. Bu çalışmada hazırlanmış ve uygulanmış olan ders önerileri ve 

araçları bir başka grup üzerinde olduğu gibi uygulanıp sonuçların 

benzer olup olmadığı incelenebilir.  

3. Üç boyutlu çatının, koşul tümceleri ve kipler dışında diğer dilbilgisi 

yapılarının öğretimindeki etkisi gözlemlenebilir. 
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4. Yabancı dil öğretimi kaynakları, ders kitapları, araç ve gereçleri Üç 

Boyutlu Dilbilgisi Öğretimine göre geliştirilebilir. Bu araç-gereçlerde 

dilbilgisi yapılarının üç boyutuna pasta grafiği ile yer verilebilir.     
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NAME: 
NUMBER: 
CLASS: 
 
 
 

PRELIMINARY ENGLISH TEST 
 

PAPER 2 Listening 
 
TIME: Approximately 35 minutes (incuding 6 minutes transfer time) 
 
INSTRCTIONS TO STUDENTS 
 
Write your name, number and class in the spaces at the top of this page. 
Answer all questions. 
Write your answers clearly. Use a pencil. 
 
 
INFORMATION FOR STUDENTS 
 
There are four parts to the test. 
Each questionin this paper carries one mark. 
You will hear each part three times. 
For each part of the test there will be time for you tolook through the 
questions and time for you to check your answers. 
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PRELIMINARY ENGLISH TEST 
 

Listening 
 

Part 1 
Questions 1-7 
 
There are seven questions in this part. 
For each question there are three options and a short recording. 
To complete the statements circle the correct option. 
 

 
1. If you want to learn English well,..... 

A. you should practice a lot and be patient. 
B. you can sing songs. 
C. you will make more friends. 
 

2. If you want to find your ideal job,.... 
A. you can look in the local newspaper 
B. don’t talk to your family and friends. 
C. you mustn’t attend job fairs. 
 

3. If the man is going to visit his friends,... 
A. he wears a suit and a tie. 
B. he wears shorts and comfortable shoes. 
C. he wears casual clothes. 
 

4. When you go to a job interview, 
A. you don’t have to wear formal clothes. 
B. learn about the company and ask intelligent questions. 
C. you can’t tell about yourself. 
 

5. If the man is hungry,... 
A. he eats a chocolate cake. 
B. he goes to a fast food restaurant. 
C. he prefers a salad. 
 

6. If  you don’t want to see a bad movie,... 
A. check the movie reviews. 
B. you shoud buy the tickets beforehand. 
C. you need to arrive the cinema earlier. 
 

7. If they have a pizza leftover from a party,... 
A. they will throw it to the dustbin. 
B. they can finish all of it. 
C. they throw it to the fridge and eat it for the next several days. 
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Part 2 
 

Questions 8-13 
 
You will hear a man and his wife talking about having a healty life. 
For each question circle the correct option. 
 
 
 

8 . What does the man want to do? 

A. play basketball with friends from work 

         B. play footbal in a team. 

         C. put on some weight by eating chips and ice-cream. 

9. What does the woman think? 

A. She is worrried her husband will spend too much time outside. 

B. She is afraid her husband will become thinner than her. 

C. She is anxious about her husband's health. 

10. What does she suggest him? 

A. He should immediately start playing basketball. 

B. He could start with jogging. 

C. He should start with simple physical exercises. 

11. What does she advise about his diet? 

A. He don’t have to eat fruit and vegetables. 

B. He should eat less fatty food. 

C. He should add more protein products to his diet. 

12. Why does she recommend cycling? 

A. It is better than playing basketball. 

B. It is good for his heart.  

C. It is more enjoyable than basketball. 

 

 

 134



13. Why  does his wife worried about him?   

         A. Because he will give up eating ice-cream. 

         B. Because he isn’t so good at sports. 

         C. Because she wants him to live long with her. 

 
 

Part 3 
 
Questions 14-19 
 
You will hear a conversation between Paul and his firend Sara.   
For each question write the missing information. 
 
 

 
14. Paul and his friend decided to go .....................................  

 

15. They spend time in the nature every year for ................... weeks. 

  

16. But Sara is worried beause according to the weather report it would start  

raining later.............................. 

 

17. If they had trusted the............................report, they wouldn’t have gone out that 

day. 

 

18. If Sara hadn’t left the............................. next to the picnic table they could have 

spent       some time while it was raining. 

 

19. If Paul hadn’t forgotten to bring their........................., they might not have stayed 

in the car untill the rain stopped. 
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Part 4 
 
Questions 20-25 
 
Look at the six sentences for this part. 
You will hear a conversation between a man and a little boy. 
Decide if each sentence is correct or incorrect. 
If it’s correct write TRUE, if it’s not correct write FALSE at the beginning of the 
sentences. 
 
 
20. _______The little boy’s name must be Mark. 
 
21. _______He can be six years old. 
 
22. _______He may not tell what he wishes. 
 
23. _______He can eat cake and ice-cream if he blows the candles first.  
 
24. _______He would like to play computer games.   
 
25. _______His friends, cousins and grandparents coming to the party.   
.   
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PET SPEAKING TEST 

 
Part 1(2-3 minutes) 
 
Phase 1 
 
There will be two students, one by one I’ll talk to them to warm them up. 
 
“How are you? 
  Calm down please. You can answer my questions easily. 
  Do you enjoy studying English? Why (not)? 
  Do you think English will be useful for you in the future? 
  What do you want to be in the future? 
  What do you like doing in your free time?” 
 
“I wish I would like to be by the sea now. 
Where would you like to be now? With whom? 
 
 If there is time left, this may be the next question: 
“How would your life be different now if you were twenty?” or 
“What would you be if you were a flower? Why? 
 
Phase 2 
 
Then I ‘ll ask them to imagine that Alaaddin’s Genie appeared suddenly and told you 
that you can make three wishes  and I will ask them to tell me what these three 
wishes would be and why? 
 
“If you could have three wishes, what would they be? 
  Why would you wish for them?” 
 
For the next part I’ll tell them that they are going to talk to each other and I will 
listen to them without interrupting. 
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Part 2 (2-3 minutes) 
 

“You are on holiday with a friend in Paris. 

 Discuss the best gift to bring back to your brother and sister. 

You can use could, should, may, shall, might to make suggestions. 

Here is a picture with some ideas to help you.” 
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Part 3 (3 minutes) 
 
“You have to talk for a minute about a picture.  
After you finish, your partner will talk for a minute about the picture.  
Then you will talk to each other for a minute more.” 
 
“Now look at the photo  and examine everything  carefully?  
Talk about these people and the place using may, might, could, must, can’t or Simple 
Present or Present Continuous Tenses to show how certain you are.” 
 
“Examine everything on the paragraph.” 
“Who may they be?” 
  Where could they be?” 
  What may they do after taking this photograph?” 
“How old might they be?” etc. 
 
 
“Make guesses about what might have happenned a few minutes before the photo 
was taken and what will /may happen next.” 
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Part 4 (3 minutes) 

“You have talked about“picnic”, “camping” and “holiday”. Now talk to each other 

about your dream holiday for the summer. Where do yu wish you could go on your 

next vacation?” or  

If you could spend a day anywhere in the world you wanted to, where would you 

choose and what would you do there?” 

 

 

Finally, I will ask them to use their imagination . 

“ What would you be, if you were an animal? And why?”   
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EK-2 Dereceli Puanlama Anahtarları 

 

Tablo 7. Yazma testinin dereceli puanlama anahtarı 
 
 

Part 2 Mark Scheme 

Mark  Criteria 

5 All content elements covered appropriately.Message clearly 
communicated to reader. 

4 All content elements adequately dealt with.Message communicated 
successfully, on the whole. 

3 All content elements attempted. 
Message requires some effort by the reader. 
or 
One content element omitted but others clearly communicated. 

2 Two content elements omitted, or unsuccessfully dealt with. 
Message only partly communicated to reader. 
or 
Script may be slightly short (20-25 words) 

1 Little relevant content and/or message requires excessive effort by 
the reader, or short (10-19 words). 

0 Totally irrelevant or totally incomprehensible or too short (under 10 
words). 

  
 
 

Part 3 Mark Scheme 

Band Criteria 

5 Very good attempt: 

Confident and ambitious use of language  
Wide range of structures and vocabulary within the task set  
Well organised and coherent, through use of simple linking devices  
Errors are minor, due to ambition and non-impeding  

Requires no effort by the reader. 

4 Good attempt: 

Fairly ambitious use of language  
More than adequate range of structures and vocabulary within the task set  
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Evidence of organisation and some linking of sentences  
Some errors, generally non-impeding  

Requires only a little effort by the reader. 

3 Adequate attempt: 

Language is unambitious, or if ambitious, flawed  
Adequate range of structures and vocabulary  
Some attempt at organisation; linking of sentences not always maintained  
A number of errors may be present, but are mostly non-impeding  

Requires some effort by the reader. 

2 Inadequate attempt: 

Language is simplistic/limited/repetitiveInadequate range of structures and 
vocabulary  

Some incoherence; erratic punctuation  
Numerous errors, which sometimes impede communication  

Requires considerable effort by the reader. 

1 Poor attempt: 

Severely restricted command of language  
No evidence of range of structures and vocabulary  
Seriously incoherent; absence of punctuation  
Very poor control; difficult to understand  

Requires excessive effort by the reader. 

0 Achieves nothing:  

Language impossible to understand, or totally irrelevant to task.  
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Tablo 8. Konuşma  testinin dereceli puanlama anahtarı 

 

Mark Criteria 

 

5-4 

Response Approriate for the prompt; vocabulary is precise. Response 

is free of linguistic errors - pronunciation or grammar – or contains 

only one minor error. 

 

3-2 

Response Somewhat Appropriate for the prompt; one or more words 

may not be precise. Response contains one serious or two minor 

linguistic errors- pronunciation or grammar – but is intelligible. 

 

1-0 

Response Unintelligible or refusal to speak; speaking only in native 

language or only repeating prompt; insufficient information to score. 

 

 

Tablo 9. Konuşma testi ölçme ve değerlendirme tablosu  

 
NAME: Grammar 

and 
vocabulary 

Discourse 
management 

Pronunciation  Interactive 
communicati
on 

GLOBAL 
ACHIEVEME
NT 

Very good 
attempt 5 

     

Good 
attempt 4 

     

Adequate 
attemt 3 

     

Inadequate 
attempt 2 

     

Poor 
attempt 1 

     

Achieves 
nothing 0 
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EK- 3 Ders Planı Örnekleri 

MODALS OF CERTAINTY, POSSIBILITY AND PROBABILITY 

WITH A MEANING FOR THE PRESENT AND FUTURE 

LESSON PLAN 

LESSON 1(Two class hours) 

Date: April 13, 2009  

Lesson Objectives: 

• To use could, may, might, must and couldn’t /can’t to show how certain you 

are about a present situation. 

• To form statements and questions to describe probability and possibility in 

the present. 

• To use could, may, might, must and will /be going to, may not, might not  to 

talk about future probability and possibility. 

• To make guesses about the pictures and the objects in the bag. 

• To make predictions about the future.  

Techniques: pair work, whole-class work, role-play, listening for general meaning, 

wide-angle camera technique  

Materials and Resources / Preparations: worksheets, OHP, a bag with ten objects 

in it and an empty bag 

Level and Age of the Students: Pre-intermediate, 17 

Number of the Students: 15 

Estimated time of the lesson: 40 X 2=80 minutes. 
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Prerequisites: They are expected to have only learnt “will / be going to”, “can” and 

“could” (ability). 

                          

FIRST HOUR: 

Warm up: The teacher and the students greet each other and talk about the weekend 

shortly. 

 

Pre-listening stage (focus on meaning): 

They are taught that “decisive” and “indecisive” are the adjectival forms of “decide” 

and they are antonyms. The teacher tells about the weekend. She tells that she 

couldn’t decide which movie to see. She draws a woman with a question mark on her 

head.  

Then the question is asked: “Are you indecisive?” In pairs they will do the short 

questionnaire on the handout to see if they are decisive or indecisive (see appendix 

1). They will talk about the results shortly.  

 

On-listening (focus on meaning):  

Then they will listen to the conversation between Roz and Mel for general 

understanding (see appendix 1). They will listen to it twice. After listening they will 

decide who is indecisive. 

  

Post listening stage (practice- focus on meaning): 

After that, they will continue to focus on meaning with a worksheet on which they 

will use “may” or “might” to fill in the blanks (see appendix 2). 
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Speaking (Presentation - focus on form and meaning): 

They will be shown a picture and asked this question: “What do you think this 

picture shows?” (see appendix 3). 

These explanations should be made first: To express certainty, possibility, 

probability we can use  “must, can, may, might, could and  can’t, couldn’t, may not, 

might not” with a declining degree of certainty, possibility and probability with a 

present or future meaning. 

Their attention will be drawn to the meaning of could and couldn’t / can’t . The 

former has a degree of certainty less than 50% whereas can’t / couldn’t means 

impossible with a degree of  99%.  

After they make guesses about the pictures such as “It may be an apple”. They will 

be allowed to learn what the pictures actually show: “Saying “It is an orangutan.” 

Explaining that since I am 100% sure I use “to be”.  

 

Practice (focus on meaning): 

To focus on meaning they will do the exercises on the worksheet (see appendix 4).   

 

SECOND HOUR: 

Speaking- writing:“What can it be game?”  (practice -focus on meaning and 

use):  

I have chosen ten small objects (pencil, paperclip, credit card, CD, napkin, theatre 

ticket, a box of rice, money, rubber, hairpin) at home and put each one in a paper bag 

with a number. Students will have to guess what the objects are by only reaching in 
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and touching them. Some of these objects should be easily identifiable – a pencil or a 

paperclip – but others should be harder or even misleading – a box of Rice-, a library 

card (could be a credit card), a CD (could be a dvd), etc. 

Students will reach in the bag one by one, and in pairs write down what they think 

the object is. They pass the bags around for about five minutes. I won’t give them too 

much time and won’t let them cheat by looking! 

 When they finish, I will write their possible answers on the board, allowing for some 

natural discussion. Still without revealing what each object is to see if they can 

practice modals in the present or not. We can discuss like this: “the CD – it 

could/may/might be a CD, or it could/may/might be a DVD” .It’s not that hard to tell 

what it is just by touching it.” 

 

But for the “library card…it could/may/might be a library card, a video rental card, 

or an ID card…”do they think it is a credit card?  

Worksheets  (Practice - focus on form and meaning):  

It is time to do some exercises on the worksheets. We will start with, the worksheet 

‘our world’. Then we will put a dialogue in order (see appendix 5) and rewrite the 

given sentences using modals. Next, they will match the sentences to their use(see 

appendix 6). Then, they will read sentences with modals of certainty and categorize 

them under the given headings. 

  

Writing: “Fortune telling” (production – focus on form, meaning and use):  
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Activity starts with asking them if they are interested in fortune telling or not. The 

answer will be of course “yes”.  

Students are asked to write predictions starting with “you” on small pieces of paper. 

For example “You will get an invitation card to an exciting party.” 

And they are told to fold them and put in a box. Then one by one students come to 

the board and pull out a prediction and read it aloud and have fun. 

 

Homework: 

They will be asked to search about palm reading and the meanings of the lines in our 

palms to be real palm readers for the next time. 

A handout on palm reading will be given next time. They will read and learn the 

meanings of palm lines so that they can take that fortune telling job serious. 
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MODALS OF CERTAINTY, POSSIBILITY AND PROBABILITY 

WITH A MEANING FOR THE PRESENT AND FUTURE 

LESSON PLAN 

LESSON 2 (two class hours) 

Date: April 17, 2009 

Lesson Objectives: 

• To name horoscopes in English. 

• To be able to make comments about the predictions made about their future.  

• To identify future predictions in the reading passage. 

• To study about palm reading and make predictions about each other’s future 

lives.  

• To be able to act as fortune tellers and their visitors 

• To be able to use modal verbs accurately and appropriately during the role 

play. 

•  To be able to distinguish modals according to their certainty degrees fort he 

present and future possibility. 

Techniques: pair work, whole-class work role-play, reading for general meaning, 

zoom camera technique  

Materials and Resources / Preparations:  handouts, and Grammar Dimensions 2, 

3, coffee cups and saucers, handout on palm reading 

Level and Age of the Students: Pre-intermediate, 17 

Number of the Students: 15 

Estimated time of the lesson: 40 X 2=80 minutes. 
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Prerequisites: They have learnt the three dimensions of modals and made practice in 

the previous lessons. 

                          

FIRST HOUR: 

Pre- Reading: 

To start with they will be asked if they know the horoscopes in English. Then, we 

will find out which horoscopes are theirs according to their birthdays. After that they 

will be asked to share what they know about horoscopes. 

 

On-Reading Stage (focus on meaning): 

Then, we will go on with a sample horoscope page (see appendix 7). They will be 

asked if they read and believe in the predictions made on the magazines about their 

future. 

They will read about horoscopes to remind the usage of “will” for future predictions. 

They are to underline these sentences while reading. 

 

Post-Reading stage: 

They will be asked to tell the sentences meaning future predictions. 

Then, I will ask the students to make some comments and express their thoughts 

about the predictions. 

 

SECOND HOUR: 

Reading and speaking :“Palm Reading”(production-focus on meaning and use): 

First I will ask them if they could find the meanings of lines in our palms. 
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Then, I will show them what the meanings of lines in our palms are (see appendix 8). 

Accordingly they will examine each others’ palms and make some predictions about 

the future.  

 
 
Role-play: “Fortune-telling” (production - focus on use): 

Then, we will take this job serious and they will take roles of fortune tellers and their 

visitors. 

If there is time left, they will choose their fortune telling method (palm reading, or 

looking at the coffee cups). They will set up shops in front of the board and the rest 

of the class will be their visitors. 

At the end we will discuss who the best fortune teller is. 

 

Presentation:  

These activities constitute the practice and production stages. For the presentation 

stage we will develop the pie graph together. It will look like this. 
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THE PIE GRAPH OF MODALS OF CERTAINTY, POSSIBILITY AND 
PROBABILITYWITH A PRESENT OR FUTURE MEANING 

   

FORM MEANING 
• Modals have only one 

form, they don’t take “-s” 
• “May, might or could” 

have a meaning of less 
than 50% possibility.  

• Modal verbs come before 
the base form of the verbs 

• When used to make 
inferences, they express 
one of the several 
possibilities 

 
May (not)  / might (not) /could 
(not)  + base form of the verbs • “Couldn’t” expresses 

very strong certainty  
(99% certainty) 

 
“Could” and “couldn’t” have totally 
different meanings  
 
 
 
 

USE 
• These modal verbs express 

very weak certainty for 
future or present 
possibility.  

• You aren’t very certain if 
something is possible. 

• “may” shows you are a 
little more certain 
compared to the usage of 
“might” or “could”. 

• “Couldn’t” means you 
believe something is 
strongly impossible. 
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FORM MEANING 
Must / will / can + base form of the 
verbs 

• “Must”  and “can” express 
90% certainty. 

 • “will” also expresses high  
future possibility. Can’t / couldn’t + base form of the 

verbs • “Can’t” or “couldn’t” 
express very strong 
certainty. 

 

• “mustn’t” isn’t used to 
express certainty or 
probability for 
impossibility,  it is used for 
prohibition.” For 
impossibility “can’t” or 
“couldn’t” is used. 

 
 

USE 
• “Must” is used when there 

is no other possible 
conclusion from the 
evidence. 

• “Can” is also used for 
logical inferences with a 
little less certainty than 
“must”. 

• “Can’t” or “couldn’t” is 
used when something is 
impossible or something 
isn’t a logical conclusion. 

• “will” is used to express 
future plans and 
predictions.  
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PRESENT UNREAL (SECOND) CONDITIONALS 

LESSON 1(Three class hours)  

Date: May 8, 2009 

Lesson Objectives: 

• To use present unreal conditionals to talk about imaginary situations in the 

present and future. 

• To use present unreal conditionals to talk about themselves. 

• To see the difference between future conditionals and present unreal 

conditionals.  That is, to use future conditionals to talk about possible 

situations and to show what will happen in those situations and to use 

hypothetical conditionals to talk about improbable situations. 

Techniques: pairwork, group work, game, making dialogues, zoom camera 

technique 

Materials and Resources / Preparations: worksheets, animal cards, handouts  

Level and Age of the Students: Pre-intermediate, 17 

Number of the Students: 15 

Estimated time of the lesson: 40 X 3=120 minutes. 

Prerequisites: They are expected to use past simple tense effectively. 

 

FIRST HOUR: 

Pre-listening: 

We’ll start with talking about some wild animals they know in English and they 

wanted to know. 

 

 154



 

On-Listening (focus on meaning): 

They will listen to “Would you survive?” listening passage and find out if they 

would survive according to their choices. Here again focus is on meaning (see 

appendix 9).  

 

Post Listening: 

They will do the exercises on the back side of the handout (see appendix 10) .  

 

Reading –Speaking: Questionnaire (focus on meaning): 

We will continue with “Are you really honest?” questionnaire (see appendix 11).  

We won’t focus on the form dimesion now, we’ll only focus on the results of the 

questionnaire and find out how honest we are.  

 

Practice and Presentation: (focus on form and meaning): 

This pattern often causes initial confusion due to both the aspect of unreality and the 

backshifting of tenses. It will be very helpful to have the students first make a list of 

5-10 present facts about which they are dissatisfied and the reasons for the 

dissatisfaction. 

For example: "I'm too short, so I can't play basketball." 

                        If I were taller, I could play basketball. 

 

 "I don't have any money, so I can't buy a car."  

  If I had money, I would buy a car. 
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"I live far from school, so I have to get up early."  

 If I didn’t live far from school, I wouldn’t have to get up early. 

 

Then, I will have each of the students make a list of 5-10 present wishes that are 

impossible to happen, as well as results if the wishes really came true.  

After eliciting some examples from them they will do the exercises on the 

worksheets (see appendix 12-15).  

 

Then they will answer “what would you be?” questions. 

 Example: “What would you be if you were an animal?” 

                  “What would you be if you were a flower?” etc. 

 

“How would your life be different?” handout will be given to focus on meaning and 

use, they should be aware of the hypothetical conditions for this type (see appendix 

16 ). I will put the students in groups of three. And I will ask them to write their 

thoughts on how their two partners would react. I will make them read what their 

partners have written and talk about them. 

 

SECOND HOUR: 

Pre-listening:  

I will ask them to look at the picture and guess what they will listen to in a few 

minutes. 
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On-listening (focus on meaning): 

While listening they will find out the answers to these questions: “What is Matt’s 

problem? What is he going to do about it?” (see appendix 17).  

  

Post-listening: 

They will answer the questions and match the two parts of the sentences on the 

handout. 

 

Practice (focus on form and meanig): 

Worksheet exercises will be done in the class and at home (see appendix 18- 21). 

 

“Snakes and Ladders” game (focus on use): 

The rules of the game was the same as the rules of stairs and ladders (see appendix 

22). But in this version there are “snakes” instead of “slides” and, “ladders” instead 

of “stairs” (see appendix 23).  

THIRD HOUR: 

Speaking: “I Would Like to be a ____.” (practice- focus on meaning):  

We need a set of 25-30 cards or pictures of different animals for each group of five 

students. The animal cards are placed face down in the middle of each group. Student 

1 picks a card and shows it to the others. Student 1 becomes A and the student to her 

right becomes B. The other three students are C, D, and E. Following the cued 
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dialogue on the board, A and B must explain why they would or would not like to be 

the animal on the card. The other members of the group decide which of the two 

gave the best reason. The winner keeps the card. The following conversation is an 

example: 

A: "I'd like to be a lion."  

C/D/E: "Why?"  

A: "If I were a lion, I would be the strongest animal. How about you?"  

B: "I wouldn't like to be a lion."  

C/D/E: "Why?"  

B: "If I were a lion, I would always have to fight. Wouldn't you agree?"  

C: "I agree with A."  

D: "I agree with A."  

E: "I agree with A. A wins. Let's go to the next one." 

 

After the winner is decided, the students rotate roles. Student B becomes A, C 

becomes B, and so on. Another card is turned up and the game proceeds as before. 

When all the cards have been turned up, the student with the most cards is declared 

the overall winner. The students will be encouraged to use the second conditional 

when explaining their reasons. A time limit will also be used to speed up the game. If 

the students cannot think of a reason within one minute, they automatically lose.  

 

“If you had the chance…” (focus on meaning): 

The students sit in a big circle. The teacher will demonstrate what the first sentence 

says: “anyone who’d go bungee-jumping if they had the chance, move two the right.” 
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After the teacher moves two to the right, tells that all those who would, should get up 

and move two to the right and sit down on a seat or someone’s lap, if the seat is 

occupied. (As the game proceeds, several people may end up sitting stacked up on 

top of each other.) 

I will utter the statements below:  

“anyone who would fill their house with pets if they had the chance move four to the 

left.” 

“anyone who’d go to live on a small island for a couple of years if they had the 

chance move three to the right.”  

“anyone who’d have more than one boyfriend if they had the chance move seven to 

the right.” 

“anyone who’d never read another book in their life if they had the chance move 

three to the right.” 

“anyone who’d jump at the chance of travellig around the world if they had the 

chance stay on your seat.”…etc. 

 

By now we should have various people sitting in twos or threes or fours on each 

other’s laps and some with chairs to themselves.    

The teacher tells the students that they can chip in a sentence when they feel like it.  

If they make a mistake, the teacher helps them correct themselves.   

 

 

 

 

 159



PRESENT UNREAL CONDITIONALS 

LESSON 2 (three class hours) 

Date: May 11, 2009 

Lesson Objectives: 

• To use present unreal conditionals to talk about imaginary situations in the 

present and future. 

• To imagine hypothetical situations and answer the questions. 

• To use past simple tense approriately. 

• To make conditional sentences while playing games. 

• To be able to prepare the pie graph with the help of the teacher. 

Techniques: pairwork, group work, game 

Materials and Resources / Preparations: worksheets, dictogloss, wide angle 

camera technique 

Level and Age of the Students: Pre-intermediate, 17 

Number of the Students: 15 

Estimated time of the lesson: 40 X 3=120 minutes. 

Prerequisites: They are expected to be able to use past simple tense effectively. 

 

FIRST HOUR: 

Eyes (focus on meaning and use): 

The teacher tells that we have only two eyes and asks “What if we had two more 

eyes on the back of our heads?” 

 “If people had eyes on the back of their heads, then they could speak two books at 

once.”  
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The teacher asks them to write a present unreal conditional clause to answer the 

question. 

Then students come together and read each others’ sentences and choose the most 

interesting ideas. Then the teacher writes these sentences on the board and the 

students vote for the most interesting three sentences. Once again the hypothetical 

meaning of the second conditionals will be emphasized.  

 

Pre-reading: 

They will answer the qusetion: “what would you do, if you won some money?” and 

read the passage with this theme (see appendix 24). 

 

Post-reading (focus on meaning and form): 

After reading for general meaning, they will decide if the given statements on the 

handout are true or false. If false, they will correct them. Thus, they will see the 

usage of second conditionals through the wide angle lens. 

 

“The wonderful game of “would you?” 

(practice- production focus on form, maning and use): 

I will split the class into groups of five and give each group five of six slips of paper, 

each with the word “if” and a large space and a prewritten main clause”. 

 

If ______________________________, I’d kill it. 

If_______________________________, I’d jump with joy.” 

If ______________________________, I could be happy. 
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If _____________________________, she would be angry. 

If _____________________________, he would call me. 

 

If _____________________________, we would have a party. 

If _____________________________, I would go to Istanbul. 

If _____________________________, they wouldn’t go to school. 

If _____________________________, I would die. 

If _____________________________, She would have a toothache. 

 

If _____________________________, I could stay up all night. 

If _____________________________, I would fail my exams. 

If _____________________________, I would call the emergency services. 

If _____________________________, I could marry him. 

If _____________________________, I would spend all my money.  

 

The teacher will get the students to write if clauses. They should try to make it as 

difficult as possible for the other groups. 

Then the groups will cut the slips in half and give them to the other group all mixed 

up. The groups will try to reorder the other groups’ conditionals, often with really 

funny results. 

 

SECOND HOUR: 

“Stairs and Slides” game (production-focus on use): 
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It was told before how this game is played (see appendix 22). For the game board 

(see appendix 25)  

Practice (focus on meaning): 

They will do the exercises on the worksheets (see appendix 26 -27).  

 

THIRD HOUR: 

 “Conditional chain” game: (production - focus on form and meaning and use): 

I will write on the board “If I were rich,……” the first student has to finish it. The 

second student is to begin a new sentence using the last part of her classmates’ 

sentence like this: 

“If I were rich, I would go to London.” 

“If I went to London, I would learn English very well… 

 

“Two groups” game ( focus on meaning):  

I will ask one of the groups to make IF clauses only. Such as “If you eat 

chocolate,….” 

I will ask the other groups to make main (result) clauses only such as “You would be 

tired” 

When they finish, I will collect the sentences in two different boxes and ask the 

students one by one to take one from each box and read the two sentences as if they 

make a single sentence. Very funny or nonsense sentences may appear at the end. 
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Variation of “Would you?: 

There is another variation of this whole class activity. I will divide the class into two 

equal groups. Ask the first group to write only 'if clauses', and the second group--

only result clauses. I will ask them to allocate a student-assessor in each group who 

will give points for accuracy, appropriateness and promptness.  

 

In the activity, each group takes turns by reading their half of a sentence, and the 

other group does their best to match it from their bank of clauses. The assessors give 

independent ‘verdicts’ on the performance of each group. At the end of the activity 

‘prizes’ are awarded. I will provide minimal input. 

 

Presentation: 

During the lesson whenever they have difficulty in choosing the right tense, they will 

be guided. After that much activity, they are expected to use present real conditionals 

appropriately. However they will be provided with the pie graph. 
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THE PIE GRAPH OF PRESENT UNREAL (SECOND) CONDITIONALS 

 

FORM MEANING 
If…Past Simple…., This form expresses what you 

would generallly do in 
imaginary situations. 

(if clause) 
….would /could/might + base form 

of the verbs….. “would” is used in  the main 
clause to show the most 
probabe result of the if cluse. 
“might” is used in te main 
clause to show other 
possibilities (results) of the f 
clause. When you use “might” 
you are less sure /ceratin of the 
result. 

(main clause) 
 

• You should use “were” for 
singula subjects in formal 
English. “was” is often 
used in informal situations.  

• You can change the order 
of the clauses. 

• When  if cluase comes the 
second, there is no coma 
between the clauses. 

USE 
• This structure is used to 

talk about an imaginary 
situation in the present or 
future. This isn’t a real 
situation but you are 
picturing it in your mind. 
To express this we use 
“were” for verbs “to be” 
and Simple Past Tense for 
the other verbs.  

 
• It is used when a speaker 

needs to emphasize that sth 
is impossible. 
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Appendix 22 

“Stairs and Slides” / “Snakes and Ladders” game  

For this game you need some dice, markers (coins, pins, erasers, etc.), and copies of 

a "Stairs and Slides" or “Snakes and Ladders” game board. Half of the squares are 

empty and half have sentences with "if" clauses missing “result clauses” in them. 

The board has some stairs or ladders and slides or snakes drawn on it where the tops 

of stairs or ladders are in a square with a higher number and bottoms of stairs or 

ladders are in a square with a lower number. Similarly, tops of slides or mouths of 

snakes are in a square with a higher number and bottoms of slides or snakes are in a 

lower number. The class will be divided into groups of 3-5 students and each group 

will be given a copy of the game board and a die. I will write on the blackboard some 

sentences the students can use while playing the game and interacting. For example:   

"I think this sentence is correct."  

"I think this sentence is incorrect. It should be (the student's own correction)."  

"I agree."  

"I disagree."  

"It's your turn."  

"You get to go up the stairs." 

“You get to go down the slides.”  

"Sorry, time's up." 

Everyone places their markers in the first square. The students decide the order in 

which they play. I will explain that the first player to reach the end is the winner. If 

necessary, I can demonstrate how to play the game. Mario Rinvolucri (1984: 28-29) 

suggests the following rules:  
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a. The first player throws the die and advances to the square indicated. If there is a 

sentence on that square, the player makes a result clause according to the if clause. [ 

a one-minute time limit can speed up the process and add some excitement] The 

other players act as jury and have to decide if the player is right or wrong in his or 

her judgement. If the majority agree with the player, then he or she goes forward 

three squares. If they disagree, the player moves back three squares. If the player 

lands on an empty square, none of the above happens and he or she stays there. It is 

then the next player's turn. A player who lands on a square at the foot of the stairs or 

ladders must go up it. A player who lands on the top of the slides or mouth of the 

snake must go down it.  

b. The winner is the first person whose score takes him or her to or beyond the finish 

line.  

c. If a player lands on a sentence that has already been completed, he or she 

automatically goes on to the next unworked-on sentence.  

d. If one of the players feels that the others are wrong about a grammar point, he or 

she should note down the number of its square and ask the teacher at the end of the 

game. 

Once everyone has started, I can walk around to help with the rules of the game, but 

should not give any answers concerning the correctness of the sentences. I will 

encourage the students to use their own criteria. When most of the groups have 

finished, I will have everyone stop playing and ask if there are disagreements over 

any of the sentences. If so, I will ask the other groups what they think. Only at the 

end I will give the correct answer.  
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EK- 4 Öğretmen Güncesi ve Öğrenci Güncesi Örnekleri 

 

ÜÇÜNCÜ GÜNCE (13 Nisan 2009) 

Modals of certainty, possibility and probability with a meaning for 

the present and future  

Öğretmen Güncesi: 

“ ‘Indecisive’ sözcüğünün anlamını çıkarmada çok zorlanmadılar. Anlama 

odaklanarak başlamanın işimizi kolaylaştırdığının düşünüyorum. Resimlerle ilgili 

tahminlerde bulunmak için derecelerine göre kipleri bilmeleri gerekiyordu. Bu 

nedenle biçim boyutuna odaklandık. Resimler ilgilerini çektiği için kiplerin 

anlamlarını öğrenip kullanmak için acele ettiler. Biçimsel bilgilenmeden sonra 

bağlama uygun biçimi seçebilmeye başladılar. Torbadan çıkan nesneleri tahmin 

ederken edimleri tatmin edici sayılırdı. Ara ara anlam ve kullanımla ilgili 

hatırlatmalar yapmam gerekti. Son olarak birbirlerinin geleceği ile ilgili yorumlarda 

bulunurken de eğlendikleri ve kipleri doğru kullanabildikleri gözlemlendi.” 

 

Öğrenci Güncesi: 

Ö1: “Bugün İngilizce dersi çok zevkli geçti. Tepegözde değişik şekiller gördük ne 

olduğunu tahmin etmeye çalıştık. Ne zaman hangi modal verbi kullanacağımızı 

anladım.” 

Ö2: “Olasılıkların neler olduğunu ve nasıl kullanıldığın öğrendim. May might, must 

kalıplarını öğrendik, fotokopilerden alıştırmalar yaptık.” 

Ö3: “Bugünkü aktiviteler çok eğlenceliydi. Torbadan çıkanları tahmin etmek hoşuma 

gitti. Genelde doğru tahmin edebildim.”  
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Ö4: “Derste gelecekle ilgili şeyler yapmak güzeldi. Birbirimize yazdığımız 

cümlelerin arasından çok garip şeyler çıktı. Ben bu modalları anladım sanırım.“ 

Ö5: “Certainty derecelerine hangi modalın uygun olduğunu öğrendim.” 

Ö6: “Gelecekle ilgili yorumlarla hiç ilgilenmiyorum. Ama asetat çalışması iyiydi. 

Ö7: “Torbanın içindeki şeyi doğru bildim, cümleyi de doğru kurdum. Ben öğrendim 

bu konuyu.” 

Ö8: “May, can, must gibi birçok kipin olabilir anlamına geldiğini öğrendik, 

tahminlerde bulunmak zevkliydi.” 

Ö9: “Başımıza gelecekleri yazdık okuduk, güzeldi, Nazlı Hoca değişik resimler 

gösterdi, tahmin etmeye çalıştık. Bugün de çok dolu geçti.” 

Ö10: “Bugünkü modal verbs dersini anladım. İngilizcede yeni cümleler kurmayı 

öğrenmekten mutluyum” 

Ö11: “Dersin en zevkli yanı fal yazmak, torbadakileri bilmekti. Çalışma kağıtları 

sıkıcıydı ama evde tekrar etmek için işe yarar.” 

Ö12: “Bugünkü konu zevkliydi aslında ama üç beş kişi hariç arkadaşlarımın İngilizce 

dersini önemsemediklerini gördüm. Teşekkürler Hocam.” 

Ö13: “ Modals zannettiğimiz kadar zor değilmiş, insan dersle ilgilenince öğreniyor, 

ben de öğrendiğimi düşünüyorum.” 

Ö14: “Özür dilerim Hocam, bugün derse dikkatimi veremedim, çok iyi öğrenemedim 

ama tekrar ederim söz.” 

Ö15:  “ Indecisive ve decisive kelimelerini öğrendim, tepegözde resimlere baktık ne 

olduğunu bulmaya çalıştık, modal verbs nasıl kullanılır onu gördük.” 
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DÖRDÜNCÜ GÜNCE (17 Nisan 2009) 

Modals of certainty, possibility and probability with a meaning for 

the present and future  

Öğretmen Güncesi: 

“Bugün bu konuyu işlediğimiz ikinci gündü. Burçlarla ilgili okuma parçası ilgilerini 

çekti, gelecekle ilgili tümceleri bulabildiler ve anamla boyutunda bir sorun 

yaşamadılar. Kendilerinden örnekler vermeleri sırasında biçim boyutunda da pek bir 

zorluk yaşamadıkları söylenebilir. Geçen ders başladığımız fal bakma işine devam 

ettik. Ellerindeki çizgilerin anlamlarını öğrenirken derse ilgileri çok iyiydi. Falcı rolü 

yapmak çok hoşlarına gitti. Bu etkinlik etkiliydi. Derecelere göre kiplerin farkını 

anladıklarını belirttiler. Şu an için öğrenmiş oldukları görülüyor, fakat akıcı kullanım 

için biraz daha zaman gerekiyor.”   

 

Öğrenci Güncesi: 

Ö1: “Bugün, must, might, may, could vs öğrendik. Hocamız fotokopi dağıttı, çok 

eğlenceli geçti ders. Certainty öğrendik.” 

Ö2: “Bugün, obligation, possiblity, must, might, certainty, impossibility öğrendik.” 

Ö3: “Bugün may might kullanımını öğrendik. Derse tam konsantre olamadığım için 

pek fazla dinleyemedim.” 

Ö4: “Bugün, İngilizce dersinde may can’t ile possibility öğrendik.  Bugün ders 

harikaydı.” 

Ö5: “Kesinlikler, olasılıklar nasıl kullanılıyor, örnekler alıştırmalar yaparak 

öğrendik, karşılaştırmalar yaptık.” 
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Ö6: “May might ve could’un olabilme ihtimalini öğrendim. Must ve can’t ın 

zorunluluk ve imkansızlık olduğunu öğrendim. Bazı yeni kelimeler öğrendim.” 

Ö7: “Olasılıkların derecelerini öğrendik, nasıl nerede kullandığımızı öğrendik. 

Paragraf oluşturmayı öğrendik.” 

Ö8: “Bu ders burçlarla ilgili konuştuk. İngilizce fal bile baktık. Gelecekle ilgili 

yorumlar yaptık. Çok güzeldi. „ 

Ö9: “Elimizdeki çizgilerin anlamına göre fal baktık. May, might, will, can’t nasıl 

kullanıldığını öğrendim. Pasta grafiğiyle konuyu özetledik.” 

Ö10: “İngilizce dersinde el falı öğrendik. Derslerde çok değişik şeyler de 

öğreniyoruz. Böyle olduğu zaman İngilizce öğrenmek de kolay ve güzel bence.” 

Ö11: “Burçların İngilizcesini, el falına bakmayı, gelecekle ilgili cümle kurmayı 

öğrendiğimi söyleyebilirim.” 

Ö12: “Burçlarla, fallarla ilgilenmediğim için bu ders ben bir şey öğrenmedim 

diyebilirim, pie grafiği hariç” 

Ö13: “ Could ile couldn’t, mut ile mustn’t ın birbiriyle hiç alakası olmadığını 

öğrendim ama kafam karıştı. Grafiği yeniden incelemem gerek.” 

Ö14:  “Arkadaşlar falcı rolünü ben de ziyaretçi rolünü iyi yaptım. Rol yapmak çok 

heyecanlıydı.” 

Ö15: “ Dersin sonunda grafik üzerinde modaların nasıl kullanıldığını görünce bence 

daha iyi öğreniyoruz.”  

 

DOKUZUNCU GÜNCE (8 Mayıs 2009) 

Present unreal / second conditionals  

Öğretmen Güncesi: 
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“Conditional clause’ların en kafa karıştıran noktası kullanılan zamanla verilen anlam 

arasında her zamanki ilişkinin olmamasıdır. Bu nedenle ikinci tip koşul tümceleri 

için anlam ve kullanımın yanında biçim boyutuna da odaklanmak gerekliydi. 

Etkinliklerde üç boyuta da önem verildi. Pie grafiğini sona sakladık. Kendilerinden 

verdikleri örnekler, çalışma kağıtları, anket, diyalog gerçekleştirme ve oyunlar 

yararlı oldu. Yanlış yaptıklarında çok önemsemedim; çünkü henüz yapıyı tam olarak 

içselleştirmediler. Bu konuyla ilgili bir dersimiz daha olacak.”  

 

Öğrenci Güncesi: 

Ö1: “Bugün derste tavsiye etmeyi öğrendim senin yerinde olsam şöyle yapardım 

şeklinde. Eğer karşımızda olumsuz bir durum varsa nasıl davranmalıyız.” 

Ö2: “Second conditionalı öğrendik, cümle kurduk, kullandık.” 

Ö3: “Bugün ifli cümleler hakkında geniş çaplı bir egzersizi yaptık. Birçok örnek 

cümle oluşturduk, oyunlar oynadık, karşılaştırmalar yaptık.” 

Ö4: “Bugün der çok güzel geçti, oyun oynadık, gerçekleşmese de hayallerimizi 

anlattık.” 

Ö5: “Ders çok eğlenceliydi. Hocamız bize oyunlar oynattı. Second conditionlaı 

öğrendik.” 

Ö6: “If’li cümle kurmayı ve kendimi ifade etmeyi öğrendim.” 

Ö7: “Bugün present unreal conitionalile ilgili oyunlar oynadık alıştırmalar yaptık. 

Çok güzeldi.  Çok seviyorum İngilizceyi.” 

Ö8: “Bugün second conditionlaı işledik. What would you do .....? ile başlayan sorular 

oluşturup cevaplar verdik.” 
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Ö9: “Bu ders de her zaman ki gibi güzeldi. Herkes derse katıldı. İngilizce 

zevkliymiş.” 

Ö10: “Birçok hayvanın İngilizcesini öğrendim bugün aktivitelerle dolu bir dersti 

gerçek olmayan durumları iflerle söylemeyi öğrendik.” 

Ö11: “Daha önce oynadığımız stairs and slides oyunun snakes and ladders 

versiyonunu oynarken ben second conditionalsı öğrenebildim.” 

Ö12: “ Gruplar oluşturduk, bir hayvan olsaydık ne olurduk düşündükten sonra en 

ilginç cümleleri kurmaya çalıştık, güzel geçti.” 

Ö13: “Yine hareketli bir ders yaptık, birçok oyun oynadık, ifleri öğrendik. En son 

sandalyelerle oynadığımız oyun saçmaydı ama çok güldük.” 

Ö14: “Zevkli bir ders oldu hayal gücümüzü kullandık, geliştirdik, İngilizce dersleri 

eskisinden daha eğlenceli geçmeye başladı.” 

Ö15: “ Nazlı Hocam bize gene grup içinde konuyu öğrenmemiz için bir sürü şey 

yaptırdı, pie grafiğini ben merak ediyorum, bir sonraki ders görecekmişiz. O zamana 

kadar çalışma kağıtlarını yapacağız.” 

 

ONUNCU GÜNCE (11 Mayıs 2009) 

Present unreal / second conditionals  

Öğretmen Güncesi: 

“Hedef yapıyı kullanmak için birçok olanakları oldu, ancak hala içinde 

bulunduğumuz an için geçmiş zamanın neden kullanıldığını anlamakta güçlük 

çekiyorlar. Bu nedenle, sık sık biçimsel hatırlatmalar yaptım. Anlamlı alıştırmalar 

yaptık. Oyunla karışık iletişim etkinlikleri fena değildi. Gelecek zamanda 

koşullanmalarla arasındaki fark üzerinde durduk. Biçim, kullanım ve anlam ilişkisini 
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yakalamalarını amaçladım, üç boyuta da odaklanan etkinliklerle ve üç boyutlu 

grafikle bunu başardığımı düşünüyorum. Hayal güçlerini kullanmakta tembellik 

ettikleri için koşul zinciri etkinliğini yapamadık. Oyunları sevdiklerini belirttiler. 

Konuk öğretmenimizin varlığı bazılarını daha fazla motive ederken, bazılarının daha 

sessiz kalmasına neden oldu, fakat her zamankinden daha dikkatliydiler. Oyunlarla 

öğrencilerin tamamının katılımı sağlandı. ”  

 

Öğrenci Güncesi: 

Ö1:“Sınıf içi oyunlarla güzel geçti. Misafirimiz vardı. Daha iyi derse katıldık.” 

Ö2: “Bugün derse Feray Hoca da geldi. Sadece seyretti bizi. Pie grafiğiyle konuyu 

iyice anladım.” 

Ö3: “Snakes and ladders oyununu çok seviyorum. Diğer etkinlikler de fena değildi.” 

Ö4: “Prenst unreal conditionals ı öğrendik, tam olarak anladım diyemem.  Grafikten 

tekrar etmem lazım.” 

Ö5: “Kaç haftadır ifleri öğreniyoruz. Uzun bir konuymuş ama öğretmenimiz çalışma 

kağıtları dışında eğlenceli şeyler yaptırıyor. Bir de bugün dersimiz Feray Hoca da 

izledi. 

Ö6: “İki grup olduk, Ifli cümle tamamlama oyununda acayip cümleler çıktı. Yine 

staris and slides oyununu oynadık.”  

Ö7: “Dört tane gözümüz olsa ne olurdu gibi hayali şeylerden bahsettik, second 

conditionalsı böyle durumlarda kullandığımızı öğrendik.” 

Ö8: “Öğretmenimizin verdiği kağıtlardaki ifli kısımları aklımızdan doldurduk, sonra 

kestik ve diğer grupla değiştik, cümlelerin devamını bulmaya çalıştık, heyecanlı bir 

yarıştı. Misafir öğretmen derse hiç karışmadı.” 
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Ö9: “Bu sefer stairs and slides oyununu oynadık, ifli cümlede past tense ana cümlede 

would, could kullanıldığını iyice öğrendim.” 

Ö10: “Derslerin sonunda yaptığımız üçlü grafiği ben önce kendim doldurmaya 

çalıştım, derste de kontrol ettim, öğrenmiş gibiyim.” 

Ö11: “Derse bugün misafir öğretmen geldi niye bilmiyorum. Ama etkilendik, kimi 

daha çok derse katıldı benimse canım istemedi.” 

Ö12: “ Ders biterken pie grafiğini görmezsem öğrenemediğimi sanıyorum ama 

grafiği inceleyince öğrendiğimi anlıyorum.” 

Ö13: “Iflerle hayali şeylerle ilgili cümle kurabiliyorum, öğretenimiz bunun yeterli 

olduğunu söylüyor.” 

Ö14: “Derste ilginç şeyler yaptık, ifli cümlelere devam ettik, geçen ders gelecekle 

ilgili gerçek durumlarda if kullanımın öğrenmiştik, bu ders şu anda gerçek dışı hayali 

şeylerde if kullanımını öğrendik. Birçok tipi varmış. İngilizcede değişik cümleler 

kurmayı öğrenmekten mutluyum.” 

Ö15: “ Dersi seyreden başka bir öğretmen olması hiç hoş değildi bence, rahatça derse 

katılamadım, dersi anladım ama tekrar edip Nazlı Hoca’ya sorular sormama 

gerekiyor.”  
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EK- 5 Birinci Elden Yapılan Ders Gözlemi Örneği 

 

Birinci elden gözlemler ders öğretmeni tarafından yapılmıştır. Kayıt aracıyla 

kaydedilen dersler, çevriyazıya dönüştürülmüştür. 

 

Ders gözlemi 1 

Modal verbs of certainty, possibilty and probability with a meaning for the 

present and future 

Gözlemci : N. Nazlı ŞAF 

Tarih: 13 Nisan, 2009                                                       

Süre : 40x2=80 dk. 

 

First Hour (40 mins): 

(Öğretmen sınıfa girdi ve öğrencileri selamladı. “decisive” sözcüğünü öğretmek için 

“decide” sözcüğünden yola çıktı) 

 

Teacher: “How was your weekend?” 

Student 1: Fine 

Student 2: Boring 

Student 3: Eh işte 

Student 4: you? 

Teacher: At the weekend we decided to go to the cinema but I couldn’t decide which 

film to see “Melekler ve Şeytanlar” or “Benjamin Button”. I am generally an 

indecicive person. 
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(Sonra öğretmen tahtaya bir kadın çizdi, başının üzerine iki tane düşünce balonu çizdi, içine 

de filmlerin adını yazdı ve ortasına da bir soru işareti koydu. Altına “she is indecisive.” 

yazdı.) 

 

Teacher: What does “indecisive” mean? 

Student 1: Bilmiyor? 

Students:............ 

Student 2: Kararsız? 

Teacher: Yes, definitely, because “in-“ gives the negative meaning. 

Students: ........(Başlarını salladılar.) 

Teacher: You will listen to a phone conversation between Mel and Roz. Try to 

understand what they are talking about. 

 

(İki defa dinlediler. Bir öğrenci parmak kaldırdı) 

 

Student 1: They go to a party. 

Student 2: No! 

Teacher: Ok. There is a party. Will they go to the party? 

Students:.......... 

Teacher: Now listen again and find who is indecisive? 

 

(Bir kez daha dinledikten sonra) 

 

Student 1: Roz? 
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Student2: Mel? 

Teacher: Who is indecisive? Roz or Mel? 

Student3: Roz 

Teacher: How do you know? 

Students: ............ 

Student1: She said I’m sorry. I’m not going. 

Teacher: Yes, very good. 

 

(Öğretmen diyalogun yazılı halini öğrencilere dağıttı ve): 

Teacher: Read the dialogue and find who is indecisive.  

 

(Öğrenciler sıra arkadaşlarıyla beraber diyalogu okuyup ve incelediler.)  

 

Student 1: Hocam, Roz diyor ki: I may come...... she is indecisive. 

Teacher: Yes, that’s true. You can use “may” or “might” when you are indecisive 

about something. 

Student2: Roz phoned Mel and said “I’m not going to go to the party” the end. 

 

(Bu açıklamadan sonra öğretmen çalışma kağıtları dağıttı.) 

Teacher: Now do the exercises on your own. 

 

(Öğrenciler çok az bir süre zarfında alıştırmaları yaptılar. Ve parmak kaldırdılar.) 

Teacher: Have you finished? 

Students: Yeees 

Teacher: Who wants to start? 
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.............. 

(Öğrenciler alıştırmaların çoğunu doğru yanıtladılar. Anlayamadıkları cümlelerde öğretmen 

yardım etti ve cevabı onların vermelerini sağladı.) 

.............. 

 (Daha sonra öğretmen tepegözü hazırlarken öğrenciler merakla bekliyorlardı.) 

Student: Öğretmenim oyun mu oynayacağız? 

Teacher: No, I will show you some interesting pictures. 

 

(Öğretmen bir resim gösterdi ve): 

Teacher: What is this? 

Students:................(düşündüler) 

Student1: It is a bear. 

Teacher: Are you sure? You want to say it may be a bear? 

Student1: Yes, it may be a bear. 

Teaacher: We will see later. 

Teacher: Ok then, let me tell you: 

               If you are sure less than 50%, use “may, might, could” 

               If you are sure 90%, use “must”, “can” 

               If you are sure 100%, use “am, is, are” 

 

(Öğretmen bunları tahtaya yazdı. Ve ikinci resime geçti.)  

Teacher. What can it be? 

Student3: It must be a house. 

Teacher: What is it behind the house? 

Student4: It may be a cat because it has got a tail. 
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Teacher: May be 

(Üçüncü resime geçtiler.) 

Student5: It is a tree. 

Teacher: Examine it carefully. 

Student6: It may be a road. 

(Dördüncü resime geçtiler.) 

Student1: It must be a merdiven 

Teacher: ladder 

Student1: It must be a ladder. 

Teacher: Are you sure? 

(Beşinci resime geçtiler.) 

Student2: It must be a watch. 

Student3: It could be ......... 

Teacher: Yes? 

Studen3: It could be an orange. 

(Altıncı resime geçtiler.) 

Student4: It might be a carpet. 

Student11: It may be a book 

(Yedinci resime geçtiler.) 

Student15: It must be a clock. 

Student14: It can be a tekerlek? 

Teacher: Wheel 

Student14: It can be a wheel. 

Teacher: Now I’m reading explanations of the pictures. 
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First one is an orang-utan.  

In picture A there is a pig going round the corner of the barn. 

In picture B there is a bear climbing a tree (the top paw is an ear.) 

In picture C there is a snake going upstairs.  

In picture D there is Chinese person riding a bike. 

In picture E there is a giraffe going past a window. 

In picture F there is a Mexican frying an egg.   

 

(Öğretmen resimlerin ne olduğunu açıkladı ve öğrenciler güldüler.) 

 

Second Hour (40 mins): 

(Daha sonra öğretmen içinde nesneler bulunan bir çanta çıkardı.) 

 

Teacher: In this bag there are small objects. I want you to come here and touch an 

object in the bag without looking at it. You will guess what it can be?  

 

(Öğrenciler parmak kaldırdılar.) 

 

Teacher: Come here. Put your hand in the bag hold an object. 

Student1: OK.  

Teacher: Don’t look at it. Think! What may it be? 

Student1: It may be a........ 

Teacher: What? 

Student1: It may be an identity card. 

Teacher: Are you sure? 
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Student1: No, no, it must be a credit card. 

Teacher: Let’s see! 

Students: It is a credit card. 

Teacher: That’s right. Now who wants to try? 

(Öğrenciler parmak kaldırdılar.) 

Tecaher: You, come here. 

Student2: It must be a pencil. 

Teacher: Show it us! 

(Diğer bir öğrenci gelir.) 

Student3: It may be a........ bu ne? 

Teacher: sssh!.. no Turkish please! 

Student3: It may be a clips 

Teacher: Sorry? You mean paperclip? 

Student3: Yes, it must be a paperclip. 

Student4: It can be a packet of macaroni. No, no it must be a packet of şehriye. 

Teacher: Are you sure? 

Student4: It is a packet of rice. 

Teacher: True. 

Student5: It may be a bus ticket or it may be a cinema ticket. 

Student6: It must be a CD or a DVD 

Student7: It must be a hair tokası. 

Teacher: Hairpin 

Student7: It must be a hairpin. 

Student8: It is a money. 

Teacher: You mean coin, bozuk para 
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Student8: Yes it must be a coin. 

Student9: It must be a selpak. 

Teacher: Napkin 

Student9: It must be a napkin. 

Student10: It may be a toy or it may be an eraser. 

 

Teacher: Now it is time to do some exercises. 

(Öğretmen çalışma kağıtlarını dağıtırken) 

Students: Yine mi hocam ya! ........ 

(ve öğrenciler çözmeye başladılar.) 

............. 

Teacher: ssh! Be quiet! 

Teacher: Have you finished? 

Students: One minute 

....... 

Teacher: Who wants to do the first exercise?. 

.............. 

(Alıştırmaları çözerken öğretmen kiplerin anlamlarını ve kurallarını hatırlattı. 

Dersin odak noktası şimdiye kadar ağırlıklı olarak anlam ve kullanım idi hedef yapıyı 

kullanabilmeleri için biraz biçimsel açıklama yeterli oldu.)  

 

Teacher: Are you interested in fortune telling? 

Student: Fortune ne? 

(Öğretmen tahtaya fortune teller yazdı ve bir öğrencinin el falına bakar gibi yapıp): 

Teacher: Fortune teller is someone who says what will happen in future. 
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Student1: Hıı, falcı mı? 

Teacher: Yes fortune teller means “falcı” and fotune telling (tahataya yazarak) “fal 

bakmak” 

Teacher: I’m asking once more are you interested in fortune telling? 

Student1: Yes 

Student2: No 

Student3: Günah hocam 

Student4: No I don’t believe 

Tecaher: Don’t worry! It’s just for fun. 

 

(Öğretmen bir kağıda bir cümle yazdı ve torbaya attı. Tahtaya da):  

“You may find an old key at home.” yazdı. 

Teacher: Write similar predictions about the future. 

               Start with “you...........” and use modal verbs. 

 

(Her öğrenci bir cümle yazdı. Bazıları öğretmeninden yardım istedi.) 

Teacher: If you like you can write two or three sentences 

 

(Üç öğrenci ikinci cümlelerini de torbaya attılar.)  

 

Teacher: Now let me see what will happen to me. 

 

(Öğrenciler seyrederken öğretmen torbadan bir cümle çıkardı ve okudu) 

“You might have a terrible night tonight.” 
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(Ve tahtaya yazdı.) 

Teacher: Who wants to come and take one? 

(Öğrencilerin hepsi parmak kadırdılar.)  

 

Teacher: OK, everybody will come in turn. Make a queue! 

Student1: “You will have a nice holiday this summer.” 

Teacher: Write the sentence on the board, please! 

Student2: “You may be go to the cinema tonight.” 

 

(Öğretmen herkesin cümlesini tahtaya yazmasını istedi.) 

 

Students2:Kkim yazdı bunu? Özlem sen mi yazdın? 

Özlem: Yoo! 

Teacher: Please don’t speak in Turkish!  

Stdent3:  “You could going to the theatre at the weekend.” 

Student4: “You meet your boyfriend this afternoon.” Yok ki erkek arkadaşım hocam 

(Öğrenciler güldüler.) 

Syudent5: “You will die in two days.” Yok artık! 

Teacher: No Turkish, please! 

Student6: “You can come across an old friend this week.” come across what does it 

mean? 

Teacher: “See” or “meet” in this sentence. 

Student7: “You went a holiday to miami a week.” 

Student8: “You may fail your maths exam.” Yes it was bad. True! 

Student9: “You might see a girl with him.” ?? 
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Student3: Erkek arkadaşının yanında bir kız görcekmişsin. 

Student9: Hmm 

Student10: “You will have a horrible nightmare tonight.” Nightmare? 

Student4: Kabus kabus 

Teacher: Yes a bad dream 

Student10: You write this? 

Student4:.......( gülüyor) 

Student11: “You will be very fat next year.” Aaa no! 

Student12: “You are have five children in the future.” Beş mi? 

Student13: “You may be live a hundred years.”  

Student14: “You will get a nice present from him. Present hediye miydi hocam? 

Teacher: Yes 

Student15: “You may have unexpected visitors tomorrow.” I don’t understand. 

Student5: Guests will come to your house!  

Studet15: Guests what does it mean? 

Student5: Misafir. Unexpected visitors beklenmeyen misafirler demek. 

Student 15: Sen yazdın galiba bunu 

Student5:........(gülüyor) 

 

Teacher: Now all the sentences are on the board, look at them! Are there any 

mistakes? 

(Öğrenciler cümleleri incelediler.) 

Teacher: Yes? All of are them true? 

Student1: You may be go to the cinema tonight cümlesinde “be” olmayacak hocam 
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Teacher: Yes here is the verb “go” not “be”. 

              “olabilir” anlamını “may” veriyor zaten.  

              Ne kadar emin olduğumuzda kullanıyorduk peki?  

Students: ............. 

Teacher: Yüzde kaç? 

Student2: Yüzde elliden az olunca  

teacher: Yes, very good. What else?( cümeleri gösterdi) 

Student3:  You could going to the cinema tonight cümlesinde ing takısı olmaz 

hocam. Modallardan sonra fiiller birinci halinde kullanılır. 

Teacher :Yes (ing takısını sildi) what else? 

Student4: You meet your boyfriend this afternoon cümlesinde “may” yok 

Teacher: While making predictions, we use may /might/could  or can /must if you are 

sure. 

Student5: Alttaki cümlede “can” kullanılmış? 

Teacher: No problem. It is true. If you are sure 90% you can use “can”, if yu are sure 

99% you can use “must” 

Student5: You went a holiday to miami a week. Cümlesinde may might falan yok. 

Teacher: Yes that’s right . Correct it, please! 

Student5: You may...... 

Teacher: Go on! 

Student5: You may go to a holiday to Miami for a week. 

Tecaher: You may go to Miami for a one-week holiday. (tahtaya yazdı) 

Student3: You are have five childeren in future cümlesinde modal yok “are” olur 

mu? 
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Teacher: No, “are have” is wrong. What should it be? 

Student3: You will have five children in future? 

Teacher: Yes, very good. Are there any mistakes left? 

Student4: You may be live a hundred years cümlesinde yine “be” olmaması lazım 

Teacher: Right, here is the verb “live” so “you may live a hundred years” is correct. 

 

 Tecaher: Did you like this activity? 

Students:YES 

Teacher: If yes, do you want to learn palm reading?  

(Bir öğrencinin elini tuttu ve çizgileri göstererek) 

Student7: El falı mı? 

Teacher: Yes, all these lines have a meaning. Until Thursday I want you to search 

about palm reading and the meanings of these lines. What do they mean if it is short? 

Or what does it mean if it is long? 

Students: OK. 

Teacher: Shall we call it a day? 

Students: Yes. 

Teacher .See you 

Students: See you ma’m!  
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EK- 6 İkinci Elden Yapılan Ders Gözlemi Örneği 

 

Ders Gözlemi 3 (Konuk Öğretmenin Ders Gözlemi)  

Present Unreal  (Second) Conditionals) 

Gözlemci: Feray Çevik (konuk İngilizce öğretmeni) 

Tarih: 11. 05.  2009-  

Süre: üç ders saati (40 x 3 = 120 dk.) 

 

Ders öğretmeni (N. Nazlı ŞAF) bana second conditionals konusunu iki-üç gün önce 

işlemeye başladıklarını söyledi.Yani öğrenciler bu konuyla ilk kez bugün 

karşılaşmıyorlar.  

Birinci Ders:  

Öğretmen sınfı selamladıktan sonra 

Teacher: We all have only two eyes. Is it true? 

Students: Yes 

Teacher: What if we had two more eyes on the back of our heads? (başının arkasını 

göstererek soruyu tahtaya yazdı.) 

Students: (Sessizlik hakim) 

Teacher: For example, if we had two more eyes on the back of our heads, we could 

read two books at the same time. 

Student3: If we had two……, we could see arkamızı? 

Teacher: Back 

Student3: If we…….., we could see back 

Teacher: Our back if we…., we could see our back 
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Student1: If I had….., I could close my eyes walk 

Teacher: If I had …., I could close two of them while walking.  

Teacher: Now I want you to make only one sentence like these but try to make an 

interesting one because we will choose the most interesting one ok? 

………..(Öğrenciler cümlelerini oluşturuyorlar. Bazıları öğretmene danıştılar.) 

Teacher: Have you finished? 

Students: Yes 

Teacher: If you are ready, come and write your sentences on the board, please. 

(Öğrenciler teker teker cümlelerini yazdılar. Üç tanesi benzer çıktı “ If I had two 

more eyes on the back of my head, I could cheat during the exams.”) 

Teacher: Now let’s vote for the most ineteresting one. Who votes for Merve’s 

sentence? 

(Cümleleri okurken çok eğlendiler. Öğretmen present unreal başlığının altını çizdi ve 

second conditionals ile hayalgücümüzü kullanmakata olduğumuzu hatırlattı. 

Öğrenciler de anladıklarını belirttiler.) 

……….. (Oylama sonucu yedi oyla seçilen cümle “ If I had two more eyes on the 

back of my head, I could wear two different sunglasses.”)  

Teacher: Imagine that you won some money, what would you do if you won some 

money? 

Student4: I wouldn’t go to school. 

(Öğrenciler güldüler.) 

Student 3: I would go to holiday 

Teacher: I would go on a holiday. 

Student 5: I would travel world. 
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Teacher: I would travel around the world. 

Teacher: (Bir okuma parçası dağıttı.)Now please read what these people would do 

and answer the questions 

………………………………. 

 

(Diğer bir etkinlik olarak, öğretmen sınıfı beşerli gruplara böldü. Ve her gruba beşer 

tane ifli cümle verdi sonuç cümlelerini grup içinde yazmalarını istedi. Cümleleri 

mümkün olduğunca ilginç olmasını istedi; çünkü cümleleri yazdıktan sonra ikiye 

bölüp, karıştıracaklarını diğer gruba vereceklerini ve karşı grubun eşleştirip 

eşleştiremeyeceklerini seyredeceklerini söyledi.)  

 

(Gruplar cümleler üzerinde çalıştılar. ) 

Student 1: If ten sonra present tense mi kullancaktık hocam? 

Teacher: No, please be careful and look at the examples on the board. 

Stdent1:….Hmm past tense 

Teacher: Yes, that’s right 

Student2: Fiilin üçüncü haliyle mi yapcaz? 

Teacher: Simple past tense is formed with the second form of the verbs. 

Students: ….doğru ya!. 

………… 

Ve A grubu B grubuna, B grubu da C grubuna C grubu da A grubuna cümlelerini 

verdi. Bu sırada teneffüs zili çaldı ama öğrenciler yarışmaya devam ettiler. En önce 

bitiren grup parmak kaldırdı. Cümlelerini düzelttiği gruptan bir sözcü gidip 
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cümlelerin eşlenişini kontrol etti. Yanlışlık olduğunu söyledi. Grup tekrar cümleler 

üzerinde çalıştı.  

Diğer grup da bitirdi ve kontrol etti, bu grupta yanlışlık çıkmadı ve birinci ilan edildi.  

Üçüncü grup da bitirince kontrol edildi ve hata bulundu.  

Bu arada ilk grup hatasını düzeltmişti. 

Gruplar cümleleri sesli olarak okudular. Bu etkinlik benim de hoşuma gitti. Sıradan 

eşleştirme ve boşluk doldurma etkinliklerinden farklıydı.) 

 

İkinci Ders: 

(Beş dakika aradan sonra,  öğretmen bu derste üçerli gruplar oluşturdu. Ve “stairs 

and slides” adlı oyunu oynayacaklarını söyledi ve her gruba bir tane zar ve oyun 

kartonunu verdi. Herkesin oyunda yerini gösterecek bir nesne bulmalarını istedi.  

 

Oyunda “ what  would you do, if you were in love with somebody?” gibi sorular 

veya second conditionals kullanarak tamamlanması gereken cümleler vardı. Doğru 

cümle kurarlarsa ve grup tarafından kabul edilirse ilerleyebildiler. 

 

Zaman zaman öğretmene danıştılar  

Teacher: (Fakat öğretmen yardım etmedi.) you ‘ll decide if it it is true or not. I will 

say my opinion after the game. 

 

Oyunda öğrenciler elbette yanlış cümleler kurdular. Genellikle past tense kullanırken 

yanlış yapmışlar, would /could /might kullanmayı da unutmuşlardı. Birçoğuna 

yarışmacılar itiraz edebilmişlerdi. Diğerlerini de öğretmenle birlikte düzelttiler.  
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Örneğin, “If I saw a traffic accident, I call 112. 

Ya da “If I not come to school today, I would sleep at home.”... 

 

Ders bitene kadar öğretmenin dağıttığı çalışma kağıtlarını çözdüler. Kalanları ev 

ödevi olarak verildi. 

 

Üçünce ders: 

Teacher: Who wants to complete this sentence (tahtaya “If I were rich, …” yazdı) 

Student 8: I would go on a holiday. 

Teacher: Ok  what if I went on a holiday,? 

Students: (Sessizlik hakim) 

Teacher: You will complete this sentence if I went on a holiday,…. This game is 

called conditional chain. We will start with Ebru and Sümeyye will continue. Like 

this all of you one by one create the chain. 

Student1: If I went on a holiday, I am happy 

Teacher: Would? 

Student1: Sorry, if I went on a holiday, I would be happy. 

Student2: If I would be happy? 

Teacher: Use past simple in if clause 

Student2: If I was happy 

Teacher: If I were happy, I would meet my friends. 

Student3: If I would meet my friends 

Teacher: No be careful use past simple 

Student3: If I met my friends, we would go to the cinema. 
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Student 4: Beni geçin hocam 

Techer: Come on! 

Student 5: I can say If I went to cinema, I would enjoy  

Student 6: Ben yapamam 

Student 7: Ben de  

Student 8: Hocam yeter bugünlük ya 

Teacher: Ok, then let’s play this game in another class. Now make two groups. And 

everybody in this group write only if clauses on a piece of paper. And this group you 

will make result clauses. 

Student9: Sadece ifli kısımı mı yapcaz hocam? 

Teacher: Yes and you (diğer grubu göstererek ) make main clauses with would could 

or might. 

……….. 

(Bittikten sonra öğretmen iki yarı torbaya if’li cümleleri ve ana cümleleri topladı.) 

Teacher: Now come one by one and take one form this bag and one from this bag. 

Read it aloud and let’s see what comes up. 

Student1: If I met Brad Pitt, I wouldn’t go to school. 

Student 2: If I could speak Russian, I could swim. 

Student3: If I were a famous film star, I would get high marks…. 

(Bu etkinlik de çok başarılıydı. Öğrenciler hem eğlendiler hem de second 

conditionalsı öğrendiler.) 

(Bu oyundan sona öğretmen öğrencilere tepegözde second conditionals kurallarını, 

anlamını ve kullanımı özetleyen bir grafik gösterdi.  

Öğrenciler şimdi iyice öğrendiklerini belirttiler. 
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Bu grafik bir İngilizce öğretmeni olarak çok hoşuma gitti . Ben de kullanmayı 

düşünüyorum. Öğrencilerin kuralları anlamaları ile birlikte görmeleriyle işlenen konu 

da özetlenmiş oldu.  

Öğrencilerin zaman zaman isteksiz ve ciddiyetsiz olmaları dışında başarılı bir dersti. 
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ÖZET 

 

Yabancı dil bilmek demek, o dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilmek, 

konuşabilmek ve yazabilmektir. Bu dört dil becerisinin etkin ve doğru 

kullanılabilmesi doğru bir dilbilgisel edinç gerektirir. Dilbilgisi yapılarının doğru 

kullanımı ise yalnızca biçimsel bilgi öğrenimiyle, yani yapının nasıl 

oluşturulduğunun öğrenilmesiyle kazanılamaz. Her dilbilgisi yapısının biçim, anlam 

ve kullanım olmak üzere üç boyutu vardır ve bu boyutlar arasında hiyerarşik 

olmayan dinamik bir ilişki vardır. Bir dilbilgisi yapısını öğrenirken biçim ve anlam 

arasında ilişki kurmak yeterli olmaz, çünkü dilbilgisi yapıları kullanıldıkları 

bağlamdan ayrı ele alınamaz. Bu nedenle iletişimsel edince ulaşmada dilbilgisel 

edincin kazanılması gerekmektedir. Dilbilgisi yapılarını kullanabilmek, yalnızca 

biçimsel açıdan doğru kullanabilmek değil, bu yapıları anlamlı ve uygun biçimde 

kullanabilmek demektir. Bunun bir beceri olduğu düşünülürse, dilbilgisi öğrenimi, 

dilbilgisi becerisinin kazanılması olarak görülebilir. Dilbilgisi becerisini 

kazandırmada Larsen-Freeman’ın önerdiği Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretiminin 

etkililiğini sınamak için bir grup öğrenci üzerinde 10 hafta boyunca öğretim 

yapılmıştır. Eylem araştırması niteliği de taşıyan bu çalışmada zayıf deneysel desen 

kullanılarak öntest ve sontest sonuçları karşılaştırılmıştır; buna göre üç boyutlu 

dilbilgisi öğretiminin öğrenme sürecinde olumlu bir etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.          

 

 

 

 231



ABSTRACT  

 

To know a foreign language means to be able to comprehend what you read and 

listen to, to be able to speak and to be able to write in the target language. Efficient 

and accurate use of four language skills requires an accurate grammatical 

competence. Accurate use of grammatical structures cannot be achieved by learning 

merely formal knowledge of them (how the unit is formed). Every grammatical 

structure has three dimensions which are form, meaning and use and there is a 

nonhierarchical and dynamic interrelation between them. While learning a 

grammatical unit, it is not adequate to connect form to meaning because linguistic 

structures cannot be determined apart from the context it is used. Therefore, to 

acquire grammatical competence is required to attain communicative competence. 

Being able to use grammatical structures does not only mean using the forms 

accurately; it means using them meaningfully and appropriately as well. If this is 

regarded as a skill, then learning grammar can be considered as acquiring 

“grammaring”. To examine the efficiency of Three-Dimensional Framework 

suggested by Larsen-Freeman on teaching grammaring, a group of students was 

taught for ten weeks. In this study which is also an action research, pretest and 

posttest results are compared in a quasi-experimental design and it is concluded that 

teaching grammar through Three Dimensional Framework had a positive affect on 

learning process.  
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