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Önsöz 

Yüksek sınav kaygısı, öğrenmeyi engelleyici etkilere sahiptir. Bu yüzden 

yüksek sınav kaygısı, yabancı dil öğreniminde öğrenme sorunlarına ve baĢarıda 

düĢüĢe neden olmaktadır. Bu çalıĢma, sınav kaygısı ile Ġngilizce baĢarı düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi incelemeyi, bu iliĢkiye yönelik bir öğretim yaklaĢımı geliĢtirmeyi 

ve bu sürecin öğrenciler üzerindeki etkilerini sınamayı amaçlamıĢtır. Bu deneysel 

tez, beĢ bölümden oluĢmaktadır. 

Tezin birinci bölümünde araĢtırma sorununa, tezin amacına ve önemine, yanıt 

aranılan araĢtırma sorularına, sayıltılar ile kapsam ve sınırlılıklara yer verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde gerek sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkinin 

betimlenmesinde gerekse de tezde denenen öğretim yaklaĢımının oluĢturulmasında 

öne çıkan kuramsal çerçeve sunulmuĢtur. Üçüncü bölümde tezin çözümlenmesinde 

takip edilen yöntem ve tezin uygulama süreci verilmiĢtir. AraĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen öğretim yaklaĢımının detayları da bu bölümde sunulmuĢtur. Dördüncü 

bölümde uygulama süreci sonunda elde edilen bulgular sunularak yorumlanmıĢtır. 

Tezin değerlendirme ve sonuç bölümününü içeren beĢinci bölümünde ise tezin 

sonuçları araĢtırma soruları ıĢığında tartıĢılmıĢtır.  

Evrim ÖNEM 

Ankara-2011           
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1. GĠRĠġ 

Bu bölümde tezde ele alınan araĢtırma sorunu, tezin amacı ve önemi, 

araĢtırma soruları, sayıltılar ve sınırlılıklar yer almaktadır.   

1.1. AraĢtırma sorunu 

Dilbilim ve psikoloji kuramlarının yabancı dil öğretimi yöntem ve 

yaklaĢımlarının geliĢimi üzerinde büyük etkisi vardır. Klasik yabancı dil 

öğretiminde, hedef dilin dilbilgisinin sistematik olarak incelenmesi (Celce-Murcia, 

2001) ve bilginin öğretmenden öğrenciye aktarılması ile sınırlı olduğu kabul 

edilmiĢtir (Harmer, 2001). Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar klasik yabancı dil öğretimi, 

daha çok dönemin dilbilimsel yöntemleri çerçevesinde klasik okuma metinleri ve 

çevirilerden hareketle dilbilgisi ve okuma becerisi üzerine odaklanmıĢtır (Celce-

Murcia, 2001; Richards ve Rodgers, 2001). 20.yy‟ın ilk yarısındaki psikoloji 

anlayıĢına kaynak olan DavranıĢçı yaklaĢımı ve yapısalcı dilbilim kuramlarını temel 

alan ĠĢitsel-Dilsel Yöntem (Demirel, 2004), Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında yabancı 

dilde ileri düzeyde konuĢma ve anlama becerilerine sahip bireylere ihtiyaç 

duyulduğu için ortaya çıkmıĢ ve yabancı dil öğretiminde büyük yankı uyandırmıĢtır. 

Yabancı dil öğretimi zaman içinde, öğrenmenin sadece alıĢkanlık olarak 

açıklanamayacağını ve öğrenmenin çevreden gelen olay ve durumları anlamlandırma 

çabası sırasında gerçekleĢtiğini savunan ve davranıĢçı yaklaĢıma karĢı bir tepki 

olarak ortaya çıkan BiliĢsel öğrenme kuramı ile yeniden ĢekillenmiĢtir (Celce-

Murcia, 2001; Demirel, 2005). Sonraki dönemlerde yabancı dil öğretiminde 

Hümanistik yaklaĢım ile önceki psikoloji ve dilbilim kuramlarının göz ardı ettiği 

düĢünülen bireylerdeki duyuĢsal özelliklere odaklanılmıĢ ve öğrencinin ihtiyaçlarının 

ve tecrübelerinin öğretim sürecindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin 
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altı çizilmiĢtir (Brown, 2000; Celce-Murcia, 2001; Harmer, 2001). ĠletiĢimci 

yaklaĢım da toplumdilbilimciler öncülüğünde, edinç ve edim‟in dilin doğasını 

açıklamada eksik kaldıklarından hareketle iletiĢim yetisini vurgulamıĢ (Demirel, 

2004) ve iletiĢimin sadece dilbilgisel yapıları değil, kavramsal-iĢlevsel yapıları 

içerdiğini temel alarak yabancı dil öğretimini önemli ölçüde etkilemiĢtir (Celce-

Murcia, 20001; Richards ve Rodgers, 2001).  

Günümüzde yabancı dil öğretiminde, özellikle biliĢsel ve hümanistik 

kuramlar sonucunda, “öğretmek” ve “öğretmen” yerine “öğrenmek” ve “öğrenici” 

kavramlarına odaklanılmaya baĢlanmıĢtır (Brown, 2001;Celce-Murcia, 2001). Bu 

yaklaĢım, öğretim sürecini tamamen etkileyecek temel değiĢiklikleri de beraberinde 

getirmiĢtir. Ortaya çıkan en büyük değiĢiklik, öğretmenin rolünün kılavuz olarak 

sınırlandırılması, öğrenicinin rolünün ise öğrenme sürecine daha aktif katılım ve 

kendi öğrenmesini takip etmesi olarak ortaya çıkmıĢtır (Harmer, 2001; Stern, 1983; 

Williams ve Burden, 2000). Bu değiĢim, yabancı dil öğretiminde aynı öğretim 

sürecine rağmen farklı baĢarı düzeylerine ulaĢılmasının nedenlerinin araĢtırılmasına 

ve yabancı dil öğreniminde bireysel farklılıklar olarak adlandırılan yeni bir alt 

baĢlığın doğmasına neden olmuĢtur (Celce-Murcia, 2001). Yapılan çalıĢmalar, 

öğrencilerin öğrenme biçemleri ve stratejileri, güdülenme düzeyleri, ihtiyaçları ve 

duygu durumları gibi öznel değiĢkenleri içeren bireysel farklılıklarının öğrenme 

üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu ortaya koymuĢtur (bkz. Brown, 2000, 2001; 

Cook, 2001; Stern, 1983).  

Bireysel farklılıklardan biri olarak kabul edilebilecek kaygının, öğrenme 

üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Yerkes-Dodson ilkesi olarak da bilinen olumlu 

etkilerine rağmen (Cüceloğlu, 2007), herhangi bir öğrenme bozukluğu olmadığı 
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durumlarda yüksek kaygı düzeyinin öğrenmeye ket vuran temel bir psikolojik 

engelleyici (inhibitor) olduğu ve öğrenme üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu 

bilinmektedir (Culler ve Holahan, 1980; Horwitz, 2010; Krashen, 2002; Levine, 

2008; Sarason ve Gordon, 1955; Spielberger, 1972a,b,c; Spielberger ve Vagg, 1995). 

Ek olarak, farklı durumlarda ortaya çıkan çeĢitli kaygı türleri olduğu kabul 

edilmektedir (Zeidner ve Matthews, 2005). Bu yüzden bireylerin değerlendirilme 

durumlarına karĢı verdikleri tepkiler değerlendirilme kaygısı olarak adlandırılmakta 

(Pierce vd., 1996) ve yabancı dil kaygısı ve sınav kaygısı bu türde kaygılar olarak 

kabul edilmektedir (Zeidner ve Matthews, 2005). Birçok çalıĢma, yabancı dil ve 

sınav kaygısının, baĢarı düzeyini olumsuz etkilediğini ortaya koymuĢtur (Aida, 1994; 

Akpur, 2005; Batumlu ve Erden, 2007; Cassady, 2004; Dalkılıç, 2001; Gregersen ve 

Horwitz, 2002; Horwitz vd, 1986; MacIntyre ve Gardner, 1991a,b,1994b; Sarason, 

1984; Sarason vd., 1996; Sarıgül, 2000; Zeidner, 1998; Zeidner ve Matthews, 2005). 

Bu yüzden sınav kaygısının yabancı dil öğrenimindeki baĢarı düzeyine olan etkisinin 

incelenmesi önem kazanmıĢtır. 

1.2. Tezin amacı 

Tezin amacı, yabancı dil olarak Ġngilizce öğreniminde sınav kaygısı ile baĢarı 

düzeyi arasındaki iliĢkiyi incelemek, bu etkilere yönelik bir öğretim yaklaĢımı ortaya 

koymak ve geliĢtirilen öğretim yaklaĢımının sınav kaygısı ve baĢarı düzeyine olan 

etkisini ölçmektir.  

1.3. Tezin önemi 

“Kaygı çağı” olarak adlandırılan 21. yüzyılda (Zeidner ve Matthews, 2005), 

bireylerin duygu durumunun öğrenme sürecine büyük etkisi olduğu kabul 
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edilmektedir. Bu etkiler, olumlu veya olumsuz olarak görülebilmesine rağmen 

(Alpert ve Haber, 1960; Cüceloğlu, 2007) birçok çalıĢma, kaygının öğrenme 

üzerinde olumsuz etkilerinin daha yaygın olduğunu ortaya koymuĢtur (bkz. Zeidner, 

1998).  

Tezde, yabancı dil olarak Ġngilizce öğreniminde sınav kaygısı ve baĢarı 

düzeyi arasındaki iliĢkinin incelenmesi ve bu iliĢkiden hareketle bir öğretim 

yaklaĢımı geliĢtirilmesi ve sınanması amaçlanmıĢtır. Alanyazında, kaygı, öğrenme ve 

yabancı dil öğretimi üzerine yapılmıĢ ayrı pek çok çalıĢmada, sadece kaygının 

öğrenmeye olan etkileri betimlenmiĢ veya sadece belirli becerilerin geliĢtirilmesine 

odaklanılmıĢtır (bkz. 2. Bölüm). Fakat kaygının olumsuz etkilerinin giderilmesine ve 

yabancı dil öğreniminin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar sınırlıdır. Tezde bir 

öğretim yaklaĢımı geliĢtirilip sınanmasının yanı sıra, sınav kaygısının diğer kaygı 

türleri, cinsiyet ve yaĢla olan iliĢkisi de incelenmiĢtir. Bu anlamda tezin ortaya 

koyacağı bulgular, yabancı dil öğreniminin daha verimli olmasına katkıda 

bulunacaktır.  

Tezde ortaya konan öğretim yaklaĢımının değerlendirilmesi, dilbilim, 

psikoloji ve nöroloji alanlarında kullanılan veri toplama yöntemlerinden 

yararlanılarak elde edilen verilerin çeĢitlendirilmesi (triangulate-Dörnyei, 2007) ile 

sağlanmıĢtır. Veriler anketler, dilbilgisi testleri ve beyin dalgalarının ölçülmesi 

(EEG) ile elde edilecek (bkz. 3. Bölüm) ve uygulanacak öğretim yaklaĢımının daha 

verimli değerlendirilmesine olanak sağlaymıĢtır.  
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1.4. AraĢtırma soruları 

Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğreniminde sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi 

arasındaki iliĢki ve bir öğretim yaklaĢımı konulu bu tezde deney ve kontrol gruplu, 

ön-test, son-test deneysel deseni kullanılarak aĢağıdaki ana araĢtırma sorularına yanıt 

aranmıĢtır. 

- Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğreniminde sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi 

arasında iliĢki var mıdır? 

- GeliĢtirilmiĢ olan öğretim yaklaĢımı, deney ve kontrol grubunun Ġngilizce 

baĢarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark yaratmıĢ mıdır? 

- GeliĢtirilmiĢ olan öğretim yaklaĢımı, deney ve kontrol grubunun sınav 

kaygısı düzeyleri arasında anlamlı bir fark yaratmıĢ mıdır? 

Ana araĢtırma soruları ıĢığında aĢağıdaki alt araĢtırma sorularına cevap 

aranmıĢtır. 

- Sınav kaygısı ile genel kaygı ve yabancı dil kaygısı arasında bir iliĢki var 

mıdır? 

- Sınav kaygısı ile cinsiyet arasında bir iliĢki var mıdır? 

- Sınav kaygısı ile yaĢ arasında bir iliĢki var mıdır? 

1.5. Sayıltılar 

AraĢtırma sürecinde denetim altına alınamayan değiĢkenler, deney ve kontrol 

gruplarını aynı ölçüde etkilemiĢtir. 
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Tezde kullanılan veri toplama araçları ve öğretim sürecinde kullanılan 

etkinliklerin geçerliği konusunda, baĢvurulan uzmanların görüĢleri yeterli olarak 

kabul edilmiĢtir. 

ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin, veri toplama araçlarına verdikleri yanıtların 

samimi ve gerçekçi olduğu varsayılmıĢtır.  

Tezde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sınav kaygısı düzeylerinin 

belirlenmesinde baĢvurulan EEG çekimlerinde, deney ve çalıĢma grubu 

öğrencilerinin, araĢtırmacı tarafından okunduktan sonra Sınav Kaygısı Envanteri‟ni 

cevaplanmalarının sınav kaygısı düzeyleri hakkında bir fikir verebileceği 

varsayılmıĢtır (bu durumun nedenleri bir sonraki bölümde açıklanmıĢtır). 

AraĢtırmacı, öğretim sürecini gerçekleĢtirirken deneysel çalıĢmanın 

gereklerine uygun biçimde davranmıĢtır. 

1.6. Kapsam ve sınırlılıklar 

Bu tez 2009-2010 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller 

Yüksekokulu, Temel Ġngilizce Bölümü (EÜ YDYO TĠB) Ġngilizce hazırlık sınıfı C 

kurunda okuyan örgün öğretim öğrencileri ile sınırlıdır. C kuru, güz dönemi baĢında 

aynı bölüm tarafından yapılan Ġngilizce muafiyet sınavı sonuçlarına göre Ġngilizce 

bilgilerinin orta öncesi düzey (pre-intermediate) oldukları kabul edilen öğrencilerden 

oluĢmaktadır. Bu öğrencilerin Ġngilizce bilgilerinin Ġngilizce hazırlık sınıfı sonunda 

orta üst düzey (upper-intermediate) olması hedeflenmektedir.    

Öğretim süreci, tezin 3.2.3.1. Öğretim programı ve geliştirilen araç ve 

gereçler bölümünde verilen Ġngilizce dilbilgisi konularının öğretimi ve Ġngilizce 

baĢarı düzeyi de adı geçen dilbilgisi konularının öğrenilme düzeyinin araĢtırmacı 
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tarafından geliĢtirilmiĢ olan bir ön-test ve son-test ölçülmesi ile sınırlandırılmıĢtır. 

Öğretim sürecinin tüm dil becerilerine yönelik etkinlikler içerecek Ģekilde 

tasarlanmasına rağmen çalıĢma grubu öğrencilerinin tezdeki öğretim süreci sırasında 

öğrenimlerine devam edecek olmaları nedeniyle diğer dil becerileri düzeylerinde 

yaĢanacak bir artıĢın kontrol edilememesi ve ölçme ve değerlendirmenin daha 

verimli yapılamaması olasılığı böyle bir sınırlamaya gidilmesini zorunlu kılmıĢtır.  

Bu nedenle hedef dilbilgisi konuları, çalıĢma grubu öğrencilerinin ilk defa 

karĢılaĢacakları ve ancak tezin uygulama süreci tamamlandıktan sonra EÜ YDYO 

TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfında öğrenecekleri konular ile sınırlandırılmıĢtır. 

Bu tezde öğrenmenin kalıcılığı ölçülmemiĢ, sadece süreç öğrenimine 

odaklanılmıĢ ve uygulama sürecinin sınav kaygısı ve baĢarı düzeyine olan etkileri 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca geliĢtirilen öğretim yaklaĢımında yer verilen etkinliklerin 

etkileri tek tek ölçülmemiĢ, öğretim yaklaĢımı bir bütün olarak alınmıĢtır.  

Tezde deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı düzeyleri, EEG çekimleri 

sırasında Sınav Kaygısı Envanteri‟nin araĢtırmacı tarafından okunması ile 

ölçülmüĢtür. EEG çekimleri sırasında kiĢilerin hareketsiz ve gözleri kapalı olarak 

yatmaları gerektiği ve herhangi bir dıĢ uyaran karĢısında beyin dalgalarında 

değiĢimler ortaya çıktığı için sınav kaygısının ölçülmesi bu Ģekilde gerçekleĢtirilmek 

zorunda kalınmıĢtır. 

Tezdeki öğretim sürecinde kullanılan araç ve gereçler, araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen araç ve gereçler ile ve tezin uygulama süresi de 2009-2010 Öğretim yılı 

Güz ve Bahar Yarıyılında 5 Ocak ve 6 Mayıs tarihleri ile sınırlıdır.  

 



 
 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Bu bölümde öğrenme, Bilgi ĠĢleme Kuramı, kaygı türleri ve sınav kaygısı, 

sınav kaygısının belirleyicileri ve sınav kaygısının etkileri incelenmiĢtir.  

2.1. Öğrenme 

Öğrenme, “çevremizdeki olay ve durumlara anlam verme giriĢimlerimiz ve 

bu amaçla sahip olduğumuz bütün zihinsel araçları kullanmamızın sonucunda” 

ortaya çıkan (Demirel, 2005: 34) ve “çevresel uyarıcıların sinir sistemi ile teması, 

bilginin ilgili zihin bölgelerinde kodlanarak, iĢlenerek uzun süreli hafızaya 

yerleĢtirilmesi” (Aydın, 2005:160) Ģeklinde tanımlanabilir. Öğrenme, sinirsel 

bağlantılar vasıtasıyla gerçekleĢir (Madi, 2006: 24). Her bir sinir hücresi, binlerce 

diğer sinir hücresi ile bağlantılı olabilir ve bu bağlantılara sinaps denir (Cüceloğlu, 

2007). Madi (2006: 24), sinapsların artmasının öğrenmenin temelini oluĢturduğunu 

belirterek sık tekrarlanan uyarılarla sinirler arasındaki bağlantıların artarak sinir 

hücreleri arasında ve içinde yeni biyokimyasal bilgi organizasyonları oluĢtuğunu ve 

bu sayede de öğrenilen bilginin pekiĢtirildiğini ifade eder.  Bu yüzden öğrenmenin 

temeli, “yeni bilginin depolanması, eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar 

kazanması” (Morgan, 2006:99) ve “yaĢantılar sonucunda sinir ağlarının oluĢumu ve 

güçlenmesidir” (Thomas, 2001:64). 

BiliĢsel kuramlar, davranıĢçı kuramların kısmen açıkladığı öğrenme hakkında 

daha kapsamlı açıklamalar yapabilmek için öğrenme sırasında yaĢanan süreçleri, 

biliĢsel oluĢumlar ile açıklamaya çalıĢır (Williams ve Burden, 2000). BiliĢsel kurama 

göre biliĢsel oluĢumlar, her Ģeyin birbiriyle bağlantılı bir ağ olan zihinde (Cook, 

1993; Damasio, 1999) algılama, bellek ve düĢünme gibi zihinsel bilgiyi iĢleme 
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süreçleri ile oluĢur (Cüceloğlu, 2007). BiliĢsel öğrenme kuramına göre bu süreçler 

“dünyanın özelliklerini zihinsel olarak canlandırma ve böylece dünyanın kendisinden 

çok bu zihinsel temsiller üzerinde edimde bulunma” (Atkinson vd., 2006: 255) 

temeline dayanır. Bu kurama göre öğrenme, bilginin alınarak önceki bilgiler ile 

eĢleĢtirilerek anlamlandırılması ve yeniden yaratılması sonucunda gerçekleĢir (SavaĢ, 

2007) ve öğrenmenin sürekliliğini, bir kısmı doğuĢtan getirilirken bir kısmı ise çevre 

ile girilen etkileĢim sonucu geliĢtirilen bu oluĢumlar sağlar (Özyurt, 2007). Bu 

yüzden de biliĢsel öğrenme kuramcıları “öğrencilerin anlamı oluĢturan aktif bireyler 

olduğunu, düĢünmenin, dilin ve yaĢantıların öğrenmedeki önemini ve öğrencinin 

sahip olduğu biliĢsel kapasitenin öğretimde göz önünde tutulmasını” (Williams ve 

Burden, 2000: 23) vurgular. Örneğin dil öğreniminde biliĢsel kuramlardan hareketle 

insanların doğuĢtan dil öğrenme yeteneği ile doğduğunu kabul eden psikolinguistik 

kuram, dil edinimi sürecinde var olan biyolojik yapıların etkisini vurgular 

(Cüceloğlu, 2007).  Bu kurama göre insan doğuĢtan dil edinimi için programlanmıĢ 

bir dil edinim düzeneğine sahiptir (Lightbown ve Spada, 1999:16). Bu düzenek, 

içinde dil prensipleri ve parametrelerinden oluĢan bir tür Evrensel Dilbilgisi taĢıyan 

bir dil edinim merkezidir (Cook, 2001:34) ve bu yüzden “çevresinde konuĢan olduğu 

sürece insan yavrusu konuĢmayı öğrenir” (Cüceloğlu, 2007: 212). Dil ediniminde 

yaĢanan zihinsel süreçler, çevreyle girilen etkileĢim sonucunda biliĢsel oluĢumların 

öğrenme üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu ortaya koyar. 

Öte yandan, öğrenme bozuklukları haricinde öğrenmeyi engelleyici etmenler 

biliĢsel süreçlerde aksaklıklara ve öğrenmenin baĢarısız olmasına yol açmaktadır. Bu 

etmenlerin baĢında da kaygı gelmektedir. Özellikle, yabancı dil öğreniminde sürekli 

olarak anlam arayıĢı içinde olan zihinde (SavaĢ, 2007) anlamın kaybolması (Lazarus, 
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1991), bireyin kendi hakkındaki olumsuz düĢünceleri (Bailey vd., 2000; Hembree, 

1988; MacIntyre vd., 1997; Sarason, 1984; Sarason vd., 1996; Zeidner, 1998; 

Zeidner ve Mathews, 2005) ve çalıĢma alıĢkanlıklarındaki eksiklikler (Naveh-

Benjamin vd., 1981; Culler ve Holahan, 1980), öğrenmede ve baĢarı düzeyinde düĢüĢ 

yaĢanmasına neden olmaktadır.  

2.2. Bilgi ĠĢleme Kuramı 

Bilgi ĠĢlem Kuramı, davranıĢın daha biliĢsel kavramlaĢmaya doğru giden bir 

eğilim ile açıklanmaya çalıĢılması olarak adlandırılır (Ellis vd., 1979). Bu kuram, 

doğrudan gözlenemeyen ve “çoğunlukla bilinçdıĢı olarak gerçekleĢen bir süreç olan” 

(Pinker, 2007:131) bilgiyi iĢleme sürecini dolaylı yollardan tanımlayan ve bireylerin 

bilgiyi algılama, öğrenme ve kullanmalarını açıklamak için ortaya atılmıĢtır 

(Kabasakal, 2007).  

Bilgi ĠĢleme Kuramı, önceleri insan zihninde gerçekleĢen süreçleri 

çoğunlukla benzer iĢlemleme aĢamalarına sahip olduğu düĢünülen biliĢim sistemleri 

ile bağlantılı Ģekilde açıklamaya çalıĢmıĢtır. Örneğin biliĢim sistemlerinde bulunan 

temsiller (representations), berimleme (computation), seri iĢlemleme (serial 

processing), merkezi iĢleme birimi (central processing unit), bilginin çevreden 

alınarak, kodlar halinde saklanması ve yeni bilgilere göre yeniden düzenlenmesi gibi 

özelliklerin insanın bilgiyi iĢleme sistemi ile benzerlikler taĢıdığı kabul edilmiĢtir 

(Hulit ve Howard, 1997; Thomas, 2001). Fakat insanın bilgiyi iĢleme sistemi çok 

daha karmaĢık, iç içe geçmiĢ ve anlaĢılması zor bir sistem (Pinker, 1997, 2007; 

Jackendoff, 1994), bir sistemler sistemidir (Damasio, 1999). Ġnsan zihninde 

“çekirdek gerçeklerden hareketle bir dizi kural eĢliğinde” (Pinker, 1997: 14) 

karmaĢık süreçler yaĢanmaktadır. Çevreden gelen uyaran yağmurundan ihtiyaca göre 
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bilginin algılanarak değerlendirilmesi, anlamlandırılması, saklanması, gerektiğinde 

geri çağrılması ve edimde bulunulması (Madi, 2006; Morgan, 2006; Williams ve 

Burden, 2000) ve aynı anda birden çok ve yüksek hızda bilgiyi iĢlemesi (Smith, 

1986),  insan bilgiyi iĢleme sistemini diğer bilgiyi iĢleme sistemlerinden ayırır. Tüm 

bu nedenlerden dolayı zaman içinde Bilgi ĠĢleme Kuramı, biliĢsel süreçlerin 

açıklanmasında biliĢim sistemleri ile bağlantılar kurmak yerine doğrudan insanın 

bilgiyi iĢleme sistemine odaklanan modeller geliĢtirmiĢtir (bkz. Anderson, 2000; 

Atkinson ve Shiffrin, 1968; Baddeley, 1986; Craik ve Lockhart, 1972). 

Bu değiĢim ile Williams ve Burden (2000), Bilgi ĠĢleme Kuramı‟nın, 

odaklandığı biliĢsel süreçler sayesinde etkili (effective) öğrenmenin nasıl 

gerçekleĢtiğini ve öğrenmede zorluk yaĢanması durumunda iĢlemleme sürecinin 

hangi noktalarda aksadığını ortaya koymaya çalıĢan bir kuram olduğunu belirtir. 

Diğer bir deyiĢle Bilgi ĠĢleme Kuramı‟nın odaklandığı temel sorular, yeni bilginin 

dıĢarıdan nasıl alındığı ve iĢlendiği, uzun süreli olarak nasıl depolandığı ve 

depolanan bilginin nasıl geriye çağrılıp hatırlandığıdır (akt. Senemoğlu, 1997- akt. 

Yaycı, 2005:212). Bu bağlamda geliĢtirilen bilgiyi iĢleme modellerinin de birbirini 

takip eden üç aĢamaya yoğunlaĢtıkları kabul edilir. Bu aĢamalar birbirleri ile 

etkileĢim halinde olan girdi (input), iĢlemleme (process) ve çıktı (output) olarak 

adlandırılır (Anderson, 2000; Cüceloğlu, 2007; MacLaughlin, 1994; Thomas, 2001; 

Thompson ve Madigan, 2005; Tobias, 1986). Bilgi ĠĢleme Kuramı, bu aĢamalar ile 

iliĢkili iki sürece odaklanır. Bu süreçler, depolama süreçleri (Atkinson ve Shiffrin, 

1968; Baddeley, 1986, 1999) ve kodlama, algılama ve iĢlemleme gibi diğer biliĢsel 

süreçlerdir (bkz. Anderson, 1983, 2000; Anderson ve Hinton; 1989; MacLaughlin, 

1994). Depolama süreçleri, duyusal kayıt, kısa süreli ve uzun süreli bellekten oluĢan 
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ve daha sonra Baddeley (1986) tarafından kısa süreli bellek kavramının çalıĢan 

bellek kavramı ile değiĢtirildiği bilginin saklanması süreçlerini kapsamaktadır. 

ĠĢlemleme süreçleri olarak da özetlenebilecek diğer süreçler ise gerek depolama 

süreçlerini gerekse de edimi Ģekillendiren süreçlerdir. Bu süreçlerin ve bu süreçlerde 

yaĢanan aksaklıkların öğrenme ve edim üzerindeki etkileri ile iliĢkili bilgiyi iĢleme 

modelleri geliĢtirilmiĢtir. Örneğin sınav kaygısında bilgiyi iĢleme modeli (Tobias, 

1985, 1986; Beck ve Clark, 1997) ve sınav kaygısının bilgiyi iĢleme sistemi üzerine 

olan etkileri modeli (Naveh-Benjamin, 1991; Naveh-Benjamin vd., 1981, 1987), 

sınav kaygısı ve bilgiyi iĢleme sistemi arasındaki iliĢki üzerine ortaya atılmıĢ 

modellerdir. Bu modeller ile ilgili detaylı bilgi, tezin sonraki bölümünde verilmiĢtir.  

2.3. Kaygı 

2.3.1. Genel kaygı 

Kaygı, her insanın yaĢadığı ve hayatta kalmayı sağlayan bir duygudur. 

Berksun (2003:7) alanyazında “anksiyete” olarak da adlandırılan kaygıyı, “tehdit 

veya tehlike karĢısında duygusal, davranıĢsal ve fiziksel alanlarda otomatik olarak 

ortaya çıkan birtakım değiĢiklikler ve bunların öznel yaĢantılarını tanımlamak için 

kullanılan bir terim” olarak tanımlar. IĢık ve Taner (2006:3) de “asıl amacı yaĢamın 

sürdürülmesi ve uyum davranıĢının geliĢimini sağlamak olan bu duygu yardımıyla, 

bilinmeyen, yeni ya da tehlikeli uyaranlardan sakınma, onlarla baĢa çıkma, onlara 

karĢı koyma ya da gerektiğinde onlardan kaçma gibi davranıĢların görülmekte 

olduğunu” ifade eder.  

Kaygı çalıĢmalarında, kaygının farklı özelliklerini ifade etmek üzere bazı 

temel kavramlar ve sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Bunlardan ilki Alpert ve Haber 
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(1960)‟ın kolaylaĢtırıcı (facilitative) ve engelleyici (debilitative) kaygı kavramlarıdır. 

Hafif-orta düzey bir kaygının baĢarı arttırıcı etkiye sahip olduğu yirminci yüzyılın 

baĢından bu yana Yerkes ve Dodson ilkesi olarak bilinmektedir (Berksun, 2003; 

Cüceloğlu, 2007). Kapıkıran (2006) da, kaygı yaratan durumların kiĢilerin 

baĢarılarını azaltıcı etkileri olmasına rağmen, aynı zamanda baĢarıyı arttırabileceği 

ya da görevi kolaylaĢtırabileceğini ifade eder. Fakat kolaylaĢtırıcı etkilerine rağmen 

öğrenme ve kaygı arasındaki iliĢkide çoğunlukla kaygının engelleyici etkileri 

görülmektedir. Birçok çalıĢma, genel kaygının öğrenme ve sınav cevaplama 

üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymuĢtur (Culler ve Holahan, 1980; Dew vd., 

1984; Hembree, 1988; Horwitz vd., 1986; Raffety vd, 1997; Sarason vd., 1996; 

Zeidner ve Matthews, 2005). 

Bir diğer önemli sınıflandırma, Liebert ve Morris (1967) tarafından kaygının 

bileĢenlerini ifade etmek üzere ortaya atılan kuruntu (worry) ve duyuĢsallık 

(emotionality) kavramlarını içerir. Liebert ve Morris (1967) kuruntuyu, bireyin kendi 

edimi ve baĢarısızlığın sonuçları ile ilgili öncelikli biliĢsel endiĢe, duyuĢsallığı ise 

sınav stresi altında yaĢanan öncelikli otomatik tepkiler ve sınav durumunun yarattığı 

belirsizliğe karĢı verilen tepki olarak değerlendirir. Alanyazında bu sınıflandırma 

yaygın olarak kullanılmıĢ ve sınav kaygısı tanımının temelini oluĢturmuĢtur 

(Spielberger, 1980). 

Spielberger (1972a,b)„in durumluluk (state)
1
 ve süreklilik (trait)

2
 kaygı 

sınıflandırması da kaygı çalıĢmalarındaki bir baĢka önemli kavramsal betimlemedir. 

Spielberger (1972b:39) durumsal kaygıyı “insanların zamanla yoğunluğu değiĢen ve 

inip çıkan geçici duyuĢsal (emotional) durumlar”, sürekli kaygıyı da “geçmiĢte 

                                                           
1
  Tezde bu kaygı türü durumsal kaygı olarak adlandırılmıĢtır. 

2
  Tezde bu kaygı türü sürekli kaygı olarak adlandırılmıĢtır. 



14 
 

yaĢanan durumsal kaygı yaratacak Ģartlar ve gelecekte yaĢanabilme ihtimallerine 

karĢı bireysel farklılıklar ile iliĢkili duygudurumu” olarak tanımlar. Durumsal ve 

sürekli kaygının, bireyin genel kaygı durumu hakkında bilgi verebileceği kabul 

edildiği için tezde durumsal ve sürekli kaygı seviyelerinin birleĢimi, bireylerin genel 

kaygı düzeylerinin belirlenmesinde kullanılmıĢtır.  

2.3.2. Yabancı dil kaygısı 

Yabancı dil kaygısı ile ilgili farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür. 

Yabancı dil kaygısı, “özgül kaygı tepkileri (specific anxiety reactions)” (Horwitz 

vd.,1986:125) olarak tanımlanmĢtır. Bu tanım, yabancı dil kaygısının yabancı dil 

kullanıldığı veya öğretildiği bağlamlarda ortaya çıkmasını ve belirli bağlamlarda 

ortaya çıkan matematik kaygısı gibi diğer kaygı türleriyle olan benzerliğini ortaya 

koyar (MacIntyre ve Gardner, 1991a). Bundan dolayı MacIntyre ve Gardner 

(1994b:284) dil kaygısını, “özellikle konuĢma, dinleme ve öğrenme gibi ikinci dil 

bağlamları ile iliĢkili olan gerilim ve korku hissi” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, 

gerilim ve rahatsızlık hissi, kendi ile ilgili olumsuz değerlendirme ve diğer bireylerin 

bulunduğu anlardan çekilme eğilimi ile açıklanan sosyal kaygı (Schwarzer, 1986), 

yabancı dil kaygısı ile benzerlikler gösterir. Bu yüzden yabancı dil öğreniminin dil 

becerilerinin geliĢtirilmesi için yoğun sosyal etkileĢim içeren bağlamlarda yapılıyor 

olmasından hareketle MacIntyre ve Gardner (1989,1991b) yabancı dil kaygısını, 

sosyal bir kaygı türü olarak da değerlendirir.  

Horwitz vd. (1986) kaygını engelleyici özelliklerine odaklanarak yabancı dil 

kaygısının üç alt baĢlığı olduğunu savunur. Bunlar iletiĢim korkusu (communication 

apprehension), sınav kaygısı (test anxiety) ve olumsuz değerlendirilme korkusudur 

(fear of negative evaluation). Horwitz vd. (1986)‟ne göre iletiĢim kaygısı, iletiĢim 
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sırasında karĢıdaki bireyle yeterince baĢarılı bir iletiĢim kurulamayacağının 

düĢünülmesidir. Utangaçlık, sahne korkusu, alıcı/dinleyici korkusu (receiver fright) 

gibi farklı Ģekillerde de kendini gösteren bu kaygı türünün, insanlar önünde 

konuĢmaktan kaçınan bireylerde görülmesi daha olasıdır (Horwitz vd., 1986). 

Yabancı dil kaygısının bileĢenlerinden olarak değerlendirilen sınav kaygısı, 

bireylerde değerlendirilmeye dayalı durumlarda ortaya çıkmakta ve baĢarıda olumsuz 

etkilere neden olabilmektedir. Horwitz vd. (1986) olumsuz değerlendirilme 

korkusunu ise sınıfta bulunan diğer bireylerin karĢısında düĢeceği durumu hayal eden 

öğrencinin karĢılaĢtığı ve sadece sınav durumlarında görülen sınav kaygısına göre 

daha yaygın olan bir kaygı türü olarak kabul eder. Bir baĢka deyiĢle, olumsuz 

değerlendirilme kaygısı, sadece öğretmen kaynaklı değil, sınıf içindeki diğer 

öğrencileri de kapsamaktadır.  

Yabancı dil kaygısının birbiri ile bağlantılı olduğu kabul edilebilecek 

nedenleri vardır. Lazarus (1991), kaygının temelinde bireyin yarattığı anlamın 

kaybolması tehdidi karĢısında ortaya çıktığını savunur. Bu yüzden, yabancı dil 

öğreniminin öğrencilerde kaygı yaratması karĢılaĢılan yeni dilin ve kültürün anadilin 

Ģekillendirdiği anlam sisteminden tamamen farklı olmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Yabancı dil öğrenimi bağlamlarındaki, diğer bireylerin gözündeki yerin 

korunması ve baĢarısızlık sonucunda statünün zarar göreceği tehdidiyle 

karĢılaĢılmasının da bir neden olduğu kabul edilebilir (Botton, 2004). Yani, öz-

değerlendirmeye yönelik önyargıların da yabancı dil kaygısını ve sınav baĢarısını 

etkilediği düĢünülmektedir. Horwitz vd. (1986) yabancı dil kaygısının, bireyin 

kendisi ile ilgili düĢüncelerinin, inançlarının, hislerinin ve davranıĢlarının da 

birleĢmesi sonucunda ortaya çıktığını savunmaktadır. Alanyazında da, öz-
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değerlendirmenin yabancı dil kaygısına etkisini ortaya koyan çalıĢmalar 

bulunmaktadır (Bailey vd., 2000; MacIntyre vd.,1997). Bu yüzden genel genel 

kaygıda olduğu gibi, yabancı dil kaygısının da baĢarısızlık korkusundan 

kaynaklandığı kabul edilebilir (Sarason ve Gordon, 1955). Yabancı dil kaygısının bir 

diğer nedeni olarak da mükemmeliyetçilik yaklaĢımı gösterilmektedir. Horwitz vd. 

(1986) yüksek yabancı dil kaygısına sahip öğrencilerde mükemmeliyetçiliğin ve 

bundan kaynaklı olarak aĢırı çalıĢarak yaptıkları hataları telafi etme eğilimi 

gözlemlendiğini ifade eder. Yapılan çalıĢmalar, yabancı dil kaygısı ve 

mükemmeliyetçilik arasında gözlemlenen iliĢkiyi desteklemiĢtir (Gregersen ve 

Horwitz, 2002; Erkan, 1991). Ayrıca alanyazında, yabancı dil kaygısının farklı 

kültürlerde de ve dil öğrenimi üzerine olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyan çok 

sayıda araĢtırmaya rastlamak da mümkündür (Aida, 1994; Batumlu ve Erden, 2007; 

Bekleyen, 2004; Dalkılıç 2001; Rodriguez ve Abreu, 2003; Saito ve Samimy, 1996; 

Saito vd., 1999).  

2.3.3. Sınav kaygısı 

Sınav kaygısının tanımı, diğer kaygı sınıflandırmaları ile iliĢkili bir biçimde 

zaman içinde değiĢmiĢtir. Spielberger (1972b), durumsal ve sürekli kaygı 

tanımlamasından hareketle sınav kaygısını, sürekli kaygının duruma özgü olarak 

ortaya çıkan bir Ģekli olarak tanımlar ve sınav kaygısı ile sürekli kaygı arasında bir 

iliĢki olduğunu savunur. Spielberger (1972b)‟e göre sınav kaygısı, değerlendirilme 

durumlarının yüksek sürekli kaygıya sahip bireylerce, daha az sürekli kaygıya sahip 

olan bireylere göre daha çok tehdit içeren bir halde algılanmasından 

kaynaklanmaktadır. Liebert ve Morris (1967)‟in ortaya attığı kuruntu ve duyuĢsallık 

kavramlarından hareketle Spielberger (1980), sınav kaygısının iki bileĢeni olduğu 
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ifade eder. Spielberger (1980)‟e göre kuruntu, sınav durumları ile iliĢkili olumsuz 

baĢarı beklentileri, duyuĢsallık ise sınav durumlarına karĢı verilen fiziksel tepkilerdir 

ve her ikisi de sınav kaygısı ile doğrudan iliĢkilidir. Sarason (1984) ise sınav 

kaygısının dört boyutu olduğunu savunur. Bunlar, Spielberger (1980)‟in bileĢenlerine 

benzer Ģekilde, kuruntu, gerilim (tension), sınav ile alakasız düĢünme (test-irrelevant 

thinking) ve vücutsal belirtiler (bodily symptoms) olarak sınıflandırılmıĢtır (Sarason, 

1984). Fakat özetle sınav kaygısı, bir sınav veya benzer bir değerlendirme durumu 

hakkındaki olumsuz sonuçlar veya baĢarısız olmak ile ilgili endiĢelerle görülen bir 

takım görüngüsel (phenomenological), fizyolojik ve davranıĢsal tepki olarak kabul 

edilebilir (Zeidner ve Matthews, 2005). 

 Sınav kaygısının bazı özellikleri vardır. Hembree (1988) bu özellikleri Ģu 

maddeler Ģeklinde özetler: 

- BaĢarısızlığa neden olma  

- Öğrencilerin kendilerine olan saygıları ile olumsuz iliĢkili olma  

- Öğrencilerin değerlendirmelerinin olumsuz olmasına, savunma davranıĢlarına 

ve kaygının diğer formlarına etkide bulunma 

- Yetenek (ability), cinsiyet ve alınan eğitim düzeyine göre değiĢme 

- ÇeĢitli tedaviler ile etkili bir Ģekilde azalma. 

Hembree (1988)‟nin sınav kaygısının özellikleri olarak özetlediği maddeleri 

alanyazında elde edilmiĢ sonuçlar da desteklemektedir (Altermatt ve Kim, 2004; 

Covington, 1998; Goetz vd., 2008; Spielberger ve Vaag, 1995; Zeidner, 1991; 

Zeidner ve Matthews, 2005). Sınav kaygısının bu özellikler ile iliĢkili belirleyicileri 

ve kültür ile arasındaki iliĢki sonraki bölümde detaylı olarak incelenmiĢtir.  
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2.3.3.1. Sınav kaygısının belirleyicileri 

Zeidner (1998) sınav kaygısının belirleyicilerinin iki grupta 

incelenebileceğini belirtir. Bu gruplar sınav kaygısının öznel ve nesnel belirleyicileri 

olarak adlandırılmıĢtır (Zeidner, 1998). 

Sınav kaygısının öznel belirleyicileri, bireylerin kendileri hakkındaki 

düĢünceleri ile iliĢkilidir. Zeidner (1998)‟e göre bireyin kendisi ile ilgili düĢünceleri 

(self-related thoughts), sınav kaygısına etki eden öznel belirleyicilerin baĢında gelir. 

Bireyin, “baĢarısız olacağım” veya “diğerleri benden daha baĢarılı” gibi kendisi ile 

ilgili olumsuz düĢüncelere sahip olmasının, yüksek sınav kaygılı bireylerde, düĢük 

sınav kaygılı olanlara göre daha fazla olduğu (Deffenbacher, 1986; Hembree, 1988; 

Lee ve Vaughan, 1996) ve baĢarı ile edime etki ettiği ortaya çıkmıĢtır (Dollinger vd., 

1987; Richards vd., 2000; Sarason, 1984; Sarason vd., 1996; Sarason vd., 1991; 

Strack vd., 1985; Wine, 1971, 1980; Zeidner ve Matthews, 2005). Sınav kaygısının 

bir diğer öznel belirleyicisi de özgörüm (face) olarak kabul edilmektedir (Zeidner, 

1998; Zeidner ve Schleyer, 1999). Özgörüm, bireyin sınıftaki veya çevredeki diğer 

öğrencilerin gözündeki yerini ifade etmektedir (Gagne, 2010). Bodas ve Ollendick 

(2005), özgörüm üzerinde çevrenin etkilerinden hareketle sınav kaygısının, bireysel 

olmaktan ziyade çevresel etkiler sebebiyle ortaya çıktığını savunurlar. Öğrenme 

ortamının, özgörüm ve sınav kaygısı üzerindeki etkisini açıklamak için “büyük balık 

küçük havuz etkisi” olarak da adlandırılan bir kuram ortaya atılmıĢtır (Marsh, 1987; 

Marsh ve Parker, 1984). Kendisinin, içinde bulunduğu ortamdaki diğer öğrencilerden 

daha baĢarılı olduğuna inanan bir öğrenci, tersini düĢünen öğrencilere göre kendisi 

hakkında daha olumlu bir tutuma ve özgörüm‟e sahip olur, kendini daha az tehdit 

altında hisseder ve bu durum kaygının azalmasına neden olur (Zeidner ve Schleyer, 
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1999).Yapılan çalıĢmalar, bu durumun, sınav kaygısı ve baĢarı arasındaki iliĢkide 

önemli rolü olduğunu destekleyen sonuçlara ulaĢmıĢtır (Goetz vd., 2008; Marsh, 

1987; Marsh ve Parker, 1984; Zeidner ve Schleyer, 1999).  

Sınav kaygısının nesnel belirleyicileri ise sınav hakkındaki tutum, sınavın 

zorluğu ve sınav ortamı ile iliĢkilidir (Zediner, 1998). Yapılan çalıĢmalar, sınav 

hakkındaki tutum ve sınavın zorluğu hakkındaki algılamanın (Everson vd., 1993; 

Hong, 1999), sınav maddelerinin düzenlenmesi veya sıralanmasının (Covington, 

1992; Plake vd., 1982: 55; Vispoel, 1998; Wise vd., 1994) ve sınavdaki soruların 

biçiminin (Everson, 1993; Naveh-Benjamin vd., 1981; Mueller vd.,1979; Rocklin ve 

Thompson, 1985) sınav kaygısı ile iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur. AraĢtırmalar, 

zaman baskısı (Hill ve Eaton, 1977; Plass ve Hill, 1986) ve sınav anında sağlanan 

dönütü (Rocklin ve Thompson, 1985; Vispoel, 1998) kapsayan sınav ortamı ile ilgili 

olan belirleyicilerin de sınav kaygısı düzeyi üzerinde etkisi olduğu ortaya konmuĢtur. 

2.3.3.2. Sınav kaygısı, kültür ve cinsiyet 

Özgörüm‟ün ve bireyin kendisi ile ilgili düĢüncelerinin Ģekillenmesinde 

toplumun ve kültürün etkisi büyüktür. Bu yüzden sınav kaygısının, bireysel olmaktan 

çok çevresel etkiler sebebiyle ortaya çıktığı kabul edilebilir (Bodas ve Ollendick, 

2005). Bu yüzden, bireylerin içinde yetiĢtikleri kültürü yansıttığını savunan El-

Zahhar ve Hocevar (1991), kültürlerarası sınav kaygısı çalıĢmalarının bu etkilerin 

incelenmesinde yararlı olduğu ifade eder.  

Alanyazında, sınav kaygısının doğu ve batı kültürlerinde farklı görünümlere 

sahip olduğu görülmektedir. Örneğin toplum ve iĢ yaĢamının daha zorlayıcı olduğu 

ülkelerin sınavlara verdiği önemin iĢbirlikli yaĢayan ülkelere (countries live in a 
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collective way) göre daha büyük olduğu ortaya çıkmıĢtır (Cassady vd., 2004; El 

Zahhar ve Hocevar, 1991). Benzer Ģekilde, daha kontrolcü olarak algılanan Arap 

ailelerinde yetiĢen öğrencilerde daha yüksek sınav kaygısı düzeyine rastlanmıĢtır 

(Peleg-Popko vd., 2003). Ayrıca batılı ülkelerde yaĢanan sınav kaygısı daha çok 

bireysel nedenlere atfedilirken, doğuda bu nedenlerin farklı Ģekillerde 

değerlendirildiği de ifade edilmektedir (Cassady vd, 2004). Örneğin batılı ülkelerde 

sınavdan baĢarısız olunması, bireyin yeterince hazırlanamaması gibi nedenlere 

bağlanırken doğu ülkelerinde bu durum “kısmet” Ģeklinde açıklanabilmektedir 

(Cassady vd, 2004).  

Sınav kaygısıya ilgili çoğu çalıĢma aynı ve farklı kültürlerde yetiĢmiĢ 

öğrencilerin, cinsiyetlerine göre de farklılıklar yaĢadığını ortaya koymuĢtur. Bu 

çalıĢmalar, kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha yüksek sınav kaygısı 

görüldüğüne iĢaret etmektedir (Altermatt ve Kim, 2004; El-Zahhar ve Hocevar, 

1991; Rimoldi vd.,2002; Sud, 2001; Spielberger, 1980). Bunun nedeni olarak kız ve 

erkek öğrencilerin sosyalleĢmelerindeki farkların, sınav kaygısı düzeylerinde etkisi 

olabileceği kabul edilmektedir (akt. Peleg-Popko vd., 2003). Örneğin erkek 

öğrenciler sınavları kiĢisel bir meydan okuma veya baĢa çıkılması gereken bir durum 

olarak algılarken, kız öğrencilerin sınavları daha çok tehdit içerikli olarak 

algıladıkları ve bu yüzden gerilim hissi gibi sınav kaygısı özelliklerini daha çok 

yaĢadıkları düĢünülmektedir (akt. Peleg-Popko vd., 2003; Zeidner, 1998). Türkiye‟de 

yapılmıĢ çalıĢmalar da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek sınav 

kaygısı düzeylerine sahip oldukları ortaya koymuĢtur (Aysan vd., 2001; Kapıkıran, 

2002).  
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2.3.3.3. Sınav kaygısı modelleri  

 Sınav kaygısının öğrenmeye ve baĢarıya olan etkisini açıklamak için 

alanyazında çeĢitli sınav kaygısı modelleri ortaya atılmıĢtır. Deney grubuna 

uygulanan öğretim yaklaĢımı, bu modellerden BiliĢsel KarıĢım Modeli (cognitive 

interefernce model), ÇalıĢma Becerileri Eksikliği (study skills deficit model) ve 

Sınav Kaygısında Bilgiyi ĠĢleme Modeli (an information processing model of test 

anxiety) temel alınarak geliĢtirilmiĢtir.  

2.3.3.3.1. BiliĢsel KarıĢım Modeli  

Değerlendirilme durumlarının olmadığı veya bağlamın değerlendirilme 

durumundan çıktığı anlarda, yüksek ve düĢük sınav kaygılı bireylerin sınav 

baĢarılarında önemli farklılıklar olmadığı görülmüĢtür (Hill ve Eaton, 1977; Plass ve 

Hill, 1986; Sarason, 1984). Bu yüzden, baĢarıda görülen eksikliklerinin, sınav 

sırasında yaĢanan biliĢsel süreçlerden kaynaklandığı ve bu süreçlerin biliĢsel karıĢım 

olarak açıklanabileceği kabul edilmiĢtir (Sarason, 1984). BiliĢsel karıĢım “bireyin 

tüm dikkatini elindeki göreve yöneltmesini engelleyen içsel düĢünceler” 

(Sarason,1984:932) olarak tanımlanmaktadır. BiliĢsel KarıĢım Modeli‟ne göre, sınav 

kaygısına sahip bireylerin bazı özellikleri vardır. Wine (1971: 92) bu özellikleri Ģu 

Ģekilde ifade eder: 

- Yüksek kaygılı bireyler, az kaygılı bireylere göre kendileri ile daha çok 

meĢguldürler 

- Yüksek sınav kaygılı kiĢilerde sınav anında kendine odaklanma eğilimi 

görülür 
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- En büyük baĢarı farkları, yüksek kaygılı bireylerin kendilerine, daha az 

kaygılı bireylerin görevlere odaklandıkları zamanlarda ortaya çıkar 

- Dikkatin görev yerine kendine yönlendirilmesi faydalanılanılabilecek görev 

ipuçlarının gözden kaçmasına neden olmaktadır 

- BiliĢsel etkinlik (kuruntu), özerk uyarılmaya (duyuĢsallık) göre baĢarıda 

daha engelleyicidir. 

BiliĢsel KarıĢım Modeli, dikkatin sınav anında baĢarısız olunacağı veya 

bunun sonuçları gibi sınav ile ilgisiz kendisi merkezli düĢüncelere odaklanmasının 

biliĢsel karıĢım yaĢanmasına neden olduğunu savunur (Sarason, 1984; Wine 1971, 

1980). Bu yüzden de birey, dikkatini göreve odaklamak yerine içsel ve çevresel 

iĢaretler arasında bölmekte ve bu durum da sınav baĢarısına olumsuz etki etmektedir 

(Lee ve Vaughan, 1996; MacLeod, 1996; Richards vd., 2000; Sarason, 1984; Sarason 

vd., 1991, 1996; Spielberger ve Vaag, 1995; Wine, 1971,1980; Zeidner ve Matthews, 

2005).  

2.3.3.3.2. ÇalıĢma Becerileri Eksikliği Modeli  

ÇalıĢma Becerileri Eksikliği Modeli, bireysel tutumdan hareketle sınav 

kaygısının baĢarı üzerindeki etkisini açıklamak için ortaya atılmıĢtır. ÇalıĢma 

Becerileri Eksikliği Modeli, BiliĢsel KarıĢım Modeli‟nin savunduğu gibi, sınav 

kaygısı nedeniyle bir biliĢsel karıĢım yaĢandığını kabul etmektedir. Fakat bu model, 

baĢarıdaki aksaklıkların sadece biliĢsel karıĢım ile açıklanamayacağını savunur 

(Bruch vd., 1986; Culler ve Holahan, 1980; Naveh-Benjamin vd., 1981). 

ÇalıĢma Becerileri Eksikliği Modeli‟ne göre, yüksek sınav kaygısına sahip 

öğrencilerin sınav kaygılarında artıĢ ve baĢarı düzeylerinde düĢüĢ yaĢanmasının iki 
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nedeni vardır. Bunlardan birincisi, zayıf çalıĢma alıĢkanlıkları ve sınav becerileridir 

(Carrier vd., 1984; Culler ve Holahan, 1980). Bu modele göre derslerin kaçırılması, 

sınavların geciktirilmesi veya sınavlardan kaçınma eğilimleri (Zeidner, 1991; 

Covington, 1992,1998), sınıfta geçirilen zamanlardan faydalanamama, sınıfta verimli 

not alamama veya bunları düzenleyememe, sınavlara hazırlanamama, bağlantılı 

konuları iliĢkilendirememe ve sınavlarda zamanı iyi değerlendirememe gibi çalıĢma 

becerileri eksiklikleri sınav kaygısına etki etmektedir (Bruch vd., 1986; Zeidner, 

1998). Ġkinci neden ise, bazı öğrencilerin genel anlamda iyi çalıĢma alıĢkanlıklarına 

sahip olmalarına rağmen, yüksek sınav kaygılarından dolayı sınav sırasında bu 

becerilerini kullanamamalarına dayanır (Naveh-Benjamin vd., 1987). Bu yüzden, 

çalıĢma becerileri ile iliĢkili olarak bilgiyi iĢleme sürecinin kodlama veya geri 

çağırma süreçlerinde yaĢanmıĢ aksaklıkların baĢarıda düĢüĢe ve sınav kaygısına 

neden olduğu varsayılmaktadır (Naveh-Benjamin vd., 1981; Naveh-Benjamin vd., 

1987; Sarason, 1984).  

BiliĢsel KarıĢım ve ÇalıĢma Becerileri Eksikliği modellerinin farkları ve 

sınav kaygısına olan yaklaĢımları Tablo 1‟de (Zeidner, 1998:74) özet olarak 

görülmektedir. 

Tablo 1 - BiliĢsel KarıĢım Modeli ve ÇalıĢma Becerileri Eksikliği Modeli arasındaki 

farklar ve sınav kaygısına yaklaĢımları 

 
BiliĢsel KarıĢım Modeli Beceri Eksikliği Modeli 

Sınav kaygısının sınav 

baĢarı üzerindeki rolü 

Kaygının baĢarıyı 

belirlemede önemli bir rolü 

vardır 

Kaygı, eksik çalıĢma 

becerileri ile iliĢki içindedir 

ve baĢarıyı belirlemede 

neden oluĢturan bir rolü 

yoktur 
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Sınav kaygılı bireylerdeki 

ana eksiklikler 

ÖğrenilmiĢ bilgiyi geri 

getirmede eksiklikler 

Zayıf çalıĢma becerilerinden 

dolayı çalıĢma araç ve 

gerecini kodlamada ve 

düzenlemede eksiklikler 

Yüksek ve düĢük sınav 

kaygılı öğrencilerde sınav 

cevaplama becerileri 

Gruplar arasında önemli bir 

fark yok 

Yüksek sınav kaygılı 

öğrenciler sınavlar için daha 

az hazır ve sınav 

cevaplamada daha az 

baĢarılıdır 

Sınav kaygısını önlemeye 

yardımları 

Sınav durumlarında sınav 

baĢarısını arttırmak üzere 

kaygıyı azaltmaya yönelik 

çaba sarf edilmelidir 

(özellikle kuruntu 

bileĢenine) 

BaĢarıyı arttırmak için 

çalıĢma becerilerine ve 

sınav cevaplama 

becerilerine yönelik çaba 

sarf edilmelidir 

  

BiliĢsel KarıĢım Modeli ve ÇalıĢma Becerileri Eksikliği Modeli, sınav 

kaygısının baĢarı düzeyine olan etkisini açıklamakta birbirlerini tamamlayan sınav 

kaygısı modelleridir. Öte yandan, sınav kaygısının bilgiyi iĢleme süreçlerine olan 

etkisine daha yüzeysel olarak odaklanmıĢlardır. Buna rağmen bu iki modelin, biliĢsel 

karıĢımın ve eksik çalıĢma becerilerinin önemini vurgulayarak, sınav kaygısı ve 

baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkinin incelenmesinde önemli katkıları olmuĢtur. 

2.3.3.3.3. Sınav Kaygısında Bilgiyi ĠĢleme Modeli 

Sınav Kaygısında Bilgiyi ĠĢleme Modeli, sınav kaygısının çok boyutlu olarak 

ele alınması gerektiğinden hareketle (Liebert ve Morris, 1967; Sarason, 1984) 

özyeterlik ve baĢarı arasındaki iliĢkileri açıklamak için durumsal ve kiĢisel 

değiĢkenleri temel alır (Zohar, 1998). Bu yüzden Tobias (1986), sınav sırasında 

yaĢanan biliĢsel karıĢım ve zayıf çalıĢma becerilerinin bilgiyi iĢleme süreçlerinin 

farklı aĢamalarında beraber veya ayrı olarak baĢarı düzeyinde düĢüĢe neden 

olduğunu savunmaktadır. Bu modele göre, sınav kaygısının bilgiyi iĢleme sisteminin 
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birbirinden bağımsız olmayan farklı aĢamalarına etkileri vardır (akt. Aydın, 1999; 

MacIntyre ve Gardner, 1994b; Tobias, 1985, 1986). Bu etkiler, bilgiyi iĢlemenin 

iĢlem öncesi (girdi), iĢlemleme ve iĢlemleme sonrası veya edim öncesi (çıktı) 

aĢamalarında gözlemlenmektedir (Cassady, 2004; Tobias, 1985, 1986).  

Bu modele göre, sınav kaygısının ilk etkisi dikkat ve algı ile kodlama 

aĢamasında görülmektedir. Tobias (1986), dikkat, algı ve dolayısıyla da bilginin 

kodlanması aĢamasında, dikkatin yüksek sınav kaygısı nedeniyle görevin 

gerektirdikleri yerine derin düĢüncelere (rumination) odaklanılmakta olduğunu ve bu 

nedenle iĢlemlemeye alınacak bilginin gözden kaçırıldığını savunmaktadır. Bu 

yüzden, kodlama sürecinde çevresel ipuçları ile önceki bilgiler arasındaki iliĢki 

yeterince derin ve kapsamlı gerçekleĢtirilememekte ve bu durum da bilgiyi iĢleme 

sürecinin ileriki aĢamalarında “engelleyici” etkilere yol açmaktadır (Byrnes, 2001; 

Craik ve Lockhart, 1972).  

Sınav kaygısının iĢlemleme sırasında bilginin düzenlenmesi, iĢlenmesi veya 

değiĢtirilmesi (transform) süreçlerine de olumsuz etkisi olduğu belirtilmektedir 

(Tobias, 1985, 1986). Özellikle ders araç ve gerecinin yeterince iyi öğrenilememiĢ 

veya kodlanılamamıĢ olması veya sınav kaygısı nedeniyle çalıĢan bellek 

kapasitesinin kuruntulu ve kendi ile ilgili düĢünceler ile gereksiz yere doldurulmuĢ 

olması iĢlemleme aĢamasında aksaklık yaĢanmasına neden olmaktadır (Tobias, 

1985,1986).  

Edim sırasında ise bireylerin çoğunlukla “donup kaldıkları”, bunun da 

yaĢanan biliĢsel karıĢımın sonucunda gerçekleĢtiği savunulmaktadır (Tobias, 1986). 

Kuruntunun etkisi, yaĢanan biliĢsel karıĢım ile özellikle geri çağırma sürecinde 

görülmektedir (Tobias, 1986). Gerek kodlama aĢamasında yaĢanmıĢ gerekse de 
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çalıĢan bellekte yaĢanan aksaklıklar doğal olarak geri çağırma sürecine de olumsuz 

etkide bulunur.  

Alanyazında da, sınav kaygısının, bilgiyi iĢleme sürecine veya bu sürecin 

belirli aĢamalarına olan etkilerini açıklamak konusunda modeli destekler sonuçlara 

ulaĢan birçok çalıĢma vardır (Cassady, 2004; Eysenck, 1992; Lee ve Vaughan, 1996; 

MacIntyre ve Gardner, 1994b; Naveh-Benjamin vd., 1981; Naveh-Benjamin vd., 

1987; Paulman ve Kennely, 1984; Tobias, 1985). 

Bir anlamda, Sınav Kaygısında Bilgiyi ĠĢleme Modeli, önceki modellerin 

bilgi iĢleme kuramı açısından birleĢimidir. 

2.3.3.4. Sınav kaygısının etkileri 

 Tezde sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkinin betimlenmesinde, 

sınav kaygısının bilgiyi iĢleme süreci aĢamalarından dikkat ve algı, kodlama, 

depolama süreçleri ile iĢlemleme sürecine etkileri incelenmiĢtir. Ardından sınav 

kaygısının edime ve sınav kaygısı anında etkin beyin bölgeleri ile beyin dalgalarına 

olan etkileri incelenmiĢtir.  

a-) Sınav kaygısının dikkat ve algı sürecine etkisi: Bilgiyi iĢleme süreci, iç içe 

geçmiĢ dikkat ve algı süreçleri ile baĢlar. Dikkat, “duyum eĢiğine giren birçok 

uyarıcıdan birisine veya birilerini diğerlerinden ayırarak ona yoğunlaĢma kapasitesi” 

(Yaycı, 2005:213) ve bilgiyi iĢleme sürecine doğru olan köprünün açılmasıdır 

(Nielsen ve Sarason, 1981). Klatzky (1980 akt. Williams ve Burden 2000) dikkatin, 

ileri iĢlemleme süreçlerinde önemli olacak uyaranların ve bilginin filtrelenmesi 

olduğunu belirtir. Algı da “gelen duyusal verilerin organize edilerek anlamlaĢtırılma 

süreci” (Cüceloğlu, 2007:577) olarak tanımlanmaktadır. Atkinson vd. (2006), 



27 
 

dikkatin ve algının seçiciliği gerektirdiğini ancak seçim sırasında bireyin 

ihtiyaçlarına veya ilgisine göre seçim yapılacak uyaranlarda değiĢiklik 

görülebileceğini belirtir. Bir baĢka ifade ile, bireydeki biyolojik ve psikolojik 

ihtiyaçlara göre Ģekillenen algı, öznel ve öğrenme ile deneyimlerin de etkisinde kalan 

bir süreçtir. Bu yüzden Ashford (2002) algılanan bilgilerin “ham” olmadığını, çoktan 

uzun süreli bellekteki bilgi ile anlamlandırıldığını ifade eder. Bu nedenle dikkat ve 

algı süreci sonunda iĢlenen bilginin “gerçeğin aynısı olmadığı, bireyin öznel 

bilgilerinin, gerçeği yorumlamadaki beklentileriyle algılanan kendi gerçeği” olduğu 

ifade edilmektedir (Eggen ve Kauchak, 1992 ve Koptagel, 1984 akt. Yaycı, 2005: 

214).  

Kaygının, seçici algıyı ve bunun sonucunda da kodlama sürecini etkilediğini 

ortaya koyan birçok çalıĢma vardır (bkz. Beck ve Clark, 1997; Mathews, 2006; 

Thompson ve Madigan, 2005; Zeidner, 1998). Bu etkinin yüksek kaygı düzeyine 

sahip olan bireylerin çevrelerindeki uyaranları daha farklı algılama eğilimlerine sahip 

olmalarından kaynaklandığı düĢünülmektedir (Thompson ve Madigan, 2005; 

Zeidner, 1998). Mathews (2006), yüksek kaygılı bireylerin seçici algılarının tehdit 

içerikli olan uyaranlara daha yoğun odaklandığını ifade eder. Bunun nedeni olarak da 

sınav kaygısı yaĢayan bireylerin zihinlerinde bulunan Ģemaların, dikkati 

değerlendirilme bağlamında bulunan ve muhtemel baĢarısızlık tehdidi içeren bilgiye 

karĢı yönlendirmesi olduğu düĢünülmektedir (Eysenck, 1992; Masaro ve Loftus, 

1996; Vasey vd., 1996). Bir baĢka deyiĢle, sınav kaygısı yüksek olan bireylerde 

algının, eldeki bilgiler tarafından Ģekillendirilerek baĢarısızlık tehdidi içeren 

bilgilerin öncelikli algılanmasına neden olduğu kabul edilmektedir. Benzer Ģekilde 

yüksek kaygılı bireylerin, daha düĢük kaygılı bireylere göre kaygı yaratıcı veya 
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tehdit içerikli uyaranlara karĢı verdikleri tepkilerde farklılıklar olduğu (Lang ve 

Craske, 1997; Vasey vd., 1996), yüksek kaygılı bireylerde duygusal içerikli 

uyaranların tarafsız (nötr) uyaranlara göre daha iyi fark edildiği (Dolcos vd., 2006) 

ve gölgelenmiĢ dahi olsa tabu sözcükler gibi böyle ifadelerin algılandığı (Nielsen ve 

Sarason, 1981) ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca birden fazla anlama gelebilecek durumlar 

veya ifadeler karĢısında yüksek kaygı taĢıyan bireylerin taraflı algılamalarından 

(biased perception) dolayı olumsuz seçenekleri tercih ettikleri de görülmüĢtür (Calvo 

vd., 2003; Calvo vd.,1997; MacLeod, 1996).  

b-) Sınav kaygısının kodlama sürecine etkisi: Bilgiyi iĢleme sürecinde çevreden 

gelen bilginin uygun hale getirilerek iĢleme sistemine aktarılması sürecine kodlama 

süreci olarak adlandırılır (Anderson, 2000). Diğer bir deyiĢle kodlama, bilginin 

belleğe “belirli bir kod veya temsil olarak alınması” (Atkinson vd, 2006:268) ve 

“gereken yerlerde parçalanarak iĢlenmesi ve gerektiğinde bu bilgi bölümlerinin bir 

araya getirilebilir olmasıdır” (Madi, 2006:140).  

Kodlama sürecinin depolanma ve geri çağırma süreçleri ile önemli bir 

etkileĢim içerisinde olduğu ve kodlama sürecinde yaĢanan aksaklığın diğer bilgiyi 

iĢleme aĢamalarına da olumsuz etkisi olduğu kabul edilmektedir (Baddeley, 1986; 

Bower, 1972, 1981; Ellis vd., 1979; Morgan, 2006). Craik vd. (1996) ve Naveh-

Benjamin ve Craik (1998)‟e göre kodlama süreçleri, çevresel olayları algılama ve 

anlamayı sağlayan iĢlemleri, bellekten geri çağırma süreçleri de kodlama sırasındaki, 

diğer bir deyiĢle önceki tecrübenin yaĢandığı zamandaki zihinsel ve sinirsel 

iĢlemlerin yeniden ifadesini içerir. Bu yüzden kaygının, dikkat ve algıyı etkilemesi 

kodlama sürecinde de aksaklıklar yaĢanmasına neden olur. 
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Kaygı nedeniyle kodlama sürecinde gözlemlenen aksaklıkların baĢında 

kodlamanın yüzeysel olarak yapılması gelmektedir. Mueller (1980), yüksek sınav 

kaygısı taĢıyan öğrencilerin kodlama sırasında sadece belirli çevresel ipuçlarından 

yararlanarak ve dikkatlerini bu yönde odaklayarak daha sınırlı ve dar kodlama 

yaptıklarını, ancak düĢük sınav kaygısı taĢıyan öğrencilerin daha kapsamlı ve geniĢ 

kodlama yaptıklarını ortaya çıkarmıĢtır. Benzer Ģekilde Naveh-Benjamin vd. (1981) 

de, yüksek sınav kaygılı öğrencilerin öğrenim süreci boyunca bilgiyi daha yüzeysel 

bir düzeyde kodladıklarını ve bu yüzden hedef konuyu öğrenmede zorluklar 

yaĢadıklarını ortaya koymuĢtur. Hembree (1988) de yüksek sınav kaygısı yaĢayan 

öğrencilerin düĢük düzeyde sınav kaygısı yaĢayan öğrencilere göre kodlamada daha 

çok zorluk yaĢadıklarını ifade eder. Zeidner (1998) kuruntu veya duyuĢsalık‟ın eĢlik 

ettiği uyarılmıĢlığın derin anlambilimsel kodlama yapmak yerine daha yüzeysel sözel 

kodlamalara neden olduğunu, bu durumun da bilginin uzun süreli belleğe 

yerleĢmesinde ve geri çağırma süreçlerinde aksaklıklara yol açtığını belirtir.  

c-) Sınav kaygısının depolama sürecine etkisi: Bellek, “öğrenilen bilgileri 

depolamaya ve istenildiği zaman kullanmaya olanak sağlayan yetenek” (Cüceloğlu, 

2007:578) olarak tanımlanır ve bilgiyi iĢleme sistemi ve bellek arasındaki iĢlemlerin 

ana hatları ile kodlama, depolama ve geri çağırma aĢamalarından oluĢtuğu 

düĢünülmektedir (Roediger ve Guynn, 1996). Kaygının bu aĢamaları içeren kısa 

süreli ve uzun süreli bellek üzerinde etkileri olduğu düĢünülmektedir (Chandler ve 

Fisher, 1996; Tobias, 1985, 1986; bkz. Zeidner, 1998). Öte yandan Atkinson ve 

Shiffrin (1968) tarafından ortaya atılan kısa ve uzun süreli bellek modelindeki kısa 

süreli bellek kavramı, Baddeley (1986) tarafından kısa süreli bellekten daha etkin bir 

bilgi iĢlem aĢaması anlamında çalıĢan bellek olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu yüzden, 
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bundan sonraki bölümlerde yer verilen çalıĢan bellek kavramı ile Atkinson ve 

Shiffrin (1968) modelindeki kısa süreli bellek kavramı ayrı olarak kullanılmıĢtır.  

Kaygının çalıĢan bellek üzerindeki bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli 

belleğe aktarılmasında yaĢanır (Tobias, 1992 akt. Zeidner, 1998). ÇalıĢan belleğin 

kısa ve uzun süreli bellekler arasında bir köprü görevi görüyor olması (Atkinson vd., 

2006) ve merkezi yürütücü ile iĢlemleme yapıyor olması (Baddeley, 1986, 1999), 

kapasitesinin aslında ne kadar hassas olduğunu gösterir. Bu yüzden bellekler 

arasındaki bilgi aktarımı sırasında yaĢanan kesintinin, bilginin uzun süreli olarak 

depolanmasında olumsuz etkilere sahip olduğu düĢünülmektedir (Anderson, 2000). 

Sınav kaygısı, özellikle çalıĢan belleği etkilediği için, tüm bilgiyi iĢleme sistemini 

etkileyebilmektedir (Chandler ve Fisher, 1996; Naveh-Benjamin vd., 1987). 

Kaygının çalıĢan bellek üzerine olan diğer etkileri öncelikle bellek 

kapasitesinde görülmektedir. Sınırlı kapasiteye sahip kısa süreli bellek, zihnin asıl 

bilinçli ve aktif içeriklerinin temsil edildiği bellektir (Cüceloğlu, 2007; Nairne, 1996) 

ve bilgiler bu bellekte seçici algı ve dikkat sayesinde kendilerine yer bulur (Atkinson 

vd.,2006; Morgan, 2006). Sınav kaygısının bu bellekteki ilk etkisi, sınırlı kapasitenin 

doldurulması Ģeklinde görülür (Baddeley, 1986, 1999; Cassady, 2004; Chandler ve 

Fisher, 1996; Eysenck, 1992; MacLeod, 1996; Tobias, 1985). Yüksek kaygıya sahip 

bireylerin, dikkatlerini eldeki göreve odaklamak yerine içsel veya çevresel uyaranlar 

arasında bölüyor olmaları ve çevreden gelen uyaranları tehdit içerikli olarak 

kodlamaları, bu belleğin kapasitesinin gereksiz yere dolmasına neden olmaktadır 

(Chandler ve Fisher, 1996; Eysenck, 1992; Lee ve Vaughan; 1996; MacLeod, 1996; 

Mueller, 1980; Tobias, 1985; Wine, 1980). Bu yüzden sınav kaygısı sırasında 

yaĢanan biliĢsel karıĢım, çalıĢan bellekte aksaklığa neden olmakta, algılama, 
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değerlendirme, bağlantı kurma, belleğe yerleĢtirme ve gerektiğinde bellekten geri 

çağırma gibi biliĢsel süreçlere etki etmekte ve baĢarıda düĢüĢlere yol açmaktadır 

(Tobias, 1986; Calvo vd., 1994; Craik vd., 1996; Naveh-Benjamin ve Craik, 1998).  

Kaygının, Cüceloğlu (2007:179)‟nun “otuz saniye geçtikten sonra hatırlanan 

her bilginin çağrıldığı bellek” olarak adlandırdığı ve sınırsız kapasiteye sahip uzun 

süreli bellek üzerinde de etkileri olduğu ortaya konmuĢtur (Hannon ve Daneman, 

2007; Naveh-Benjamin vd., 1981; Naveh-Benjamin vd., 1987). Yüzeysel olarak 

yapılmıĢ kodlamalar ile uzun süreli belleğe yerleĢtirilen bilgilerin yeterli ipucuna 

sahip olmadıkları için geri çağırma süreçlerinde aksamalarla karĢılaĢıldığı kabul 

edilmektedir (Anderson, 2000; Naveh-Benjamin vd.,1981; Everson vd., 1993). Fakat 

yüksek kaygılı bireylerin olumsuz veya tehdit içerikli bilgileri hatırlamada daha 

baĢarılı olduklarını ortaya koyan çalıĢmalar da vardır (Baddeley, 1999; Dolcos vd., 

2006; Dowens ve Calvo, 2003). Bunun nedeninin, yüksek kaygılı bireylerin duygusal 

uyaranların kodlanmalarını daha zengin bir Ģekilde gerçekleĢtikleri düĢünülmektedir 

(Dolcos vd., 2006; Mathews, 2006).  

d-) Sınav kaygısının iĢlemleme sürecine etkisi: ĠĢlemleme süreçleri birbirleri ile 

etkileĢim halinde olan berimleme ve etkinleĢtirme (activation) veya etkinleĢtirmenin 

yayılması (spread of activation) aĢamalarını içerir (Anderson, 1983, 2000). ÇağrıĢım 

ilkeleri sonucunda bilgilerin birbirlerini etkinleĢtirmesi olarak da açıklanabilecek 

etkinleĢtirme kavramını Anderson (1983:86) “zihinsel makineyi çalıĢtıran enerji” 

olarak tanımlar. EtkinleĢtirmenin yayılması kavramı da zihindeki örüntülerin 

eĢleĢmesiyle iĢlemlemenin ortaya çıkması ve benzer yapıların eĢleĢmesi sonucunda 

bellekte daha aktif olanın tercih edilmesi sürecidir (Anderson, 1983).  
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Berimsel iĢlemleme sürecinde iĢlemlemeye dâhil edilecek bilgiler, çalıĢan 

bellekteki diğer bilgiler ile eĢleĢmeleri sonucunda seçilirler. Bu sayede eĢleĢtirme 

süreci gerçekleĢir ve yürütülmekte olan görev ile eĢleĢen bilgiler uzun süreli 

bellekten çağırılarak üretim aĢamasına geçilir. Sinir hücrelerinin de benzer Ģekilde 

iletiĢim kurduğundan hareketle, etkinleĢtirmenin yayılması sırasında, zamanla daha 

sıkça tercih edilen yapıların eĢleĢtirilmelerinin otomatikleĢtiği ve iĢlemleme 

sürecinin daha hızlı gerçekleĢtiği belirtilmektedir (Anderson, 1983; Anderson ve 

Neely, 1996; Calvo vd., 1997; Cantor ve Engle, 1993). Diğer bir deyiĢle iĢlemleme 

verimliliği, çalıĢan bellekte etkinleĢtirmenin yayılması ile orantılıdır (Cantor ve 

Engle, 1993).  

Öhman vd. (1989) tehdit içerikli olarak değerlendirilecek bir olayla 

karĢılaĢılması durumunda duyguların uyarıldığını ve kontrolün otomatik algı 

düzeyinden alınarak bilinçli olarak iĢlemleme yapabilecek bir düzeye 

yönlendirildiğini belirtmektedir. Sınav kaygısının bilginin iĢlenmesi sürecine olan en 

büyük etkileri, yüksek sınav kaygılı bireylerin çevredeki uyaranlardan gelen bilgileri 

tehdit içerikli olarak algılayarak uzun süreli belleklerindeki benzer bilgiler ile 

eĢleĢtirmeleri ve bu sayede de iĢlemleme kapasitelerini gereksiz yere doldurulması 

ve zayıf baĢarı gösterilmesi Ģeklinde gözlemlenmiĢtir (Bruch vd., 1986; Chandler ve 

Fisher, 1996; Eysenck, 1992; Ikeda vd., 1996; Lee, 1999; Paulman ve Kennely, 

1984; Sarason, 1994; Sarason vd., 1991,1996; Tobias, 1986; Wine, 1980).  

e-) Sınav kaygısının edim sürecine etkisi: Sınav kaygısının edime etkisi iki Ģekilde 

görülebilir. Bunlardan birincisi sınav sırasında baĢarı düzeyinde düĢüĢ görülmesidir. 

Yapılan çoğu araĢtırma çeĢitli nedenlerden dolayı yüksek sınav kaygılı bireylerin 

sınav baĢarılarının düĢük sınav kaygılı bireylere göre daha düĢük olduğunu ortaya 



33 
 

koymuĢtur (Hembree, 1988; Naveh-Benjamin vd., 1981; Plass ve Hill, 1986; 

Zeidner, 1991, 1998; Zeidner ve Matthews, 2005).   

Sınav kaygısının edime ikinci etkisi ise sınavda baĢarısızlık gösterilebileceği 

ve bu durum nedeniyle de sahip olunan özgörümün zarar görebileceği düĢüncesiyle 

görevden çekilme, kaçınma veya geciktirme davranıĢlarına neden olmasıdır 

(Covington ve Teel, 1996). Bu davranıĢlar çevresel veya içsel kaynaklı olabilir. 

Çevresel kaynaklı davranıĢların temelinde bireylerin toplum tarafından kabul 

edilmiĢ, “normalleĢtirilmiĢ bilgi arayıĢında oldukları” düĢünülmektedir (Levine, 

2008). Bu nedenle insanların davranıĢlarını, durumlarını, amaçlarını veya 

özelliklerini sürekli olarak kontrol ederek ve referans değerler ile karĢılaĢtırarak 

kendiliğinden Ģekillendirdiği kabul edilmektedir (Carver, 1996; Carver ve Scheier, 

1986, 1990). Dikkatini kendisine yöneltmiĢ bireylerin, tersi durumdaki bireylere göre 

sürekli olarak kurala uygun (normative) bilgi arayıĢında oldukları ve çevresel 

uyaranlara daha Ģüpheci yaklaĢtıkları belirtilmektedir (Carver, 1996; Carver ve 

Scheier, 1986, 1990). Ġçsel nedenli olan kaçınma veya geciktirme davranıĢları ise, 

baĢarının ulaĢılması zor bir hal alması durumunda önceliğin baĢarısızlıktan 

kaçınılması veya bireyin yetersiz veya yeteneksiz olduğu izleniminin 

uyandırılmamasının sağlanması için ortaya çıkmaktadır (Covington, 1992, 1998). 

Bunun sonucunda da dikkatlice hesaplanmıĢ stratejiler olarak değerlendirilen bazı 

tepkiler geliĢir (Zeidner, 1998; Zohar, 1998). Örneğin, ders çalıĢmanın, ödev veya 

görevlerin son dakikaya bırakılması (Zeidner, 1998), hatta kendini engelleyen (self-

handicapper) yaklaĢımlar olarak sınav kaygısının ve kuruntunun ortaya atılması 

(Covington, 1992) kaçınma ve geciktirme davranıĢlarındandır. Bu sayede eksik 

yetenek yerine suçu yeterince hazırlık yapmamıĢ olmaya bağlamak (Covington ve 
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Teel, 1996), öğrencilerin baĢarısızlığı gerçek veya hayali olsa bile böyle mazeretler 

ile savunarak kendilerine saygılarını korumalarını sağlar (Covington, 1992). 

Alanyazında öğrencilerin bu veya benzer kaçınma stratejileri kullandıklarını ortaya 

koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (Covington, 1992, 1996; Goonan, 2003; Rothbulum 

vd., 1986).   

f-) Sınav kaygısının beyin bölgeleri ve beyin dalgalarına etkisi: Bireyin yaĢadığı 

strese karĢı verdiği uyum yanıtı olan kaygı nedeniyle sempatik sinir sistemi, 

organizmayı tehdit içerikli olarak algılanan durumlara karĢı korumak üzere vücutta 

bazı psikolojik ve somatik değiĢimlere neden olan bir takım mekanizmaları ateĢler 

(IĢık ve Taner, 2006; Berksun, 2003). AraĢtırmalar, vücudun genel kaygı durumunda 

verdiği somatik tepkilerin sınav kaygısı durumlarında verilen tepkiler ile benzer 

olduklarını (bkz. Zeidner, 1998) ve sınav kaygısı anında fizyolojik uyarılmanın her 

bireyde yaĢandığı ortaya koymuĢtur (Pierce vd., 1996).  

Sınav kaygısı ve somatik belirtiler arasındaki iliĢki üzerine yapılan 

çalıĢmalarda yüksek sınav kaygılı bireylerde sınav veya değerlendirilme 

durumlarında, stres hormonu olarak bilinen cortisol düzeyinde yükselme ve 

kolesterol ile olumsuz bir iliĢkiye rastlanmıĢtır (Bloch ve Brackenridge, 1972; 

Hudgens vd., 1989; Huwe vd., 1998; Lewis, 2008; Sprangler, 1997). Ayrıca, sınav 

kaygısına bağlı olarak uyarılmada, nabızda, solunumda ve kalp atımı hızında artıĢ 

görülmüĢtür (Beidel, 1988; Calvo ve Miguel-Tobal, 1998; Deffenbacher, 1986; 

Glazeski vd., 1986; Holroyd vd., 1978; Huwe vd., 1998; Makarenko vd., 2006).  

Kaygı ve öğrenme üzerine yapılan çoğu çalıĢma, farklı beyin bölgeleri 

arasındaki iliĢkiyi ortaya koymuĢtur. ÇalıĢmalarda kaygı ile ilgili olarak öne çıkan iki 

bölge limbik sistem ve frontal kortekstir (Berksun, 2003; Mathews, 2006; Pissiota 
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vd., 2003). Limbik sistem, talamus, hipotalamus, hipokampus, pineal bez, hipofiz ve 

amigdala yapılarını içerir ve bellek ve duygusal durumuna yönelik değiĢikliklerinden 

sorumludur (Uzbay,2002:5). Frontal korteks ise üstbiliĢsel iĢlemlerin 

gerçekleĢtirildiği ve aslında insanı diğer canlılardan ayıran özellikleri barındıran 

bölümdür (Damasio, 1999; Madi, 2006; Kandel, 2007; Smith, 1986). Ek olarak, 

dikkatin odaklanmasında prefrontal lob ve amigdala arasındaki bağlantının verilecek 

kararları etkilediği de belirtilmektedir (Thompson ve Madigan, 2005). Limbik 

sistemin, özellikle amigdala‟nın, bellek ile olan iliĢkisi öğrenme ve kaygı arasındaki 

dengeye iĢaret eder. Amigdala‟nın vücudun hayatta kalmak için programlanan ve 

tekrar programlanamayan bir bölümü olduğu kabul edilmektedir (Hobson ve 

Leonard, 2001). “SavaĢ ya da kaç” gibi bilincin kontrolü dıĢında gerçekleĢen 

tepkilerin limbik sistemin özellikle bu oluĢumunda depolandığı ve tehdit karĢısında 

hızlı karar verilmesi gerekliliği nedeniyle diğer beyin bölgelerinden bağımsız hareket 

edebildiği de belirtilmektedir (Mathews, 2006). Philips (2005), duygusal beyin 

olarak adlandırdığı limbik sistem ile beynin mantıklı kısmı olan frontal korteks 

arasındaki bağlantının korku ve stres durumlarında zayıfladığını belirtir. Bu yüzden 

bu bölgenin beyin dalgaları, yarı küreleri ve bölgeleri üzerindeki etkisi tartıĢılamaz.  

Sınav kaygısı ve beyin bölgeleri arasındaki iliĢkiler üzerine yapılmıĢ 

çalıĢmaların sonuçları genellikle sağ yarı küreyi ve sental ve frontal bölgelerde 

aktivite değiĢikliklerini iĢaret etmiĢtir (Aftanas ve Pavlov, 2005; Crost vd., 2008; 

Lewis vd., 2007; Mathersul vd., 2008; Papsdorf vd., 1995). Öte yandan yüksek sınav 

kaygılı kiĢilerin beyin yarı küresi kullanımında tutarsızlıklara (Papsdorf vd. ,1995), 

yer yer sol frontal kortikal alanlarda etkinlik artıĢı (Thibodeau vd., 2006) ve sağ yarı 

kürede düĢük prefrontal aktiviteye de rastlanmıĢtır (Aftanas vd., 2003). Fakat elde 



36 
 

edilen sonuçların birbirleri ile paralel nedenlere bağlı olduğu öne sürülmektedir. 

Örneğin Papsdorf vd. (1995) yarı küre kullanımındaki tutarsızlığı sınav kaygılı 

bireylerin her yeni bilgi alındığında tüm süreci yeniden baĢlattığı ve biliĢsel karıĢım 

yaĢadıkları Ģeklinde açıklar. Sol yarı kürenin dil ile iliĢkili olmasının sözel görevlere 

odaklanılma sırasında bu kürede yaĢanan artıĢa neden olduğu düĢünülmektedir 

(Thibodeau vd., 2006). Benzer Ģekilde düĢük prefrontal aktivitenin de yüksek sınav 

kaygılı öğrencilerin dikkatlerini odaklamakta sıkıntı yaĢadıklarının bir delili olarak 

kabul edilebileceği düĢünülmektedir (Zeidner, 1998).  

Beyin, tüm vücutta bulunan sinirler içinden geçen elektrik ve kimyasal 

dalgalar vasıtasıyla elektro-kimyasal bir Ģekilde çalıĢır (Hunt, 1998). Beyin 

yüzeyinden (korteks) ve kafanın dıĢ yüzeyinden elde edilen elektriksel kayıtlar, 

beynin sürekli bir elektriksel etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir ve bu 

elektriksel potansiyellerdeki salınımlar, “beyin dalgaları” olarak adlandırılır (Yıldız, 

2006). Elde edilen elektriksel kaydın tümüne ise Elektroensefalogram (EEG) adı 

verilir. Öniz (2006), beynin anlık etkinliğinde dıĢarıdan uyaranlara verilen yanıtlar 

ile (uyarılma potansiyeli) biliĢsel iĢlevler, karar verme, değerlendirme yapma gibi 

olaylar ile bağlantılı yanıtlar (olay iliĢkili potansiyeller) arasında fark olduğunu 

belirtir. Bu bağlamda, ortaya çıkan değiĢik dalgalar ve özellikleri kısaca aĢağıda 

aktarımıĢtır (Öniz, 2006:21-25):  

- Delta Frekans Bandı: 0.5–3.5 Hz aralığında beynin yüzeyinden yaygın 

Ģekilde elde edilen bir tepkidir. Delta ritmi, görsel uyaranlara karĢı pariyetal alanda, 

iĢitsel uyaranlar için sentral ve frontal alanlarda bulunur. Delta yanıtının, uyaranları 

ayırt etme ve karar verme ile bağlantılı olduğu sonucuna varılmıĢtır. YetiĢkinlerde 

görülmesi mutlaka bir patolojinin iĢaretidir. 
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- Teta Frekans Bandı: 3-8 Hz frekansında etkinlik gösterir. Teta tepkisi, 

seyrek veya atlanan uyaranlara karĢı elde edilmektedir. Ayrıca göreve iliĢkin bir 

tepkinin yapılması durumunda kaydedilmektedir. Bu doğrultuda erken teta, kısa 

süreli bellekte bellek Ģablonuna uyan uyaranların, duyusal kayıttan seçilmesi ile 

iliĢkilidir. Karar vermenin zor olduğu, görevi yerine getirmek için fazla çaba 

harcandığı durumlarda yani zor biliĢsel iĢlevlerde de ortaya çıkmaktadır. Deneysel 

veriler, olay-iliĢkili teta salınımlarının biliĢsel süreçler ile iliĢkili olduğunu 

göstermektedir. Ek olarak bu dalgaların ortaya çıkĢının duygusal durum ve 

kortikohippokampal etkileĢimler ile iliĢkili olduğu da ifade edilmektedir (Aftanas vd, 

2003). 

- Alfa Frekans Bandı: 8-13 Hz arasındadır. Uyarana iliĢkin duyusal alanlardan 

kaydedilir. BiliĢsel süreçten ve yapılan tepkinin niteliğinden bağımsız olarak tüm 

deneysel paradigmalar altında elde edilir. Alfa ritmi, “dinlenme ritmi” gibi çeĢitli 

tanımlara sahiptir. Bu ritim özellikle parieto-oksipital bölgeden çıkan bir ritimdir ve 

her insanın alfa ritmi parmak izi kadar Ģahsa has bir özelliktir.  

- Beta Frekans Bandı: 15-30 Hz arasında görülür. Görsel dikkat, duyusal 

bellek, biliĢsel iĢlevler, geri çağırma ve tanıma, motor hareket çalıĢmalarında beta 

yanıtları görülmektedir. Basit bir ıĢığa olan yanıtta da bu yanıtın çıktığı 

görülmektedir. Ancak biliĢsel yük, beta yanıtlarında farklılık göstermektedir. Beta 

ritmine en çok frontal bölgede rastlanılır ve sıklıkla sentral bölgelere doğru yayılır. 

Beta ritminin fizyolojik önemi açık değildir. 

- Gamma Frekans Bandı: 28–70 Hz frekans alanında beynin özellikle fronto-

sentral alanlarından kaydedilen bir tepkidir. Gamma yanıtları, büyük olasılıkla 

santral sinir sistemi haberleĢmesinde evrensel bir kodu temsil etmektedir. Bazı 
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çalıĢmalarda bu frekans bandı yüksek beta dalgası olarak da kabul edilmektedir. Bu 

ritim genellikle çok düĢük amplitüde sahip olduğu için geleneksel EEG teknikleri ile 

kaydedilmesi adeta imkânsızdır. 

Teta dalgalarının ortaya çıkıĢının, duygusal durum ile iliĢkisi (Aftanas vd, 

2003), sınav kaygısının teta dalgalarının görülmesinde önemli etkileri olduğunu 

ortaya koyar. Alanyazında beyin dalgaları ve sınav kaygısı arasındaki iliĢkiye 

odaklanan çalıĢmalar da, sınav kaygısı ile çoğunlukla beta ve teta dalgaları 

iliĢkilendiren sonuçlara ulaĢmıĢtır (Aftanas ve Pavlov, 2005; Lewis vd., 2007; 

Umryukhin vd., 2004; Strelets vd., 2007).  

  



 
 

3. YÖNTEM ve UYGULAMA 

 Bu bölümde tezin yöntemi ve tezin uygulama aĢaması tanıtılmıĢtır. Yöntem 

bölümünde, araĢtırmanın deseni, çalıĢma gruplarının oluĢturulması, veri toplama 

araçları ve verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler sunulmuĢtur. 

Uygulama aĢaması bölümünde ise süreç ve uygulanan öğretim yaklaĢımı hakkında 

bilgi verilmiĢtir.   

3.1. Yöntem 

3.1.1. AraĢtırmanın deseni ve çalıĢma grubu 

Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Ġngilzice Bölümü 

(EÜ YDYO TĠB) Ġngilizce hazırlık sınıfı C kurunda yabancı dil olarak Ġngilizce 

öğrenen üniversite öğrencilerinin sınav kaygıları ile baĢarı düzeyleri arasındaki 

iliĢkiyi ve bu iliĢkiye yönelik bir öğretim yaklaĢımı ortaya koymayı amaçlayan bu 

tezin çözümlenmesi sürecinde, deney ve kontrol gruplu, ön-test, son-test deneysel 

deseni kullanılmıĢtır.  

3.1.2. Deney ve kontrol grubunun oluĢturulması 

Deney ve kontrol grubunun oluĢturulmasında takip edilen aĢamalar ġekil 1‟de 

verilmiĢtir. 

ġekil 1 – Deney ve kontrol grubunun oluĢturulmasında takip edilen aĢamalar

 
e-) Elde edilen sonuçlara göre deney ve kontrol grupları oluĢturulmuĢtur.

d-) Seçilen öğrencilerin bilgileri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

c-) Seçilen öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri ölçülmüĢtür.

b-) 20 erkek-20 kız öğrenci seçilmiĢtir.

a-) Öğrencilerin genel kaygı ve yabancı dil kaygısı düzeyleri tespit edilmiĢtir.
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a-) EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınfında öğrenim gören 435 C Kuru öğrencisine 

aynı bölüm bilgisayar laboratuarlarında Durumsal ve Sürekli Kaygı Envanteri 

(DSKE, Ek-1) ve Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği (YDSKÖ, Ek-2) uygulanmıĢtır.  

b-) En yüksek DSKE puanlarını alan yirmi kız-yirmi erkek öğrenci seçilmiĢ ve 

öğrenciler 18 saat ücretsiz Ġngilizce dersi karĢılığında yeni bir Ġngilizce öğretimi 

yaklaĢımının denenmesini içerdiği söylenen bu çalıĢmada yer almaya gönüllü 

olmuĢtur.  

c-) ÇalıĢmaya katılmayı kabul eden öğrencilere, EÜ Tıp Fakültesi EEG-EMG 

Labaratuvarında EEG çekimi sırasında Sınav Kaygısı Envanteri (SKE, Ek-3) 

uygulanmıĢ ve sınav kaygısı düzeyleri kayıt altına alınmıĢtır (bkz. Bölüm 3.2.1.).  

d-) ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin aĢağıdaki bilgileri dizinlere ayrılarak 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

- kazandıkları bölümleri ve ÖSS‟den aldıkları ham puanları,  

- yaĢları ve EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfında dönem baĢından 

itibaren yapılan Ġngilizce dilbilgisi sınavlarından aldıkları puan ortalamaları,  

- DSKE, YDSKÖ ve SKE puanları  

e-) Öğrenciler, eĢit sayıda kız ve erkek öğrenciden oluĢan yirmi kiĢilik deney ve 

kontrol grubu olarak gruplandırılmıĢtır. Yapılan t-test sonucunda gruplar arasında 

anlamlı fark olmadığı görülmüĢtür (t (38) = 1.48, p > .05, r = 0,23). Bu yüzden tezde 

deney ve kontrol gruplarının birbirleri ile denk oldukları kabul edilmiĢtir. 
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3.1.3. Veri toplama araçları 

 Tezde anketler, dilbilgisi testleri ve EEG çekimleri olmak üzere üç farklı veri 

toplama aracından yararlanılmıĢtır.  

3.1.3.1. Anketler  

Tezde sınav kaygısı ile genel kaygı ve yabancı dil kaygısı arasındaki iliĢkiyi 

betimlemek için üç farklı anket kullanılmıĢtır.  

Durumsal-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE-Spielberger vd., 1970), 

öğrencilerin genel kaygı düzeyini ölçmek için kullanılmıĢtır. Bu anket Durumsal ve 

Sürekli kaygı olarak adlandırılan özel ve genel kaygı düzeyini ölçmek üzere iki alt 

envanterden oluĢan, dörtlü likert tipinde ve alanyazında yaygın olarak kullanılmakta 

olan toplam kırk maddelik bir ölçektir. Her iki envanterin geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmaları birçok kere yapılmıĢtır (bkz. Öner ve Le Compte, 1998). Ayrıca bu 

ölçeğin kullanılmasında, baĢka sınav kaygısı ölçekleri ile elde edilen sonuçlar ile 

paralel sonuçlar elde edilmiĢtir (Anderson ve Sauser, 1995; Bedell ve Marlowe, 

1995; Spielberger ve Vaag, 1995). Çeviri ve eĢdeğerlik uygulaması sonrasında 

Türkçe‟ye uyarlama çalıĢması tamamlanan envanterlerin cronbach alfa sayıları 0.83 

ve 0.92 olarak bulunmuĢ ve ölçek güvenilir sayılmıĢtır (Öner ve Le Compte, 1998). 

Tezde de bu iki alt envanterin cronbach alfa sayıları sırasıyla 0.92 ve 0.86 olarak 

hesaplanmıĢtır. Tezde öğrencilerin bu iki ölçekten aldıkları puanlar toplanarak Genel 

Kaygı Puanı (GKP) olarak değerlendirilmiĢ ve DSKE‟nin cronbach alfa sayısı 0.93 

olarak bulunmuĢtur.  

 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği (YDSKÖ-Horwitz vd., 1986), öğrencilerin 

Ġngilizce derslerinde yaĢadıkları kaygı düzeyini ölçmek için kullanılmıĢtır. Bu 
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ölçeğin Türkçe‟ye uyarlanması çalıĢmasında çeviri ve eĢdeğerlik uygulaması 

sonrasında iç tutarlık katsayısının 0.91 olduğu belirtilmiĢ ve ölçek güvenilir olarak 

kabul edilmiĢtir (bkz. Aydın, 1999). Benzer Ģekilde Batumlu ve Erden (2007) de 

ölçeğin cronbach alfa sayısını 0.90 olarak hesaplamıĢtır. Aslı beĢli likert tipinde otuz 

üç maddeden oluĢan bu ölçeğin Türkçe‟ye uyarlanması sırasında “kendimi dil 

dersinde diğer derslerdekinden daha gergin ve sinirli hissederim” maddesi Aydın 

(1999) tarafından öğrencilerin sadece dil öğrencileri olması nedeniyle ölçekten 

çıkarılmıĢtır. Tezde de benzer durum olduğu için ölçek otuz iki madde olarak 

uygulanmıĢ, diğer anketler ile istatistiksel karĢılaĢtırmanın daha verimli 

yapılabilmesi için ölçek “bazen” seçeneği kaldırılarak dörtlü likert olarak 

kullanılmıĢtır. Tezde ölçeğin cronbach alfa sayısı 0.92 olarak bulunmuĢtur. 

Sınav Kaygısı Envanteri (SKE-Spielberger, 1980) öğrencilerin sınav kaygısı 

düzeylerini ölçmek için kullanılmıĢtır. Bu envanter DuyuĢsallık ve Kuruntu isimli iki 

alt envanterden oluĢmaktadır. Dörtlü likert tipindeki bu envanterin puanlanması iki 

alt anketten alınan puanların toplanması ile elde edildiği için ölçek, tek bir ölçek 

olarak değerlendirilmektedir. Öner (1990)‟in çeviri ve eĢdeğerlik çalıĢmasını 

tamamlayarak yaptığı uyarlama sonunda envanterin cronbach alfa sayısını 0.86 

olarak hesaplamıĢtır. Tezde de cronbach alfa sayısı 0.94 olarak bulunmuĢ ve ölçek 

güvenilir sayılmıĢtır.  

3.1.3.2. Dilbilgisi testi 

Tezde, sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkinin genel olarak 

incelenmesi için EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören C kuru 

öğrencilerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında aynı bölümde yapılan dilbilgisi 

sınavları sonuçlarından faydalanılmıĢtır. Bu dilbilgisi sınavları, EÜ YDYO TĠB 
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Ġngilizce hazırlık sınıfı Ölçme ve Değerlendirme birimi soru bankasından daha önce 

geçerlik ve güvenirlik değerleri yüksek sorulardan oluĢturulmaktadır. Bu nedenle bu 

dilbilgisi sınavları sonuçları geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmiĢtir. 

Öte yandan, çalıĢma grubu öğrencilerinin öğretim süreci öncesi ve 

sonrasındaki baĢarı düzeylerini belirlemek için ön-test ve son-test olarak uygulanmak 

üzere bir dilbilgisi testi (Ek-4) hazırlanmıĢtır. Dilbilgisi testi, tez için yapılan öğretim 

sürecinin sonuna kadar EÜ YDYO TĠB izlencesine göre iĢlenmeyecek olan sekiz 

orta üst düzey (upper intermediate) Ġngilizce dilbilgisi konusunu kapsayan ve her biri 

ile ilgili altı sorudan oluĢan toplam kırk sekiz sorudan oluĢmuĢtur. Dilbilgisi testi, 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları daha önceden yapılarak EÜ YDYO TĠB Ölçme-

Değerlendirme Birimi soru bankasına kaydedilmiĢ sorulardan uyarlanarak 

oluĢturulmuĢtur. Verilerin çeĢitlendirilmesi için çoktan seçmeli, boĢluk doldurmalı 

ve verilen cümleleri yeniden yazmalı olmak üzere üç farklı soru biçimi 

kullanılmıĢtır. Uyarlanan dilbilgisi testinin cronbach alfa değeri 0.88 olarak 

hesaplanmıĢ ve test güvenilir olarak kabul edilmiĢtir. Güvenilirlik değeri yüksek 

olarak hesaplandığı için, testin geçerliğinin de yüksek olduğu varsayılmıĢtır.  

3.1.3.3. EEG çekimleri 

 ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin sınav kaygısı yaĢanması anındaki beyin 

dalgaları, EÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, EEG-EMG Laboratuarında SystemPlus v. 

1.02.1098 yazılım kullanan Brain Quick marka Elektroensefalografi (EEG) cihazı ile 

bilgisayar ortamında kaydedilmiĢtir. Çekimlerde normal EEG çekimi aĢamaları 

(rahatlama, gözler kapalı/açık/kapalı, derin nefes alma, ıĢık uyarımı) takip edilmiĢ ve 

çekimler ortalama on beĢ dakika sürmüĢtür. 
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3.1.4. Verilerin çözümlenmesi 

Tezde, kaygı ve baĢarı düzeyinin ölçülmesi ile elde edilen veriler ile yaĢ ve 

cinsiyet verileri, sayısal çözümleme yolları ile çözümlenmiĢ, tüm istatistiksel 

iĢlemler SPSS 15.0 programı kullanılarak yapılmıĢtır. ġekil 2‟de ana hatları ile 

araĢtırma soruları ve çözümlemede kullanılan istatistiksel yöntemler sunulmuĢtur. 

ġekil 2 - AraĢtırma sorularının çözümlenmesinde kullanılan istatistik 

yöntemleri

 

 

Sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢki, EÜ YDYO TĠB Ġngilizce 

hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerine uygulanan SKE puanları ile aynı öğrencilerin 

Sınav kaygısı ile yaĢ arasındaki iliĢki

Spearman Correlation Test ANOVA

Sınav kaygısı ile cinsiyet arasındaki iliĢki

Spearman Correlation Test Mann-Whitney U Test

Kaygı türleri arasındaki iliĢki

Spearman Correlation Test

Uygulanan öğretim yaklaĢımının sınav kaygısı üzerindeki etkisi

Mann-Whitney U Test  Wilcoxon Signed Ranks Test

Uygulanan öğretim yaklaĢımının baĢarı düzeyi üzerindeki etkisi

Mann-Whitney U Test 
Wilcoxon Signed 

Ranks Test 
ANOVA

Sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢki

Spearman Correlation Test
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SKE uygulamasına kadar aynı bölümde uygulanmıĢ dilbilgisi sınavlarından aldıkları 

notların ortalamalarının Spearman Correlation Test uygulanarak karĢılaĢtırılması ile 

çözümlenmiĢtir. 

Uygulanan öğretim yaklaĢımın baĢarı düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi 

için önce deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçları arasında fark olup 

olmadığı gruplar arasında Mann-Whitney U Test, gruplar içinde ise Wilcoxon Signed 

Ranks Test yapılarak hesaplanmıĢtır. Ek olarak, ön-test ve son-test içindeki farklı 

tipteki sorulara verilen doğru yanıtların dağılımları, gruplar arasında ve içinde, tek 

yön varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiĢtir.  

GeliĢtirilen öğretim yaklaĢımının sınav kaygısı üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek için önce deney ve kontrol grubunun ilk ve ikinci SKE puanları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Gruplar arasında fark oluĢup oluĢmadığı, Mann-Whitney U Test, 

gruplar içinde fark oluĢup oluĢmadığı ise Wilcoxon Signed Ranks Test kullanılarak 

çözümlenmiĢtir. Ardından, deney ve kontrol grubunun ilk ve ikinci EEG çekimi 

verileri arasındaki fark incelenmiĢtir. Gruplar arasında bir farkın ortaya çıkıp 

çıkmadığı Mann-Whitney U Test, gruplar içinde bir farkın ortaya çıkıp çıkmadığı ise 

Wilcoxon Signed Ranks Test kullanılarak çözümlenmiĢtir.   

Alt araĢtırma sorularından sınav kaygısı ile durumsal ve sürekli kaygı ve 

yabancı dil kaygısı arasında bir iliĢki olup olmadığının betimlenmesi için EÜ YDYO 

TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerine uygulanan DSKE, YDSKÖ ve SKE 

verileri Spearman Correlation Test ile karĢılaĢtırılarak çözümlenmiĢtir.  

Sınav kaygısı ile cinsiyet arasındaki iliĢkinin betimlenmesi için yine EÜ 

YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerine uygulanan SKE sonuçları 
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ile cinsiyet verileri Spearman Correlation Test ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Erkek ve kız 

öğrencilerin sınav kaygısı puanları arasındaki fark, Mann-Whitney U Test 

uygulanarak çözümlenmiĢtir.  

Sınav kaygısı ile yaĢ arasındaki iliĢkinin incelenmesi için EÜ YDYO TĠB 

Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerine uygulanan SKE sonuçları ile 

öğrencilerin yaĢları Spearman Correlation Test yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. YaĢ 

gruplarının sınav kaygısı düzeyleri arasındaki farkın ölçülmesi için ise tek yön 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢtır. 

3.2. Uygulama 

 Deney ve kontrol gruplarının oluĢturulmasından sonra tezin uygulama 

aĢamasına geçilmiĢtir. Tezde takip edilen deneysel uygulama aĢamaları ġekil 3‟de 

verilmiĢtir. 

ġekil 3 - Tezde takip edilen uygulama aĢamaları 

 

3.2.1. BaĢarı düzeyinin ölçülmesi 

Sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkinin değerlendirilmesi iki 

aĢamada yapılmıĢtır.  

3.2.5. Sınav kaygısı düzeyinin yeniden ölçülmesi.

3.2.4. BaĢarı düzeyinin yeniden ölçülmesi.

3.2.3. Öğretim süreci.

3.2.2. Sınav kaygısı düzeyinin ölçülmesi.

3.2.1. BaĢarı düzeyinin ölçülmesi.
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Ġlk aĢamada, EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerinin 

Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki dilbilgisi sınavlarından aldıkları puanlar, EÜ 

YDYO TĠB Ölçme ve Değerlendirme Birimi kayıtlarından alınarak öğrencilerin 

genel olarak Ġngilizce baĢarı düzeyleri saptanmıĢtır.  

Ġkinci aĢamada ise öğretim süreci baĢında deney ve kontrol gruplarının baĢarı 

düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ve uygulanacak öğretim 

yaklaĢımı sonunda fark oluĢup oluĢmadığını sınamak için ön-test uygulanmıĢtır. Ön-

test, çalıĢma grubundaki tüm öğrencilere aynı anda EÜ YDYO konferans salonunda 

Ocak ayı içinde uygulanmıĢ ve öğrencilere cevaplamaları için yetmiĢ dakika süre 

verilmiĢtir.  

3.2.2. Sınav kaygısı düzeyinin ölçülmesi 

Sınav kaygısı düzeyinin ölçülmesi, deney ve kontrol grubu oluĢturulması 

sürecinin ve uygulama aĢamasının bir parçasıdır. Bu yüzden, EÜ YDYO TĠB 

Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerine, DSKE ve YDSKÖ uygulandıktan sonra 

deney ve kontrol grupları oluĢturulmuĢtur (Bölüm 3.1.2.). Sonrasında ise deney ve 

kontrol grubu öğrencileri ayrı tutularak geri kalan EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık 

sınıfı C kuru öğrencilerine SKE uygulanmıĢtır.  

Bununla birlikte, öğretim süreci baĢında deney ve çalıĢma grubunun sınav 

kaygısı düzeyleri arasında fark olup olmadığının ve uygulanacak öğretim 

yaklaĢımının fark yaratıp yaratmadığının sınanması için deney ve kontrol grubunun 

sınav kaygısı düzeyleri EÜ Tıp Fakültesi EEG-EMG Laboratuarında EEG çekimleri 

eĢliğinde SKE uygulanması ile ölçülmüĢtür. Bu süreçte laboratuara gidilmeden 

önceki gün öğrencilere EEG çekimleri ve çekim sırasında dikkat edilmesi gereken 
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noktalar hakkında bilgi verilmiĢtir. Öğrencilerin tek tek alındığı ve kontrollü bir 

ortamda yapılan çekimler sırasında önce olağan EEG çekimi aĢamaları tamamlanmıĢ, 

ardından araĢtırmacı tarafından SKE maddeleri öğrencilere okunmuĢ ve öğrencilerin 

cevapları anket üzerine kaydedilmiĢtir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar 

sırasındaki beyin dalgaları bilgisayar üzerindeki EEG görüntülerine “soru baĢlangıç-

bitiĢ” olarak iĢaretlenmiĢ ve kaydedilmiĢtir. Bu süreç Ocak-ġubat ayları arasında 

yirmi iĢ günü içinde tamamlanmıĢtır. 

3.2.3. Öğretim süreci 

Bu bölümde, öğretim sürecinde takip edilen öğretim programı, araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen araç ve gereçler, uygulanan öğretim etkinlikleri ve deney 

grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımı hakkında bilgi verilmiĢtir. 

3.2.3.1.Öğretim programı ve geliĢtirilen araç ve gereçler 

Öğretim programı: 

Öğretim sürecinde takip edilen öğretim programı, EÜ YDYO TĠB öğretim 

programı ile karĢılaĢtırılarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan geliĢtirilmiĢ ve deney 

ve çalıĢma grubunda takip edilmiĢtir. Öğretim süreci, deney ve kontrol grubunda 

haftada kırk dakikalık dört ders saati, dört buçuk haftada toplam on sekiz ders 

saatinde Mart-Nisan ayları arasında tamamlanmıĢtır. AraĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen öğretim yaklaĢımı kapsamında, deney grubuna iki ders saati ek çalıĢma 

becerileri eğitimi ve öğretimi yapılmıĢtır. Öğretim programı, bir öğretim programının 

sahip olması gereken temel bileĢenleri içerecek Ģekilde (Demirel, 2005; Kelly, 2004; 

Nunan, 1988) ve tezin sınırlıkları nedeniyle konu merkezli olacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Takip edilen öğretim programının bileĢenleri aĢağıda sunulmuĢtur. 
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a-) Hedef: ÇalıĢma grubundaki öğrencilere içeriğin kullanılmasını kapsayan dil 

becerilerinin kazandırılması. 

b-) Ġçerik: Modüler bir programlama yaklaĢımı ile hazırlanmıĢ ve aĢağıda belirtilen 

Ġngilizce dilbilgisi konularını kapsamıĢtır. 

* 3. Tip Ģart tümceleri (conditionals type 3) 

* GeniĢ ve geçmiĢ zamanda dilek tümceleri (wish clauses) 

* GeçmiĢte bir eylemin baĢladığını ve geçmiĢte yaĢanan baĢka bir eyleme 

kadar devam ettiğini ifade eden zaman (past perfect continuous tense) 

* Gelecekteki belirli bir zaman geldiğinde artık geçmiĢte kalmıĢ olacak ya da 

az önce tamamlanmıĢ olacak bir eylemi ifade zaman (future perfect tense) 

* Önceden baĢlamıĢ ya da gelecekte baĢlayacak bir eylemin, gelecek zamanda 

da devam etmekte olacağını ifade zaman (future perfect continuous tense) 

* Edilgen yapılar (passive voice) 

* Yeni bir duruma alıĢma sürecini ve alıĢmıĢlığı ifade etmek için kullanılan 

yapılar (be-get used to) 

* GeçmiĢ zamandaki kiplik filleri (past modal verbs). 

c-) Öğrenme-öğretme süreci: GiriĢ, geliĢim ve sonuç etkinlikleri, benzetim, ikili ve 

grup çalıĢmaları, rol yapma, beyin fırtınası, soru-cevap ve buluĢ yoluyla öğrenme 

süreçleri ile ders sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere tüm dil becerilerine 

yönelik araç ve gereçlerin kullanılması. 

d-) Değerlendirme: Öğretim programının sonunda farklı tipte sorular içeren kırk 

sekiz soruluk bir dilbilgisi testi.  
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GeliĢtirilmiĢ araç ve gereçler: 

Tezde, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ iki tip araç ve gereç kullanılmıĢtır. 

Bunlar dersler sırasında ve derslerden sonra kullanılan araç ve gereçler olarak 

ayrılmıĢtır. 

a-) Dersler sırasında kullanılan araç ve gereçler: Dersler sırasında, hem deney 

hem kontrol grubunda araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ olan araç ve gereçler 

kullanılmıĢtır (Ek-6). Öğretimi yapılacak her bir dilbilgisi konusu için tüm araç ve 

gereçler birbirlerinden ayrı olarak hazırlanmıĢtır. Sadece gelecekteki belirli bir 

zaman geldiğinde artık geçmiĢte kalmıĢ olacak ya da az önce tamamlanmıĢ olacak 

bir eylemi ifade zaman (future perfect tense) ve önceden baĢlamıĢ ya da gelecekte 

baĢlayacak bir eylemin, gelecek zamanda da devam etmekte olacağını ifade zaman 

(future perfect continuous tense) konularının öğretiminde kullanılan araç ve gereçler, 

adı geçen dilbilgisi konularının birbirleri ile olan iliĢkisi nedeniyle bütünleĢik olarak 

hazırlanmıĢtır.   

Dersler sırasında kullanılan tüm araç ve gereçler tasarlanırken Tomlinson 

(2003:109), Richards ve Rodgers (2001:30) ve Brown (2001:102) tarafından 

belirtilen ölçütler dikkate alınmıĢtır. Bu yüzden, kullanılan araç ve gereçlerin tamamı 

takip edilen izlence ile doğrudan iliĢkili, içerik ve görevler bakımından mümkün 

olduğunca özgünlük taĢıyacak ve öğrenciler arasında etkileĢim sağlayacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Kullanılan araç ve gereçlerde dilin resmi (formal) kullanımı 

vurgulanmıĢ ve öğrenci özerkliğini (learner autonomy) desteklemek amacıyla 

öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmiĢtir.  
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Kullanılan araç ve gereçler birbirinden bağımsız temalar etrafında geliĢen 

üniteler olarak tasarlanmıĢtır. Temalar, ünitelerde geçen dilbilgisi konuları ile 

bağlantılı olması açısından seçilmiĢtir. Bu temalar icatlar, trafik kazaları, suç, 

gelecek, tartıĢmalar, farklılıklar ve değiĢim olarak belirlenmiĢtir. Örneğin, ilk ünitede 

geçen dilbilgisi konusu edilgen yapı olduğu için icatlar teması sayesinde dilbilgisi 

konusunu örneklendirmenin ve iliĢkilendirmenin daha akılda kalıcı olması 

hedeflenmiĢtir. Benzer Ģekilde son ünitenin değiĢim teması etrafında geliĢecek 

Ģekilde tasarlanmıĢ olması, o ünitedeki dilbilgisi yapısı olan dilek ve istek yapıları 

öğrenimin daha anlamlı olması amaçlanmıĢtır. Tezin sınırlılıkları nedeniyle baĢarı 

düzeyinin sadece dilbilgisi ile ölçülmesi amaçlanmıĢ olsa da, dört dil becerisi göz 

ardı edilmemiĢ ve her bir beceriye yönelik bölümler hazırlanmıĢtır. Tüm beceriler 

için Ġnternetten veya ders kitaplarından çeĢitli etkinlikler uyarlanmıĢtır. 

b-) Derslerden sonra kullanılan araç ve gereçler: Uygulanan öğretim yaklaĢımı 

kapsamında, derslerin iĢlenmesinden sonra sadece deney grubundaki öğrencilere 

öğretimi yapılan dilbilgisi konusunu içeren çoktan seçmeli yirmi sorudan oluĢan 

küçük dilbilgisi sınavları uygulanmıĢtır (Ek-7). Öğrencilere cevaplamaları için 

zaman sınırlaması verilmemiĢ ve öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları puanlar son 

teste eklenmemiĢtir. Bu araç ve gereçlerin kullanılması ile ilgili detaylı bilgi ileriki 

bölümlerde verilmiĢtir (bkz. 3.2.3.4.2. BiliĢsel karıĢıma yönelik etkinlikler).  

3.2.3.3. Öğretim etkinlikleri 

Öğretim sürecinde takip edilen ders planlarında (her iki grup için örnek ders 

planı Ek-5 olarak sunulmuĢtur), Brown (2000,2001), Demirel (2005), Harmer (2001) 

ve Nunan (1999) tarafından belirtilen giriĢ, geliĢim ve sonuç etkinliklerine yer 

verilmiĢtir.  
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GiriĢ etkinlikleri, ünitenin temasına uygun Ģekilde, öğrencilerin yeni ünite ile 

ilgili art alan bilgilerinin uyandırılmasına ve farkındalık yaratılmasına yönelik 

tasarlanmıĢtır.  Bu nedenle, giriĢ etkinlikleri çoğunlukla birbirleri ile iliĢkilendirilmiĢ 

farklı dil becerilerine yönelik etkinliklerden oluĢmuĢtur. Örneğin icatlar ile ilgili olan 

ünitenin baĢında icatlar ile ilgili konuĢma etkinliklerine yer verilmiĢ, ardından bir 

okuma etkinliği ile devam edilmiĢtir.  

GeliĢim aĢaması etkinlikleri, dilbilgisi konusunun sunumu ve pekiĢtirilmesi 

etkinliklerini içermiĢ ve giriĢ etkinliklerinin devamı olarak tasarlanmıĢtır. Sunum 

aĢamasında, öğretilecek dilbilgisi konularının öğrencilere çeĢitli sunum etkinlikleri 

ile sunulması amaçlanmıĢtır. Sunum aĢaması etkinlikleri, öğrencilerin bir metinden 

veya örneklerden yola çıkarak hedef dilbilgisi yapısını çıkarımlar ile 

öğrenebilecekleri Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu aĢamada, konunun öğretmen tarafından 

doğrudan sunulması yerine basit etkinlikler ile öğrencilerin hedef dilbilgisi yapısının 

yapısal ve iĢlevsel özelliklerini fark etmeleri amaçlanmıĢtır. Bu yüzden öğretmenin 

dilbilgisi konusu öğretimindeki rolü sınırlandırılmıĢ, daha çok buluĢ yoluyla 

öğrenme hedeflenmiĢtir. Ek olarak bu aĢamada sarmal bir model kullanılarak gerek 

öğrencilerin art alan bilgilerinde çağrıĢım yapmak, gerekse de farkındalık yaratmak 

için daha önceden öğrenilmiĢ benzer dilbilgisi konuları ile ilgili etkinliklere de yer 

verilmiĢtir. Örneğin beĢinci ünitede geçmiĢ zamandaki kiplik fiilleri konusunun 

sunumu sırasında geniĢ zamandaki kiplik fiillerini de içeren etkinliklere yer 

verilmiĢtir. PekiĢtirme aĢamasında, çoktan seçmeli veya boĢluk doldurmalı sorulara 

ve daha çok yazma becerisine yönelik etkinlikler ile hedef dilbilgisi konusunun 

pekiĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Öğrencilere bu aĢamada dönütler verilmiĢ ve 

anlaĢılmayan noktalar gözden geçirilmiĢtir. 
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Sonuç aĢaması, öğrenilen dilbilgisi konusunun dil becerileri ile etkin bir 

biçimde iliĢkilendirmesi ve ardından da öğrencilerin kendilerini değerlendirmeye 

(self-evaluation) yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu aĢamadaki etkinlikler, 

çoğunlukla konuĢma becerisine yönelik tasarlanmıĢtır. Ünite ve öğrenilen dilbilgisi 

konusu ile iliĢkili olarak, öğrencilerin yeni yapıyı kullanarak çiftler, gruplar veya 

sınıf halinde konuĢma etkinlikleri yapması bu aĢamada yer almıĢtır. Örneğin trafik 

kazaları temalı ikinci ünitedeki sonuç etkinlikleri, geçmiĢ zamandaki Ģart tümceleri 

ile paralel olarak öğrencilerin geçmiĢ yaĢantılarında baĢlarından geçen durumlar 

hakkında gruplar halinde konuĢmaları üzerine kurulmuĢ bir konuĢma etkinliği olarak 

planlanmıĢtır. Sonuç aĢamasının kendilerini değerlendirme aĢamasında ise 

öğrencilerin ünite sonunda kazanmıĢ olmalarının beklendiği bazı beceriler maddeler 

halinde verilmiĢtir. Bu maddeler, ünitede yapılan etkinlikleri ve öğretilen dilbilgisi 

konularını kapsamaktadırlar. Öğrenci özerkliğinin sağlanması hedeflenen bu 

aĢamada öğrencilerin kendi geliĢimlerini bu maddeler çerçevesinde gözden 

geçirmeleri amaçlanmıĢtır. 

Öğretim etkinlikleri, deney ve kontrol grubunda aynı Ģekilde gerçekleĢmiĢ 

olmasına rağmen, deney grubuna ek olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ bir 

öğretim yaklaĢımı uygulanmıĢtır. Bir sonraki bölümde uygulanan öğretim 

yaklaĢımının özellikleri hakkında bilgi verilmiĢtir.  

3.2.3.4. Deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımı 

Deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımı geliĢtirilirken, yetersiz/eksik 

çalıĢma becerileri veya kuruntulu düĢünceler kaynaklı sınav kaygısının, biliĢsel 

karıĢım yaĢanmasına ve çalıĢan bellek kapasitesinin dolmasına neden olduğu ve bu 

durumun etkilerinin de baĢarı düzeyinde düĢüĢ olarak görüldüğü varsayımı temel 
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alınmıĢtır. Bu öğretim yaklaĢımının amacı da, yabancı dil öğretiminde sınav 

kaygısının baĢarı düzeyi üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik öğretim 

etkinlikleri ortaya koymaktır. Bu etkinlikler ile sınav kaygısı düzeyinde bir azalma, 

baĢarı düzeyinde ise bir artıĢ sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu yüzden, uygulanan 

öğretim yaklaĢımı, sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkide, çalıĢma 

becerilerinde eksikliklerinin (Culler ve Holahan, 1980; Naveh-Benjamin vd., 1981), 

biliĢsel karıĢımın (Sarason, 1984; Wine, 1980) ve bilgiyi iĢlemede sorunlarının 

(Tobias, 1985, 1986) etkilerine yönelik öğretim etkinliklerini içermiĢtir.  

3.2.3.4.1. ÇalıĢma becerileri eksikliklerine yönelik etkinlikler 

 ÇalıĢma becerileri eksikliği, yüksek sınav kaygısının nedenlerinden biri 

olarak gösterilmekte ve baĢarı düzeyinde düĢüĢlere neden olduğu kabul edilmektedir 

(Naveh-Benjamin, vd., 1981; Bruch vd., 1986; Carrier vd., 1984; Culler ve Holahan, 

1980; Zeidner, 1998). Bununla birlikte baĢarılı öğrencilerin daha baĢarısız 

öğrencilere göre çeĢitli çalıĢma becerileri ve stratejilerine sahip oldukları da 

bilinmektedir (Brown, 2000,2001; Cook, 1993; Oxford, 2001, 2002). Bu yüzden, 

baĢarı düzeyini arttırmak için deney grubuna öğretim sürecinin baĢında ve yer yer 

süreç içinde, duyuĢsal öğrenme biçemleri hakkında bilgi verilmiĢ, çalıĢma becerileri 

ve stratejileri ile not alma stratejileri öğretimi yapılmıĢtır.  

a-) DuyuĢsal öğrenme biçemleri hakkında farkındalık yaratılması: Her ne kadar 

alanyazında birbirinden farklı öğrenme biçemleri bulunmaktaysa da, tezde Reid 

(1987- akt. Ellis, 1994) tarafından ortaya atılan görsel (visual), iĢitsel (auditory), 

devinimsel (kinaesthetic) ve dokunsal (haptic) duyuĢsal öğrenme biçemlerine 

odaklanılmıĢtır. Öte yandan, Oxford (2002) tarafından devinimsel ve dokunsal 

biçemler duyu devinimsel (haptic) olarak birleĢtirilmesi nedeniyle, deney grubuna 
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sadece görsel, iĢitsel ve duyu devinimsel öğrenme biçemleri hakkında bilgi 

verilmiĢtir. 

 Öğretim sürecine geçmeden önce deney grubuna, adı geçen öğrenme 

biçemleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Her üç biçem hakkında Frender (1990) 

tarafından belirtilmiĢ özellikler örneklendirilerek açıklanmıĢ ve öğrencilerin aynı 

anda birden fazla öğrenme biçemine sahip olabilecekleri, bu yüzden sadece bir 

biçeme odaklanmamaları gerektiği belirtilmiĢtir. Ardından öğrencilere, duyuĢsal 

öğrenme biçemlerine göre özetlenmiĢ (Frender, 1990:26) çeĢitli çalıĢma becerisi 

örnekleri aktarılmıĢtır. Örnek çalıĢma becerileri Örnek 1‟de verilmiĢtir.  

Örnek 1 - DuyuĢsal öğrenme biçemlerine göre çalıĢma becerileri 

GÖRSEL ĠġĠTSEL DUYU DEVĠNĠMSEL 

Zihinde resimler 

yaratmak 
Kaset/CD kullanmak ÇalıĢırken hareket etmek 

Sözcüklerin parçalarını 

görmek 

KonuĢmacıları 

dinlemek/konuĢmacılar ile 

konuĢmak 

Fiziksel olarak yapmak 

Anahtar kelime 

kullanmak 
Kafiye veya Ģiirler uydurmak 

Tekrar eden hareketler 

ile uygulama yapmak 

Renkli kodlar 

kullanmak 
Yüksek sesle okumak YavaĢ nefes almak 

ÇalıĢma kartları 

kullanmak 
Kendi kendinize konuĢmak Rol yapmak 

Tablo ve çizelgeler 

kullanmak 
Sözel olarak tekrar yapmak 

Dans etmek, egzersiz 

yapmak, yazı yazmak 

Karalamalar yapmak Ritim içeren sesler kullanmak 
Parmakla yüzeylere yazı 

yazmak 
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Yaparak göstermek Dikkatlice dinlemek 
Bilgiyi duygular ile 

eĢleĢtirmek 

Bellek yardımcısı 

sözcükler kullanmak 

(akrostiĢ, görsel 

zincirler, eĢleĢtirmeler) 

Bellek yardımcısı sözcükler 

kullanmak (ulama, sözcük 

bağlantıları, kafiye) 

Bellek yardımcısı 

sözcükler kullanmak 

(ulama, sözcük 

bağlantıları, kafiye) 

 

Bu bilgiler verilirken öğrencilerin, kendi çalıĢma ve öğrenme biçemleri ile anlatılan 

öğrenme biçemleri arasında benzerlikler olup olmadığını değerlendirmeleri istenmiĢ, 

bu sayede farkındalık yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. 

b-) ÇalıĢma stratejileri öğretimi yapılması: Öğrenme biçemleri hakkında bilgi 

verildikten sonra öğrencilere alanyazından derlenmiĢ çalıĢma stratejileri (Anderson, 

1999; Auerbach ve Paxton, 1997; Blakemore ve Frith, 2005; Brown, 2000; Carrell 

vd., 1989; DePorter, 1992; Frender, 1990; O‟Malley vd., 1985; Oxford, 1990) 

örneklendirilerek öğretilmiĢtir. Bu stratejiler Örnek 2‟de verilmiĢtir. 

Örnek 2 - ÇalıĢma stratejileri 

STRATEJĠLER HEDEF ETKĠNLĠKLER 

Yeniden 

düzenleme 

Anlamsal 

haritalama 

ĠliĢkilendirme 

Yeni bilgiyi kendi 

içinde ve/veya eski bilgi 

ile iliĢkilendirmek, 

yeniden yapılandırmak. 

Örümcek grafik ve tablo çizilebilir, 

Ģemalar oluĢturma, bilgiler arasındaki 

iliĢki oklar ile görselleĢtirme, yeni 

sözcükleri tümceler içinde kullanma, 

bellek yardımcısı sözcükler kullanma. 

Gruplama 
Bilgileri kategorilere 

ayırarak sınıflamak 

Bilgileri anlamlarına, benzerliklerine, 

zıtlıklarına göre gruplama. 

Vurgulama 

 

Dikkat çekme 

DüĢünce akıĢını ve/veya 

sözcük öğrenimini 

görselleĢtirmek, önemli 

bilgiyi vurgulamak 

Altını çizme, renkli kalemler ile 

boyama, daireye alma. 
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Tekrarlama, 

yineleme 

Yeni bilgiyi kısa süreli 

bellekte tutmak 
Ġçten tekrarlama, yeniden anlatma 

Özetleme 
Yeni bilgiyi anlamlı 

hale getirmek 

Ana fikri ve alt fikirleri ortaya 

çıkarma, kendi tümceleri ile yapıları 

yeniden kurma 

ĠliĢkilendirmek 
Yeni bilgi ile eski 

bilgiyi iliĢkilendirmek 

Sesbilimsel, biçimbilimsel, 

sözdizimsel, görsel, iĢitsel veya 

kiĢisel çağrıĢımlar üretme 

Ġmge oluĢturma 
Öğrenme ve hatırlama 

süreçlerinde verimlilik 

Zihinde görsel veya iĢitsel imgeler 

oluĢturma, olayı veya durumu zihinde 

canlandırma, espri üretme, abartma 

Anlamı tahmin 

etme 

Metin içindeki 

sözcüğün anlamını 

bağlamdan tahmin 

etmek 

Sözcüğün sözdizimsel özelliklerini 

tahmin etme, yerine uygun olabilecek 

baĢka bir sözcük koyma 

Parçalara 

ayırma 

Sözcüğü veya tümceyi 

bilinen baĢka sözcük 

veya tümceler ile 

benzeterek 

anlamlandırmak 

Sözcükleri biçimbirimlerine 

indirgeme, tümceyi söz dizimsel 

birimlerine bölme 

Detaylandırma 

Bağlam yaratarak 

çağrıĢımlar sayesinde 

bilgiyi eski veya kiĢisel 

bilgiler ile eĢleĢtirmek 

Hatırlamayı kolaylaĢtırıcı ipuçları 

üretmek, bağlam yaratmak, 

çağrıĢımlar üretme, anahtar sözcükler 

üretme 

Kendini kontrol 

etme 

Öğrenme durumunu 

veya duygusal 

durumunu kontrol 

etmek 

Konunun anlaĢılması durumunu 

kendine sorma, sözcük ve yapıların 

anlamlarını yeniden kurabilmeyi 

kontrol etme, duygusal durumunun 

olumsuz olması halinde nefes ve 

rahatlama egzersizleri yapma 

Odaklanma 

Dikkati içsel veya 

çevresel uyaranlardan 

göreve yönlendirmek 

Nefes ve rahatlama egzersizleri 

yapma 
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Daha sonra öğrencilerin kendilerince uyguladıkları stratejiler ile yeni öğretilen 

stratejiler hakkında düĢünceleri hakkında konuĢarak fikir alıp vermeleri sağlanmıĢtır. 

Dersler sırasında da, öğretilen stratejilerin kullanımı ile ilgili örneklendirmeler 

yapılmıĢtır. 

c-) Not alma stratejileri öğretimi yapılması: BiliĢsel stratejilerden biri olarak 

değerlendirilen not alma stratejileri çalıĢma becerileri arasında önemli yer tutar ve 

öğrencilerin daha kapsamlı Ģemalar oluĢturmalarına olanak sağlar (Oxford, 2001). Bu 

sayede de daha derin kodlama yapılarak geri çağırma süreçlerinin daha baĢarılı 

olacağı kabul edilmektedir (Byrnes, 2001; Craik ve Lockhart, 1972). Bu yüzden de 

deney grubuna çalıĢma becerileri öğretimi adı altında Frender (1990:72)‟dan 

uyarlanmıĢ ve Örnek 3‟de verilmiĢ not alma stratejileri öğretilmiĢtir.  

Örnek 3 - Not alma stratejileri 

NOT ALMA STRATEJĠLERĠ 

Dersin yazılı kaydını tutmak Öğretmeni görebilecek yere oturmak 

Derse gelmeden araç gerece çalıĢarak 

gelmek 

Temiz, düzenli, tarihlendirilmiĢ, sayfanın 

sadece bir tarafına, tekrarlanan ifadeleri 

kısaltarak not almak 

Not alırken ana fikirleri ve yardımcı 

fikirleri girintili yazmak 
Örnekleri yazmak 

Önemli olan noktalara dikkat etmek, 

öğretmenin tahtaya her yazdığını 

kaydetmek, tanımlama ve 

numaralandırmaları takip etmek 

Unutulan notlar için yer bırakmak, geride 

kalındığı hissedildiğinde fikirleri genel 

olarak kavramaya çalıĢmak 

Öğretmene gerekli görüldüğünde soru 

sormak 
ĠliĢkili detayları ve açıklamaları yazmak 

Dersin sonuna doğru not almayı 

durdurmamak 
Dersten sonra notların üzerinden geçmek 
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TartıĢma sırasında not almayı 

durdurmamak 

Tekrar edilen noktaları not almak, 

öğretmenin ses tonundan önemli olduğu 

düĢünülen noktalara odaklanmak 

 

Not alma stratejileri öğretimi, öğretim sürecinin baĢında ve öğretim süreci içinde yer 

yer tekrar edilmiĢtir.  

3.2.3.4.2. BiliĢsel karıĢıma yönelik etkinlikler 

 Sınav kaygısı nedeniyle yaĢanan biliĢsel karıĢımın, baĢarı düzeyi üzerinde 

etkisi olduğu kabul edilmektedir (Sarason, 1984; Wine, 1980). Özellikle kaygının 

bileĢenleri olan kuruntu ve duyuĢsallık (Liebert ve Morris, 1967), biliĢsel karıĢım 

yaĢanmasına ve dikkatin dağılmasına neden olmaktadır (Sarason vd., 1991,1996; 

Wine, 1971). Kuruntulu düĢüncelere örnek olarak “baĢarısız olacağım” veya “kötü 

not alacağım” gibi düĢünceler verilebilir (Zeidner ve Matthews, 2005) ve yüksek 

sınav kaygılı öğrencilerin kendileri ile ilgili çoğunlukla olumsuz düĢüncelere sahip 

oldukları ortaya konmuĢtur (Bailey vd., 2000; Cassady, 2004; Hembree, 1988; 

MacIntyre vd., 1997; Sarason, 1984; Sarason vd., 1996; Zeidner, 1998; Zeidner ve 

Matthews, 2005). DuyuĢsallık ise, vücudun kaygıya karĢı sinirlilik, tansiyon ve mide 

rahatsızlıkları gibi somatik tepkilerini ifade etmek üzere ortaya atılmıĢ ve sınav stresi 

altında yaĢanan öncelikli otomatik ve sınav durumunun yarattığı belirsizliğe karĢı 

verilen tepkiler olarak değerlendirilmiĢtir (Liebert ve Morris, 1967). Kuruntu gibi 

duyuĢsallık da biliĢsel karıĢıma neden olmaktadır ve baĢarı düzeyi üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir (Liebert ve Morris, 1967; Spielberger, 1972a,b; Spielberger vd., 

1976; Zeidner ve Matthews, 2005). Bu yüzden deney grubunda derslerden önce ve 

dersler sırasında, kuruntu ve duyuĢsallık kaynaklı biliĢsel karıĢım yaĢanmasını 



60 
 

azaltmak için duyarsızlaĢtırma, olumlu tutum geliĢtirilmesi, nefes ve rahatlama 

egzersizi etkinlikleri yapılmıĢtır. 

a-) DuyarsızlaĢtırma: DuyarsızlaĢtırma, kontrollü ve güven veren ortamlarda 

bireyin kaygı veya korku yaratacak uyaran ile karĢılaĢtırılması ve bu sayede 

uyarıcıya daha farklı Ģekillerde davranıĢlar koĢullandırılabilmesi olarak tanımlanır 

(Morgan, 2006). Alanyazında da duyarsızlaĢtırmanın sınav kaygısının duyuĢsal 

bileĢenine yönelik olumlu etkileri olabileceği kabul edilmektedir (Naveh-Benjamin, 

1991; Spielberger ve Vagg, 1995; Zeidner, 1999). Bu yüzden, öğretim sürecinde 

duyarsızlaĢmanın sağlanması için deney grubundaki öğrencilere küçük ek dilbilgisi 

sınavları uygulanmıĢtır (Ek-7). AraĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢ çoktan seçmeli 

yirmi adet sorudan oluĢan küçük dilbilgisi testleri, sadece o ünitede öğretimi yapılan 

hedef dilbilgisi konusunu kapsamıĢtır. Testler verilmeden önce öğrencilere, bu 

testlerin sonuçlarının sadece kendi geliĢimlerini görmeleri açısından önemli olduğu, 

sonuçları sadece kendilerinin bileceği ve diğer öğrenciler ile paylaĢılmayacağı 

söylenmiĢtir. Testler, öğrenciler tarafından zaman sınırlaması olmadan 

cevaplandıktan ve toplam doğru cevap sayıları öğrenciler tarafından hesaplandıktan 

sonra, öğrencilerin sorularına göre sınıfla birlikte cevaplanmıĢ ve hatalar 

değerlendirilmiĢtir. Bu süreçte hiçbir Ģekilde öğrencilere karĢı olumsuz bir tutum 

sergilenmemiĢ, öğrencilerin duygu durumları olumlu tutulmaya çalıĢılmıĢtır.      

b-) Olumlu tutum geliĢtirilmesi: Kaygı türleri ile dil öğrenimi arasında sabit ve 

güçlü bir iliĢki olduğu savunan Krashen (2002), yabancı dil öğretiminde 

basitleĢtirilmiĢ girdinin öğrencilerin duygudurumu, tutumları ve duyuĢsal filtreleri ile 

yakından ilgili olduğunu belirtir. Lightbown ve Spada (1999) duyuĢsal filtrenin, 

bireylerin kendilerini rahat hissettikleri anda kapalı olup, rahatsızlık durumunda açık 
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olacak Ģekilde bireysel olarak geliĢtirilmiĢ ve edinim veya öğrenim sürecine ne kadar 

bilginin aktarılacağını belirleyen bir tür mekanizma olduğunu belirtir. Öğrencilerin 

rahatlamıĢ, tehdit altında olmadıklarını ve kendilerini savunmak zorunda 

kalmayacaklarını hissettikleri ortamlarda bu filtrenin daha düĢük düzeyde olup daha 

yüksek miktarda anlamlı girdi geçiĢine izin vereceği ve bu sayede de öğrenme 

sürecine olumlu katkıda bulunacağı kabul edilmektedir (Brown, 2000; Harmer, 2001; 

Krashen, 2002; Richards ve Rodgers, 2001). Bu yüzden, deney grubu öğrencilerinin 

olumlu tutum geliĢtirmesi için öğretim yaklaĢımında çeĢitli etkinliklere yer 

verilmiĢtir.  

Yapılan etkinliklerden biri, öğretim sürecine baĢlamadan önce, öğrencilere 

özgüveni arttırıcı etkiye sahip olacağı varsayılmıĢ What The Bleep Do We Know!? ve 

What the Bleep!? - Down The Rabbit Hole isimli filmlerden kısa parçalar izletilmesi 

ve ardından tartıĢma yapılması olmuĢtur. Adı geçen filmler, insan beyninin 

rahatlama, olumlu düĢünme ve olumlu enerji ile çevresinde değiĢiklikler yapabilecek 

kapasitede olduğu temasını takip ettikleri için öğrencilerin olumlu tutum 

geliĢtirmelerine katıkdıa bulunabileceği kabul edilmiĢtir. Yapılan bir diğer etkinlik 

ise öğrencilerin kendileri hakkında olumlu fikirlere sahip olmaları konusunda 

telkinlerde bulunulmasıdır. Bu yüzden öğretim süreci baĢında, gruptaki öğrencilerin 

benzer Ġngilizce dilbilgisi düzeylerinde diğer öğrenciler ile birlikte oldukları 

vurgulanarak özgörümleri üzerinde olumlu bir etki bırakılması amaçlanmıĢtır. 

Benzer Ģekilde baĢarısız olma düĢüncelerine karĢı telkinlerde bulunulmasına da yer 

verilmiĢtir. Öğretimi yapılan dilbilgisi konuları ile ilgili olarak konuların çok kolay, 

önceden bildikleri ile benzer nitelikler taĢıdıkları belirtilerek öğrencilerin baĢarısız 

olma düĢünceleri en aza indirilmeye çalıĢılmıĢtır. Öğrencilere doğru verdikleri her 



62 
 

cevaptan sonra olumlu pekiĢtireç verilmiĢ, yaptıkları hatalar karĢısında ise 

cesaretlendirici ifadeler kullanılarak hatalarını kendilerinin bulmaları hedeflenmiĢtir. 

Telkinlere ek olarak, öğrencilerin kendilerine güvenlerini arttırmak için hedef 

dilbilgisi konusu öğretildikten sonra istekli olanlardan konuyu sınıfa bir kere daha 

anlatmaları istenmiĢtir. Bu sayede öğrencilerin süreç içinde daha yüksek özgüven ile 

kendilerine yer bulmaları amaçlanmıĢtır 

Öğretim süreci, sürekli olarak samimi ve rahat bir ortamda cesaretlendirici bir 

Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Müziğin, beynin hazır bulunuĢluk düzeyinde değiĢikliklere 

neden olabileceğinden hareketle (Yoon, 2000), okuma ve yazma becerileri ile 

dilbilgisi sorularının cevaplanması sırasında klasik müzik dinletilmiĢtir. Ek olarak, 

ünitelerin teması ile iliĢkili olarak yer yer esprili kod değiĢtirmeler (codeswitching) 

yapılmıĢtır. Örneğin beĢinci ünitedeki “tartıĢmalar” temasına giriĢ yapılırken 

aĢağıdaki Ģekilde ifadeler kullanılmıĢ ve ardından da onların da benzer durumlar ile 

ilgili konuĢmaları istenmiĢtir (Örnek 4). 

Örnek 4 - Örnek kod değiĢtirme tümceleri 

We have a yaşlı teyze and Hasan amca and they always argue about simple things. 

Yesterday, my friends had an arguement about Düdük, their neighbours‟ dog. 

 

Kod değiĢtirmeler yapıldığı zaman öğrencilerin derse karĢı daha olumlu bir tutuma 

sahip oldukları görülmüĢ, bu yüzden de bu uygulama dersin temposunun düĢtüğü 

diğer zamanlarda da tekrar edilmiĢtir.  

Derslerin cesaretlendirici bir tutum içinde yürütülmesi sayesinde, sınıf ortamı 

ile derste veya sınavda yapılan hataların, öğrencilerin duyuĢsal filtrelerine ve 

kendileri ile ilgili düĢüncelerine etkilerinin azaltılması hedeflenmiĢtir. Bu tutum 
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çerçevesinde, hata yapılmasının öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu, 

hataların sınıfça değerlendirileceği ve hiçbir Ģekilde eleĢtiri yapılmayacağı öğretim 

sürecinde tekrar tekrar telkin edilmiĢtir. Bu yüzden de öğrencilerin hataları doğrudan 

ve anında düzeltilmemiĢ, sadece not alınmıĢtır. Ardından hatalar tahtaya karıĢık 

olarak yazılmıĢ ve sınıf olarak hatanın değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Yapılan 

değerlendirmenin ardından varsa benzer diğer hatalar da düzeltilmiĢ yoksa örnekler 

verilerek öğrencilere dönüt sağlanmıĢtır. Bu noktada düzeltmeler anadili kullanılarak 

yapılmıĢtır.  

c-) Nefes ve rahatlama egzersizleri: Nefes ve rahatlama egzersizleri, duyuĢsal 

stratejiler olarak adlandırılır (Oxford, 2001). Semple vd. (2005), bireyin dikkatini 

nefes almak gibi tek bir uyarana yönlendirmesi durumunda duygudurumda yaĢanan 

dalgalanmalarda azalma yaĢandığını ifade etmiĢtir. Bu egzersizlerin, sınav sırasında 

ortaya çıkan somatik belirtilerin giderilmesinde etkisi de olduğu kabul edilmektedir 

(Arem, 2010; Erwin-Grabner vd., 1999). Bu nedenle, deney grubu ile her ders 

sonunda, küçük dilbilgisi sınavlarından önce, Semple vd. (2005)‟nin aktardığı 

tekniklerden uyarlanan nefes ve rahatlama egzersizleri yapılmıĢtır. Öğrencilere ilk 

olarak gözlerini kapatmaları söylenmiĢtir. Ardından içlerinden iki saniye sayarak 

burunlarından nefes almaları, iki saniye sayarak nefeslerini tutmaları ve yine iki 

saniye içinde nefeslerini yavaĢça vermeleri istenmiĢtir. Bu sürede sadece nefes alıp 

vermelerine odaklanmaları ve bu süreci beĢ defa tekrar etmeleri söylenmiĢtir. Bu 

egzersiz sırasında öğrencilerin sadece bu nefes alıĢ, tutma ve verme sürelerine 

odaklandıkları ve çevresel uyaranları göz ardı ederek dikkatlerini tek bir noktaya 

odakladıkları gözlenmiĢtir. Ek olarak, öğrenciler ile daha sonra bu egzersiz hakkında 

yapılan konuĢmalarda öğrenciler, “neredeyse uykuya dalacak hale geldiklerini” 
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belirtmiĢ ve bu egzersizin rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Daha sonra deney grubuna, sınav sırasında kalp çarpıntısı, terleme veya dikkati 

toplayamama gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda bu tekniği kullanmalarının 

faydalı olabileceği söylenmiĢtir. Bu sayede öğrencilerin sınav sırasında rahatlamaları 

ve dikkatlerini çevredeki uyaranlardan yeniden sınava yönlendirmeleri 

amaçlanmıĢtır.  

3.2.3.4.3. Bilgiyi iĢlemeye yönelik etkinlikler  

 Sınav kaygısının, insanın bilgiyi iĢleme sisteminde iĢlem öncesi, iĢlemleme 

ve iĢlem sonrası aĢamalarında etkileri olduğu belirtilmektedir (Tobias, 1985, 1986). 

Deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımında, dikkat ve iĢlemleme aksaklıklarına 

yönelik önceki bölümlerdeki etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bölümdeki 

etkinliklerde daha çok kodlama ve geri çağırma aĢamalarına odaklanılmıĢtır. Bu 

yüzden kodlamanın derinleĢtirilmesi, önceki bilgiler ile bağlantılarının geliĢtirilmesi 

ve bu sayede yeterli geri çağırma ipuçlarının oluĢturulması için de dilbilgisi öğretimi 

sırasında sınırlı anadili kullanımını içeren öğretim ve iliĢkilendirme etkinliklerine yer 

verilmiĢtir. 

a-) Hedef ve anadildeki dilbilgisi yapıları arasında aktarım yapılması: Zihin, 

sürekli karĢısına çıkan uyaranları anlamlandırma çabasındadır (SavaĢ, 2007). 

Kaygının da bu çaba içinde bilinmeyene karĢı bir tepki olduğu kabul edilmektedir 

(IĢık ve Taner, 2006; Spielberger, 1972c). Yabancı dil öğrenimi sürecine baĢlanana 

kadar, insan zihninin anadili ile örülmüĢ bir ağ ile kuĢatıldığı ve anlamlandırmanın 

anadili ile bağlantılı olarak gerçekleĢtiği kabul edilmektedir (Pinker, 2007) ve bireyin 

zihninde yarattığı anlamın kaybolması tehdidinin kaygıya neden olduğu öne 

sürülmektedir (Lazarus, 1991). Bu yüzden anadili kullanımının, anlamın kaybolması 
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tehdidinin etkilerinin azaltılmasına ve yabancı dil öğrenimine olumlu etkileri 

olabildiği kabul edilmektedir (bkz. Selinker, 1972 akt. Stern, 1983; Brown, 2001; 

Cook, 2001; Ellis, 1994). Bu nedenle, deney grubuna uygulanan öğretim 

yaklaĢımında Türkçe kullanımı ile öğretim ve iliĢkilendirme etkinliklerine yer 

verilmiĢtir. Bu sayede hedef dil yapıları ile anadili ile örülmüĢ zihin arasında bir 

bağlantı kurulması, olumlu aktarımlar yapılması, kaygı düzeyinin azaltılması ve daha 

anlamlı ve derin kodlamalar yapılabilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmıĢtır.  

Öğretim etkinliklerinden ilki, hedef dilbilgisi yapısının sunumu aĢamasında 

Türkçe kullanarak bu yapılar ile anadildeki yapılar arasındaki benzerliklere iĢaret 

etmek olmuĢtur. Bu sayede, öğrencilerin gerektiğinde olumlu aktarımlar yapabilmesi 

ve kodlama sürecinde daha derin bağlantılar kurabilmesi amaçlanmıĢtır. Örneğin 

dördüncü ünitede geçen gelecekteki belirli bir zaman geldiğinde artık geçmiĢte 

kalmıĢ olacak ya da az önce tamamlanmıĢ olacak bir eylemi ifade zaman (future 

perfect tense) öğretimi sırasında verilen örnek tümcelerdeki fiiller biçimbirimlerine 

ayrılarak Türkçe karĢılıkları verilmiĢ, yapılar arasındaki benzerliklere iĢaret 

edilmiĢtir (Örnek 5).  

Örnek 5 - Anadili ve hedef dil yapıları arasındaki dilbilgisel iliĢkiye örnek 

By next month, I will have finished this project. 

                        -acak            -miş  

Gelecek ay bu projeyi bitirmiş olacağım 

 

Ardından öğrencilere bu biçimbirimlerin özelliklerinin genellebileceği söylenmiĢ ve 

benzer Ģekillerde verilen araç ve gereçteki diğer tümcelerdeki yapıların da bulunması 

istenmiĢtir. Bu sayede öğrencilerin, biçimbirimleri belirleyerek, anadilleri ile hedef 
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dil arasında olumlu aktarım yapabilme becerilerini geliĢtirmeleri, öğretilen dilbilgisi 

konusu ile ilgili daha anlamlı kodlamalar yapabilmeleri ve daha iyi öğrenme 

gerçekleĢtirebilmeleri hedeflenmiĢtir.  

b-) Yeni ve eski hedef dil yapıları arasında bağlantı kurulması: Anadili ve hedef 

dil arasında her zaman olumlu aktarım yapılamayacağı da bilinmektedir. Bu 

durumlarda ise Türkçe kullanılarak yeni hedef dil yapıları ile önceden öğrenilmiĢ 

hedef dil yapıları arasında bağlantılar kurulmasına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu 

kullanıma anadilde karĢılığı olmayan yapıların öğretilmesi sırasında da yer 

verilmiĢtir. Örneğin üçüncü ünitede geçen geçmiĢte bir eylemin baĢladığını ve 

geçmiĢte yaĢanan baĢka bir eyleme kadar devam ettiğini ifade eden zaman (past 

perfect continuous tense) öğretimi sırasında, hedef dil yapısındaki biçimbirimler ile 

önceden öğrenilmiĢ yapılar karĢılaĢtırılarak aralarındaki farklılıklar incelenmiĢtir 

(Örnek 6).  

Örnek 6 - Anadili ve hedef dil yapıları arasındaki dilbilgisel iliĢkiye örnek 

I am playing football now.                       He had eaten it all before we came.    

          -yor                                                  -di  -miş 

ġu an futbol oynuyorum                           Biz gelmeden önce hepsini yemişti.  

He had been playing poker for two hours when I arrived. 

-dı  -mış  -yor 

Biz geldiğimizde iki saattir poker oynuyordu. 

 

Ardından “-yor” biçimbirimin ilk tümceye kattığı anlamdan hareketle üçüncü 

tümceye kattığı anlam değerlendirilmiĢtir. Ġkinci tümce ile üçüncü tümcenin benzer 

zaman dilimlerine iĢaret etmesine rağmen aradaki farkın bu biçimbirimden 

kaynaklandığı açıklanmıĢtır. Ortaya çıkan biçimbirim sıralamasının Türkçenin 



67 
 

sözdizim kurallarına uygun olmamasına rağmen edimbilimsel olarak sözceyi 

oluĢturduğu belirtilerek öğretilecek dilbilgisi yapısını taĢıyan üçüncü tümcenin 

anlamı ortaya çıkartılmıĢtır.  Benzer bir baĢka yöntem altıncı ünitede uygulanmıĢtır. 

Bu ünitedeki hedef dil yapısı yeni bir duruma alıĢma sürecini ve alıĢmıĢlığı ifade 

etmek için kullanılan yapılardır (be-get used to). Bu iki yapı arasındaki iĢlevsel ve 

yapısal farklılıklar birbirini takip eden bir Ģekilde değerlendirilmiĢtir. ĠĢlevsel olarak 

“be” ve “get” arasındaki farklılık aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir (Örnek 7). 

Örnek 7 - Anadili ve hedef dil yapıları arasındaki dilbilgisel iliĢkiye örnek 

I am getting old (get)   YaĢlanıyorum  Süreç 

I am old (be)   YaĢlıyım  Sürecin sonu 

 

Öğrencilerin önceki bilgilerinden hareketle, bu iki yapı arasındaki farklılığın 

kaynağının, sürece veya sonuca odaklanmak aĢamasında ortaya çıktığına dikkat 

etmeleri sağlanmıĢtır. Ardından, hedef dil yapılarının yapısal özellikleri öğrencilere 

öğretilmiĢtir. Bu noktada hedef dilbilgisi konusunun bir benzeri olan geçmiĢte 

alıĢkanlık olarak yapılan eylemleri ifade etmekte kullanılan yapı (used to) ile yeni 

hedef konular arasında olumsuz aktarım yapılabileceği nedeniyle iki konunun 

birbirlerinden tamamen ayrı olduğu ve sadece aralarında benzeĢim olduğu ifade 

edilmiĢ ve konu üzerine ek örnekler verilmiĢtir.  

 Deney grubuna uygulanan ve sınav kaygısı ile baĢarı arasındaki etkileĢime 

yönelik etkinlikleri içeren öğretim yaklaĢımı kullanılarak sürdürülen öğretim süreci, 

4 buçuk haftada tamamlanmıĢ, ardından baĢarı ve sınav kaygısı düzeyinin yeniden 

ölçülmesi aĢamalarına geçilmiĢtir. 
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3.2.4. BaĢarı düzeyinin yeniden ölçülmesi  

 Öğretim sürecinden sonra, önceden hazırlanmıĢ dilbilgisi testi ön-test ile aynı 

sürede ve biçimde, deney ve kontrol grubu öğrencilerine son-test olarak 

uygulanmıĢtır. Son-test uygulaması ile hem kontrol ve deney grubunun son-test 

puanları arasındaki, hem de her iki grubun ön-test‟te aldığı puanlarla son-test‟te 

aldığı puanlar ve dolayısıyla da baĢarı düzeyleri arasındaki farkın anlamlılığının 

sınanması hedeflenmiĢtir. Ayrıca, farklı tipteki sorulara verilen yanıtlar 

doğrultusunda baĢarı düzeyi ile ilgili verilerin çeĢitlendirilmesi de amaçlanmıĢtır.  

3.2.5. Sınav kaygısı düzeyinin yeniden ölçülmesi 

 Öğretim süreci ve son-test uygulamasından sonra, sınav kaygısı düzeyinin ilk 

ölçülmesi aĢamasında olduğu gibi, deney ve kontrol grubunun EÜ Tıp Fakültesi 

EEG-EMG Labaratuvarında EEG çekimi eĢliğinde sınav kaygısı düzeyleri yeniden 

ölçülmüĢtür. Gerek EEG çekimleri, gerekse de SKE uygulaması, sınav kaygısı 

düzeylerinin ilk ölçülmesi aĢamasında olduğu ile aynı sürede ve biçimde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeniden ölçümler Nisan-Mayıs ayları arasında yirmi iĢ günü 

sürmüĢtür. Uygulama süreci özet olarak ġekil 4‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 4 – Uygulama sürecinin özeti

 

Uygulama aĢamasından sonra elde edilen verilerin çözümlenmesine 

geçilmiĢtir. 

ÇALIġMA 
GRUBU

DENEY 
GRUBU

BaĢarı 
düzeyinin 
ölçülmesi

Sınav kaygısı 
düzeyinin 
ölçülmesi

Öğretim süreci

ĠletiĢimci 
yaklaĢım

GeliĢtirilmiĢ 
olan öğretim 

yaklaĢımı

BaĢarı 
düzeyinin 
yeniden 

ölçülmesi

Sınav kaygısı 
düzeyinin 
yeniden 

ölçülmesi

KONTROL 
GRUBU

BaĢarı 
düzeyinin 
ölçülmesi

Sınav kaygısı 
düzeyinin 
ölçülmesi

Öğretim Süreci

ĠletiĢimci 
yaklaĢım

BaĢarı 
düzeyinin 
yeniden 

ölçülmesi

Sınav kaygısı 
düzeyinin 
yeniden 

ölçülmesi



 
 

4. BULGULAR ve YORUM 

  Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğreniminde sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi ve bu iliĢkiye yönelik bir öğretim yaklaĢımını ortaya koymayı 

amaçlayan bu tezin uygulama aĢaması sonrasında elde edilen veriler, 3. Bölümde 

belirtilen istatistiksel yöntemler kullanılarak çözümlenmiĢtir. Bu bölümde de elde 

edilen bulgular ve bulguların değerlendirilmesi verilmiĢtir. Bulgular, ana ve alt 

araĢtırma sorularına göre sınıflandırılarak sunulmuĢtur.  

4.1. Sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi arasındaki iliĢki 

 Sınav kaygısı verileri, deney ve kontrol gruplarının oluĢturulmasından sonra, 

geriye kalan EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C Kuru öğrencilerine SKE 

uygulanarak elde edilmiĢtir. BaĢarı düzeyine yönelik veriler de, aynı öğrencilerin 

SKE uygulanmasına kadar EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfında aldıkları 

sınavlardaki dilbilgisi notlarının ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Sınav kaygısı ve 

baĢarı düzeyi arasındaki iliĢkinin incelenmesi için SKE puanları ve sınav notları 

Spearman Correlation Test yapılarak karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen bulgular, Tablo 

2‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 2 - Sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi arasındaki iliĢki çizelgesi 

   

SKE 

Sınav 

notları 

 SKE Bağıntı Katsayısı 1.000 -.157 

Kd. Değer (iki-uçlu) . 001 

N 435 435 

Sınav 

notları 

Bağıntı Katsayısı -.157 1.000 

Kd. Değer (iki-uçlu) 001 . 

N 435 435 
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Tablo 2‟de görülen sonuçlar, sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi arasında anlamlı 

ve olumsuz bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır (rs = -.157, p (iki-uçlu) < .01). 

Alanyazında da sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu 

bildiren çalıĢmalar bulunmaktadır (bkz. 2. Bölüm). Bu yüzden elde edilen sonuçların, 

alanyazında görülen sonuçlar ile uyumlu olduğu söylenebilir.  

Sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi arasındaki olumsuz iliĢkinin nedenleri 

konusunda ortaya atılmıĢ görüĢler, kuramsal çerçevenin çizildiği bölümde (bkz. 2. 

Bölüm) sunulmuĢtur. Bu nedenle bu iliĢkinin kaynağı, öğrencilerin eksik çalıĢma 

becerileri (Culler ve Holahan, 1980), dikkatlerini öğrenme sırasında sınav kaygısı 

nedeniyle odaklayamayarak yetersiz kodlama yapmaları (Tobias, 1986) veya 

kendileri ile ilgili olumsuz düĢüncelere sahip olmaları nedeniyle sınav sırasında 

biliĢsel karıĢım yaĢamaları (Wine, 1980) olabilir. Bunlara ek olarak, yaĢanan biliĢsel 

karıĢımın nedeni baĢarısızlık korkusu (Sarason ve Gordon, 1955) ve sınavın 

özgörüme karĢı bir tehdit olarak görülmesi nedeniyle kaçınma davranıĢları yaĢanması 

da (bkz. Zeidner, 1998) olabilir. Ancak, tezde sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi 

arasındaki iliĢkinin, hangi sınav kaygısı modeli ile daha iyi açıklanabileceğine 

yönelik bir inceleme yapılması amaçlanmamıĢtır. Bu durum ile ilgili olarak sonraki 

çalıĢmalara yönelik tavsiyeler Sonuç bölümünde tartıĢılmıĢtır.      

4.2. Uygulanan öğretim yaklaĢımı ve baĢarı düzeyi arasındaki iliĢki 

Tezde deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımının, baĢarı düzeyine etkisi 

olup olmadığının, ön-test ve son-test verilerinin çeĢitlendirilerek karĢılaĢtırılması ile 

sınanması amaçlanmıĢtır. Bu yüzden, önce deney ve kontrol gruplarının ön-test ve 

son-test puanları birbirleri ile ve kendi aralarında karĢılaĢtırılarak çözümlenmiĢtir. 

Ardından, deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son-test‟te bulunan farklı tipteki 
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sorulara verdikleri doğru yanıtlarının dağılımları karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bununla beraber, 

öğretim sürecine katılımın yüksek olduğu fakat devamsızlık da yapıldığı 

gözlenmiĢtir. Gruplarda yapılan devamsızlık oranları birbirleri ile t test kullanılarak 

karĢılaĢtırılmıĢ ve gruplar arasında öğretim sürecine devam oranları arasında farkın 

anlamlı olmadığı hesaplanmıĢtır (deney grubu M = 1.76, SE = .03 <> kontrol grubu 

M = 1.71, SE = .03 – t (358) =.952, p>.05, r=0.05). 

4.2.1. Ön-test ve son-test sonuçlarının karĢılaĢtırılması  

 Uygulanan öğretim sürecinin deney ve kontrol grubunun baĢarı düzeyi 

arasında fark yaratıp yaratmadığının sınanması için ön-test ve son-test sonuçları 

gruplar arasında ve gruplar içinde karĢılaĢtırılmıĢtır.  

4.2.1.1. Sonuçların gruplar arasında karĢılaĢtırılması 

 Deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçları karĢılaĢtırıldığında 

ortaya çıkan sonuç çizelgesi Tablo 3‟de görülmektedir.   

Tablo 3 - Ön-test ve son-test sonuçlarının gruplar arasında karĢılaĢtırılması çizelgesi 

 ön-test son-test 

Mann-Whitney U 191.500 111.000 

Wilcoxon W 401.500 321.000 

Z -.231 -2.415 

Asimptotik Değer (iki-uçlu) .817 .016 

Tam Değer [2*(tek-uçlu)] .820 .015 

 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, kontrol grubunun ön test sonuçları ortalaması 

(Mdn=7.00) ile deney grubunun ön test sonuçları ortalaması (Mdn=8.50) arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (U = 191.50,  p > .05,  r  = -0.04). Öte yandan, 

kontrol grubunun son test sonuçları (Mdn=10.00) ile deney grubunun son test 
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sonuçları (Mdn=20.50) arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (U = 111.00,  p <  .05,  

r  = -0.38). 

Yapılan çözümleme sonucunda, deney ve kontrol gruplarının ön-test 

sonuçları arasında istatistiksel bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Ek olarak, 

deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön-test uygulaması sonunda hedef dilbilgisi 

konuları hakkındaki bilgi düzeylerinin %16.2 ve %16.2 olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu 

durum, deney ve kontrol gruplarının, uygulanan ön-testte bulunan dilbilgisi konuları 

hakkında benzer düzeyde bilgiye sahip olduğunu ortaya koymuĢtur.  Öte yandan, 

öğretim süreci sonunda uygulanmıĢ son-test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Yani, uygulanan öğretim yaklaĢımı sonrasında deney 

grubunun son-test ile ölçülen baĢarı düzeyi ile kontrol grubunun baĢarı düzeyi 

arasında istatistiksel bir fark oluĢmuĢtur. Bu durum, deney grubunun öğretim süreci 

öncesinde kontrol grubu ile benzer baĢarı düzeyine sahip olmasına rağmen, 

uygulanan öğretim yaklaĢımı sonrasında daha yüksek bir baĢarı düzeyine ulaĢtığına 

ve uygulanan öğretim yaklaĢımının gruplar arasındaki farkın nedeni olduğuna iĢaret 

etmektedir. Bu nedenle deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımının baĢarı düzeyi 

üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu kabul edilebilir.  

4.2.1.2. Sonuçların gruplar içinde karĢılaĢtırılması 

 Ön-test ile son-test sonuçlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılmasıyla ortaya 

çıkan sonuç, Tablo 4‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4 - Ön-test ve son-test sonuçlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılması çizelgesi 

 Deney  Kontrol  

Z -3.464 -2.242 

Asimptotik. Değer (iki-uçlu) .001 .025 

Monte Carlo Kd. 

Değer (iki-uçlu) 

Değer .000 .023 

99% Güven 

Aralığı 

AĢağı Sınır .000 .019 

Yukarı Sınır .001 .027 

Monte Carlo 

Değeri (tek-uçlu) 

Değer .000 .013 

99% Güven 

Aralığı 

AĢağı Sınır .000 .010 

Yukarı Sınır .001 .016 

 

Deney grubunun son test sonuçları (Mdn=20.50) ile ön test sonuçları (Mdn=8.50) 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (T = 6.00, p < .001, r = -0.55). Benzer Ģekilde, 

kontrol grubunun öğretim yaklaĢımı uygulandıktan sonraki son test sonuçları 

(Mdn=10.00) ile ön test sonuçları (Mdn=7.00) arasında da anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur (T = 39.50, p < .05, r = -0.35).  

Elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol grubunun öğretim süreci 

sonundaki baĢarı düzeyleri, sürecin baĢındaki düzeylerine göre artıĢ göstermiĢtir. Bir 

baĢka deyiĢle iki grubun da bilgi düzeylerinde öğretim süreci sonunda bir artıĢ 

yaĢanmıĢtır. Deney grubunun ön-test ve son-test sonuçları arasında yaĢanan artıĢın 

nedeni uygulanan öğretim yaklaĢımının baĢarı düzeyine olan etkisi ile açıklanabilir. 

Uygulanan öğretim yaklaĢımı, deney grubunda baĢarı düzeyine etki etmiĢ ve öğretim 

süreci sonunda daha yüksek baĢarı düzeyine ulaĢılmasını sağlamıĢtır. Kontrol 

grubunun baĢarı düzeyindeki artıĢ, deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımının 

uygulanmamasına rağmen gerçekleĢtiği için ilk bakıĢta ĢaĢırtıcı gibi görünsede, 

uygulanan öğretim yaklaĢımı olmaksızın, her iki gruba da öğretim yapılmıĢ 

olmasının bir sonucu olarak kabul edilmelidir. Bir baĢka deyiĢle bu sonuç, kontrol 
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grubunun baĢarı düzeyinin artması, araĢtırmacının öğretim sürecinde tarafsızlığını ve 

kontrol grubuna da hedef dilbilgisi konularını öğretmede olumlu bir tutum içinde 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Öte yandan, her ne kadar öğretim süreci sonunda hem 

deney hem kontrol grubunun bilgi düzeylerinde artıĢ yaĢanmıĢsa da, ön-test ve son-

test ortalamaları incelendiğinde, deney grubunda bu artıĢın daha yüksek düzeyde 

gerçekleĢtiği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, hedef dilbilgisi konuları hakkındaki bilgi 

düzeylerinin son-test sonrasında deney grubunda %38.9 ve kontrol grubunda ise 

%28.8 olarak gerçekleĢtiği hesaplanmıĢtır. Bu yüzden, uygulanan öğretim 

yaklaĢımının, deney grubunun ön-test ve son-test baĢarı düzeyi arasındaki farkın 

daha yüksek olmasına etki ettiği görülmektedir. 

4.2.2. Dilbilgisi testindeki farklı tip sorulara verilen yanıtların karĢılaĢtırılması 

Öğretim süreci sonunda, deney ve kontrol gruplarının baĢarı düzeyi arasında 

fark oluĢup olmadığı, ön-test ve son-test sonuçlarında bulunan farklı tip sorulara 

verilen doğru yanıt ortalamaları ile çeĢitlendirilmesiyle de sınanmıĢtır. Bu yüzden, 

deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son-test‟teki çoktan seçmeli, boĢluk 

doldurmalı ve yeniden yazmalı sorulara verdikleri doğru yanıtlarının ortalamaları, 

tek yön varyans analizi (ANOVA) yapılarak çözümlenmiĢtir. Elde edilen ANOVA 

çizelgesi Tablo 5‟de, farklı soru tiplerine verdilen cevapların dağılımları da Tablo 

6‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 5 - Deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test‟te bulunan farklı tipteki 

sorulara verdikleri doğru yanıt ortalamalarından elde edilen ANOVA çizelgesi 

   

Karelerin 

Toplamı df 

Karelerin 

Ortalaması F Değer 

sec_sont Gruplar 

arasında 
.047 1 .047 8.176 .007 

  Gruplar içinde .218 38 .006     

  Toplam .265 39       

bdol_sont Gruplar 

arasında 
.058 1 .058 5.864 .020 

  Gruplar içinde .376 38 .010     

  Toplam .434 39       

yyzm_sont Gruplar 

arasında 
.141 1 .141 4.247 .046 

  Gruplar içinde 1.262 38 .033     

  Toplam 1.403 39       

sec_ont Gruplar 

arasında 
.000 1 .000 .012 .915 

  Gruplar içinde .155 38 .004     

  Toplam .155 39       

bdol_ont Gruplar 

arasında 
.000 1 .000 .201 .657 

  Gruplar içinde .024 38 .001     

  Toplam .024 39       

yyzm_ont Gruplar 

arasında 
.019 1 .019 2.357 .133 

  Gruplar içinde .309 38 .008     

  Toplam .328 39       
(seç= seçmeli tip sorular, bdol=boĢluk doldurmalı sorular, yyzm=yeniden yazmalı sorular) 
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Tablo 6 - Ön-test ve son-test‟teki farklı soru tiplerine verilen doğru cevapların 

dağılımları çizelgesi 

   Ortalama Standart Sapma 

Standart 

Hata 

seç_son-test Deney .8358696 .07677039 .01716638 

  Kontrol .7673913 .07467637 .01669814 

  Toplam .8016304 .08240418 .01302924 

bdol_son-test Deney .7285714 .10659145 .02383457 

  Kontrol .6523810 .09185729 .02053991 

  Toplam .6904762 .10551952 .01668410 

yyzm_son-test Deney .7375000 .17631088 .03942431 

  Kontrol .6187500 .18793808 .04202423 

  Toplam .6781250 .18965112 .02998648 

seç_ ön-test Deney .6467391 .06573971 .01469985 

  Kontrol .6489130 .06200117 .01386388 

  Toplam .6478261 .06308287 .00997428 

bdol_ön-test Deney .5202381 .02222148 .00496887 

  Kontrol .5238095 .02785227 .00622796 

  Toplam .5220238 .02493523 .00394261 

yyzm_ön-test Deney .5500000 .12434036 .02780335 

  Kontrol .5062500 .02795085 .00625000 

  Toplam .5281250 .09167031 .01449435 

    (seç= seçmeli tip sorular, bdol=boĢluk doldurmalı sorular, yyzm=yeniden yazmalı sorular) 

Son test‟teki seçmeli [ F(1,  38)  = 8.176, p = .007], boĢluk doldurmalı [F(1, 38)  = 

5.864, p = .020] ve verilen cümlelerin değiĢtirilerek yeniden yazılmasını içeren 

sorularda [F(1, 38)  = 4.247, p = .046] gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmiĢtir. 

Öte yandan ön-test‟teki seçmeli [F(1, 38)  = .12, p = .915], boĢluk doldurmalı                         

[F(1, 38)  = .201, p = .657] ve verilen cümlelerin değiĢtirilerek yeniden yazılmasını 

içeren sorularda [F(1, 38)  = 2.357, p = .133] gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Ek olarak, deney grubunun öğretim yaklaĢımı uygulandıktan sonra 

verilen son test‟teki doğru yanıtlarının ortalamalarının, kontrol grubunun aynı 

sorulara verdikleri doğru yanıt ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  
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Sınav kaygısı sırasında yaĢanan biliĢsel karıĢım sonucu çalıĢan belleğin 

kapasitesinin gereksiz yere doldurulduğu ve geri çağırmaya dayalı görevlerde baĢarı 

düzeyinde düĢüĢe neden olduğu alanyazında çok sayıda çalıĢma sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır (Naveh-Benjamin, vd., 1981; Chandler ve Fisher, 1996; Sarason, 1984; 

Tobias, 1986). Bu bağlamda, sınav kaygısının çalıĢan bellek ve dolayısıyla da baĢarı 

düzeyi üzerindeki etkisini gözlemlemek için çalıĢma grubu öğrencilerinin ön-test ve 

son-test‟teki farklı tiplerdeki sorulara verdikleri yanıtlar çözümlenmiĢtir. Elde edilen 

ön-test sonuçları farklı soru tipleri açısından karĢılaĢtırıldığında, deney ve kontrol 

grubunun bilgiyi görüp geri çağırmaya (recall) dayalı sorularda (çoktan seçmeli ve 

boĢluk doldurmalı sorular) daha yüksek ve birbirlerine daha yakın düzeyde baĢarıya 

sahip olduklarını ortaya koymuĢtur. Öte yandan her iki grubun da bilginin yeniden 

üretilmesine dayalı sorularda (yeniden yazmalı sorular) daha düĢük baĢarı 

sergiledikleri ortaya çıkmıĢtır. Naveh-Benjamin vd (1981)‟ne göre bu durum, yüksek 

sınav kaygısına sahip öğrencilerin öğrenme sürecinde yeterince derin kodlama 

yapamadıklarına iĢaret etmektedir. Ön-test sonuçlarının karĢılaĢtırılması ile elde 

edilen sonuçlar da Naveh-Benjamin, vd. (1981) tarafından ortaya konan sonuçlar ile 

uyumludur. Bulgular, kodlamada yaĢanan aksalıklar nedeniyle yüksek sınav 

kaygısının çalıĢan bellek iĢlevlerinden geri çağırmada daha az, bilginin yeniden 

yaratılması iĢlevinde ise daha fazla etkisi olduğunu ve bu durumun baĢarı düzeyine 

etki ettiğini göstermektedir.  

Öte yandan, son-test sonuçlarının çözümlenmesiyle, deney grubunun, kontrol 

grubuna göre her üç soru tipinde de daha yüksek baĢarı düzeyine sahip olduğu 

görülmüĢtür. BaĢarının artması sadece boĢluk doldurmalı veya çoktan seçmeli 

sorularda değil, yeniden yazmalı sorularda da görülmüĢtür. Bu yüzden, uygulanan 
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öğretim yaklaĢımının, deney grubunun uzun süreli bellekteki bilgiyi yeniden üretmek 

için geri çağırmalarına dayalı yeniden yazma tipindeki sorulardaki ortalamasının 

kontrol grubundan daha yüksek olmasına etki ettiği kabul edilebilir. Bunun nedeni 

olarak da deney grubunun, uygulanan öğretim yaklaĢımı sayesinde daha baĢarılı 

kodlamalar yapmıĢ olarak daha iyi geri çağırma ipuçları ürettiği ve bu durumun da 

baĢarı düzeyine olumlu etkide bulunduğu görülmüĢtür. Bu sayede uygulanan öğretim 

yaklaĢımının daha iyi öğrenme ve sınav baĢarısı elde edilmesine olumlu etkileri 

olduğu söylenebilir.  

4.3. Uygulanan öğretim yaklaĢımı ve sınav kaygısı düzeyi arasındaki iliĢki 

Öğretim sürecinde deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımının, deney ve 

kontrol grubunun sınav kaygısı düzeyi arasında fark yaratıp yaratmadığının 

sınanması için deney ve kontrol gruplarının ilk ve ikinci Sınav Kaygısı Envanteri ve 

ilk ve ikinci EEG verilerinde görülen teta dalgası dağılımları gruplar arasında ve 

gruplar içinde karĢılaĢtırılmıĢtır.  

4.3.1. Sınav Kaygısı Envanteri puanlarının karĢılaĢtırılması 

 Uygulanan öğretim yaklaĢımının sınav kaygısı düzeyi üzerindeki etkileri, ilk 

olarak SKE puanlarının gruplar arasında ve gruplar içinde karĢılaĢtırılması ile 

çözümlenmiĢtir.  

4.3.1.1. Anket puanlarının gruplar arasında karĢılaĢtırılması  

Deney ve kontrol grubunun ilk ve ikinci SKE sonuçları gruplar arasında 

karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan sonuç çizelgesi Tablo 7‟de görülmektedir.  
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Tablo 7 - Ġlk ve ikinci SKE sonuçlarının gruplar arasında karĢılaĢtırılması çizelgesi 

 ilk SKE puanı ikinci SKE puanı 

Mann-Whitney U 128.000 126.000 

Wilcoxon W 338.000 336.000 

Z -1.950 -2.005 

Asimptotik Değer (iki-uçlu) .051 .045 

Tam Değer [2*(tek-uçlu)] .052 .046 

 

Kontrol grubunun ilk SKE sonuçları (Mdn=39.00) deney grubunun ilk SKE 

sonuçları (Mdn=45.00) arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır                                 

(U = 128.00,  p >.05,  r  = -0.31). Öte yandan, kontrol grubunun ikinci SKE sonuçları 

(Mdn=35.00) ile deney grubunun ikinci SKE sonuçları (Mdn=40.50) arasındaki 

farkın anlamlı olduğu hesaplanmıĢtır (U = 126.00,  p < .05,  r  = -0.32).  

Elde edilen sonuçlara göre, Sınav Kaygısı Envanteri ile uygulanarak ölçülen 

deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı düzeyleri arasında öğretim süreci öncesinde 

istatistiksel bir fark olmadığı görülmektedir. Bu durum, her iki grubun da öğretim 

süreci öncesinde benzer kaygı düzeylerine sahip olduğunu ortaya koymuĢtur. Fakat 

öğretim süreci sonrasında, deney ve kontrol grubunun SKE uygulaması ile yeniden 

ölçülen sınav kaygısı düzeyinde ortaya anlamlı bir fark çıkmıĢtır. Bu fark, deney ve 

kontrol grubunun sınav kaygısı puanlarının öğretim süreci baĢında ve sonunda 

farklılık gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Her ne kadar her iki grup da öğretim sürecine 

katıldıysa da, öğrenim süreci deney grubunda, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 

öğretim yaklaĢımının uygulanmasıyla tamamlanmıĢtır. Ortaya çıkan bu anlamlı 

farklılık, uygulanan öğretim yaklaĢımının, deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı 

puanları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmasına neden olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 
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4.3.1.2. Anket puanlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılması 

Ġlk ve ikinci sınav kaygısı anketi sonuçları gruplar içinde karĢılaĢtırıldığında 

ortaya çıkan sonuç çizelgesi Tablo 8‟de görülmektedir.  

Tablo 8 - Ġlk ve ikinci SKE sonuçlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılması çizelgesi 

 Deney  Kontrol  

Z -2.248 -2.233 

Asimptotik. Değer (iki-uçlu) .025 .026 

Monte Carlo Kd. 

Değer (iki-uçlu) 

Değer. .023 .021 

99% Güven 

Aralığı 

AĢağı Sınır .019 .018 

Yukarı Sınır .027 .025 

Monte Carlo 

Değeri (tek-uçlu) 

Değer. .012 .011 

99% Güven 

Aralığı 

AĢağı Sınır .009 .008 

Yukarı Sınır .014 .014 

 

Yapılan karĢılaĢtırmada, deney grubunun ikinci anket sonuçları (Mdn=40,50) 

ile ilk anket sonuçları (Mdn=45.00) arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur                

(T = 34.00, p < .05, r = -.36). Benzer Ģekilde, kontrol grubunun ikinci anket sonuçları 

(Mdn=35.00) ile ilk anket sonuçları (Mdn=39.00) arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur  (T = 34.50, p < .05,     r = -.35).  

Bu sonuçlara göre, hem deney hem de kontrol grubunun öğretim süreci 

sonundaki sınav kaygısı puanları ile sürecin baĢındaki puanları arasında fark 

gerçekleĢmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, süreç sonunda iki grubun da sınav kaygısı 

düzeylerinde bir azalma yaĢanmıĢtır. Öğretim sürecinde araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen öğretim yaklaĢımının, deney grubunun öğretim süreci öncesi ve 

sonrasında ölçülen sınav kaygısı düzeyi arasında farklılık yaratması, ilk ve ikinci 

SKE puanlarının gruplar arasında karĢılaĢtırıldığı bölümde çıkan sonuçlar ile 

benzerlikler göstermektedir. Bu durum, deney grubuna uygulanan öğretim sürecinin, 
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sınav kaygısı düzeyi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu sonucunu pekiĢtirmiĢtir. 

Ayrıca, kontrol grubunun SKE puan ortalamaları arasındaki fark 4 puan olarak 

gerçekleĢirken, deney grubunda bu rakam 4.5 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu yüzden, 

deney ve kontrol grubunun süreç öncesi ve sonrasında ölçülen sınav kaygısı puanları 

ortalamaları, sınav kaygısında yaĢanan düĢüĢün deney grubunda yaĢanandan daha 

yüksek düzeyde gerçekleĢtiği ortaya çıkmıĢtır. Öte yandan, geliĢtirilmiĢ olan öğretim 

yaklaĢımının sadece deney grubuna uygulanmasına rağmen kontrol grubunun süreç 

öncesi ve sonrasında ölçülen sınav kaygısı düzeyleri arasında da fark görülmesi 

beklenmedik bir durum olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu durumun farklı nedenleri olabilir. 

Örneğin araĢtırmacının öğretim sürecindeki tutumu bu farklılığa neden olmuĢ 

olabilir. Elde edilen ön-test/son-test sonuçları, hem deney hem de kontrol grubunun 

baĢarı düzeylerinde artıĢ yaĢandığını ortaya koymuĢtur. Bu nedenle, uygulama 

sürecinde araĢtırmacının sergilediği tutumun, kontrol grubu üzerinde olumlu bir 

etkiye neden olduğu kabul edilebilir. Paralel Ģekilde “büyük balık-küçük havuz 

etkisi” de (Goetz vd., 2008; Marsh, 1987; Marsh ve Parker, 1984; Zeidner ve 

Schleyer, 1999), kontrol grubunun ön-test/son-test sonuçları arasındaki farkın nedeni 

olabilir. Bu modele göre, öğrenciler akademik özgörümünü, kendini bulunduğu 

ortamdaki diğer öğrenciler ile kıyaslayarak oluĢturmaktadır. Kendisini sınıftaki diğer 

öğrencilere ile benzer veya o öğrencilerden üst bir düzeyde gören/değerlendiren bir 

öğrenci, tersini düĢünen çocuklara göre kendisi hakkında daha olumlu bir tutum 

geliĢtirmekte, çevresini daha az tehdit olarak değerlendirmekte ve bu durum kaygı 

düzeyine etki etmektedir (Zeidner ve Schleyer, 1999). Tezin uygulaması gereği, 

deney ve kontrol grupları birbirlerine eĢit düzeylerdeki öğrencilerden oluĢturulmuĢ 

ve bu yüzden kontrol grubu öğrencilerinde küçük havuzdaki büyük balık etkisi 
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yaĢanmıĢ olabilir. Benzer bir yorum deney grubu öğrencileri için de yapılabilecek 

olsa dahi bir sonraki bölümdeki sınav kaygısı düzeyinin EEG kullanılarak da 

ölçülmesi, bu sonuçların daha iyi yorumlanmasını sağlayacaktır.  

4.3.2. EEG sonuçlarının karĢılaĢtırılması 

Tezde SKE haricinde sınav kaygısı düzeyi, beyin dalgalarının EEG ile 

kaydedilmesi ile ölçülmüĢtür. Elde edilen EEG verileri çözümlenirken, önce sınav 

kaygısı nedeniyle deney ve kontrol grubunun normal EEG ile SKE uygulanması 

sürecinde etkinleĢen beyin bölgelerine odaklanılmıĢtır. Ardından, sınav kaygısı 

yaĢanması durumunda ortaya çıkan teta dalgalarının, deney ve kontrol gruplarındaki 

öğretim süreci öncesindeki ve sonrasındaki ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢ, bu sayede 

uygulanan öğretim yaklaĢımının sınav kaygısı düzeyine etkisi olup olmadığı 

sınanmıĢtır.  

Normal EEG çekimleri sürecinde, deney ve kontrol gruplarının beyin 

dalgalarındaki değiĢiklikler özellikle sentral ve frontal bölgelerde gözlenmiĢtir. Bu 

bölgelerde çoğunlukla beta dalgasına rastlanılmıĢ, zaman zaman her iki yarı kürede 

de alfa dalgası görülmüĢtür. SKE sorularının baĢlamasıyla özellikle sağ frontal 

bölgede dorsal lateral ve prefrontal kortekste aktivite artıĢı görülmüĢtür. Bu aktivite 

artıĢı çoğunlukla beta ve teta dalgasında yaĢanmıĢtır. Bu bölgelerdeki beta dalgası 

artıĢı iĢlemleme süreçleri
3
, teta dalgaları ise kaygı düzeyi ile iliĢkili olarak görülmüĢ 

ve bu durum alanyazınla uyumludur (bkz. Aftanas ve Pavlov, 2005; Lewis vd., 2007; 

Umryukhin vd., 2004; Strelets vd., 2007). Aktivite artıĢının yaĢandığı bölgeler, 

beyinde karar verme, düĢünme gibi üst biliĢsel iĢlevlerin ve iĢlemlemelerin 

gerçekleĢtiği yerler olarak değerlendirilmekte (Madi, 2006) ve çalıĢan bellek olarak 
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kabul edilmektedir (Cüceloğlu, 2007; Madi, 2006; Pinker, 2007). Bu yüzden, elde 

edilen bulgular, sınav kaygısı ile etkinleĢen beyin bölgelerinden hareketle sınav 

kaygısının çalıĢan bellek üzerinde etkisi olduğunu, alanyazındaki benzer çalıĢmalar 

ile uyumlu olarak ortaya koymuĢtur (bkz. Cassady, 2004; Chandler ve Fisher, 1996; 

MacLeod, 1996; Tobias, 1985; Zeidner, 1998).  

4.3.2.1. EEG sonuçlarının gruplar arasında karĢılaĢtırılması 

Herhangi bir patolojiye sahip olmayan bireylerin EEG çekimlerinde alfa 

dalgalarının görüldüğü, bir içsel veya dıĢsal uyarana karĢı verilen tepki sonucunda 

beta dalgalarının görülmekte olduğu bilinmektedir
4
. Zaten deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin tamamında EEG çekimleri sırasında SKE uygulanmadan önce her iki 

beyin yarı küresinde beta dalgalarına rastlanmıĢ, soruların sorulmaya baĢlanması ile 

de bu dalgaların frekanslarında artıĢ görülmüĢtür. Öte yandan teta dalgaları ise 

limbik ve hipokampal yapılardan kaynaklanmakta ve duygusal durumu ile iliĢkili 

olarak ortaya çıkmaktadır (Öniz, 2006; Aftanas vd, 2003). Bu yüzden çözümlemede, 

alfa ve beta dalgaları göz ardı edilmiĢ, sadece duygusal durum ile iliĢkili olan ve 

gruplar arasında en belirgin farka iĢaret eden teta dalgasına odaklanılmıĢtır. 

Çözümleme, bu dalganın gruplarda ortaya çıkma oranlarının karĢılaĢtırılması ile 

yapılmıĢtır. Tablo 9‟da grupların ilk ve ikinci EEG uygulamasında görülen teta 

dalgalarının dağılımlarının karĢılaĢtırılmasıyla ortaya çıkan sonuçlar görülmektedir. 
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Tablo 9 - Ġlk ve ikinci EEG sonuçlarının gruplar arasında karĢılaĢtırılması çizelgesi 

 ilk EEG ikinci EEG 

Mann-Whitney U 180.000 130.500 

Wilcoxon W 390.000 340.000 

Z -.628 -2.448 

Asimptotik Değer (iki-uçlu) .530 .014 

Tam Değer [2*(tek-uçlu)] .602 .060 

  

Elde edilen veriler ıĢığında, deney grubunun ilk EEG çekimlerinde görülen 

teta dalgası ortalaması ile (Mdn=1) kontrol grubunun ilk EEG çekimlerinde görülen 

teta dalgası ortalaması (Mdn=.50) arasında anlamlı bir fark görülmemiĢtir  (U = 

180.00, p >.05, r = -0.10). Fakat deney grubunun ikinci EEG çekimlerinde görülen 

teta dalgası ortalaması ile (Mdn=00) kontrol grubunun ikinci EEG çekimlerinde 

görülen teta dalgası ortalaması (Mdn=00) arasında anlamlı bir farka rastlanmıĢtır     

(U = 130.50,  p < .05,  r  = -0.39).  

Elde edilen bulgulara göre, öğretim sürecinin baĢında, deney ve kontrol 

gruplarında görülen sınav kaygısı ile bağlantılı teta dalgası ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark çıkmamıĢtır. Bu durum, her iki grubun benzer teta dalgası düzeyine 

ve bir anlamda da benzer kaygı düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Ek olarak, 

elde edilen bu sonuç, SKE puanlarının karĢılaĢtırılması sonucunda elde edilen 

bulgular ile benzerlikler taĢımaktadır. Ġlk SKE puanlarının gruplar arasında 

karĢılaĢtırılarak çözümlenmesinde de deney ve kontrol gruplarının sınav kaygısı 

düzeyi arasında anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır. Öğretim süreci sonrasında ölçülen 

beyin dalgalarında görülen teta dalgaları ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında ise 

deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık yaĢanmıĢtır. Ġkinci SKE 
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puanlarından elde edilen bulgular ile benzer Ģekilde, deney grubunda görülen teta 

dalgası ortalamasında, kontrol grubundakine oranla daha büyük bir düĢüĢ yaĢandığı 

hesaplanmıĢtır. Deney grubuna araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen öğretim 

yaklaĢımının uygulanmasının, öğretim süreci baĢlangıcındaki ve sonundaki sınav 

kaygısı düzeyleri arasında fark oluĢmasına neden olduğu görülmektedir. Bu durum, 

uygulanan öğretim yaklaĢımının, sınav kaygısı düzeyi üzerinde azaltıcı bir etkiye 

sahip olduğuna iĢaret etmektedir.  

4.3.2.2. EEG sonuçlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılması  

Tablo 10‟da, ilk ve ikinci EEG uygulamasında görülen teta dalgalarının 

dağılımlarının, grupların kendi içlerinde karĢılaĢtırılmasında ortaya çıkan sonuçlar 

görülmektedir. 

Tablo 10 - Ġlk ve ikinci EEG sonuçlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılması çizelgesi 

 Deney  Kontrol  

Z -3.162 -.577 

Asimptotik. Değer (iki-uçlu) .002 .564 

Monte Carlo Kd. 

Değer (iki-uçlu) 

Değer .002 1.000 

99% Güven 

Aralığı 

AĢağı Sınır .001 1.000 

Yukarı Sınır .004 1.000 

Monte Carlo 

Değeri (tek-uçlu) 

Değer .001 .502 

99% Güven 

Aralığı 

AĢağı Sınır .000 .489 

Yukarı Sınır .002 .514 

 

Elde edilen verilere göre, deney grubunun ilk EEG çekimlerinde görülen teta 

dalgası ortalaması ile (Mdn=1) ikinci EEG çekimlerinde görülen teta dalgası 

ortalaması (Mdn=00) arasında anlamlı bir farka rastlanmıĢtır (T = 0,  p < .01,             

r = -0.50). Fakat kontrol grubunun ilk EEG çekimlerinde görülen teta dalgası 
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ortalaması ile (Mdn=.50) ikinci EEG çekimlerinde görülen teta dalgası ortalaması 

(Mdn=00) arasında ise anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır (T = 2,  p > .05, r = -0.09).  

Yukarıda sözü edilen bulgular, öğretim sürecinde araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilmiĢ bir öğretim yaklaĢımı uygulanan deney grubunun, süreç öncesi ve 

sonrasındaki sınav kaygısı düzeyinde anlamlı bir fark yaĢandığını fakat kontrol 

grubunun sınav kaygısı düzeyinde ise anlamlı bir fark yaĢanmadığını ortaya 

koymuĢtur. Teta dalgalarının sınav kaygısı ile iliĢkili olduğundan hareketle (bkz. 

Aftanas vd, 2003; Aftanas ve Pavlov, 2005; Lewis vd., 2007; Öniz, 2006; Strelets 

vd., 2007; Umryukhin vd., 2004), deney grubunun teta dalgalarında azalma 

görülmesi, sınav kaygısının azaldığı yönünde değerlendirilebilir. Bu düĢüĢün anlamlı 

bir Ģekilde sadece deney grubunda gerçekleĢmiĢ olması kayda değerdir. Ayrıca, 

kontrol grubunun ilk ve ikinci EEG çekimlerinde görülen teta dalgası oranları 

arasında anlamlı bir fark çıkmamıĢ olması, kontrol grubunun ilk ve ikinci SKE 

puanları arasında görülen farkın, öğretim süreci dıĢındaki nedenlere bağlı olarak 

gerçekleĢmiĢ olabileceğine iĢaret eder. Buna ek olarak, deney grubunun SKE 

puanlarında yaĢanan düĢüĢ de, EEG çekimlerinde elde edilen sonuçlar ile benzer bir 

sonucu gösterdiğine göre, uygulanan öğretim yaklaĢımının sınav kaygısı üzerinde bir 

etkiye sahip olduğu vargısına ulaĢılabilir.  

 4.4. Kaygı türleri arasındaki iliĢki 

Tezde yanıt aranan ilk alt araĢtırma sorusu genel kaygı, yabancı dil kaygısı ve 

sınav kaygısı arasında bir iliĢki olup olmadığıdır. Bu sorunun yanıtı için, farklı 

tarihlerde EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfında okuyan 435 C kuru öğrencisine 

Durumsal-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE), Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği 

(YDSKÖ) ve Sınav Kaygısı Envanteri (SKE) uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 
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arasındaki iliĢki, Spearman Correlation Test yapılmasıyla çözümlenmiĢtir. 

Çözümleme sonucunda elde edilen bulgular Tablo 11‟de görülmektedir. 

Tablo 11 - Kaygı türleri arasındaki bağıntı çizelgesi 

   DSKE YDSKÖ SKE 

 DSKE Bağıntı Katsayısı 1,000 .504 .651 

Kd. Değer (iki-uçlu) , .000 .000 

N 435 435 435 

YDSKÖ Bağıntı Katsayısı .504 1.000 .561 

Kd. Değer (iki-uçlu) .000 . .000 

N 435 435 435 

SKE Bağıntı Katsayısı .651 .561 1,000 

Kd. Değer (iki-uçlu) .000 .000 . 

N 435 435 435 

 

Tablo 11‟de görülen üç kaygı anketi arasındaki bağıntı özetlendiğinde Ģu sonuçlar 

elde edilmiĢtir:  

- Genel kaygı (DSKE) ile yabancı dil sınıf kaygısı (YDSKÖ) arasında anlamlı 

bir iliĢki bulunmuĢtur ( rs =.50, p (iki-uçlu) < .001).   

- Genel kaygı (DSKE) ile sınav kaygısı (SKE) arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur ( rs =.65, p (iki-uçlu) < .001). 

- Yabancı dil sınıf kaygısı (YDSKÖ) ile sınav kaygısı (SKE) arasında anlamlı 

bir iliĢki bulunmuĢtur ( rs =.56, p (iki-uçlu) < .001). 

 Elde edilen bulgular ıĢığında genel kaygı, yabancı dil kaygısı ve sınav kaygısı 

arasında olumlu bir bağıntı olduğu kabul edilebilir. Bir diğer ifade ile sonuçlar, farklı 

kaygı türlerinden birine sahip olan bireylerde, diğer kaygı türünün de görülmesinin 
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olası olduğunu ortaya koymuĢtur. Alanyazında da bu durumu destekleyen birçok 

çalıĢma vardır. Örneğin farklı çalıĢmalar, genel kaygı ile yabancı dil kaygısı arasında 

(Horwitz, 1986; MacIntyre, 1995; MacIntyre ve Gardner, 1991b; MacIntyre ve 

Gardner, 1991c; MacIntyre ve Gardner, 1994a), genel kaygı ile sınav kaygısı 

arasında (Anderson and Sauser, 1995; Bedell and Marlowe, 1995; Calvo ve Miguel-

Tobal, 1998; Spielberger and Vaag, 1995; Zeidner, 1998) ve sınav kaygısı ve yabancı 

dil kaygısı arasında (Bailey vd., 2000; MacIntyre vd., 1997; Onwuegbuzie vd., 1999) 

iliĢki olduğunu belirtmiĢtir. Bu yüzden, elde edilen bulgularun alanyazın ile uyumlu 

olduğu söylenebilir. 

Elde edilen bir diğer bulgu ise, genel kaygı ile yabancı dil kaygısı arasındaki 

bağıntının neredeyse yabancı dil sınıf kaygısı ile sınav kaygısı arasındaki bağıntı ile 

eĢdeğer olarak ortaya çıkmasıdır. Horwitz vd. (1986) yapı olarak, yabancı dil 

kaygısının sınav kaygısı ve genel kaygı ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢtir. Elde edilen 

bu bulgu da bu durumu destekler niteliktedir. Yani, genel kaygı ve sınav kaygısı 

düzeyi, yabancı dil kaygısı düzeyinin tanımlanmasında öne çıkmaktadır. Öte yandan 

Spielberger ve Vaag (1995)‟ın belirttiği sınav kaygısı, genel kaygı ve bireysel 

algılama düzeyleri iliĢkisi ile benzer olarak, genel kaygı ve sınav kaygısı arasındaki 

bağıntının düzeyinin daha yüksek olduğu da görülmüĢtür. Bu bulgu, yüksek genel 

kaygıya sınav kaygısının da eĢlik etmesi ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır. Diğer bir deyiĢle bu sonuçlara göre, yüksek kaygı düzeyi, yüksek sınav 

kaygısının da bir habercisi olarak kabul edilebileceği ortaya çıkmıĢtır. 
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4.5. Sınav kaygısı düzeyi ile cinsiyet ve yaĢ arasındaki iliĢki 

 Sınav kaygısı ile cinsiyet ve yaĢ arasındaki iliĢkinin incelenmesi için, EÜ 

YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerinin SKE puanları, cinsiyetleri 

ve yaĢları açısından karĢılaĢtırımıĢtır.  

4.5.1. Sınav kaygısı düzeyi ve cinsiyet arasındaki iliĢki  

Sınav Kaygısı Envanteri‟ni dolduran 435 öğrencinin 261 tanesi erkek (%60), 

174 tanesi ise kız (%40) öğrencidir. SKE puanları ile bu anketleri dolduran 

öğrencilerin cinsiyetleri arasında bir iliĢki olup olmadığının sınanması için yapılan 

Spearman Correlation Test sonucu Tablo 12‟de görülmektedir. 

Tablo 12 - Sınav kaygısı düzeyi ile cinsiyet arasındaki iliĢki çizelgesi 

         SKE Cinsiyet 

 SKE Bağıntı Katsayısı 1.000 .178 

Kd. Değer (iki-uçlu) . .000 

N 435 435 

Cinsiyet Bağıntı Katsayısı .178 1.000 

Kd. Değer (iki-uçlu) .000 . 

N 435 435 

 

Yapılan çözümleme sonucunda, sınav kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

iliĢki olduğu görülmüĢtür (rs = .178, p (iki-uçlu) < .001). Bu durum, sınav kaygısı 

düzeyinin hem kız hem erkek öğrencilerde görülebildiğini ortaya koymuĢtur. Ek 

olarak, erkek ve kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri arasındaki farkın 

incelenmesi için yapılan Mann-Whitney U Test bulguları da Tablo 13‟de 

sunulmuĢtur. 
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Tablo 13 - Erkek ve kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri arasındaki fark çizelgesi 

 SKE puanları 

Mann-Whitney U 17943.500 

Wilcoxon W 52134.500 

Z -3.710 

Asimptotik Değer (iki-uçlu) .000 

Tam Değer [2*(tek-uçlu)] .000 

 

Elde edilen bulgular, erkek ve kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuĢtur (U=17943.5, p < .001, r = .17). 

Ayrıca, kız öğrencilerin sınav kaygısı puanlarının (Mdn=39.00, SD=11.37), erkek 

öğrencilerin sınav kaygısı puanlarına göre (Mdn=36.00, SD=11.84) daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlar, alanyazında bildirilen bulgular ile uyumludur (bkz. 

Aysan vd.,2001; Altermatt ve Kim, 2004; Rimoldi vd., 2002; Stöber, 2004). Her ne 

kadar kız öğrencilerin daha yüksek sınav kaygısına sahip olmaları, 

sosyalleĢmelerindeki veya algılamalarındaki farklara atfedilse de (akt. Peleg-Popko 

vd., 2003), tezdeki bu farkın kız ve erkek öğrenciler arasındaki tutum farkından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bu araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği EÜ YDYO TĠB 

Ġngilizce hazırlık sınıfı, bir yıllık zorunlu hazırlık eğitimi vermektedir ve devamsızlık 

sıkı takip edilmektedir. Ġngilizce hazırlık sınıfındaki birçok erkek öğrenci sadece bu 

zorunluluktan dolayı öğrenimlerine devam etmekte ve bu durumdan rahatsızlık 

duyduklarını sık sık belirtmektedirler. Fakat kız öğrencilerin, çoğunlukla, hazırlık 

sınıfına karĢı olumlu tutum içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. Ayrıca çalıĢma 

grubundaki kız öğrencilerin ilk dönem EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfındaki 

dilbilgisi sınavlarından aldıkları puanları ortalamasının (Mdn= 75.500), erkek 

öğrencilerin ortalamasından (Mdn= 68.50) yüksek olduğu görülmüĢtür. Alanyazında 
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da sınav kaygısı ve mükemmeliyetçilik arasında iliĢki olduğunu ortaya koyan 

çalıĢmalar vardır (Erkan, 1991; Horwitz, 2010; Gregersen ve Horwitz, 2002; Horwitz 

vd., 1986). Ayrıca, sınav kaygısı ve cinsiyet arasındaki iliĢki düĢük bir düzeyde 

gerçekleĢmiĢtir. Bu yüzden yüksek sınav kaygısının tutum ile iliĢkili iliĢkili olduğu 

kabul edilebilir.  

4.5.2. Sınav kaygısı düzeyi ve yaĢ arasındaki iliĢki 

Sınav kaygısı ile yaĢ arasındaki iliĢkinin incelenmesi için, EÜ YDYO TĠB 

Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerinin SKE puanları ile yaĢları Spearman 

Correlation Test yapılarak karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuç Tablo 14‟de verilmiĢtir.  

Tablo 14 - Sınav kaygısı ve yaĢ arasındaki iliĢki çizelgesi 

   SKE YaĢ 

 SKE Bağıntı Katsayısı 1.000 .163 

Kd. Değer (iki-uçlu) . .001 

N 435 435 

YaĢ Bağıntı Katsayısı .163 1.000 

Kd. Değer (iki-uçlu) .001 . 

N 435 435 

 

Yapılan istatistiksel çözümleme sonucunda, sınav kaygısı ile yaĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (rs = .163, p (iki-uçlu) < .01). Bulgular, Bailey 

vd. (2000), Brown (2000) ve Ashworth (2002) tarafından da ortaya konulduğu gibi, 

yaĢın artması ile sınav kaygısı düzeyi arasında olumlu bir bağıntı olduğunu iĢaret 

etmektedir. Öte yandan, cinsiyet ve sınav kaygısı arasındaki iliĢkide olduğu gibi, yaĢ 

ve cinsiyet arasındaki iliĢkide de düĢük bir düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, SKE 

uygulanan öğrencilerin yaĢlarının sadece 17 ile 21 arasında (Mdn=19.00) değiĢen 

öğrencilerden oluĢması ile açıklanabilir.  
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YaĢ gruplarındaki sınav kaygısı puanları farkının anlamlılığının ölçülmesi 

için yapılan tek yön varyans analizi (ANOVA) çizelgesi Tablo 15‟de, yaĢ gruplarının 

yüzdelik dağılımları ise Tablo 16‟da verilmiĢtir.  

Tablo 15 - YaĢ grupları ile sınav kaygısı düzeyi arasındaki iliĢkiye yönelik ANOVA 

çizelgesi 

 

Karelerin 

Toplamı df 

Karelerin 

Ortalaması F Değer 

Gruplar arasında 1725,498 4 431,374 3,514 .008 

Gruplar içinde 52790,824 430 122,769   

Toplam 54516,322 434      

 

 

Tablo 16 - Öğrencilerin yaĢlarına göre yüzdelik dağılımları çizelgesi 

 

  sıklık yüzde 

toplanmış 

yüzde 

ortalama standart 

Sapma 

 17 8 1,8 1,8 37.3750 5.15302 

  18 156 35,9 37,7 36.4231 10.45793 

  19 152 34,9 72,6 40.0329 10.53120 

  20 95 21,8 94,5 40.3474 13.16569 

  21 24 5,5 100,0 42.7500 10.65772 

  Toplam 435 100,0     

 

Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda, yaĢ grupları arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu ortaya çıkmıĢtır [F (4, 430) = 3.514, p = .008]. Ayrıca, öğrencilerin 

yaĢları ve SKE puanlarının ortalamaları incelendiğinde, daha ileri yaĢlarda olan 

öğrencilerde daha yüksek sınav kaygısına rastlanmıĢtır. Bunun nedeni, daha ileri 

yaĢlardaki öğrencilerin özgörümlerinin daha genç yaĢtaki öğrencilere göre daha 

kalıcı olarak ĢekillenmiĢ olması ve sınavları, özgörümlerine karĢı daha ciddi bir 

tehdit olarak algılamaları olabilir. Bununla birlikte ilerleyen yaĢ ile birlikte 

baĢarısızlık korkusu da, sınav kaygısı ve yaĢ arasındaki iliĢkinin nedeni sayılabilir.  



 
 

5. DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ 

Yabancı dil olarak Ġngilizce öğreniminde sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi incelemeye ve bu iliĢkiye yönelik bir öğretim yaklaĢımı ortaya 

koyup sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi üzerindeki etkilerini sınamayı amaçlayan bu 

tez, araĢtırma soruları ile ilgili olarak aĢağıdaki yanıtlara ulaĢmıĢtır. 

1-) Yabancı dil olarak Ġngilizce öğreniminde, sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi 

arasında bir iliĢki var mıdır? 

EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerinin SKE ve EÜ 

YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfında uygulanan dilbilgisi sınavlarından aldıkları 

puanları, sınav kaygısının baĢarı düzeyi ile olan iliĢkisinin betimlenmesi için 

karĢılaĢtırılmıĢ ve aralarında anlamlı ve bakıĢımsız bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 

Alanyazında da bu durumu destekler nitelikte pek çok çalıĢmaya rastlamak 

mümkündür (bkz. Horwitz, 2010; Öner, 1990; Spielberger, 1980; Zeidner, 1998).  

Sınav kaygısının, yabancı dil öğrenimindeki baĢarı düzeyi ile bakıĢımsız bir 

iliĢkiye sahip olması önemlidir. BaĢarı düzeyi üzerinde görülen olumsuz etkiler, 

baĢarısızlık tecrübelerinin genellenerek kaçınma ve geciktirme davranıĢlarının ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir (Carver, 1996; Carver ve Scheier, 1986, 1990; 

Covington, 1992,1998; Covington ve Teel, 1996). Bu nedenle, tezde ortaya konmuĢ 

ve alanyazınla da desteklenmiĢ sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi iliĢkisi, yabancı dil 

öğretmenlerinin güdülenme ve olumlu tutum geliĢtirmeye yönelik yaklaĢımlarının 

önemini vurgulamaktadır. Böyle yaklaĢımların, sınav kaygısının baĢarı düzeyi 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağı kabul edilebilir.  
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2-) Uygulanan öğretim yaklaĢımı, deney ve kontrol grubunun Ġngilizce baĢarı 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark yaratmıĢ mıdır? 

 Deney ve kontrol grubunun Ġngilizce dilbilgisi düzeylerinin öğretim süreci 

öncesinde ve sonrasında ölçülmesi için bir dilbilgisi testi hazırlanmıĢ ve test ön-test 

ve son-test olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca verilerin çeĢitlendirilmesi için testte üç farklı 

tip soruya yer verilmiĢ ve grupların doğru yanıt ortalamaları da sorulara göre 

incelenmiĢtir. Öğretim sürecinin baĢında uygulanan ön-test sonucunda, deney ve 

kontrol gruplarının benzer bilgi düzeyine sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Ek olarak, 

grupların ön-test‟teki farklı soru tiplerine verdikleri doğru yanıtların ortalaması 

arasında da anlamlı bir fark görülmemiĢtir. Öte yandan, deney ve kontrol grubunun 

son-test ortalamaları arasında anlamlı ve yüksek bir fark görülmüĢtür. Ayrıca deney 

ve kontrol grubunun son-test puanlarının gruplar içinde karĢılaĢtırılmasında da hem 

deney hem de kontrol grubunun ön-test ve son-test puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu fakat deney grubunda görülen farkın daha yüksek 

olduğu hesaplanmıĢtır. Ek olarak, gruplar arasında son-test‟te bulunan farklı tipteki 

sorulara verilen doğru cevap ortalamasında anlamlı bir fark bulunmuĢ, deney 

grubunun her üç tip soru tipine verdikleri doğru cevap ortalamasının daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür.  

Elde edilen bu bulgular ıĢığında, öğretim sürecinin her iki grup için de 

baĢarılı geçmiĢ olmasına karĢılık deney grubunun daha yüksek baĢarı elde etmiĢ 

olmasında, değiĢken olarak uygulanan öğretim yaklaĢımını içeren öğretim sürecinin 

olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu bulgular sayesinde, uygulanan öğretim 

yaklaĢımının kodlama, iliĢkilendirme ve yeniden yapılandırma süreçlerine ve çalıĢan 

bellek kapasitesinin daha verimli kullanılmasına olumlu etkilerinin olduğu 
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görülmüĢtür. Bu etkiler sayesinde deney grubunun baĢarı düzeyinde kayda değer bir 

artıĢ yaĢanmıĢtır. 

3-) Uygulanan öğretim yaklaĢımı, deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark yaratmıĢ mıdır? 

 Deney ve kontrol gruplarının sınav kaygısı düzeyleri, SKE uygulaması ve 

EEG cihazı ile uygulama sırasındaki beyin aktivitesinin kaydedilmesi ile 

ölçülmüĢtür. Deney ve kontrol gruplarının ilk sınav kaygısı puanları ve ilk EEG 

çekimlerinde görülen teta dalgaları dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farka rastlanmamıĢtır. Bu yüzden, deney ve kontrol gruplarının öğretim süreci 

öncesinde benzer sınav kaygısı düzeylerinde oldukları kabul edilmiĢtir. Öte yandan, 

grupların ikinci SKE puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark görülmüĢtür. Ek olarak, ikinci EEG çekimlerinde elde edilen teta verileri 

arasında da anlamlı bir fark ortaya çıkmıĢtır. Grupların ilk ve ikinci sınav kaygısı 

puanları ve EEG verilerinin gruplar içinde karĢılaĢtırılmasında ise hem deney 

grubunun hem de kontrol grubunun ilk ve ikinci SKE puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark çıkmıĢtır. Öte yandan, deney grubunun ilk ve ikinci EEG 

verilerindeki teta dalgası dağılımı arasında anlamlı bir farka rastlanmıĢken, kontrol 

grubunda anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır. 

 Ġlk ve ikinci EEG çekim sonuçları arasında görülen teta dalgası farkının 

sadece deney grubunda gerçekleĢmiĢ olması ve deney grubunun ilk ve ikinci sınav 

kaygısı puanları ve EEG çekimlerindeki teta dalgaları arasındaki farkın daha büyük 

olması önemlidir. Sadece deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımında sınav 

kaygısının azaltılmasına yönelik etkinliklere yer verilmiĢ olması, öğretim sürecinde 

deney grubunun anket ve EEG çekimleri ile ölçülen sınav kaygısı düzeyinde bir 
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azalma yaĢanmasını sağlamıĢtır. Bu yüzden, sınav kaygısı düzeyinde yaĢanan 

düĢüĢün, deney grubuna uygulanan öğretim yaklaĢımının sonucunda ortaya çıktığı 

kabul edibilmiĢtir.  

4-) Genel kaygı, yabancı dil kaygısı ve sınav kaygısı arasında bir iliĢki var 

mıdır? 

 Elde edilen DSKÖ, YDSKÖ ve SKE verilerinin çözümlenmesi ile genel 

kaygı, yabancı dil kaygısı ve sınav kaygısı arasında anlamlı ve önemli bir iliĢki 

olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlar genel kaygı ve sınav kaygısı (bkz. Anderson ve 

Sauser, 1995; Bedell ve Marlowe, 1995; Spielberger ve Vaag, 1995) ve yabancı dil 

kaygısı ile sınav kaygısı (bkz. Aida, 1994; Dalkılıç, 2001) üzerine elde edilen 

sonuçlar ile benzerlik taĢımaktadır. Benzer Ģekilde görülen sonuçlar yabancı dil 

kaygısı ile genel kaygı arasındaki çalıĢmalar ile de (bkz. MacIntyre ve Gardner, 

1991b; Calvo ve Miguel-Tobal, 1998; MacIntyre, 1995) uyumludur. Ayrıca, genel 

kaygı ile sınav kaygısı arasında nispeten daha yüksek bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 

Bir baĢka deyiĢle kaygı türleri arasında önemli bir iliĢki olduğu ve yüksek sınav 

kaygısına sahip olan bireylerin, genel kaygı düzeyinin de yüksek olmasının 

beklenebileceği ortaya çıkmıĢtır.  

 Kaygı türleri arasında kayda değer bir iliĢkinin olması, yabancı dil 

öğretiminde baĢarı düzeyi ile sadece sınav kaygısı veya yabancı dil kaygısı arasında 

bir etkileĢim olmadığını, yabancı dil sınıflarındaki öğrencilerin genel kaygı 

düzeylerinin de baĢarı düzeyi üzerinde önemli etkisi olabileceğini ortaya koymuĢtur. 

Öğrencilerin kendileri ile ilgili olumsuz düĢüncelere sahip olmaları veya baĢarısızlık 

korkusu, kaçınma veya geciktirme davranıĢlarına neden olmakta ve baĢarı düzeyini 

etkilemektedir. Elde edilen bulgulardan hareketle, yabancı dil öğretiminde yabancı 
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dil kaygısı veya sınav kaygısı ayrımı yapılması yerine, genel kaygı durumuna ve 

öğrencilerin olumlu tutum geliĢtirmesine yönelik etkinliklere yer verilmesi, baĢarı 

düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunabilir. Yabancı dil sınıflarında, öğrencilerin 

kendilerini rahat hissedebilecekleri ve özgörümleri üzerinde olumlu etkileri 

olabilecek öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi, genel kaygı düzeyinde düĢüĢe, 

baĢarı da ise artıĢa neden olabilir. Tezde deney grubuna uygulanan ve bu biçimdeki 

etkinlere yer veren öğretim yaklaĢımının, kaygı ve baĢarı arasındaki iliĢkiye olumlu 

etkileri olduğu görülmüĢtür. 

5-) Sınav kaygısı ile cinsiyet arasında bir iliĢki var mıdır? 

 EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerinin SKE puanları, 

cinsiyetlerine göre gruplandırılarak karĢılaĢtırılmıĢ ve sınav kaygısı ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

yüksek sınav kaygısı puanlarına sahip oldukları görülmüĢtür. Alanyazında farklı 

açıklamalar olsa da (bkz. 2.3.3.2. Bölüm), araĢtırmanın yapıldığı bu bağlamda kız 

öğrencilerin daha yüksek sınav kaygısı düzeyine sahip olmalarının yabancı dil 

öğrenimine karĢı olan tutumları ile iliĢkili olduğu kabul edilebilir. Kız öğrencilerin 

EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfına karĢı sergiledikleri tutumun erkek 

öğrencilerinkinden farklı ve daha olumlu olduğu öğretim yılı boyunca gözlenmiĢtir. 

Ayrıca, çalıĢma grubundaki kız öğrencilerin, EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık 

sınıfındaki dilbilgisi sınavlarından aldıkları puanların ortalamasının erkek öğrencilere 

göre daha yüksek olduğu hesaplanmıĢtır. Bu tutum farkı, kız öğrencilerde görülen 

daha yüksek sınav kaygısının mükemmeliyetçilik ile de iliĢkili olduğuna da iĢaret 

ediyor olarak değerlendirilebilir. Tüm bunlara rağmen tezde, sınav kaygısı ve 

cinsiyet arasındaki iliĢkinin düĢük düzeylerde gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Bu nedenle 



99 
 

daha önce de belirtildiği gibi, yabancı dil öğretiminde tutumun, cinsiyete göre daha 

büyük etkisi olduğu kabul edilmiĢtir.  

Bu sonuçlar, sınav kaygısının baĢarı ile olan iliĢkisinde olumlu tutum 

geliĢtirmenin önemini ortaya koymuĢtur. Yabancı dil derslerinde, öğrencilerde 

yabancı dil derslerine karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerine yardımcı olacak öğretim 

etkinliklerine yer verilmelidir. Bu etkinlikler, öğrenci öğretmen etkileĢimini içerdiği 

kadar öğrenciler arası etkileĢimi de desteklemelidir. Tezde deney grubuna uygulanan 

öğretim yaklaĢımında bu tipte etkinliklere yer verilmiĢ olmasının baĢarı düzeyinin 

artmasına ve sınav kaygısının azalmasına katkıda bulunduğu görülmüĢtür. 

6-) Sınav kaygısı ile yaĢ arasında bir iliĢki var mıdır?  

Tezde EÜ YDYO TĠB Ġngilizce hazırlık sınıfı C kuru öğrencilerinin SKE 

puanları ile yaĢları karĢılaĢtırılmıĢ ve Bailey vd. (2000), Brown (2000) ve Ashworth 

(2002) tarafından da ortaya konulduğu gibi yaĢ ile sınav kaygısı düzeyi arasında 

olumlu bir bağıntı olduğu ortaya çıkmıĢtır. YaĢ grupları arasında da SKE puanları 

açısından anlamlı bir farka rastlanmıĢ olması, yabancı dil öğretiminde yaĢın 

artmasının, sınav kaygısı düzeyine etkisi olduğuna iĢaret etmiĢtir.  

Ġleri yaĢlardaki öğrencilerde kaygının ortaya çıkmasına, anadilinde 

yapılandırılmıĢ anlamın kaybolması tehdidi neden olmaktadır (Lazarus, 1991). Bu 

durum yabancı dil öğreniminde olumsuz tutum geliĢtirilmesine ve sınavların 

özgörüme ve baĢarıya karĢı bir tehdit olarak algılanmasına neden olabilmektedir. Ek 

olarak, anadili kullanımının göz ardı edildiği yabancı dil öğretimi bağlamlarında 

yeterince derin kodlama yapılamadığı için bu tehdit hissinin arttığı ve baĢarı 

düzeyinde düĢüĢ yaĢandığı kabul edilebilir. Bu yüzden yabancı dil öğretimi 
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sürecinde, özellikle ileri yaĢlardaki öğrencilere, anadili ile hedef dil arasında 

bağlantılar kurulmasının ve çalıĢma becerilerinin öğretilmesi, kaygı düzeyinin 

azalmasını ve baĢarı düzeyinin artmasını sağlayabilir. Ek olarak sınav kaygısının 

kontrol altında tutulabilmesi ve sınav sırasında dikkatin daha iyi odaklanabilmesi için 

bazı duyuĢsal stratejilerin öğretilmesi de faydalı olabilir. Deney grubunun sınav 

kaygısı düzeyinde düĢüĢ ve baĢarı düzeyinde artıĢ yaĢanmıĢ olması, uygulanan 

öğretim yaklaĢımında yer verilmiĢ etkinliklerin yabancı dil öğretimine olumlu 

etkilere sahip olduğunu ortaya koymuĢtur. 

  Belirli düzeyde kaygının olumlu etkilerine rağmen (Cüceloğlu, 2007), 

yüksek düzeylerde yaĢanmasının öğrenme üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

bilinmektedir (Culler ve Holahan, 1980; Horwitz, 2010; Krashen, 2002; Levine, 

2008; Sarason ve Gordon, 1955; Spielberger, 1972a,b,c; Spielberger ve Vagg, 1995). 

Anadili olarak Türkçe konuĢan öğrenciler ile gerçekleĢtirilen bu tez, yabancı dil 

olarak Ġngilizce öğreniminde yüksek sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi arasındaki 

iliĢkiyi incelemek ve bu iliĢkiye yönelik bir öğretim yaklaĢımı geliĢtirmeyi ve 

sınamayı amaçlamıĢtır. Elde edilen bulgular, tezin sonucunda bu amaca ulaĢıldığını 

göstermiĢtir. Bu yüzden “uygulanan öğretim yaklaşımı sınav kaygısı ve başarı 

düzeyine etki eden bir değişken olarak kabul edilebilir” vargısına ulaĢmak 

mümkündür.  

 Tezin sonucunda ortaya konan bulgular, tezde uygulanan öğretim 

yaklaĢımının, yabancı dil öğreniminde sınav kaygısının olumsuz etkilerinin 

azaltılması ve baĢarının arttırılmasına yönelik yeni öğrenim ve öğretim süreçlerine 

kaynak oluĢturabileceğini ortaya koymuĢtur. Uygulanan öğretim yaklaĢımında yer 

verilen etkinlikler, özellikle dilbilgisi öğretiminde öğrencilerin daha verimli öğrenme 
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süreçleri yaĢamalarının sağlanabileceğini ortaya koymuĢtur. Bu sayede, Ġngilizce 

öğretiminde hem baĢarı düzeyinin arttırılmasına hem de sınav kaygısı düzeyinin 

azaltılmasına katkı sağlanabilecektir.  

Tezde elde edilmiĢ bulgular, ileriki yabancı dil öğretimi ve sınav kaygısı 

çalıĢmalarına yol gösterebilecektir. Örneğin sınırlılıklar nedeniyle tezde öğrenmenin 

kalıcılığı ölçülmemiĢ, uygulanan öğretim yaklaĢımının sadece öğrenmeye olan 

etkileri ortaya konmuĢtur. Tezde ortaya konan öğretim yaklaĢımı kullanılarak 

öğrenmenin kalıcılığının ölçülmesine dayalı bir baĢka çalıĢma yürütülebilir.  

Ġleriki çalıĢmalarda incelenebilecek bir diğer konu da uygulanan öğretim 

yaklaĢımında yer verilen etkinlikler olabilir. Yer verilen etkinlikler hem baĢarı 

düzeyinin arttırılmasına hem de sınav kaygısı düzeyinin azaltılmasına yönelik olarak 

tasarlanmıĢ, bu yüzden de hangi etkinliğin baĢarı düzeyine veya ne kadar etki ettiği 

ölçülmemiĢtir. Tezde uygulanan öğretim yaklaĢımı kapsamında yer verilmiĢ 

etkinliklerin baĢarı düzeyine olan etkileri bir baĢka çalıĢmada ayrı ayrı incelenebilir.  

Bir diğer çalıĢma da yabancı dil öğreniminde tutum ve sınav kaygısı 

arasındaki iliĢki üzerine yürütülebilir. Tezde, cinsiyet ve sınav kaygısı arasındaki 

iliĢkide öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karĢı olan tutumları ölçülmemiĢtir. Bu 

yüzden olumlu tutum, cinsiyet ve sınav kaygısının yabancı dil öğrenimindeki 

etkileĢiminin bir baĢka çalıĢmada incelenmesi, sınav kaygısı ile cinsiyet arasındaki 

iliĢkinin farklı bir açıdan ele alınmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca yaĢ grupları 

dağılımının daha geniĢ olduğu bir baĢka çalıĢma grubu kurularak sınav kaygısı, yaĢ 

ve tutum arasındaki iliĢki daha detaylı ortaya konabilir.  
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Özet 

 Anadili olarak Türkçe konuĢan üniversite öğrencileri ile gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢma, Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde sınav kaygısı ve baĢarı düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi incelemeyi ve bir öğretim yaklaĢımı geliĢtirerek bu öğretim 

yaklaĢımının öğrencilerde yarattığı davranıĢ değiĢikliklerini sınamayı amaçlamıĢtır. 

 AraĢtırma 2009-2010 öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde Erciyes 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Ġngilizce Bölümü (EÜ YDYO TĠB) 

Ġngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri ile dört aylık bir süre içinde gerçekleĢmiĢtir. 

ÇalıĢmada, deney ve kontrol gruplu ön-test ve son-test deney deseni kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma grubunun Ġngilizce baĢarı düzeyinin ölçülmesi için dilbilgisi testlerinden ve 

kaygı düzeylerinin ölçülmesi için ise anketler ve EEG çekimlerinden yararlanılmıĢtır. 

Öğretimi yapılmak üzere sekiz orta-üst düzey Ġngilizce dilbilgisi konusu seçilmiĢ ve 

uygulanarak sınanmak üzere bir öğretim yaklaĢımı geliĢtirilmiĢtir.  

 ÇalıĢma grubu, C kurundaki 435 öğrenciye genel kaygı ve yabancı dil kaygısı 

düzeylerini ölçmek için anketler uygulanması ve en yüksek genel kaygı puanını alan 

20 erkek-20 kız öğrenci ile görüĢülerek çalıĢmada gönüllü olmaları ile 

oluĢturulmuĢtur. Daha sonra da çalıĢma grubu öğrencilerinin, Erciyes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi EEG-EMG Laboratuarında sınav kaygısı anketi ve EEG 

çekimleri ile sınav kaygısı düzeyleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢma grubunu oluĢturan 40 

öğrenci, ÖSS puanları, alanları ve kazandıkları bölümleri, EÜ YDYO TĠB Ġngilizce 

hazırlık sınıfında ilk dönem yapılan Ġngilizce dilbilgisi sınav sonuçları, yaĢları ve 

uygulanan genel kaygı, yabancı dil kaygısı ve sınav kaygısı puanlarına göre denk 

deney ve kontrol gruplarına ayrılmıĢlardır. Gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı 

hesaplanmıĢtır.  
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 Uygulama aĢamasında, adı geçen bölüm öğrencilerinin EÜ YDYO TĠB 

Ġngilizce hazırlık sınıfında uygulanan dilbilgisi sınavlarından aldıkları puanlar 

saptanmıĢ, ardından öğretim süreci öncesinde deney ve kontrol grubunun Ġngilizce 

baĢarı düzeyleri, uygulanan ön-test ile ölçülmüĢtür. Ön-test sonucunda deney ve 

kontrol gruplarının ortalamaları arasında fark olmadığı görülmüĢtür. Bu 

uygulamadan sonra öğretim sürecine geçilmiĢ, kontrol grubuna normal, deney 

grubuna ise araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ bir öğretim yaklaĢımı kullanarak 

öğretim yapılmıĢtır. Öğretim süreci sonunda deney ve kontrol grubunun baĢarı 

düzeyleri ve sınav kaygısı düzeyleri yeniden ölçülmüĢtür. 

 AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, sınav kaygısı ile baĢarı düzeyi 

arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu ve uygulanan öğretim yaklaĢımının, deney 

grubunun baĢarı düzeyinde artıĢa, sınav kaygısı düzeyinde ise düĢüĢe neden 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu yüzden, deney grubuna uygulanan öğretim 

yaklaĢımının, sınav kaygısı düzeyini azaltıcı ve baĢarı düzeyini ise arttırıcı olumlu 

davranıĢ değiĢikliklerini sağlayıcı bir değiĢken olarak kabul edilebileceği ortaya 

konmuĢtur. Ayrıca sınav kaygısının, genel kaygı ve yabancı dil kaygısı arasında ve 

cinsiyet ve yaĢ ile sınav kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki olduğu da ortaya çıkmıĢtır. 

Elde edilen bulgular değerlendirme bölümünde yorumlanmıĢtır. 

Tezde elde edilen bulguların, yabancı dil öğretiminde sınav kaygısının 

etkilerinin azaltılması ve baĢarı düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunabileceği 

düĢünülmektedir.  
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  Abstract 

 The study has two goals. The first one is to analyze the relationship between 

test anxiety and level of success in EFL. The second one is to create an instructional 

approach and to test if the approach causes any differences in students‟ learning 

behaviors. 

 The research was performed with students of Erciyes University, School of 

Foreign Languages, Department of Basic English, English prep. class during Fall and 

Spring term of 2009-2010 in 4 months. A pre/post-test experimental design was 

used. Grammar tests served as to test the level of success in learning English and 

psychological questionnaires and EEG were used to record the anxiety levels of the 

students. 8 upper-intermediate English grammar topics were selected to be taught in 

the instruction process as well as a new instructional approach was created to be 

applied and tested.  

 Questionnaires to test general and foreign language anxiety were 

administered to the 435 students of C and 20 male-20 female students, who had 

scored highest in general anxiety questionnaire, volunteered to participate in the 

research. Later, test anxiety levels of the study group were recorded at EEG-EMG 

Laboratories of Medical Faculty, Erciyes University by administering a test anxiety 

questionnaire during EEG process. The 40 students were grouped into the 

experiment and control groups considering their scores from the psychological 

questionnaires, university entrance exam (OSS) and from the grammar tests they had 

received at Erciyes University then. Their departments, age, fields of university 

entrance exam were also taken into consideration. The difference between the groups 

was found out to be insignificant after the separation. 
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 After the separation of the groups, students‟ scores from the monthly 

grammar exams held at the prep. class were obtained and a pre-test of grammar 

subjects to be taught were administered to the groups. No difference between the 

levels of knowledge on the topics to be taught was seen. Then, instruction procedure 

started and the proposed instructional approach was experimented on the experiment 

group while control group received normal instructional approach containing the 

topics mentioned above. At the end of the process, test anxiety levels and the levels 

of success were measured again.  

 The results of the study reveal that there is a significant negative relationship 

between test anxiety and the level of success and the proposed instructional approach 

was effective against both reducing the negative effects of test anxiety and increasing 

performance and success. The results obtained suggest that the proposed instructional 

approach can be considered as a variable to cause positive changes in the learning 

behaviors of experiment group students. Other results show that there is a significant 

relationship among levels of general anxiety, foreign language anxiety and test 

anxiety as well as gender and age with test anxiety. Comments were made on the 

results obtained at the conclusion chapter.  

 The results obtained in this study can promote increasing the level of success 

while decreasing the effects of test anxiety in EFL contexts.   
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Ek-1 Durumsal-Sürekli Kaygı Envanteri (Durumsal Kaygı) 

Yönerge: AĢağıda kiĢilerin kendilerine ait duyguları anlatmada kullandıkları bir 

takım  ifadeler verilmiĢtir. Her ifadeyi okuyunuz, sonra da ġU ANDA nasıl 

hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki seçeneklerden uygun olanı seçerek belirtiniz. 

Doğru ya da yanlıĢ cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman 

sarfetmeksizin ġU ANDA nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı iĢaretleyiniz. Lütfen 

cevaplamadığınız madde bırakmayınız. 

1. Hiç    2. Biraz    3. Çok    4. Tamamiyle 

1-) ġu anda sakinim.  

2-) Kendimi emniyette hissediyorum. 

3-) ġu anda sinirlerim gergin.  

4-) PiĢmanlık duygusu içindeyim. 

5-) ġu anda huzur içindeyim.  

6-) ġu anda hiç keyfim yok.  

7-) BaĢıma geleceklerden endiĢe ediyorum.  

8-) Kendimi dinlenmiĢ hissediyorum.  

9-) ġu anda kaygılıyım.  

10-) Kendimi rahat hissediyorum.  

11-) Kendime güvenim var.  

12-) ġu anda asabım bozuk.  

13-) Çok sinirliyim.  

14-) Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum.  

15-) Kendimi rahatlamıĢ hissediyorum.  

16-) ġu anda halimden memnunum.  

17-) ġu anda endiĢeliyim.  

18-) Heyecandan kendimi ĢaĢkına dönmüĢ hissediyorum.  

19-) ġu anda sevinçliyim.  

20-) ġu anda keyfim yerinde. 
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Ek-1 Durumsal-Sürekli Kaygı Envanteri (Sürekli Kaygı) 

Yönerge: AĢağıda kiĢilerin kendilerine ait duyguları anlatmada kullandıkları bir 

takım  ifadeler verilmiĢtir. Her ifadeyi okuyunuz, sonra da GENEL OLARAK nasıl 

hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki seçeneklerden uygun olanı seçerek belirtiniz. 

Doğru ya da yanlıĢ cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman 

sarfetmeksizin GENEL OLARAK nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı iĢaretleyiniz. 

Lütfen cevaplamadığınız madde bırakmayınız. 

1. Hemen hiçbir zaman     2. Bazen     3. Çok zaman     4.Hemen her zaman 

21-) Genellikle keyfim yerindedir.  

22-) Genellikle çabuk yorulurum.  

23-) Genellikle kolay ağlarım.  

24-) BaĢkaları kadar mutlu olmak isterim.  

25-) Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım.  

26-) Kendimi dinlenmiĢ hissederim.  

27-) Genellikle sakin, kendime hakim ve soğukkanlıyım.  

28-) Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini hissederim. 

29-) Önemsiz Ģeyler hakkında endileĢenirim.  

30-) Genellikle mutluyum.  

31-) HerĢeyi ciddiye alır ve etkilenirim.  

32-) Genellikle kendime güvenim yoktur.  

33-) Genellikle kendimi emniyette hissederim.  

34-) Sıkıntılı ve güç durumlarla karĢılaĢmaktan kaçınırım.  

35-) Genellikle kendimi hüzünlü hissederim.  

36-) Genellikle hayatımdan memnunum.  

37-) Olur olmaz düĢünceler beni rahatsız eder.  

38-) Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç unutmam.  

39-) Aklı baĢında ve kararlı bir insanım.  

40-) Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin eder.  
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Ek-2 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği 

Yönerge: AĢağıda Ġngilizce derslerinde hissettiklerini tanımlamak için kullandıkları 

bir dizi ifade sıralanmıĢtır. Bunların her birini okuyunuz ve ĠNGĠLĠZCE 

DERSLERĠNDE GENEL OLARAK nasıl hissettiğinizi anlatan ifadenin sağ 

tarafında bulunan seçeneklerden size uygun olanını seçiniz. Burada doğru ya da 

yanlıĢ yoktur. Ġfadelerin hiçbiri üzerinde fazla zaman harcamadan ĠNGĠLĠZCE 

DERSLERĠNDE GENEL OLARAK nasıl hissettiğinizi gösteren yanıtı iĢaretleyiniz. 

Lütfen cevaplamadığınız madde bırakmayınız. 

1. Hiçbir zaman  2. Nadiren 4. Sıklıkla 5. Her zaman 

1-) Ġngilizce derslerinde konuĢurken kendimden emin olamıyorum. 

2-) Ġngilizce derslerinde hata yapmaktan korkuyorum. 

3-) Ġngilizce derslerinde sıranın bana geldiğini bildiğim zaman heyecandan 

ölüyorum. 

4-) Ġngilizce derslerinde öğretmenin ne söylediğini anlamamak beni korkutuyor. 

5-) Haftada daha fazla Ġngilizce ders saatimin olmasını isterdim. 

6-) Ġngilizce dersi sırasında kendimi dersle hiç de ilgisi olmayan baĢka Ģeyleri 

düĢünürken buluyorum. 

7-) Diğer öğrencilerin Ġngilizce dersinde benden daha iyi olduklarını düĢünüyorum. 

8-) Ġngilizce derslerinin sınavlarında kendimi endiĢeli hissediyorum. 

9-) Ġngilizce derslerinde hazırlıksız konuĢmak zorunda kaldığımda paniğe 

kapılıyorum. 

10-) Ġngilizce derslerinde baĢarısız olmak beni endiĢelendiriyor. 

11-) Yabancı dil derslerinde bazılarının niye endiĢe duyduklarını anlayabiliyorum. 

12-) Ġngilizce derslerinde bazen öyle heyecanlanıyorum ki bildiğim Ģeyleri bile 

unutuyorum. 

13-) Ġngilizce derslerinde sorulan sorulara gönüllü olarak cevap vermekten 

sıkılıyorum. 

14-) Ġngilizceyi ana dili Ġngilizce olan insanlar ile konuĢmak beni heyecanlandırıyor. 

15-) Öğretmenin hangi hataları düzelttiğini anlamamak beni heyecanlandırıyor. 

16-) Ġngilizce derslerinde önceden çok iyi hazırlanmıĢ olsam bile derste 

heyecanlanıyorum. 

17-) Ġngilizce derslerine girmek istemiyorum. 

18-) Ġngilizce derslerinde konuĢtuğum zaman kendime güvenmiyorum. 

19-) Ġngilizce öğretmenim yaptığım her hatayı düzeltmeye çalıĢıyor. 

20-) Ġngilizce dersinde sıra bana geldiği zaman kalbimin hızlı hızlı attığını 

hissediyorum. 

21-) Ġngilizce sınavlarına ne kadar çok çalıĢırsam kafam o kadar çok karıĢıyor. 
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22-) Kendimi Ġngilizce derslerine çok iyi hazırlanıp gitmek zorunda hissediyorum. 

23-) Her zaman diğer öğrencilerin benden daha iyi Ġngilizce konuĢtuklarını 

hissediyorum. 

24-) Diğer öğrencilerin önünde Ġngilizce konuĢurken kendimi çok tedirgin 

hissediyorum. 

25-) Ġngilizce dersleri o kadar hızlı akıp gidiyor ki sınıfa ayak uyduramamaktan 

korkuyorum. 

26-) Ġngilizce derslerinde konuĢtuğum zaman hem sıkılıyorum hem de kafama 

karıĢıyor. 

27-) Ġngilizce derslerine girerken kendimi çok rahatsız ve güvensiz hissediyorum. 

28-) Ġngilizce öğretmenimin söylediği her kelimeyi anlayamadığım zaman paniğe 

kapılıyorum. 

29-) Ġngilizce konuĢabilmek için öğrenmem gereken kurallarının sayısının çok fazla 

olması beni kaygılandırıyor. 

30-) Ġngilizce konuĢtuğum zaman diğer öğrencilerin bana güleceğinden endiĢe 

duyuyorum. 

31-) Ġngilizceyi ana dili Ġngilizce olan insanların yanında kullanırken rahatsız 

oluyorum. 

32-) Ġngilizce öğretmenimin cevabını önceden hazırlamadığım sorular sorduğunda 

heyecanlanıyorum. 
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Ek-3 Sınav Kaygısı Envanteri 

Yönerge: AĢağıda insanların kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir dizi ifade 

sıralanmıĢtır. Bunların her birini okuyunuz ve YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARDA 

GENEL OLARAK nasıl hissettiğinizi anlatan ifadenin sağ tarafında bulunan 

seçeneklerden size uygun olanını seçiniz. Burada doğru ya da yanlıĢ yoktur. 

Ġfadelerin hiçbiri üzerinde fazla zaman harcamadan YAZILI VE SÖZLÜ 

SINAVLARDA GENEL OLARAK nasıl hissettiğinizi gösteren yanıtı iĢaretleyiniz. 

 

1. Hemen hiçbir zaman  2. Bazen  3. Sık sık  4. Hemen her zaman 

 

1-) Sınav sırasında kendimi güvenli ve rahat hissederim. 

2-) O dersten alacağım notu düĢünmek sınav sırasındaki baĢarımı olumsuz yönde 

etkiler. 

3-) Önemli sınavlarda donup kalırım. 

4-) Sınavlar sırasında bir gün okulu bitirip bitiremeyeceğimi düĢünmekten kendimi 

alamam. 

5-) Bir sınav sırasında ne kadar çok uğraĢırsam kafam o kadar karıĢır. 

6-) Sınavlarda kendimi huzursuz ve rahatsız hissederim. 

7-) Önemli bir sınav sırasında kendimi sinirli hissederim. 

8-) BaĢarısız olma düĢünceleri dikkatimi sınav üzerinde toplamama engel olur. 

9-) Bir sınava çok iyi hazırlandığım zamanlar bile kendimi oldukça sinirli 

hissederim. 

10-) Önemli sınavlarda sinirlerim öylesine gerilir ki midem bulanır. 

11-) Bir sınav kâğıdını geri almadan önce çok huzursuz olurum. 

12-) Önemli sınavlarda kendimi adeta yenilgiye iterim. 

13-) Sınavlar sırasında kendimi çok gergin hissederim. 

14-) Önemli bir sınav sırasında paniğe kapılırım. 

15-) Sınavların beni bu kadar rahatsız etmemesini isterdim. 

16-) Önemli bir sınava girmeden önce çok endiĢelenirim (kurarım). 

17-) Sınavlar sırasında baĢarısız olmanın sonuçlarını düĢünmekten kendimi alamam. 

18-) Önemli sınavlarda kalbimin çok hızlı attığını hissederim. 

19-) Sınav sona erdikten sonra endiĢelenmemeye (kurmamaya) çalıĢırım fakat 

yapamam. 

20-) Sınavlar sırasında öylesine sinirli olurum ki aslında bildiğim Ģeyleri bile 

unuturum. 
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Ek-4 Ön-test/Son-test 

AÇIKLAMALAR
*1

 

*Bu test 48 adet sorudan oluĢmaktadır ve cevaplamanız için verilen süre 70 

dakikadır.  

*Sorular çoktan seçmeli, boĢluk doldurma ve verilen cümlenin yeniden yazılması 

Ģeklinde üç ayrı bölümden oluĢmaktadır.   

*Tüm sorular için yönergeler her soru kategorisinin baĢında verilmiĢtir. 

BaĢarılar  

1. BÖLÜM (Çoktan seçmeli) 

*Doğru olduğunu düĢündüğünüz seçeneği daire içine alınız. 

 

1-) He wishes he _____ here. 

a-) lives   b-) lived  c-) live   d-) is living  

2-) When we came home yesterday at seven o‟clock, she said _____ that book for 3 

hours. 

a-) was reading b-) have read  c-) had read  d-) had been 

reading 

3-) At first wearing a tie was a problem for me but it‟s ok now. I  _____ it. 

a-) get used to wearing              b-) get used to wear  

c-) am used to wear    d-) am used to wearing 

4-) My brother wishes his team _____ the game tonight. 

a-) would win  b-) won   c-) will win   d-) win  

5-) I _____ the housework by the time you get back tonight. 

a-) will finish                           b-) will be finished  

c-) finish                d-) will have finished 

6-) The walls _____ since the beginning of this year by street artists. 

a-) have been painted               b-) have painted  

c-) painted     d-) were painted 

7-) She moved to New Zealand 3 years ago and now she _____ there. She likes it 

there. 

a-) is used to live    b-) is used to living  

c-) gets used to live    d-) gets used to living 

*1-)Bu test, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Ġngilizce Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Birimi soru 

bankasından uyarlanmıĢtır. 
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8-) She had a lot of wine last night and had an accident. If she _____ that much 

alcohol, she _____ into the tree. 

a-) hadn‟t drunk/wouldn‟t have crashed b-) hadn‟t drunk/ wouldn‟t crash 

c-) drank/wouldn‟t have crashed  d-) drank/ wouldn‟t crash 

9-) She _____ for us for two hours when we finally arrived. 

a-) had been waiting   b-) has waited   

c-) had waited    d-) was waiting 

10-) I started studying at 8 o‟clock and it‟s 9 o‟clock now. By 10 o‟clock, I _____ for 

2 hours. 

a-) will study    b-) will have studied  

c-) will be studying              d-) will have been studying  

11-) You did not study for your last exam and failed. If you _____ more, you _____ 

that exam. 

a-) had studied/would pass  b-) had studied/would have passed 

c-) studied/ would have passed          d-) studied/would pass 

12-) You had a homework and you did not do it, right? You _____! You are going to 

fail. 

a-) should do    b-) should have done  

c-) should had done   d-) should done 

13-) Your last exam is on 1
st
 June. That means you _____ your exams on 2

nd
 June. 

a-) will finish    b-) will be finishing  

c-) will have finished   d-) will have been finishing 

14-) It‟s 5 o‟clock. At six o‟clock I _____ for 8 hours. 

a-) will be working   b-) will have been working  

c-) will work    d-) work 

15-) I said hi to somebody on the street yesterday but he did not reply back. I think I 

_____ him with somebody else. 

a-) might confuse   b-) might have confused    

c-) might had confused    d-) might confused 

16-) It‟s been raining since this morning. I wish it _____. 

a-) stopped    c-) will stop 

b-) would stop               d-) stop 

17-) They _____ for three hours when police stopped them. 

a-) were driving b-) drove c-) had been driving d-) have driven 
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18-) I have been studying Chinese for 10 years. I think I _____ the different accents.  

a-) am used to hear              b-) am used to hearing  

c-) get used to hear   d-) get used to hearing 

19-) If he _____ a lot of debts, he _____ himself. I‟m sorry for him. He was a good 

man. 

a-) hadn‟t had/wouldn‟t kill  b-) doesn‟t have/won‟t kill  

c-) hadn‟t had/wouldn‟t have killed d-) didn‟t have/wouldn‟t kill 

20-) Each month, I save 100$. By the end of this year, I _____ 1200$. 

a-) will save    b-) will be saving  

c-) will have saved   d-) will have been saving 

21-) By this May, you _____ English for 9 months. 

a-) will learn    b-) will be learning  

c-) will have learned   d-) will have been learning 

22-) The police says the criminal _____ soon. 

a-) will arrest  b-) will be arrested c-) arrested  d-) arrests 

23-) They have been out of town for 2 weeks. So, you _____ them at the restaurant 

yesterday. 

a-) can‟t see  b-) can‟t have seen c-) can‟t had seen d-) can‟t saw 

2. BÖLÜM (BoĢluk doldurma) 

* Parantez içinde verilen fiilleri future simple/future cont./future perf./future 

perf. cont zamanlarından uygun olana göre düzenleyerek cümleyi tamamlayınız.  

 

24-) She ____________________ (finish) all the preparations by the time the guests 

arrive tonight.  

25-) I‟m setting of at 6 tomorrow and at 8 o‟clock, I ____________________  (drive) 

for two hours. 

26-) He is a workaholic. He has been working for a long time and next year, he 

____________________ (work) for thirty six years! Can you believe it? 

27-) I ____________________  (send) this report to my boss by 10 o‟clock. Then we 

can leave. 

28-) We are late for the movie. By the time we arrive at the cinema, I‟m afraid 

people____________________ (buy) all the tickets and there won‟t be any tickets 

for us left. 
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*AĢağıdaki cümleyi can/should/might/must kiplik fiillerinden uygun olanı ile 

geçmiĢ zaman kullanarak tamamlayınız. 

29-) She did not have that Ferrari last month but now she is driving it. She 

____________________  (win) the lottery. 

30-) You  ____________________  (keep) your lottery ticket in your wallet when 

you bought it. You can‟t find it now, can you? 

31-) Last year I was in Ġstanbul for holiday. I think I ____________________ (see) 

Beyaz on Ġstiklal street but I‟m not sure. 

 

* Parantez içindeki fiili past perfect/past perfect continuous zamanlarından 

uygun olana göre düzenleyerek cümleyi tamamlayınız. 

32-) She ____________________ (study) English for two years when she got the 

job. 

33-) The injured driver  ____________________ (wait) on the road for two hours 

when the ambulance finally arrived. 

 

*Parantez içindeki fiili used to/be used to/get used to yapılarından uygun olanı ile 

birleĢtirip cümleyi tamamlayınız. 

34-) People who live in hot countries ____________________ (be) hot. 

35-) After being unemployed for 2 years, he found a job as a worker at a factory 

yesterday. From now on, he should ____________________  (wake up) early. 

36-) I have never worn suits but I have to wear in my new job. That means I will 

____________________ (wear) them. 

 

*Parantez içindeki fiilleri uygun zamana ve yapıya göre düzenleyerek cümleyi 

tamamlayınız. 

37-) She ____________________  (buy) that car if she ____________________  

(had) enough money last year. 

38-) I forgot to lock the front door yesterday and someone stole my TV. I wish I 

____________________  (not forget) that. 

39-) She drank a glass of cold coke after her gym exercise and now she is ill. She 

wishes she____________________ (not drink) that glass. 

40-) I____________________ (help) you if you ____________________  (call) me 

yesterday. I was at home and free all day. 

41-) She has worked here for 11 months and by the end of this month, she 

____________________  (work) here for a year.     

42-) I did not pay my electricity bill last week and now the electricity is cut off. I 

wish I ____________________  (pay) the bill. 
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43-) I ____________________  (sleep) for only 15 minutes when the baby started to 

cry. 

44-) We ____________________ (not go) to Miami if I ____________________ 

(not win) the lottery in 2009. It was a good and expensive holiday. 

 

3.BÖLÜM (Verilen cümleyi yeniden yazma) 

*Verilen cümleleri edilgen yapı (passive) kullanarak yeniden yazınız. 

 

45-) They were painting the room at 5 yesterday. 

 ___________________________________________________________ 

46-) She has written her first book since last year. 

________________________________________________ 

47-) We will take him out to see the sights tomorrow. 

________________________________________________ 

48-) Somebody has stolen her car. 

________________________________________________ 
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Ek-5 Örnek Ders Planı (Deney grubu) 

Grup Deney grubu  

Ünite   3. Ünite 

Konu Suç 

Süre 40+40 dakika (15.03.2010) 

Hedef Davranışlar 

-ders araç ve gerecindeki okuma metnini 

anlayabilmek 

-ders araç ve gerecindeki okuma metnine 

ait soruları doğru yanıtlayabilmek  

- yeni dilbilgisi kuralını anlayabilmek 

-yeni dilbilgisi kuralının, önceki derslerde 

öğrenilmiş dilbilgisi kuralları ile ilişkisini 

anlayabilmek 

-yeni dilbilgisi kuralına yönelik dilbilgisi 

sorularını yanıtlayabilmek 

-yazma ve konuşma becerilerinde doğru 

şekilde kullanabilmek 

Hedef Yapı 

Geçmişte bir eylemin başladığını ve 

geçmişte yaşanan başka bir eyleme kadar 

devam ettiğini ifade eden zaman  

(past perfect continuous tense) 

Öğretim/öğrenim  

yöntem ve teknikleri 

İletişimci yaklaşım, ikili ve grup çalışmaları, 

yazılı ve sözlü alıştırmalar, anadili kullanımı 

ile hedef dil yapısı arasında aktarımlar 

yapma, rol yapma, benzetim, gösteri.  

( “Türkçe kullanılarak” şeklinde belirtilmiş 

etkinlikler dışında İngilizce kullanılacak) 
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Kullanılan araç ve gereçler 

     Öğretmen 

       Öğrenci 

-uyarlanmış araç ve gereçler 

-sözlük  

-dilbilgisi testi 

 

 

 

 

 

 

Öğretme/Öğrenme 

etkinlikleri 

      Giriş 

       Farkındalık yaratılması 

      Artalan  

        bilgisinin uyandırılması 

      Gelişim 

      Sunuş 

      Bireysel  

        öğrenme etkinlikleri  

      İkili veya  

        grup etkinlikleri 

      Sonuç 

      Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

1.Ders 

-Konu başlığına dikkat çekilecek. Sonra 

yaşanmış bir suç hikâyesi anlatılacak ve 

ardından öğrencilere konuşma bölümündeki 

sorular sorulacak. Cevaplar tahtaya not 

alınacak ve diğer öğrencilerden 

anlatılanları tahtada canlandırmaları 

istenecek.  

-Araç ve gereçteki okuma metnine 

geçilecek. Öğrencilerden hızlıca okuyup 

metnin ne hakkında olduğunu bulmaları ve 

bu sırada gördükleri ve önemli olduğunu 

düşündükleri sözcüklerin altını çizmeleri 

istenecek. Ardından öğrencilerin 

söyledikleri sözcükler tahtaya yazılacak ve 

nasıl bir hikâye çıkacağının bekleneceği 

sorulacak. 

 -Metin ile ilgili olan daha detaylı soruların 

cevaplanması istenecek. Cevapların hangi 

satırda yazdıklarının söylenmesi istenecek. 

Doğru cevap verilmesi durumunda öğrenci 

takdir edilecek. Yanlış cevaplar sınıfa 

sorularak düzeltilecek. 

-Öğrencilere metin ile ilgili olarak sorular 

yöneltilecek ve cevaplamaları istenecek. 

Doğru cevap verilmesi durumunda öğrenci 

takdir edilecek. Yanlış cevap veren veya 

yanıtlayamayan öğrenciye cesaret verici 

telkinde bulunulacak ve diğer öğrenciler ile 

doğru cevabı bulması istenecek. 

-Öğrencilerin metin ile ilgili anahtar 

kelimeleri not etmeleri ve bu kelimeleri 

kullanarak hikâyeyi anlatmayı ikili olarak 
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Öğretme/Öğrenme 

etkinlikleri 

      Giriş 

       Farkındalık yaratılması 

      Artalan  

        bilgisinin uyandırılması 

      Gelişim 

      Sunuş 

      Bireysel  

        öğrenme etkinlikleri  

      İkili veya  

        grup etkinlikleri 

      Sonuç 

      Değerlendirme 

 

 

 

 

 

çalışmaları istenecek. Bu sırada çiftler 

takip edilecek. 

-Ardından öğrencilerden hikâyeyi sınıfa 

anlatmaları istenecek. Öğrenciler bunun 

için teşvik edilecek ve diğer öğrencilerden 

de yardım alarak hikâyeyi canlandırmaları 

istenecek.  

-Öğrencilerden, hikâye anlatılırken 

kullanılan yapıların neler olduğu sorulacak. 

Daha sonra önceden öğrendikleri İngilizce 

dilbilgisi yapılarını ve kurallarını 

hatırlamaları ve söylemeleri istenecek. 

Söylenen yapılar tahtaya yazılacak ve 

öğrencilerden bu yapılar ile ilgili örnek 

tümceler söylemeleri istenecek (Türkçe 

kullanılarak).  

-Daha sonra bu yapılar ile benzer diğer 

İngilizce dilbilgisi yapılarını ve kurallarını 

söylemeleri istenecek (Türkçe 

kullanılarak). Bunların da tahtaya 

yazılmasından sonra “grammar” bölümünde 

verilen tümceye bakmaları ve tümcede 

geçen zamanın adının ne olduğunu tahmin 

etmeleri istenecek.  

-Metinde de benzer yapıların olup 

olmadığının incelenmesi ve varsa o yapıyı 

içeren tümcelerin altının çizilmesi 

istenecek. Daha sonra o tümcelerin 

söylenmesi istenecek ve tümceler tahtaya 

yazılacak. 

-Hedef dilbilgisi yapısı ile daha önceden 

öğrenilmiş dilbilgisi yapıları arasındaki 

farklara işaret edilecek (Türkçe 

kullanılarak).  Özellikle fiil çekimlerine ve 

bu çekimlerin tümceye kattığı anlama 

odaklanılacak (Türkçe kullanılarak).  

-Tahtaya hedef dilbilgisi konusunu içeren 
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Öğretme/Öğrenme 

etkinlikleri 

      Giriş 

       Farkındalık yaratılması 

      Artalan  

        bilgisinin uyandırılması 

      Gelişim 

      Sunuş 

      Bireysel  

        öğrenme etkinlikleri  

      İkili veya  

        grup etkinlikleri 

      Sonuç 

      Değerlendirme 

 

örnek tümceler yazılacak ve bu tümcelerin 

daha önceden öğrendikleri yapılar ile 

yeniden ifade edilmeleri istenecek. 

Cevaplar tahtaya yazılacak (Türkçe 

kullanılarak). 

 

2.Ders  

-Araç ve gereçteki eşleştirme alıştırmaları 

yapılacak. Fiillerin zamanları ve çekimlerine 

dikkat çekilecek ve aralarındaki bağlantılar 

açıklanacak (Türkçe kullanılarak). 

-Araç ve gereçteki ilk dilbilgisi alıştırması 

yapılacak. Bu mekanik alıştırma, 

öğrencilerin hedef dilbilgisi yapısının 

pekiştirilmesi için yapılacak. Bu sırada 

öğrenciler yakından takip edilecek, yanlış 

yapan öğrenci cesaretlendirilerek teşvik 

edilecek. Bu sırada kasetçalardan müzik 

dinletilecek. Cevapları diğer öğrenciler ile 

karşılaştırmaları ve tartışmaları istenecek.  

-Bittikten sonra öğrencilerin cevapları 

yüksek sesle sınıfa okumaları istenecek. 

Doğru cevap verilmesi durumunda öğrenci 

takdir edilecek, yanlış cevap verilmesinde 

sınıftan yanıt gelmesi beklenerek birlikte 

düzeltilecek. 

-Araç ve gereçteki ikinci dilbilgisi 

alıştırması yapılacak. Bu bölümün nispeten 

daha karışık olduğu fakat önceden 

öğrendikleri dilbilgisi yapılarını 

hatırladıkları zaman daha kolay yapacakları 

söylenecek. Sınıfın takibi, cevapların 

kontrolü, ilk dilbilgisi alıştırmasında olduğu 

gibi yapılacak.  
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Değerlendirme 

 

-Dilbilgisi alıştırması sonrasında konuşma 

etkinliğine geçilecek. Suç ve suçun 

durdurulması hakkında öğrencilerin 

fikirleri alınacağı söylenecek ve 

öğrencilere hazırlanmaları için zaman 

verilecek. Ardından önce ikili ardından da 

sınıf olarak konu hakkında fikirlerini 

açıklamaları istenecek.  

-Araç ve gerecin son sayfasındaki soruları 

okuyarak kendilerini değerlendirmeleri 

istenecek. Değerlendirme süreci bittikten 

sonra daha önceden öğretilmiş olan çalışma 

ve not alma stratejileri ve duyuşsal 

biçemleri hakkında hatırlatmalar yapılacak 

ve bu konu hakkında konuşulacak. 

-Konuşmadan sonra araç ve gereci 

kapatmaları istenecek. Önce derin nefes 

alma/verme ve nefes tutma egzersizi 

yapılacak. Öğrencilere rahatlamaları 

söylenecek. Bu sırada arka planda müzik 

dinletilecek.  

-Ardından, derslerden sonra kullanılan 

dilbilgisi testi dağıtılacak ve cevaplamaları 

istenecek. Bu sırada kasetçalardan müzik 

dinletilecek. Bittikten sonra cevapları 

diğer öğrenciler ile karşılaştırmaları ve 

tartışmaları istenecek.  

-Doğru cevaplar verilerek öğrencilerden 

kendi cevaplarını kontrol etmeleri 

istenecek. Tüm soruları doğru yapan 

öğrenci ödüllendirilecek.  

-Yanlış cevaplar sınıfça değerlendirilecek 

ve tartışılarak doğru cevap verilecek 

(Türkçe kullanılarak). 

-Son olarak çalışma ve not alma stratejileri 

hakkında tekrar konuşulacak ve ders 

bitirilecek. 
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Ek-5 Örnek Ders Planı (Kontrol grubu) 

Grup Kontrol grubu  

Ünite   3. Ünite 

Konu Suç 

Süre 40+40 dakika (16.03.2010) 

Hedef Davranışlar 

-ders araç ve gerecindeki okuma 

metnini anlayabilmek 

-ders araç ve gerecindeki okuma 

metnine ait soruları doğru 

yanıtlayabilmek  

- yeni dilbilgisi kuralını anlayabilmek 

-yeni dilbilgisi kuralının, önceki 

derslerde öğrenilmiş dilbilgisi 

kuralları ile ilişkisini anlayabilmek 

-yeni dilbilgisi kuralına yönelik 

dilbilgisi sorularını yanıtlayabilmek 

-yazma ve konuşma becerilerinde 

doğru şekilde kullanabilmek 

Hedef Yapı 

Geçmişte bir eylemin başladığını ve 

geçmişte yaşanan başka bir eyleme 

kadar devam ettiğini ifade eden 

zaman  

(past perfect continuous tense) 

Öğretim/öğrenim yöntem ve 

teknikleri 

İletişimci yaklaşım, ikili ve grup 

çalışmaları, yazılı ve sözlü 

alıştırmalar, rol yapma, benzetim, 

gösteri.  
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Kullanılan araç ve gereçler 

       Öğretmen 

       Öğrenci 

 

-uyarlanmış araç ve gereçler 

-sözlük  

 

 

 

 

 

Öğretme/Öğrenme etkinlikleri 

       Giriş 

       Farkındalık yaratılması 

       Artalan  

        bilgisinin uyandırılması 

       Gelişim 

       Sunuş 

       Bireysel öğrenme etkinlikleri  

       İkili veya grup etkinlikleri 

       Sonuç 

       Değerlendirme 

 

 

 

1.Ders 

-Konu başlığına dikkat çekilecek. 

Sonra yaşanmış bir suç hikâyesi 

anlatılacak ve ardından öğrencilere 

konuşma bölümündeki sorular 

sorulacak.  

-Araç ve gereçteki okuma metnine 

geçilecek. Öğrencilerden hızlıca 

okuyup metnin ne hakkında olduğunu 

bulmaları ve bu sırada gördükleri ve 

önemli olduğunu düşündükleri 

sözcüklerin altını çizmeleri 

istenecek. Ardından öğrencilerin 

söyledikleri sözcükler tahtaya 

yazılacak ve nasıl bir hikâye 

çıkacağının bekleneceği sorulacak. 

 -Metin ile ilgili olan daha detaylı 

soruların cevaplanması istenecek. 

Cevapların hangi satırda 

yazdıklarının söylenmesi istenecek. 

Yanlış cevaplar öğretmen tarafından 

düzeltilecek. 

-Öğrencilere metin ile ilgili olarak 

sorular yöneltilecek ve cevaplamaları 

istenecek. Yanlış cevaplar öğretmen 

tarafından düzeltilecek. 
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Öğretme/Öğrenme etkinlikleri 

       Giriş 

       Farkındalık yaratılması 

       Artalan  

        bilgisinin uyandırılması 

       Gelişim 

       Sunuş 

       Bireysel öğrenme etkinlikleri  

       İkili veya grup etkinlikleri 

       Sonuç 

       Değerlendirme 

 

-Öğrencilerin metin ile ilgili anahtar 

kelimeleri not etmeleri ve bu 

kelimeleri kullanarak hikâyeyi 

anlatmayı ikili olarak çalışmaları 

istenecek. Bu sırada çiftler takip 

edilecek. 

-Ardından öğrencilerden hikâyeyi 

sınıfa anlatmaları istenecek. Gönüllü 

olan yoksa bu bölüm geçilecek. 

- “grammar” bölümünde verilen 

tümceye bakmaları ve tümcede 

geçen zamanın adının ne olduğunu 

tahmin etmeleri istenecek.  

-Metinde de benzer yapıların olup 

olmadığının incelenmesi ve varsa o 

yapıyı içeren tümcelerin altının 

çizilmesi istenecek. Daha sonra o 

tümcelerin söylenmesi istenecek ve 

tümceler tahtaya yazılacak. 

-Araç ve gereçteki eşleştirme 

alıştırmaları yapılacak.  

 

2.Ders  

-Araç ve gereçteki ilk dilbilgisi 

alıştırması yapılacak. Bu mekanik 

alıştırma, öğrencilerin hedef 

dilbilgisi yapısının pekiştirilmesi için 

yapılacak. Bu sırada öğrenciler 

yakından takip edilecek, yanlış 

yapılması durumunda doğru cevaplar 

verilecek. Öğrencilerin tek başlarına 
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çalışmaları istenecek. 

-Bittikten sonra öğrencilerin 

cevapları yüksek sesle sınıfa 

okumaları istenecek. Yanlış cevaplar 

düzeltilecek. 

-Araç ve gereçteki ikinci dilbilgisi 

alıştırması yapılacak. Sınıfın takibi, 

cevapların kontrolü, ilk dilbilgisi 

alıştırmasında olduğu gibi yapılacak.  

Değerlendirme 

 

-Dilbilgisi alıştırması sonrasında 

konuşma etkinliğine geçilecek. Suç 

ve suçun durdurulması hakkında 

öğrencilerin fikirleri alınacağı 

söylenecek ve öğrencilere 

hazırlanmaları için zaman verilecek. 

Ardından önce ikili ardından da sınıf 

olarak konu hakkında fikirlerini 

açıklamaları istenecek.  

-Araç ve gerecin son sayfasındaki 

soruları okuyarak kendilerini 

değerlendirmeleri istenecek.  
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Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 1. Ünite 

 

Speaking 

- What do you think is the most important invention of the 20
th

 century? Why? 

- Talk about how has a certain invention of the 20
th

 century changed our lives? 

- Below are some inventions. Which do you think is the most remarkable? Why? 

Stainless steel by Harry Brearley Television  by Philo Farnsworth 

World Wide Web by Tim Berners-Lee Helicopter by Igor Sikorsky 

Credit card by Frank X. McNamara DNA fingerprinting by Alec Jeffreys 

Nuclear reactor by Enrico Fermi Personal computer by Xerox PARC 
*1

 

 

Reading 

1-) Read the title of the story. What do you think it is about?  

C U @ 8 

Many inventions have changed lives incredibly. The past have been revolutionized 

into the present by the invention of computers, credit cards, cell phones, and other 

new technologies. Yet, it is believed that the invention of instant messaging, or 

IMing has also an important effect on social lives.  

 

Instant messaging has a lot of practical uses. When it was first introduced, the only 

function of instant messaging was to allow Internet users to communicate from the 

far reaches of the globe with just the click of a mouse. Making it possible to chat 

with several people at once, instant messaging has become a preferred mode of 

communication. As it increases in popularity across the globe, communication is 

being transformed into a more and more impersonal style. Just like once letters 

which were used before, talking on the phone will slowly be replaced with the 

development of electronic communication. With the appearance of instant messaging 

also came the birth of a new, abbreviated, slang. IM users often “speak” without 

capitalization, punctuation, or spelling. "I will talk to you later", for example is 

written as "ill ttyl" in an instant message. Laughter has been reduced to "lol", which 
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stands for "laughing out loud", and "smileys" such as :-) and :-( are being used to 

show happiness or to express sadness. The dangers of IMing shouldn‟t be ignored. 

 

The influence of instant messaging in today's world is clear. Though its creation did 

not have an immediate and obvious impact, there is no question that the world has 

been altered greatly since its invention. Unlike many recent inventions, instant 

messaging has brought a lasting change to the world's communication and language 

of today. 
*2 

 

2-) Read the text again and answer the questions. 

a-) What are the practical uses of instant messaging? 

b-) According to the author, what is the threat of instant messaging towards 

language? 

c-) What is a “smiley”? 

Grammar 

1-) Look at the underlined words in the text and answer the questions. 

a-) Do we know the subject of the words? 

b-) What are the time of the tenses? How do you define the time of the tense? 

c-) What is the verb used before the main verb? 

d-) What is the form of the main verb used?  

2-) Can you transform these sentences into passive? Why not? 

a-) She was dancing  b-) I am working c-) We went home at 1 am.  

3-) Choose the correct sentence. 

a-) I have been finished the work  I have finished the work 

b-) She called me yesterday   She was called me yesterday 

c-) They are being changed the windows They are changing the windows 

d-) He was checking the oil   He was being checked the oil 

4-) Rewrite the sentences. 

a-) We have redecorated our living room. 

__________________________________________________________ 

b-) She didn‟t tell me what to do. 

__________________________________________________________ 
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c-) They are repairing the car now. 

_________________________________________________________ 

d-) I will send you the e-mail later. 

__________________________________________________________ 

e-) You were writing your paper when she was on her way home. 

__________________________________________________________ 

5-) Write the active forms of the sentences. 

a-) The house is being painted at the moment by the workers. 

__________________________________________________________ 

 

b-) This report should be finished immediately by us. 

__________________________________________________________ 

c-) She has been sent to a public by her mother.  

__________________________________________________________ 

d-) Instant messaging is used everywhere in the world by teenagers.   

__________________________________________________________ 

Speaking 

- Can you write any examples of abbreviated use of your language? 

- Some people say instant messaging is a good and practical way to communicate, 

some don‟t. What do you think? Work in groups and compare your ideas.  

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can give my ideas about important inventions of 20
th

 century. 

- I can understand a reading text about a particular invention of 20
th

 cent. if it is 

intermediate level. 

- I can transform active sentences into passive in written form. 

- I can transform passive sentences into active in written form.  

- I can express my ideas about a simple topic. 

 

*1-)http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_historic_inventions adresinden 09.08.2009 tarihinde alınmıĢtır. 

*2-)http://www.articlesbase.com/technology-articles/studentscholarshipsorg-greatest-inventions-of-the-21st-century-    

1595131.html adresindeki okuma parçasından 09.08.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 
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Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 2. Ünite 

 

Speaking 

- Have you ever had a traffic accident?  

- Below is a list of different reasons for traffic accidents. Which one do you think is 

the most important? Why? 

 

Vehicle defects Ignoring traffic signs 

Stress Speeding 

Sleep deprivation Road defects 

Driving slowly Alcohol 

 

- How can traffic accidents be prevented? 

 

Reading 

 

1-) Match reasons with the texts. Some reasons can be matched with more than one 

text. 

 

a-) A young woman crashed into an oak tree and got severely injured. According to 

Paul Peters, the security guard, Lydia Mordon left the office at 6 o‟clock yesterday 

and was looking very tired.  Mr. Peters said that she came to work very early and left 

the building late whole week. “I said good night to her but she was too indifferent. I 

believe she had only slept for 3 or 4 hours during the week and spend most of her 

time working at her office and home”. Mordon is still in a state of coma. 

 

b-) Three teenagers were killed in an accident between two cars near Munich. 

According to witnesses, the cars were racing down the street when a truck was 
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turning round the corner. One of the cars slowed down at the traffic lights but the 

other one did not and crashed right into the truck. By the time paramedics arrived, 

two of the teenagers had already been dead and one died on the way to hospital. 

 

c-) A vehicle that refused to pull over for police collided with another vehicle in an 

intersection in the Williamsburg section of Brooklyn. The driver blew through 

several red lights and collided with the other car at the intersection of Lewi Avenue 

and Saxton Street just before 12:30 a.m. Tuesday. “Then I heard boom boom," said a 

witness.  Luckily nobody was hurt. The driver was too drunk to drive and was 

arrested immediately after the accident. 

 

d-) Two passenger buses collided head-on in the city of Williamantic. Local shop 

owner J. Tomlinson had earlier said at least 10 people died at the scene and 20 others 

were injured, but the official report later put the casualty figure at 15 and at least 30 

people were hurt. According to the report, inaccurate road signs and the worn out 

tarmac road led the accident. In fact, The Hartford Times, a local newspaper, says 

vehicle accidents, mainly blamed on poor roads and erratic driving, kill about 1,000 

people each year. 

 

2-) Read the sentences and write true (t), false (f) or doesn‟t say (ds). 

a-) Paul Peters is the one who found Lydia Mordon. __ 

b-) According to Paul Peters, Lydia Mordon seemed fine. __ 

c-) Lydia Mordon is at the hospital now. __ 

d-) Both cars crashed into the truck. __ 

e-) Two teenagers died at the hospital. __ 

f-) Police officers wanted to stop a car but it did not stop. __ 

g-) The driver was taken to hospital. __ 

h-) Statements of the local shop owner and police report are the same. __ 

i-) Every year, a lot of people die because of bus accidents. __ 

 

Listening 2.1 

1-) Listen to a text. Who are the people? Where are they? 

2-) Listen again and answer the questions. 
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- Where did the car accident take place? 

(  ) in front of the house 

(  ) in the parking lot at the store 

(  ) at the post office 

 

 

- Which factor did NOT contribute to the accident? 

(  ) excessive speed 

(  ) a faulty car mechanism 

(  ) some obstructions in the car 

 

- Why is the girl really upset? 

(  ) She wrecked her friend's car. 

(  ) She doesn't have money to repair the car. 

(  ) She won't have a car to drive over the weekend. 

 

- What is her dad's original solution to her predicament? 

(  ) He offers to help pay for the repairs. 

(  ) Her dad volunteers to drive her where she needs to go. 

(  ) He suggests she invite friends over to eat. 

 

- How is the situation finally resolved? 

(  ) The girl decides to go camping the following week instead. 

(  ) The girl invites friends over instead for a pizza party. 

(  ) The father involuntarily gives his car.
*1

 

 

Grammar 

1-) Match the sentences with their halves. 

- If she had had enough sleep     (  )  

- They would not have had crashed into the truck   (  )  

- If he had stopped in the first place     (  )  
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- They would not have had an accident    (  )     

---- 

a-) he would not have collided with the other car. 

b-) she would not have had an accident.  

c-) if the roads had been better. 

d-) if they hadn‟t driven fast. 

 

 

2-) What does “if you had done your homework, you would have done a better test” 

imply? 

a-) a condition possible to fulfill. 

b-) a condition in theory possible to fill. 

c-) a condition not possible to fulfill, too late. 

 

3-) Read the sentences. What is the difference between them in both form and 

meaning? 

a-) If you came with me, I would go to the party. 

b-) If you had come with me, I would have gone to the party. 

 

4-) Complete the sentences with the verbs in parentheses. 

a-) My parents ______________ (buy) the house last year if it ______________ (be) 

cheaper but they didn‟t. 

b-) John _________________ (been) home on time yesterday evening if the bus 

______________ (come) on time. We couldn‟t wait. 

c-) If we ______________ (go) to the cinema last Friday, we ______________  (see) 

Mary‟s new boyfriend. He doesn‟t work there any more. 

d-) If it ______________ (not start) to rain, we ______________ (walk) to the 

museum but the weather was awful. We had to take a taxi. 

e-) If we ______________ (wait) for another 10 minutes, we ______________ (see) 

Madonna. You should have been more patient. 

 

5-) Conditionals type 1, 2 or 3? 

a-) If I ______________ (find) your key, I ______________ (call) you. Don‟t worry. 
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b-) If I ______________ (notice) you there, I ______________ (talk) to you. I really 

didn‟t see you. 

c-) I think it is enough for today. If it ______________(not be) late, we 

______________ (play) more but your mother wanted you to be at home by 8 

o‟clock. 

d-) I‟d like to stay here more but I need to go. If I ______________ (have) more 

time, I ______________ (stay) with you. 

e-) If the captain of that ship ______________ (not sleep) that day, no one 

______________ (die) because of the accident. 

f-) People say if you  ______________ (watch) t.v. a lot, you ______________ 

(lose) a lot of your brains cells.  

 

Speaking 

1-) Think about your past experiences. Then work in groups and talk about your 

experiences. Tell how things would have been different if a particular thing had 

happened. 

 

 

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can understand an intermediate reading text about traffic accidents.  

- I can understand an intermediate listening text about traffic accidents.  

- I can talk about general reasons of traffic accidents. 

- I can give my opinions about ways to prevent traffic accidents. 

- I can use conditionals type III correctly in written form. 

- I can distinguish the differences between conditionals type I, II and III in written 

form. 

- I can use conditionals type III correctly when talking about past experiences.  

 

   

*1-) http://www.esl-lab.com adresinden 11.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 
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Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 3. Ünite 

 

 

Speaking 

- Have you ever been a victim of a crime? Do you know anybody who has? What 

happened? 

 

Reading 

1-) Scan through the text below. What is it mainly about? 

 

2-) Read the text again and answer the questions. 

 

a-) Where did they want to go for a walk? 

b-) What did they want to eat? 

c-) What was she doing when her husband went to the restaurant? 

d-) What was in her purse? 

e-) Who did she call when they got home? 

f-) What was purchased by her credit cards? 

 

An Outrageous Incident 

 

One sunny day, my husband and I decided to go to Chinatown in New York.  We had 

visited this area many times, and although we had heard of problems with 

pickpockets, we had never had a problem.  In fact, before this incident, we had never 

been pick pocketed or been the victim of any other kind of crime. 

 

That day, we walked around in Chinatown for several hours.  We had done some 

shopping and when we were about to leave, we decided to buy some take-out food. 
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My husband saw a restaurant and told me to wait outside. Then he crossed the street 

and went into the restaurant.  Meanwhile, I sat down on a bench, took my camera out 

of my bag and started to look at the photos we took earlier that day. I had been 

looking at the photos for nearly 20 minutes when he came back. He sat down and we 

had our sandwiches. All seemed normal.  However, after we finished our lunch, I 

wanted to put the camera back in the bag and realized that my purse was not in.  It 

soon became clear that it had been stolen – and that all my credit cards, driver‟s 

license and cash had been stolen, too. It was outrageous because it seemed to us that 

nobody had approached me.   

 

Unfortunately, there was little we could do. When we went home, I called the police 

to report the loss of driver‟s license and credit cards. Later, I wanted to alert our 

credit card company but the operator asked me to hang on for a minute.  I had been 

waiting for 10 minutes for someone to talk to when finally a woman picked up the 

phone! We were shocked to learn that our credit cards had already been used for 

buying $400 worth of Metrocards and they were used 10 minutes ago! 

 

We were very sad about the incident, but realized that it could have been much 

worse. *1 

Speaking  

1-) Make some notes to help you. Practice telling the story in pairs.  

 

Grammar 

 

1-) Read the sentence. What do you think is the name of the tense in italics?  

 

Everything had been going badly in his life until a film director discovered him last 

month. 

 

2-) Read the sentences. What are the differences between them? Match them with the 

definitions. 

(a) 

He has been playing for two hours.  

(  ) 

a-) He is not playing football now. 
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(b) 

 

When we arrived, he had left the house. 

(  ) 

c-) emphasizes the duration or activity 

of an action. 

When we arrived, he had been playing 

poker with his friends for 2 hours. (  ) 

d-) emphasizes completion or the result 

of a completed action. 

(c) 

He was tired because he was exercising 

so hard. (  ) 

e-) action continued over a period of 

time and may be finished or continuing. 

He was tired because he had been 

exercising so hard. (  ) 

f-) action happened at that exact 

moment. 

 

3-) Complete the sentences with past perfect continuous.  

a-) Before Jim finally decided to go to Thailand, he ____________________ (think) 

about it for months. 

b-) When I arrived home yesterday, he looked exhausted. I think he 

____________________ (work out) all day. 

c-) I was really angry at John yesterday. By the time he finally arrived, I 

____________________ (wait) for him over an hour. I almost left without him.   

d-) When the new healthcare policy passed, I ____________________ (work) there 

for only 1 month. It was a great chance. 

 

4-) Complete the sentences with past per./ past perf. cont./ present perf. cont. / past 

cont. 

a-) I ____________________ (have) a bath when I suddenly had a great idea. 

b-) They ____________________ (eat) all the chocolate cake by the time Michael 

got to the party. 

He had been playing for two hours when 

I arrived.  (  ) 

b-) He is still playing or he has just 

stopped. 
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c-) I ____________________ (see) many pictures of the pyramids before I went to 

Egypt.  

d-) Did you hear that Ben was fired last month? He ____________________ (work) 

for that import company for more than ten years and he ____________________ 

(work) in almost every department. Nobody knew the company like he did. 

e-) It is already 9:30 PM and I ____________________  (wait) here for over an hour. 

If John does not get here in the next five minutes, I am going to leave. 

 

Speaking 

- Do you think is there a way to stop crime? Work with your partner and make notes 

about your ideas. 

 

 

 

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can talk about a past event about me or somebody else.  

- I can understand an intermediate text about a criminal event. 

- I can narrate a story orally with some help. 

- I can use past perfect continuous tense in written form correctly. 

- I can distinguish the difference between past perfect/present perfect/past continuous 

and past perfect continuous tense in written form. 

- I can talk about my ideas about how to stop crime. 

 

 

*1-)http://pdfdatabase.com/download/narrative-paragraph-sofiya-doc-7711475.html adresinden 15.09.2009 tarihinde 

uyarlanmıĢtır.
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Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 4. Ünite 

 

Speaking 

- Are you optimistic or pessimistic about the future? Why? 

 

Reading 

 

1-) Read the texts about how things will be in 2025 and then match the headlines 

with the texts. 

 

A different 

world 

Man made 

destruction 

The Internet 

covers the 

globe 

Intelligent 

substances 

Night turned 

into day 

 

_____________________________________  

Something needs to be done soon. Light pollution is already a problem now in Death 

Valley National Park, California. Light Pollution from Las Vegas is the cause of the 

problem. By 2025 dark skies will have gone from “dark” to “shiny”. Two out of 

every three people cannot see the Milky Way from their homes and 99% will have 

been living under skies polluted by light for at least 6 years starting from 2019.  You 

will have to live on a Rocky mountain retreat to see the Milky Way in the near 

future! *1 

 

_____________________________________ 

Researchers expect that by 2020 materials will have been developed that, in case of 

fire, are either self-extinguishing or non-flammable. These materials will utilize 

nanoparticles incorporated in metals, ceramics, and polymers, in the form of an oil or 

a gel, for example. They will be used first in transport industry and will be seen in 

public use commonly in 2025. Therefore, producers will have been using them for at 

least 5 years by 2025. Manufacturing different types of safer products will be much 

easier. *2 
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_____________________________________ 

By the year 2025, the climate will have changed irrevocably, mainly as a result of 

greenhouse gas emissions. Rainfall will have reduced by the end of 2025 but will 

also become more extreme. Resources such as energy, water and food imports will 

be in shorter supply. Right after the Kyoto protocol signed in 1997 researchers will 

have been working on renewable and cleaner sources of energy for at least 28 years 

by then. Therefore governments will have taken radical decisions to regulate the 

emissions by 2025. *3 

 

_____________________________________ 

Information technology will continue to expand at an alarming rate.  The Internet of 

2025 will look vastly different.  Communication via the Internet will accelerate even 

faster.  Plus, public education will be in severe decline in 15 years, as online or 

distance learning will have taken everything over by then. That means a child from 

Germany, born in 2010, will have been studying geography at an online schools all 

around the world for 10 years by 2025! The only reason people will leave their 

houses will be to get food, fresh air, and exercise.*4 

 

_____________________________________ 

Over 11,000 species of plants and 1,200 species of birds are also heading over the 

abyss of extinction. In 2025 one quarter of the world's mammals will have become 

extinct. This is the sixth largest extinction spasm in the 3,8 billion years of life on 

earth. The tragedy is that this mass extinction is not the result of an object from space 

like a meteor crashing into the earth. This round of extinction is a direct result of 

human activity destroying the habitat of other creatures. There are some animals 

which were taken under protection in 2009 and they live only in zoos or preserved 

nature parks. Animals such as hedgehog, bald eagle and humpback whale will have 

been living in preserved areas for at least 16 years by 2025! *5 

 

2-) Read the texts again and answer the questions.  

a-) What is the problem in Death Valley National Park? 

b-) What does “you will have to live on a Rocky mountain retreat to see the Milky 

Way in the near future!” mean? 

c-) What are the possible uses of self-extinguishing materials? 

d-) What is the effect of Kyoto protocol on environment? 

e-) What does “public education will be in severe decline in 15 years” imply? 
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f-) What does “this is the sixth largest extinction spasm...” and “this round of 

extinction...” imply? 

 

 

Grammar 

1-) Read the texts again and underline the “will have” forms. Complete these 

sentences with the appropriate forms after “will have”, 

will+have+_____________________ = future perfect 

will+have+_____________________= future perfect continuous 

 

2-) Read the sentences and match them with definitions. 

By next month, I will have finished this project.      (  ) 

By next month, I will have been working on this project for 3 months.  (  ) 

--- 

a-) to show that something will occur before another action or will happen before a 

specific time in the future. 

b-) to show that something will continue up until a particular event or time in the 

future and to show the duration at or before a reference point in the future. 

 

3-) Read the sentences. What is the difference between them? 

He will be tired because he will be exercising so hard.    (  ) 

He will be tired because he will have been exercising so hard for 2 hours.  (  ) 

--- 

a-) it emphasizes that the action will take place at the exact moment in the future.  

b-) it emphasizes the duration of the action. It is possible that the action will take 

place at that moment or will have just ended.  

 

4-) Complete the sentences by using future perfect or future perfect cont. 

a-) By the time we get to New York this evening, we _____________________ 

(drive) more than four hundred miles. We are going to be exhausted. 

b-) Margie just called and said she would be here at 8 o'clock. By the time she gets 

here, we _____________________ (wait) for her for two hours. 
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c-) Drive faster! If you don't hurry up, she _____________________ (have) the baby 

by the time we get to the hospital. 

d-) I have not traveled much yet; however, I _____________________  (visit) the 

Empire State and Chrysler building by the time I leave the New York City. 

e-) Come over to my house around 9 o'clock. By then, I _____________________ 

(complete) my homework and we can have something to drink. 

f-) In May, my mother and father _____________________ (be) married for forty 

years. 

5-) Complete the sentences by using future simple/future cont./future perf./future 

perf. cont. 

a-) She is very interested in human body. I think she _____________________ (be) a 

doctor in the future.  

b-) This time next month, I _____________________ (swim) in the pool. 

c-) If you need to contact me next week, I _____________________  (stay) at the 

Hilton downtown. 

d-) I ___________________ (not do) it again. You have my word.      

e-) By the time I finish, I ___________________ (redecorate) the living room for 

over a week. 

f-) You can go home. I ___________________ (complete) this report by 10, 

hopefully! 

 

Listening 4.1 

 

1-) Listen to two people talking about latest television technology and the future of it. 

How do they feel about the future of television? 

2-) Listen again and choose the correct answers (more than one answer is possible 

for all questions) 

a-) What do they mention?  

(  ) Steve Jobs          (  ) Bill Gates          (  ) ipods          (  ) interactive TV 

b-) What examples of interactive TV do they give?  

(  ) talk shows     (  ) quiz shows        (  ) sports        (  ) beauty contests  

c-) What do they see in the future?  

(  ) no commercials   (  ) tele-parties 

(  ) 3D shows    (  ) paying for shows 
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d-) What would Mark like to see in the future? 

(  ) bigger screens   (  ) voice recognition 

(  ) Internet downloads  (  ) networking with PCs 

Speaking  

- What do you think about the future of TV? 

- Look at the chart below. Which areas do you think will be better/worse in 2025? 

Discuss it with your partner. Make notes to help you. 

 

Health Social life 

Communication Education 

Entertainment Energy 

 

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can talk about my ideas about the future with some help.  

- I can understand an intermediate text about the future. 

- I can use future perfect continuous and future perfect continuous tense in written 

form correctly. 

- I can distinguish the difference between future perfect continuous and future perfect 

continuous tense in written form correctly. 

- I can distinguish the difference between future simple/future continuous/future 

perfect continuous and future perfect continuous tense in written form correctly. 

- I can understand a listening text about predictions of the future of a particular thing. 

- I can talk about my predictions about the future of a particular thing. 

 

*1-) http://www.lightpollution.org.uk/index.php?pageId=8 adresinden 14.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*2-)http://w1.siemens.com/innovation/en/publikationen/publications_pof/pof_spring_2008/tailored_solutions/pof_rail.htm 

adresinden 13.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*3-)http://www.blackdogonline.com/environment/ adresinden 16.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*4-) http://jesselovesyou.com/2025-what-the-world-will-be-like-in-15-years/ adresinden 14.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*5-) http://www.acpp.org/sevents/0422b.html adresinden 15.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 
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Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 5. Ünite 

 

Speaking 

- Do you have arguments with your family or friends? About what? 

- What happens after each argument? 

 

Listening 5.1 

1-) Close your books and listen to three dialogues. Where are the people and what 

are they arguing about? 

 

2-) Listen again and write true (t) or false (f). 

1
st
 

a-) The man thinks he left his car keys on the table. __  

b-) The woman says she has put them in his jacket pocket. __ 

c-) The man turned the t.v. on to watch a film. __ 

d-) The keys are in the kitchen. __ 

 

2
nd

 

a-) The boy knows where they are. __ 

b-) He says he couldn‟t read the map because it is dark. __ 

c-) They took a wrong turn. __ 

 

3
rd

 

a-) The man has cooked the meal. __ 

b-) The woman didn‟t like the meal. __ 

c-) When cooking, he followed a cookbook. __*1 
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Grammar 

1-) Listen again and complete the sentences with must have, may/might have, can‟t 

have and should have. 

 

 

1
st
 

You ______________ left them in your jacket pocket. 

I ______________ put them there - I was not wearing a jacket!  

Someone ______________ moved them. 

 

2
nd

 

We ______________ taken the wrong turning again! 

We ______________ turned left at the last traffic lights. 

OK, I ______________ said “right”. 

 

3
rd

 

Yes, but I think you ______________ used less sugar. 

You ______________ read it properly.
*1

 

 

 

2-) Match the past modals with definitions. 

- Must have    (  )    - May/might have  (  ) 

- Can‟t have   (  )   - Should/not have   (  ) 

--- 

a-) to show a possibility or uncertainty about past actions. 

b-) to criticize a past action. 

c-) to make logical deductions about past actions and you are sure that it happened. 

d-) to make logical deductions about past actions and you are sure that it did not 

happen. 
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3-) What is the form of the verb after must/may/might/can‟t/should have? 

 

4-) Complete the sentences with must/may/might/can‟t/should have. 

a-)  A: I saw John was at the school last night. 

B: You __________ (see) him. He‟s gone to Germany. 

b-)  A: Where's Lisa? 

B: I don‟t know. She __________ (go) home. 

c-) We don't have anything to eat today. I __________ (go) shopping yesterday. 

d-) You did very well on the exam. You __________ (study) a lot. 

e-) You __________ (lock) your bicycle. I told you that somebody would steal one 

day and it happened.  

f-) When I came home, I saw that we had a lot of cheese in the fridge. I __________ 

(buy) cheese! 

 

5-) Present or past modals? Choose the correct one. 

a-)  A: Linda‟s failed the exam. 

 B: I‟m not surprised. She ___ harder. 

(  ) should have studied   (  ) must study 

(  ) must have studied    (  ) should study 

 

b-) She ___ me swimming because I was ill and stayed in bed all day. 

(  ) must have seen    (  ) must see 

(  ) can‟t have seen    (  ) can see  

 

c-) John looks very pale today. He ___ ill. 

(  ) may be     (  ) may have been 

(  ) should be     (  ) should have been 

 

d-) I thought I saw him at the post office yesterday but he hasn‟t returned from Paris. 

I ___ him with somebody else. 

(  ) should confuse    (  ) should have confused 
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(  ) might confuse    (  ) might have confused   

 

e-) She has a very expensive car. She ___ very rich.  

(  ) must be     (  ) must have been 

(  ) can‟t be     (  ) can‟t have been  

 

Speaking 

1-) Read the sentences below and comment on them using past modals. Then read 

your sentences to your partner and compare your responses. 

  

a-) I can‟t find my text book. I had it this afternoon at work but it‟s not in my bag 

now. 

b-) My boyfriend promised to call me this afternoon but he didn‟t! 

c-) I‟m worried about my grandmother. She never goes out but when I called her this 

afternoon, no one answered. 

d-) I tried to feel my pulse this afternoon but I couldn‟t feel a thing. I think my heart 

has stopped beating! 

e-) When I came home from the pub last night, I put the key in my front door but it 

wouldn‟t fit. I tried three times and in the end I had to sleep in the car. 

f-) My son said he saw Bruce Lee walking down the street in Hong Kong yesterday.  

 

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can understand what people are talking about generally.  

- I can distinguish the different forms of past modals in a listening text. 

- I can use past modals correctly in written form. 

- I can distinguish past and present modals correctly in written form. 

- I can use past and present modals correctly during speaking. 

 

 

*1-)New English File, Upper-Intermediate Student‟s book isimli kitaptan uyarlanmıĢtır. 
 

 



169 
 

Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 6. Ünite 

 

Speaking 

- What do you think are the differences between Turkiye and other countries?  

Listening 6.1 

1-) Listen to two people talking. Fill in the blanks. 

She went to ___________________ when she was a student. She lived in a 

________________ city. People were really _________________ and she is 

planning to go there again in ___________________. 

 

2-) Listen again. Choose the best answer. 

a-) How was the weather when she was there? 

(  ) Hot    (  ) Wet   (  ) Windy 

b-) Why was it easy to learn Spanish? 

(  ) Because she is part Spanish 

(  ) Because she had to use it daily 

(  ) Because she lived there as a child 

c-) In what town is her favorite cathedral? 

(  ) Cholula   (  ) Mexico city   (  ) Popo 

d-) Where is the cathedral located?  

(  ) On the mountain  (  ) On the pyramid  (  ) On the volcano 

e-) What can you see from the cathedral? 

(  ) The volcano  (  ) The landscape  (  ) Both *1 

Grammar 

1-) Read the sentences about the listening text and answer the questions. 

a-) I used to live in Mexico but I moved to America after I finished the school. 

b-) I needed to get used to speaking Spanish to talk to people there. 

c-) After spending four years in Mexico, I am used to speaking Spanish now.  
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2-) What is the form of the verb after “used to” and “get/be used to”? 

3-) Match the verbs with the definitions. 

a-) used to   b-) get used to  c-) be used to 

(   ) for previous experience and familiarity with a certain situation 

(   ) for past habits 

(   ) for the process of getting experience and ability 

4-) Match the sentences with the similar meanings. 

They usually wore formal clothes (  ) a- I will get used to working for her 

I can´t stand so much tea (  ) b- They used to wear formal clothes 

It is easy for me to swim long  

distances (  ) 

c- I can´t get used to drinking so  

much tea 

Working for her is not easy but I will try 

(  ) 
d- I am used to swimming long distances 

*2 

5-) Complete the sentences with used to/get/be used to and appropriate verb form. 

a-) Jane __________________ (have) a walkman, now she has an mp3 player. 

b-) I've just got my first job.  It's great but I need to __________________ (wear) a 

suit all day. 

c-) It is difficult for me to drive in England.  I __________________ (drive) on the 

right side of the road. 

d-) People from America usually find our food rather hot. They ________________ 

(not eat) spicy food. 

e-) At first it was difficult for her to understand Japanese all the time but she 

____________________ (understand) it now. 

f-) After every holiday it takes people a week ____________________ (get up) early 

again. 

 

Writing 

- Make true sentences about your life.  

a-) I used to / didn‟t use to  

_____________________________________________________ before university. 
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b-) I am getting / am not getting used to  

__________________________________________ at the university. 

c-) I will be / won‟t be used to  

__________________________________________________  after the university. 

Listening 6.2 

1-) Listen to Eli and answer the questions 

a-) In England, where would she eat breakfast? 

(  ) At home   (  ) In a cafe    (  ) At work 

b-) Where did she do a lot of walking?  

(  ) England    (  ) Japan   (  ) Both 

c-) Where does she live in Japan?  

(  ) City center   (  ) The suburbs  (  ) The countryside 

d-) How is her routine here different?  

(  ) She gets up early   (  ) She has a job   (  ) She studies all the 

time. 

e-) How are the trains in London different than the trains in Japan?  

(  ) They are cleaner   (  ) They run on time   (  ) They are less crowded 
*3 

 

Speaking 

- What differences would you face if you went to Japan/America/Mexico/Iran? 

- What difference would be the hardest/easiest to deal with in another country? 

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can understand an intermediate listening text on cultural differences.  

- I can distinguish the differences between used to/be used to /get used to in written 

forms. 

- I can use used to/be used to /get used to in written forms correctly. 

- I can give my ideas about cultural differences. 

*1-)http://www.elllo.org/english/0201/250-Adrienne-Mexico.htm adresinden 17.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*2-)http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2448#a adresinden 17.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*3-)http://www.elllo.org/english/0301/344-Eli-Japan.htm adresinden 18.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 
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Ek-6 Dersler Sırasında Kullanılan Araç ve Gereçler - 7. Ünite  

 

Speaking 

- Is there anything you would you like to change in your life? What and why? 

 

Listening 7.1 

1-) Listen to three people talking about what they would do if they had more time. 

Write the things they would like to do. 

 

Barbara _________________ Mark _________________ Simon ________________ 

 

2-) Listen again and write why do they want to do them? 

 

Barbara 

____________________________________________________________________  

Mark 

____________________________________________________________________ 

Simon 

___________________________________________________________________*1 

Listening 7.2 

1-) Listen to three people and write what they regret for. 

 

Ashley_________________ Fred_________________ Rebecca________________ 

 

2-) Listen again and write what did they do instead of choosing the other thing? 

 

Ashley    

____________________________________________________________________

Fred     

____________________________________________________________________
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Rebecca  

___________________________________________________________________*2 

Grammar (Listening 7.3) 

1-) Listen to two people again and complete the sentences. 

(a) Barbara: Something I really wish I ___________________ enough money to buy 

is my own computer.  

(b) Fred: I wish I ___________________ in Spain because my life was so great. *3 

 

2-) Read the sentences again and write a or b. 

(  ) This sentence refers to present. 

(  ) This sentence refers to past. 

 

3-) Write simple past or past perfect to complete the rules. 

Use ______________________ after wish to express a desire. 

Use ______________________ after wish to express a regret. 

 

4-) Read the sentence below. What is the difference between them? 

(a) I wish I had time to help you.  

(b) I wish you would help me.  

 

5-) Match the sentences with their halves. 

You're a complete wreck when you're 

drunk. (  ) 

a-) I wish I hadn't told her she'd put on 

weight. 

The garden's a mess. (  ) 

 

b-) I wish John wouldn't drive so fast.  

I wouldn't have received a ticket. (  ) 

 

c-) I wish I hadn't parked there.  

She doesn‟t like me anymore. (  ) 

 

d-) I wish it hadn't rained so much.  
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It's only a matter of time before he has 

an accident. (  ) 

e-) I wish you wouldn't drink so much. 

 

6-) Complete the sentences with the verbs. 

a-) I‟m very tired now. I wish I ________________ (not go) jogging this morning. 

b-) She failed the exam again. She wishes she ________________ (study) more. 

c-) I wish it ________________ (stop) raining. 

d-) I don‟t have much time. I wish I ________________ (have) more time. 

e-) Alice didn't get the job. She wishes she ________________ (have) better 

qualifications. 

f-) I should have never done that. I wish I ________________ (not do) that.  

 

Speaking 

- Is there anything that you want to have now? What and why? 

- Think about something you wish you had/hadn‟t done before. Make notes and tell 

your partners. Ask extra questions. 

 

Evaulate yourself: Yes () or No (x) - Now....   

- I can understand an intermediate listening text about people‟s wishes in their lives. 

- I can understand an intermediate listening text about people‟s regrets in their lives. 

- I can distinguish the difference between the past and present uses of wish clauses in 

written forms. 

- I can use the past and present uses of wish clauses correctly in written forms. 

- I can talk about my wishes about present. 

- I can talk about my regrets about past. 

 

*1-)http://www.elllo.org/yeartwo/mixer/more_time/more_time_text.htm adresinden 22.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*2-) http://www.elllo.org/english/MixSix/073B-Regret.html adresinden 22.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 

*3-)http://www.elllo.org/english/Mixer/26-WantBuy.html adresinden 22.09.2009 tarihinde uyarlanmıĢtır. 
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Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 1. Ünite 

1-) She _____ by a bus. 

(  ) was been hit   (  ) was being hit  

(  ) was hitted   (  ) was hit    

2-) The keys _____. 

(  ) must been left behind   

(  ) must have be left behind   

(  ) must have been leaving behind   

(  ) must have been left behind  

3-) The road _____. 

(  ) was been blocked off   

(  ) was block off   

(  ) was blocked off   

(  ) was blocking off   

4-) The old cinema _____. 

(  ) is being pulling down   

(  ) is being pulled down   

(  ) is being pull down   

(  ) is been pulled down   

5-) The bottle _____. 

(  ) should not be shaken   

(  ) should not be shook   

(  ) should not been being shaken   

(  ) should not been shaken   

6-) Too much money _____ on 

clothes. 

(  ) is been being spent   

(  ) is being spend 

(  ) is been spent 

(  ) is being spent   

7-) Students_____ Chinese at this 

school . 

(  ) are going to learn 

(  ) are going to be learn 

(  ) are going to be learned 

(  ) are going to learned   

8-) I _____ by the alarm clock at 5 

o'clock. 

(  ) was woken up  (  ) was woked 

up   

(  ) was waked up       (  ) was wake up   

9-) Nothing more _____ about love. 

(  ) can written    (  ) can be written   

(  ) can be wrote  (  ) can be write   

10-) Everything _____ in the future. 

(  ) is going to been forgotten   

(  ) is going to been forgot  

(  ) is going to be forgot   

(  ) is going to be forgotten   

11-) It _____ that learning English is 

easy. 

(  ) said    (  ) is sayed   

(  ) is said   (  ) is sad  

12-) The stolen car _____ near the 

park. 

(  ) was be left   (  ) was left   

(  ) were be left   (  ) were left   

13-) They don't speak English in this 

shop = 

(  ) This shop doesn‟t speak English 

(  ) English doesn‟t speak in this shop 

(  ) English isn‟t spoken in this shop 

(  ) This shop isn‟t spoken English 

14-) Michael has not sent me a text 

message =  

(  ) I haven‟t sent a text message 

(  ) A text message hasn‟t sent 

(  ) I haven‟t been send a text message  

(  ) A text message hasn‟t been sent 

15-) Somebody broke into our house 

last Friday.  

(  ) It was broken into our house 

(  ) Our house was broken into last 

Friday 

(  ) Somebody was broken into our 

house  

(  ) Our house was broke into last 

Friday 

16-) The dishes have not been washed 

by my brother =  

(  ) My brother hasn‟t washed the 

dishes 

(  ) My brother hasn‟t been washed the 

dishes 

(  ) My brother wasn‟t washed the 

dishes 
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(  ) My brother wasn‟t been washed 

the dishes 

17-) A new restaurant will be opened 

next week = 

(  ) They will be opened a new 

restaurant 

(  ) They will open a new restaurant 

(  ) They will been open a new 

restaurant 

(  ) They will be open a new restaurant 

 

 

 

 

18-) They‟ve painted her basement =  

(  ) She has painted her basement 

(  ) She has been painted her basement 

(  ) Her basement has painted 

(  ) Her basement has been painted 

19-) Somebody must do something =  

(  ) Something must be done 

(  ) Something must been do 

(  ) Somebody must be do 

(  ) Somebody must be done 

20-) He_____ his car every weekend. 

(  ) is cleaned  (  ) clean 

(  ) is clean  (  ) cleans  

 

 



177 
 

Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 2. Ünite 

1-)”If I _____  an actor, I _____ a 

secret agent.” (Robert De Niro - 

American Actor) 

(  ) wasn‟t/would be    

(  ) wasn‟t/will be   

(  ) am not /will be  

(  ) am not/ would be 

2-) If Columbus _____ back, no one 

_____ badly about him. It was a very 

difficult journey. 

(  ) had returned/would speak 

(  ) returned/would speak 

(  ) had returned/would have spoken 

(  ) returned/would have spoken 

3-) They _____ less if they _____ the 

tickets yesterday. They paid a lot! 

(  ) would pay/had booked 

(  ) would have paid/ had booked 

(  ) had paid/would have booked 

(  ) had paid/would book 

4-)  If it _____, we_____ the party in 

the garden. Let‟s wait and see. 

(  ) hadn‟t rained/would have had 

(  ) didn‟t rain/would have 

(  ) doesn‟t rain/will have 

(  ) isn‟t rain/will have 

5-) You _____  energy if you _____ 

the lights more often but you don‟t 

care. 

(  ) will save/switch off 

(  ) would save/switched off 

(  ) would have saved/switched off 

(  ) will save/switched off 

6-) If I _____ how boring this job was, 

I _____ for it. 

(  ) realized/wouldn‟t apply 

(  ) realized/didn‟t apply 

(  ) would realize/wouldn‟t apply 

(  ) had realized/wouldn‟t have applied 

7-) The photo _____ better if it _____ 

sunny when I took it. 

(  ) would have been/had been 

(  ) would be/was 

(  ) will be/is 

(  ) had been /would have been 

8-) We _____ our own vegetables if 

we _____ a garden but unfortunately 

we live in a flat. 

(  ) would grow/had 

(  ) can grow/have 

(  ) will grow/had 

(  ) would grow/have 

9-) I _____ for a doctor if you still 

_____ a headache tonight. 

(  ) will call/have 

(  ) could call/are having 

(  ) would call/ have 

(  ) called/had 

10-) I‟m not happy here and I _____ if 

I _____ a better job. I‟m looking for 

one. 

(  ) will resign/find 

(  ) resign/will find 

(  ) would resign/found 

(  ) resigned/would find 

11-) I think you need to study more. I 

know if you _____, you _____ 

understand it easily.  

(  ) studied/would understand 

(  ) study/will understand 

(  ) will study/ understand 

(  ) would study/understood 

12-) He didn‟t tell me anything about 

that. If he _____, he _____ me. 

(  ) had known/would have told 

(  ) knew/would tell 

(  ) would know/told 

(  ) would have known/had told  

13-) Things _____ much better if she 

_____ to me and now it is too late. 

(  ) were/would listen 

(  ) would be/listened 

(  ) would have been/had listened 

(  ) had been/would have listened 

14-) We _____  that accident if _____  

that much. 

(  ) hadn‟t had/wouldn‟t have drunk 

(  ) wouldn‟t have had/hadn‟t drunk 

(  ) hadn‟t had/hadn‟t drunk 

(  ) wouldn‟t have had/wouldn‟t have 

drunk 
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15-) I‟m very busy nowadays but in 

the future if I _____ time, I _____ 

piano lessons. 

(  ) have/will take 

(  ) will have/will take 

(  ) will have/take 

(  ) have/take 

16-) She got a high score. She _____ it 

if she _____ a lot. 

(  ) wouldn‟t have got/wouldn‟t have 

studied 

(  ) wouldn‟t have got/hadn‟t studied 

(  ) hadn‟t got/wouldn‟t have studied 

(  ) hadn‟t got/hadn‟t studied 

17-) They _____ to Spain if he _____ 

the job. I think he will. 

(  ) will move/accepts   

(  ) will move/will accept 

(  ) move/accepts 

(  ) move/will accept 

18-) My brother is not very tall. If he 

_____ tall, he _____ basketball. 

(  ) is/will play   

(  ) was/would play 

(  ) is/will played 

(  ) was/would played 

19-) I _____ you if I _____ her 

yesterday. 

(  ) would tell/saw 

(  ) would have told/had seen 

(  ) told/would see 

(  ) had told/would have seen 

20-) If I _____ enough money, I 

_____ definitely buy that car but I‟ll 

buy this one.  

(  ) have/will buy 

(  ) had/would buy 

(  ) will have/buy 

(  ) would have/bought 
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Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 3. Ünite 

1-) She _____ for a long time before 

she got out of the pool. 

(  ) had been swimming    

(  ) had swum  

(  ) was swimming   

(  ) has been swimming 

2-) We _____ for her ring for two 

hours and then we found it in the 

bathroom. 

(  ) have been looking  

(  ) had been looking  

(  ) was looking  

(  ) are looking 

3-) John was angry because he _____ 

for two hours in the queue. 

(  ) has been waiting   

(  ) had been waiting   

(  ) was waiting   

(  ) is waiting 

4-) He _____ less than an hour when 

he ran out of petrol. Then he called 

me. 

(  ) has been driving  

(  ) had been driving  

(  ) was driving  

(  ) is driving 

5-) I went to the dentist on 

Wednesday. My tooth _____ since 

Monday. 

(  ) had been aching  

(  ) had ached   

(  ) were aching   

(  ) has been aching  

6-) By the time we _____ to the train 

station, Susan _____ for us for more 

than two hours. 

(  ) got/had been waiting   

(  ) got/was waiting   

(  ) had got/had been waiting   

(  ) had got/was waiting 

 

 

 

 

7-) When Karen telephoned, they 

_____ for two hours. 

(  ) had been studying   

(  ) had studied   

(  ) were studying   

(  ) studied 

8-) Although we tried not to miss the 

bus, it _____ the station by the time 

we got there. 

(  ) left     

(  ) had left   

(  ) had been leaving     

(  ) has been leaving 

9-) When I came home, the babysitter 

said she _____ on the phone for 2 

hours! 

(  ) was talking   (  ) had talked   

(  ) had been talking    (  ) has been 

talking 

10-) It _____ when I _____ back 

home. I got really wet! 

(  ) was raining/was walking   

(  ) was raining/walked   

(  ) rained/was walking   

(  ) rained/walked 

11-) I think he _____ for at least 3 

hours because his eyes were red. 

(  ) was sleeping 

(  ) had slept   

(  ) slept   

(  ) had been sleeping   

12-) I _____ my work before they 

_____. 

(  ) had finished/had arrived   

(  ) had finished/arrived   

(  ) finished/had arrived   

(  ) finished/arrived 

13-) They _____ for a few hours 

before their parents arrived. 

(  ) were shouting   

(  ) had been shouting   

(  ) have been shouting   

(  ) are shouting 
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14-) I am angry because I _____ for 

two hours. 

(  ) have been waiting   

(  ) had been waiting   

(  ) was waiting   

(  ) am waiting 

15-) They _____ music at full volume 

for a few hours before their parents 

arrived. 

(  ) were playing   

(  ) had been playing   

(  ) have been playing   

(  ) are playing 

16-) I met Jane while I _____ on the 

beach. 

(  ) had been walking 

(  ) walked   

(  ) was walking    

(  ) has been walking 

 

 

 

 

 

17-) He is still out. He _____ exercise 

all morning. 

(  ) is doing    

(  ) has been doing   

(  ) had been doing   

(  ) was doing 

18-) When Carol _____ last night, I 

_____ my favorite show on television. 

(  ) called/watched   

(  ) was calling/watched   

(  ) was calling/was watching   

(  ) called/was watching 

19-) They _____ for hours before they 

finally came to an agreement. 

(  ) had been arguing   

(  ) had argued   

(  ) were arguing   

(  ) have been arguing 

20-) London _____ a lot since 1975. 

(  ) changed   

(  ) has changed   

(  ) had changed   

(  ) had been changing 
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Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 4. Ünite 

1-) This time on Sunday we _____ in 

Spain.   

(  ) will sunbathe 

(  ) will have sunbathed 

(  ) will be sunbathing 

(  ) will have been sunbathing  

2-) He looks very hungry. He _____ 

the whole meal by the time you arrive. 

So, hurry up! 

(  ) will eat 

(  ) will have eaten 

(  ) will be eating 

(  ) will have been eating 

3-) I‟m sure by the time we go to see 

our kids tonight, they _____ the tent.  

(  ) will set up 

(  ) will have set up 

(  ) will be setting up 

(  ) will have setting up 

4-) When we reach the coast, we 

_____  for a week. 

(  ) will sail 

(  ) will have sailed 

(  ) will be sailing 

(  ) will have been sailing 

5-) Next year, he _____  for forty 

years. I think he should consider 

retiring. 

(  ) will work 

(  ) will have worked 

(  ) will be working 

(  ) will have been working 

6-) Is the coat O.K.? - Yes, I _____ it. 

(  ) will take 

(  ) will have taken 

(  ) will be taking 

(  ) will have been taking 

7-) I believe by Friday, we _____ all 

the information we need. 

(  ) will receive 

(  ) will have received 

(  ) will be receiving 

(  ) will have been receiving 

 

 

8-) I _____ you as soon as I leave 

school. 

(  ) will call 

(  ) will have called 

(  ) will be calling 

(  ) will have been calling 

9-) I guess he will come back in 

summer. By then, he _____  in Tokyo 

for two years. 

(  ) will stay 

(  ) will have stayed 

(  ) will be staying 

(  ) will have been staying 

10-) A: How long have you been 

preparing your project? 

        B: By the end of this month I 

_____ on it for a year. 

(  ) will work 

(  ) will have worked 

(  ) will be working 

(  ) will have been working 

11-) In five years' time they _____  all 

the shops in this street. 

(  ) will close 

(  ) will have closed 

(  ) will be closing 

(  ) will have been closing 

12-) I love my job and I _____  for ten 

years this year. 

(  ) will work 

(  ) will have worked 

(  ) will be working 

(  ) will have been working 

13-) I promise I _____ my books 

tomorrow. 

(  ) will bring 

(  ) will have brought 

(  ) will be bringing 

(  ) will have been bringing 

14-) This time next week, I _____ the 

warm beaches of Malibu. 

(  ) will enjoy 

(  ) will have enjoyed 

(  ) will be enjoying 

(  ) will have been enjoying 
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15-) We _____for nearly four hours by 

10 tonight. 

(  ) will drive 

(  ) will have driven 

(  ) will be driving 

(  ) will have been driving 

16-) They  _____  the hotel by 

January. 

(  ) will build 

(  ) will have built 

(  ) will be building 

(  ) will have been building 

17-) By next year, we _____ in our 

new house for 10 years. 

(  ) will live 

(  ) will have lived 

(  ) will be living 

(  ) will have been living 

18-) Don't call me at 7 o'clock tonight. 

I _____ my piano lesson then. 

(  ) will have 

(  ) will have had 

(  ) will be having 

(  ) will have been having 

19-) Thank you for your invitation but 

I am very tired. I think I _____ when 

you are at the cinema.  

(  ) will sleep 

(  ) will have slept 

(  ) will be sleeping 

(  ) will have been sleeping 

20-) By the year 2015, the population 

of Istanbul _____ seriously. 

(  ) will grow 

(  ) will have grown 

(  ) will be growing 

(  ) will have been growing 
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Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 5. Ünite 

1-) It was a great movie. You _____ it. 

(  ) should have seen    

(  ) must have seen   

(  ) can‟t have seen   

(  ) may not have seen 

2-)   A: Where's Zoe? 

        B: I'm not sure. He _____ (go) 

home. 

(  ) should have gone    

(  ) should go  

(  ) may go   

(  ) may have gone 

3-) I missed a lot of things and failed in 

the exam. I _____ to the last lesson.  

(  ) should have come    

(  ) must have come   

(  ) can‟t have come   

(  ) may have come 

4-) My new shoes don't feel 

comfortable, I  _____ them.  

(  ) shouldn‟t have bought    

(  ) mustn‟t have bought   

(  ) shouldn‟t buy   

(  ) mustn‟t buy 

5-) A: James was at the party last night.  

      B: He _____ (be)! He's out of town. 

(  ) mustn‟t be   

(  ) mustn‟t have been   

(  ) can‟t have been   

(  ) can‟t be 

6-) He said he would leave the town 

early in the morning. You _____ him in 

the afternoon. 

(  ) should have seen    

(  ) must have seen   

(  ) can‟t have seen   

(  ) may have seen 

7-) She is very talented. She _____ play 

a variety of musical instruments. 

(  ) should    (  ) can    (  ) may   (  ) must 

8-) I can't understand why he's not here 

yet. He _____ the train or something. 

(  ) should have missed   

(  ) must have missed   

(  ) can‟t have missed       

(  ) may have missed 

9-) He knows a lot about dogs. He 

_____ an expert on dogs. 

(  ) may be  

(  ) should be   

(  ) should have been   

(  ) may have been 

10-)He didn't reply to my letter. He 

_____ it yet. 

(  ) shouldn‟t have received    

(  ) mustn‟t have received   

(  ) can‟t have received   

(  ) may not have received 

11-) She's only five, but she _____ read 

and write. 

(  ) should     (  ) can      

(  ) may      (  ) must 

12-) I don't have anything to wear today. 

I  _____ my clothes yesterday. 

(  ) should have washed   

(  ) must have washed   

(  ) can‟t have washed      

(  ) may have washed 

13-) Jane _____  you last night. Her 

phone‟ been broken for weeks. 

(  ) can‟t call    

(  ) mustn‟t have called   

(  ) can‟t have called   

(  ) mustn‟t call 

14-) A: Why was she upset? 

        B: I don't know. She _____ some 

bad news. 

(  ) must have had    

(  ) must have   

(  ) might have had   

(  ) might have had 

15-) John lost his wallet on the way to 

work. He  _____ it on the bus or 

somewhere else. 

(  ) should have lost   

(  ) must have lost   

(  ) can‟t have lost   

(  ) may have lost 
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16-) There was so much traffic delay, 

there _____ an accident. 

(  ) may be  

(  ) must be   

(  ) must have been   

(  ) may have been 

17-) Mike  _____ the car when he went 

to work. He didn‟t have the keys. 

(  ) shouldn‟t have taken    

(  ) mustn‟t have taken   

(  ) can‟t have taken   

(  ) may not have taken 

 

 

 

 

 

 

18-) You didn't do very well in the test. 

You _____ so much time playing 

computer games. 

(  ) shouldn‟t have spent   

(  ) must have spent   

(  ) can‟t have spent   

(  ) may have spent 

19-) I'm not surprised you feel sick. You 

_____ so much food at the party we 

went. 

(  ) shouldn‟t have eaten    

(  ) mustn‟t have eaten   

(  ) can‟t have eaten   

(  ) may not have eaten 

20-) Gina has won every game she's 

played today. She _____ a lot. 

(  ) should have practiced    

(  ) must have practiced   

(  ) can‟t have practiced   

(  ) may have practiced 
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Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 6. Ünite 

1-) I _____ on my own. I've done it for 

quite a long time. 

(  ) am used to living    

(  ) get used to living   

(  ) am used to live       

(  ) get used to live 

2-) There _____ a cinema in the town 

but now there isn't.  

(  ) is used to being (  ) is used to be   

(  ) used to be  (  ) used to being 

3-) Ben _____ a lot in his job but now, 

since his promotion, he doesn't. 

(  ) is used to travelling   

(  ) is used to travel   

(  ) used to travel   

(  ) used to travelling 

4-) I didn't understand the accent when 

I first moved here but I quickly _____ 

it. 

(  ) was used to  (  ) used to   

(  ) got used to   (  ) use to 

5-) I get up very early every day so I 

_____up early. 

(  ) get used to get up  

(  ) am used to getting up   

(  ) get used to getting up   

(  ) am used to get up 

6-) I will never _____ at nights. I 

much prefer working days. 

(  ) am used to working  

(  ) get used to working   

(  ) am used to work  

(  ) get used to work 

7-) Since I retired from my job, I can‟t 

_____ nothing to do all day. 

(  ) be used to having   

(  ) get used to having   

(  ) be used to have  

(  ) get used to have 

8-) In my last job I _____ a suit and a 

tie. Now I wear jeans. 

(  ) is used to wear    

(  ) is used to wearing   

(  ) used to wear   

(  ) used to wearing 

9-) I _____ glasses when I changed to 

contact lenses. 

(  ) was used to wearing  

(  ) was getting used to wearing   

(  ) was used to wear   

(  ) was getting used to wear 

10-) When I worked in Boston, I 

_____ very early to catch trains. I‟m 

glad I have a new job in another city. 

(  ) was used to get up   

(  ) was used to getting up   

(  ) used to get up   

(  ) used to getting up 

11-) They've always lived in hot 

countries so they _____ the cold 

weather here. 

(  ) aren‟t used to living   

(  ) aren‟t used to live   

(  ) didn‟t use to living   

(  ) didn‟t use to live 

12-) She has started working nights 

and still, _____ during the day. 

(  ) is getting used to sleeping   

(  ) is getting used to sleep   

(  ) is used to sleeping   

(  ) is used to sleep 

13-) I worked outside during my 

previous job but now I am inside all 

the time. I _____ in an office all day. I 

find it very hard. 

(  ) am not used to sit   

(  ) am not used to sitting  

(  ) didn‟t use to sit       

(  ) didn‟t use to sitting 

14-) I've just got a new job. It's great 

but I'll have to _____ regular hours. 

(  ) get used to working   

(  ) get used to work   

(  ) be used to working    

(  ) be used to work 

15-) At first it was difficult for her to 

understand German all the time but 

she _____ it now. 

(  ) used to   

(  ) is used to   

(  ) gets used to   
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(  ) uses to 

16-)  Do you mind if I _____your 

bathroom? 

(  ) used to   

(  ) use   

(  ) am used to   

(  ) got used to 

17-) I know it sounds difficult but 

soon you will _____ noisy children 

and it will be fine. 

(  ) get used to   

(  ) be used to   

(  ) used to   

(  ) use to 

 

 

 

 

 

 

18-) She is very experienced about 

computers. She _____ them. 

(  ) gets used to   

(  ) is used to   

(  ) used to   

(  ) uses to 

19-) I _____ loud noise because I‟ve 

been living in the city centre for at 

least 10 years. 

(  ) get used to   

(  ) used to   

(  ) use to   

(  ) am used to 

20-) I have always lived in the country 

but now I'm beginning to _____ in the 

city. 

(  ) am used to living  

(  ) get used to living   

(  ) am used to live  

(  ) get used to live 
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Ek-7 Derslerden Sonra Kullanılan Araç ve Gereçler – 7. Ünite 

1-) I want to see Jane more often but I 

can‟t. I wish I _____ her more. 

(  ) saw    (  ) would see   

(  ) have seen    (  ) had seen 

2-) I live in Ankara and I don‟t like 

this. I wish I _____ somewhere else. 

(  ) would live   (  ) lived   

(  ) have lived   (  ) had lived 

3-) My girl friend is in London. I wish 

I _____ in London too. 

(  ) would be    (  ) have been   

(  ) had been    (  ) was 

4-) It's really cold here. I wish you 

_____ on the heater. 

(  ) turned  (  ) have turned   

(  ) had turned  (  ) would turn 

5-) I wish I _____ an umbrella, now 

the rain has started to fall. 

(  ) would have  (  ) have had   

(  ) had had    (  ) had 

6-) John is late for work. He wishes he 

_____ set her alarm clock last night.  

(  ) would set   (  ) have set  

(  ) had set   (  ) set 

7-) I wish I _____ more when I was in 

Italy. 

(  ) would travel  (  ) have 

travelled  

(  ) had travelled  (  ) travelled 

8-) I drank far too much beer last 

night. I wish I _____ that much. 

(  ) did not drink  (  ) have not 

drunk   

(  ) had not drunk  (  ) would not 

drink 

9-) I ate nothing for breakfast and now 

I‟m starving. I wish I _____ something 

in the morning. 

(  ) would eat    (  ) have eaten  

(  ) had eaten   (  ) ate 

10-) We came to the mountains to ski 

and there is no snow. I wish it _____. 

(  ) would snow   (  ) have snowed   

(  ) had snowed   (  ) snowed 

 

11-) My brother and sister are fighting 

for the computer. I wish they_____ to 

an agreement. 

(  ) would come   (  ) have come   

(  ) had come    (  ) came 

12-) I wish I _____ able to take you to 

the zoo, but I have to finish my 

homework. 

(  ) would be    (  ) have been   

(  ) had been    (  ) was 

13-) I‟m tired, but I need to be at work 

in an hour. I wish I _____ to go to 

work. 

(  ) would not have   (  ) have not had   

(  ) had not had   (  ) did not have 

14-) The police is looking for Gary. 

Now he wishes he _____ that laptop 

computer from the shop. 

(  ) would not steal  (  ) have not 

stolen   

(  ) had not stolen  (  ) did not steal 

15-) John feels that he is too weak, and 

that his muscles are small. John wishes 

he _____ stronger. 

(  ) would be    (  ) have been  

(  ) had been    (  ) was 

16-) I can‟t get to sleep because my 

brother is watching t.v. I wish he 

_____ it off. 

(  ) would turn   (  ) have turned   

(  ) had turned   (  ) turned 

17-) I‟m sitting in a boring English 

class and I want it to stop. I wish it 

_____ soon. 

(  ) would end   (  ) have ended   

(  ) had ended   (  ) ended 

18-) I should have never said that. I 

wish I _____ that. 

(  ) would not say   (  ) have not said   

(  ) had not said   (  ) did not say 

19-) This exercise is not very good. I 

wish the teacher ______ us some more 

interesting things to do. 

(  ) would give   (  ) have given   

(  ) had given     (  ) gave
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20-) I cannot concentrate. I wish you ______ making so much noise. 

(  ) would stop   (  ) have stopped   

(  ) had stopped     (  ) stopped 
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                  Ek-8 Örnek EEG trase parçası (ilk çekim) 
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           Ek-8 Örnek EEG trase parçası (ikinci çekim) 

 


