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ÖZET 

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARDA AKICI 

OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Arabacı, Gülperi 

Yüksek Lisans, Özel Eğitim Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cevriye Ergül 

Ağustos 2017, xii + 63 sayfa 

 

Bu çalışma, 4. sınıfa devam eden öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin 

okuma akıcılığı (okuma hızı, doğru okuma ve prozodi becerileri) ve okuduğunu anlama 

becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Ankara ilinin Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören ilçelerinde bulunan 

30 ilkokulun 4. sınıflarında öğrenim gören ve tesadüfi seçilen 55 öğrenci oluşturmuştur. 

Öğrencilerin 27’si öğrenme güçlüğü olan, 28’i ise normal gelişim gösteren öğrencilerdir. 

Bu çalışma kapsamında, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Öğrencilerin doğru okuma, hız ve prozodi becerileri sınıf düzeyinde bir 

metin okutularak ve kayda alınarak incelenmiştir. Okuduğunu anlama performansı ise 

hatırlamayı ölçen kısa cevaplı soruları içeren bir metin ve hem yüzeysel hem de 

derinlemesine anlama becerilerini gerektiren çoktan seçmeli bir test ile 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri Mann Whitney-U testi ve Spearman Brown Sıra 

Farkları Korelasyon Katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına 

bakıldığında, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin aynı becerilerde elde ettikleri puanların, 

normal gelişim gösteren öğrencilerin doğru okuma, hız, prozodi, okuduğunu anlamada 

elde ettikleri puanlara göre anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür. Akıcılık ve anlama 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde hız ile 

okuduğunu anlama arasında, normal gelişim gösteren öğrencilerde ise prozodi ile 

okuduğunu anlama arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular, 

alanyazın ile tutarlı olmakla birlikte öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin performans 

düzeylerinin akranlarının oldukça gerisinde olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, hem 

düşük performansları hem de akıcı okuma bileşenleri ile okuduğunu anlama arasındaki 
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ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik 

uygulanacak eğitim programlarında akıcılık bileşenleri ve okuduğunu anlamayı 

geliştirmeye yönelik müdahalelerin yeterli düzeyde yer almasının sağlanması önemli 

olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Doğru okuma, hız, prozodi, okuduğunu anlama ve öğrenme 

güçlüğü 
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SUMMARY 

 

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN READING 

FLUENCY AND READING COMPREHENSION SKILLS IN CHILDREN 

WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES 

 

 

Arabacı, Gülperi 

Master With Thesis, Department of Special Education 

Thesis Advisor: Associate Professor Cevriye Ergül 

August 2017, xii + 63 pages 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between reading fluency 

(reading speed, accuracy and prosody) and reading comprehension skills of students with 

and without learning disabilities. The study group consisted of 55 randomly selected 4th 

grade students who were enrolled in 30 primary schools located in the Çankaya, 

Yenimahalle, Mamak, and Keçiören provinces in Ankara. Of all the students 27 had 

learning disabilities while 28 were typically developing. In data analysis, the relational 

screening model, which is a quantitative research method, was used. Reading accuracy, 

speed, and prosody skills of students were assessed using a grade level text. Additionally, 

comprehension performance was assessed using a short-answer test which measures 

remembering information related to the text and open-ended questions which measures 

skills in terms of constructing meaning both literally and in depth. The data of the study 

were analyzed using Mann-Whitney-U test and Spearman Brown Correlation Coefficient 

statistical methods. The findings of the research indicated that the reading accuracy, 

speed, prosody, and comprehension scores of students with learning disabilities were 

significantly lower than those obtained by their typically developing peers. Regarding the 

relationship between fluency and reading comprehension, there was a significant 

moderate correlation between reading speed and comprehension for students with 

learning disabilities whereas there was a significant moderate correlation between 

prosody and comprehension for typically developing students. Even though these 

findings are consistent with the existing literature, it is still noteworthy that the 

performance levels of students with learning disabilities are far behind their peers. In this 

context, when both the poor performances of students with learning disabilities and the 
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relationships between the components of reading fluency and comprehension are 

considered, it is important to ensure that appropriate interventions for developing fluency 

and comprehension take place in instructional programs for students with learning 

disabilities.   

Keywords: Reading accuracy, speed, prosody, reading comprehension and learning 

disability. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışma öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerin akıcı 

okuma ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçların öğrenme güçlüğü olan çocuklara yönelik 

müdahalelerin planlanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Araştırma birçok değerli kişinin katkı ve desteği ile hazırlanmıştır. Öncelikle tezimin 

öneri aşamasından yazım aşamasına kadar benden yardımlarını ve bilgisini esirgemeyen, 

sabırla tüm sorularımı yanıtlayıp deneyim ve fikirleriyle bana yol gösteren değerli hocam 

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Araştırmanın güvenirlik aşamasında yardımcı olan değerli Ümran DEMİRÖZ’e, 

görüş ve önerileriyle yardım ve desteğini esirgemeyen değerli Şeyda DEMİR’e teşekkürü 

bir borç bilirim. 

Ankara ilinde öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerin 

katılımlarının ve aile izinlerinin sağlanmasında yardımcı olan yönetici ve öğretmenlere 

bu çalışmaya katılan öğrenci ve ailelerine teşekkürlerimi sunarım. 

Eğitim yaşamım boyunca beni destekleyen ve yanımda olan değerli aileme teşekkürü 

bir borç bilirim. 

Son olarak bu çalışmanın yazım aşamasının tamamlanması sürecinde bana eşlik eden 

ve tahammül gösteren biricik kızım Derin’e ve her zaman benim yanımda olduğunu 

hissettiren yol arkadaşım Mehmet Ali ARABACI’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

Bu bölümde akıcı okuma, okuduğunu anlama, akıcılık ve okuduğunu anlama 

arasındaki ilişki, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar alt bölümlerine yer 

verilmiştir. 

 

1.1 Problem 

Öğrenme güçlüğü (ÖG), yazılı ve sözlü dili anlama ve kullanmada temel olan bir 

veya daha fazla psikolojik sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan dinleme, düşünme, 

konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar yapmadaki güçlükler olarak 

tanımlanmaktadır (The Individuals with Disabilities Education Act/IDEA, 1997). 

Yapılan tanımda öğrenme güçlüğünün görsel, işitsel, motor bozukluk, zihinsel 

yetersizlik, duygusal bozukluk, çevresel, kültürel ve ekonomik yetersizlikleri içermediği 

belirtilmektedir. Diğer bir tanımda ise, öğrenme güçlüğünün bireylerin merkezi sinir 

sistemindeki işlevsel bozukluk nedeniyle ortaya çıktığı ve yaşam boyu devam ettiği ifade 

edilmiş ve yaşanılan öğrenme güçlüğünün dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantıksal 

düşünme ve matematik gibi becerilerin edinimi ve kullanımında bazı özel zorluklara 

neden olduğu belirtilmiştir (National Joint Committee on Learning Disabilities/NJCLD, 

1997). Heterojen bir grup olan öğrenme güçlüğü olan çocuklar en yaygın olarak okuma 

güçlüğü yaşamaktadırlar (Ergül, 2012; Thompson ve Bushnell, 2009). Algısal, dilsel ve 

bilişsel boyutları içeren okuma güçlüğü, bireylerin okuma metinlerinde bulunan 

kelimeleri tanıyamama ve bilgileri yorumlayamama güçlüğü olarak kendini 

göstermektedir (Lerner, 2000, s. 387). Amerika Birleşik Devletleri’nde bildirilen 

istatistiklere göre, okuma güçlüğü yaklaşık %80 gibi bir orana sahip olarak diğer öğrenme 

güçlüğü kategorilerine nazaran daha yaygın olarak rastlanmaktadır (Shaywitz, 2003; 

Lerner, 2000). Akıcılık ve okuduğunu anlama öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde en sık 

rastlanan okuma sorunlarındandır (Baydık, 2012: s.133). 

Görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde yapılandırma gibi birçok görevin yer 

aldığı karmaşık bir süreç olarak tanımlanan okuma (Keskinkılıç ve Keskinkılıç, 2005; 

Wong, Graham, Hoskyn ve Berman, 2008) insanların yaşamında etkili bir bilişsel süreçtir 

ve tüm akademik öğrenmelerin temelindedir (Afflerbach, Pearson ve Paris, 2008; 

Harwell, 2001). Steinman, LeJeune ve Kimbrough’a (2006) göre okuma süreci, 
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duyularımızın dış uyarıcılardan alınan bilgiyi şifrelemesi ile başlamakta ve beynin 

sembollerle kodlanan harfleri soyut ve somut düşünceleri temsil edecek şekilde anlamlı 

kelime ve cümlelere dönüştürme ve birleştirme gibi daha üst düzey bilişsel işlevleri yerine 

getirmesi ile devam etmektedir. Bundan dolayı, okuma becerileri, bilgi ve fikirleri 

paylaşmada, iletişim kurmada etkili ve önemli bir kültürel araçtır (Thompson ve 

Bushnell, 2009; National Reading Panel, 2013). Mercer ve Pullen (2005), okumanın 

sözcük çözümleme ve anlama gibi iki ana aşamayı içerdiğini ifade etmektedir. Sözcük 

çözümleme aşaması, harf-ses ilişkisini anlamayı yani bir sesi temsil eden harfi sese 

dönüştürmeyi içermektedir. Böylece sözcükler doğru bir şekilde seslendirilmektedir. 

Anlama aşamasında ise bireyin, metindeki sözcüklerin anlamına ulaşması ve dolayısıyla 

metinden anlam çıkarması söz konusu olmaktadır. Okumanın nihai amacının ise 

okuduğunu anlama olduğu ifade edilmektedir (Karasu, Girgin ve Uzuner, 2011). Schmitt 

ve Sha’a (2009) göre etkili okuma, okuduğunu anlama becerisinde kendini izleme, uygun 

stratejileri kullanma, stratejiler arasında uygun yer değişikliği yapma, mesaj kaynağının 

iletildiğine dair içeriğin uygun bir şekilde yorumlanması, çıkarsama yapma, sürecin 

etkililiğinin değerlendirilmesi ve okuduğunu anlama sürecinin sürekli izlenmesi ile 

gerçekleşmektedir. 

Okuma gelişim süreçlerini daha ayrıntılı olarak ele alan Chall (akt. Lerner, 2000) 

okumanın altı aşamada geliştiğini ifade etmiştir. İlk aşamada, 0-6 yaş arasındaki 

çocukların fonolojik farkındalık becerilerini geliştirdikleri ve ortak kullanılan bazı 

harfleri ve sözcükleri tanıyabildikleri ifade edilmektedir. Bu aşama, okuma öncesi dönem 

olarak isimlendirilmiştir. Çocuğun birinci sınıfa başlaması ile birlikte okuma gelişimi 

ikinci aşama olan çözümlemeye geçmektedir. Bu aşamada öğrencilerin harf-ses ilişkisini 

kavradıkları ve sözlü dilde yaygın olarak kullanılan bazı sözcükleri tanıyabildikleri ve 

sonrasında ise sözcükleri çözümleyebildikleri belirtilmiştir. Üçüncü aşama, ikinci ve 

üçüncü sınıf öğrencilerinin sözcük çözümleme becerilerini geliştirmelerinin ardından 

akıcı okuyabildikleri aşamadır. Bu aşamada öğrenciler çözümleme yapmadan sözcükleri 

bütün olarak tanıyabilmektedirler. Dördüncü aşama artık öğrencilerin doğru ve akıcı 

okuma becerilerini kazandıkları aşamadır ve artık okumayı öğrenmeyi gerçekleştirmek 

için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Genellikle dördüncü sınıf itibarıyla başlayan bu 

aşama dokuzuncu sınıf düzeyine kadar olan dönemi içermektedir. Bu aşamada öğrenciler 

yeni bilgi, fikir, düşünce ve değerler öğrenmek için okuma becerisini araç olarak 

kullanırlar. Ön bilgilerin, sözcük bilgisinin ve bilişsel becerilerin gelişim gösterdiği bu 

aşamadan sonra dokuzuncu sınıf itibarıyla öğrenciler beşinci aşamaya geçmektedirler. Bu 
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aşamada, çoklu bakış açısını kullanabilen öğrenciler karmaşık okuma materyallerinden 

çıkarım yapabilmektedirler. Son aşama olan altıncı aşamada ise üniversite ve üzeri 

dönemdeki bireyler, artık kendi profesyonel amaçlarının ve gereksinimlerinin farkında 

olarak bilgi edinme ve yeni bilgiler üretme amacıyla okuma becerilerini 

kullanmaktadırlar.  

Alanyazında iyi okuyucuların gösterdikleri okuma özellikleri de tanımlanmıştır. Bu 

tanımlamalardan birinde Thompson ve Bushnell (2009), iyi okuyucuların yazılı 

metindeki sözcükleri dilin seslerine kolaylıkla dönüştürebildiklerini, dilbilgisine ilişkin 

kurallardan yararlanarak anlam oluşturabildiklerini, bilinmeyen sözcüklerin anlamını 

bulmada bağlam ipuçlarından faydalandıklarını, metinde sunulan bilgileri ön bilgileri ile 

ilişkilendirdiklerini, anlam oluşturduklarını ve tüm bu süreçleri akıcı bir şekilde 

gerçekleştirdiklerini ifade etmektedir. 

Tankersly’e (2003) göre iyi okuyucular, metni işlemlerken ve kodlarını çözerken, 

okudukları hakkında düşünebilir, değerlendirmede bulunabilir ve uygun anlama 

stratejilerini kullanabilirler. Örneğin, sözcüklerin uygun telaffuzlarını desteklemek için 

heceleme bilgilerini, metinden geçerli çıkarsamalarda bulunmak için ise güncel ve geçmiş 

bilgilerini etkili bir şekilde kullanabilirler. Weaver (1998) ise iyi okuyucuların tüm okuma 

süresince sözcük tanıma, anlam oluşturma, ön bilgileri ile ilişkilendirme ve kendini 

izleme gibi farklı süreçleri eş zamanlı ve otomatik bir şekilde kullanabildiklerini 

belirtmektedir. Bunu bir orkestra şefi gibi en iyi sonuca varacak şekilde 

düzenleyebildiklerini ve ilkokul düzeyindeki okuyucuların dahi bu şekilde etkili okuma 

yapabildiklerini ileri sürmüştür. Bu bağlamda okuma becerilerinin gelişimindeki en temel 

iki sürecin akıcı okuma ve okuduğunu anlama olduğu ifade edilmektedir. Bu süreçlere 

ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 

 

1.1.1 Akıcı Okuma 

Akıcılık, metni doğru, hızlı ve uygun bir ifade ile okuma becerisidir (Bursuck ve 

Damer, 2007; Lai, Benjamin, Shcwanenflugel ve Kuhn, 2014; Kuhn ve Stahl, 2003; 

Mercer ve Mercer, 2005; Tankersly, 2003). Sözcükleri hızlı bir şekilde kolayca tanıyan 

bireyler akıcı okurlar (Lerner, 2000; National Reading Panel, 2013; Wong, Graham, 

Hoskyn ve Berman, 2008). Sözcük tanıma becerilerinin erken edinimi okuma gelişimi 

için oldukça önemli bir süreçtir (Wood, 2009). Öğrenciler sınıf düzeyleri arttıkça, farklı 

metin türleri ve konuları ile karşılaşmaktadır. Bununla beraber, yeni sözcükler, 
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biçimbirimler (morfem) ve çoklu anlamları tanımaktadırlar (Paige ve Lavell, 2014). Bazı 

öğrenciler bu süreçte akıcı okuyucular olarak zorlanmadan eğitimlerine devam ederken 

bazıları zorluk çekmektedir. Bu nedenle, okuma akıcılığının kazanılması birçok eğitimci 

için önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir (Pesa ve Somers, 2007: s.21).  

Alanyazında akıcılığın üç temel bileşenden oluştuğu ifade edilmektedir. Bunlar 

doğruluk, hız ve prozodidir (Ateş ve Yıldız, 2011; Baştuğ ve Akyol, 2012; Bursuck ve 

Damer, 2007; Hudson, Lane ve Pullen, 2005; Mercer ve Pullen, 2005; Rasinski, 2006).  

Doğruluk  

Metindeki sözcüklerin doğru bir şekilde seslendirilip okunmasıdır (Başaran, 2013). 

Doğru okuma, sözcüğü doğru tanıma ve ayırt etme becerilerini kapsamaktadır (Baştuğ ve 

Akyol, 2012; Çaycı ve Demir, 2006; Dündar ve Akyol, 2014; Uzunkol, 2013). Adams 

(1990) sözcük tanıma sürecinde bireyin görsel uyaran olan yazı ile onun bellekte yer alan 

kodları ve anlamları ile ilişki kurduğunu ve böylece sözcüğü doğru seslendirebildiğini 

belirtmektedir. Sözcüğü ayırt etmede ise okuyucu sözcükleri hem doğru seslendirmekte 

hem de anlamını oluşturmaktadır (Çaycı ve Demir, 2006). Baydık (2006) doğru 

okumanın sesbilgisel işlem becerileri ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğundan 

bahsetmiştir. Öğrencilerin sesbilgisel stratejiyi kullanma becerisi, sözcüklerin ortografik 

kodlarının bellekte doğru bir şekilde kodlanmasında ve daha sonraki okuma 

deneyimlerinde zorluk çekmeden otomatik ve bütünsel bir şekilde okumalarında yardımcı 

olmaktadır (Baydık, 2006; Baydık, 2012: s.133; Stanovich, 1986). Okuma güçlüğü olan 

öğrencilerin sesbilgisel farkındalık yetersizlikleri alfabetik bilginin kazanılmasında ve bu 

bilginin sözcük okuma kullanımında güçlük yaşamalarına neden olurken sesbilgisel 

bilgiyi geri getirme/hatırlama yetersizlikleri hızlı isimlendirme işlemlerinde yavaş 

olmalarına dolayısıyla otomatik okumada sorun yaşamalarına neden olmaktadır (Baydık, 

2006; Baydık, 2012: s.137). Hudson, Lane ve Pullen’e (2005) göre ise, okuyucunun 

sözcükleri doğru okuması, yazarın vermek istediği anlama ulaşmasını sağlamaktadır. 

Aksi durumda, yani sözcükleri doğru okuyamadığında metinden yanlış anlamlar 

çıkarması mümkündür. Ayrıca, okuma sürecinde problem yaşayan öğrenciler sözcük 

çözümleme için daha çok çaba harcamakta, bu ise akıcı okumanın kazanılmasını 

engellemektedir (Brown, Palincsar ve Purcell, 1986; Coşkun, 2002; Hudson, Lane ve 

Pullen, 2005; Kuhn ve Stahl, 2003; Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller ve 

Conway, 2001).  

Öğrencilerin okuma doğruluk düzeyi bağımsız, öğretimsel ve endişe (başarısız) 

olmak üzere üç düzeyde değerlendirilmektedir (Baydık, 2012: s.145). Okumada 
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doğruluğu gerçekleştirmiş bir öğrencinin okuduğu metni en az %95 doğrulukla 

okuyabilmesi beklenmektedir. Bağımsız okuma düzeyi olarak ifade edilen bu doğrulukta 

öğrencilerin metindeki tüm sözcüklerin en az %95’ini doğru olarak okuyor olmaları 

beklenmektedir. Okumayı %90 ve %95 arasında bir doğrulukla okuyabilenlerin 

öğretimsel düzeyde doğruluğa sahip oldukları ifade edilmektedir. Bu düzeyde okuma 

yapabilen öğrencilerin beklenene yakın bir performansta olduğu ancak hala 

desteklenmeleri gerektiği ifade edilmektedir. %90’ın altında okuma yapabilen 

öğrencilerin ise endişe düzeyinde okuma doğruluğuna sahip oldukları dolayısıyla doğru 

okuma becerilerinin sınıf düzeyinin oldukça gerisinde olduğu ve bu nedenle de 

desteklenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Mercer ve Mercer, 2005). Okuma doğruluğu 

değerlendirmeleri, aynı zamanda, grupların okuma farklılıklarını ve müdahalelerde 

kullanılan metinlerin sınıf düzeyine uygunluğunu belirlemede oldukça önemli yere 

sahiptir (Jenkins, Fuchs, Broek, Espin ve Deno, 2003). Juul, Poulsen ve Elbro’nun (2014) 

172 Danimarkalı okumaya yeni başlayan öğrenci ile yaptıkları boylamsal çalışmada 

sözcük tanıma hızının öğrenciler %70 okuma doğruluk düzeyine ulaştıklarında gelişmeye 

başladığını bulmuşlardır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak öğretmenlerin okuma 

hızından önce okuma doğruluğu gelişimine önem vermesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Okuma Hızı 

Akıcı okumanın diğer bileşeni olan okuma hızı ise sözcüklerin hızlı ve otomatik bir 

şekilde tanınması sürecini içermektedir (Nathan ve Stanovich, 1991; Rasinski, 2012). 

LaBerge ve Samuels’e (1974) göre otomatiklik, okuma sürecinde hızlı, doğru ve fazla 

çaba sarf etmeden sözcük tanıma olarak tanımlanmaktadır. Okumada güçlük çeken 

bireylerin birçoğu otomatiklik düzeyinde güçlük çekerler (Hook ve Jones, 2002; Hudson, 

Lane ve Pullen, 2005; Lerner, 2000). Rasinski, Blachowicz ve Lems’e (2012) göre birey 

sözcük tanıma sürecini daha kolay, hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirdikçe 

çözümleme süreci daha otomatik olarak gerçekleşmektedir. Okuma ancak bu şekilde 

gerçekleştirildiğinde ise sınırlı bir kapasite olarak tanımlanan bilişsel kaynaklar 

okuduğunu anlamaya yönlendirilebilmektedir (Lai, Benjamin, Shcwanenflugel ve Kuhn, 

2014; Wong ve diğ., 2008). Adams’a (1990) göre iyi okuyucuların en dikkat çeken 

özelliği, okudukları metni fazla çaba sarf etmeden kolayca ve uygun hız ile başarılı bir 

şekilde okuyabilmeleridir. Özellikle metindeki tüm sözcükleri bir bakışta tanıyabilmekte 

ve hemen anlama ulaşabilmektedirler.  

Erden, Kurdoğlu ve Uslu (2002), 2481 öğrencinin okuma hızlarını incelediği 

çalışmada birinci sınıfa devam eden öğrencilerin dakikada ortalama 45.30, ikinci sınıfa 
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devam eden öğrencilerin 73.13, üçüncü sınıfa devam eden öğrencilerin 91.46, dördüncü 

sınıfa devam eden öğrencilerin 97.07 ve beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin 120.76 

sözcüğü doğru okuduklarını bulmuşlardır. Güzel-Özmen (2005) öğrenme güçlüğü olan 

iki öğrencinin okuma hızlarını, bildikleri ve bilmedikleri öykü ve masallarla, tek denekli 

desenlerden A-B-A-B modeli kullanarak karşılaştırdığı çalışmada, öğrencilerin bildikleri 

öykü ve masalları okurken okuma hızlarının arttığını bulmuştur. Ergül (2012) 112 üçüncü 

sınıf okuma güçlüğü olan öğrencinin doğru okuma oranları, okuma hızları ve hatalarını 

sınıf düzeyinde bir metin okutarak değerlendirmiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler okuma 

doğruluklarına göre üç düzeye (endişe, öğretim, bağımsız) ayrılmış ve öğrencilerin 

okuma performansları bu düzeylere göre incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda endişe 

düzeyindeki öğrencilerin hızlı okumada da düşük performans sergilediği görülmüştür. 

Öğretim ve bağımsız düzeydeki öğrencilerin ise doğru okumada sınıf düzeyine uygun 

veya yakın bir performans göstermelerine rağmen hızlı okumada sınıf düzeyinin oldukça 

gerisinde kaldıkları belirtilmiştir. 

Prozodi 

Diğer bir bileşen olan prozodi ise konuşmanın ritmik ve tonlamaya ait özelliklerini 

betimleyen dilsel bir terimdir ve prozodik okuma, uygun ifade ile ritmik ve melodik 

olarak konuşurcasına okuma becerisidir (Ateş ve Yıldız, 2011; Baştuğ ve Keskin, 2012; 

Dowhower, 1991). Çözümleme becerileri akıcı olduğunda ancak prozodik okuma 

gelişimi mümkün olmaktadır (Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker ve Stahl, 

2004). Hudson, Lane ve Pullen’e (2005) göre zayıf prozodiye sahip okuyucular, 

sözcükleri ve sözcüklerin ifadelerini anlamsız ve uygunsuz bir şekilde gruplarlar ve bu 

anlamsız gruplamalardan dolayı da okuduklarını anlamada sorun yaşarlar. Diğer taraftan, 

öğrencinin metni anlaması okuduğunu uygun vurgu ve tonlamalarla daha prozodik 

olmasını da sağlamaktadır (Mercer ve Pullen, 2005).  

Öğrencilerin okumada gösterdikleri prozodik özellikler çoğunlukla ilgili metnin 

sözlü okunmasının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir  (Yıldız, Yıldırım, Ateş ve 

Çetinkaya, 2009). Bu değerlendirmelerde en yaygın olarak kullanılan yöntem prozodik 

okumanın özellikleri temelinde oluşturulmuş rubriklerdir. Alanda sıklıkla kullanılan 

rubrik ise Zutell ve Rasinski (1991) tarafından geliştirilmiş ve Yıldırım, Yıldız ve Ateş 

(2009) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan ve okumanın ifade ve ses düzeyi/şiddeti, 

anlam üniteleri ve tonlama, pürüzsüzlük ve hız boyutlarında dörtlü dereceleme ile 

değerlendirme yapan rubriktir (Akyol, Yıldırım, Ateş, Çetinkaya ve Rasinski, 2014: s.13). 

Öğrencinin sınıf düzeyine uygun metni okumaya ilişkin prozodi rubriğinden aldığı 
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puanlar 10’un altındaysa akıcılık sorunları olduğunu göstermektedir ve bu durum 

öğrencinin ek değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu veya okuma prozodisinin 

geliştirilmesi için ek öğretime ihtiyaç duyduğunu göstermektedir (Akyol, Yıldırım, Ateş, 

Çetinkaya ve Rasinski, 2014; Yıldız, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya, 2009).  

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin çoğunlukla prozodik okuma becerilerinde önemli 

güçlüklere sahip oldukları belirtilmektedir (Akyol ve Temur, 2006). Örneğin, Alves, Reis 

ve Pinheiro (2014) okuma bozukluğu olan 10 ve okuma bozukluğu olmayan 30 öğrenci 

ile gerçekleştirdikleri bir çalışmada, okuma bozukluğuna sahip öğrencilerin bu bozukluğa 

sahip olmayan öğrencilere göre: a) daha düşük okuma hızına sahip olduklarını, b) okuma 

sırasında daha çok durakladıkları ve c) vurgulu heceleri tanıma, ayırt etme ve 

vurgulamada daha başarısız olduklarını gözlemlemişlerdir. Seçkin (2012) üçüncü 

sınıflarla yaptığı çalışmada okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma güçlüğü olmayan 

öğrencilere göre prozodik okumada akranlarına göre oldukça düşük puan aldıklarını 

bulmuştur. Yıldız, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya (2009) ise 70 ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencisinin sesli okuma akıcılıklarının prozodik özelliklerini değerlendirdikleri 

çalışmada öğrencilerin dakikada ortalama 87.18 sözcüğü doğru okuduklarını, prozodik 

okuma puanlarının 16 puan üzerinden ortalama 8.97 puan olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca prozodik okuma ve dakikada okunan doğru sözcük arasında pozitif yönde bir ilişki 

(.74) olduğunu da bulmuşlardır.  

 

 

1.1.2  Okuduğunu Anlama 

Karmaşık bir süreç olarak değerlendirilen okuduğunu anlama, okumanın nihai amacı 

olarak değerlendirilmektedir (Adams, 1990; Anastasiou ve Griva, 2009; Edmonds, 

Vaughn, Wexler, Reutebuch, Cable, Tackett ve Schnakenberg, 2009; Lai, Benjamin, 

Shcwanenflugel ve Kuhn, 2014; Lerner, 2000; Quellette, 2006). Öğrenme ancak 

okunanlardan bir anlam çıkarıldığında gerçekleşmektedir ve bu şekilde okuma becerisi 

nihai amacına ulaşmaktadır (Coşkun, 2002). Bu açıdan, başarılı bir okuma süreci bireyin 

metinden anlam çıkarması ile gerçekleşir (Bender, 2008, s. 194). Okuduğunu anlamanın 

gerçekleşmesi için öncelikli olarak okunan metnin doğru, akıcı ve prozodik bir şekilde 

okunması gerekmektedir (Dündar ve Akyol, 2014). Bir cümleyi anlamak için birey görsel 

olarak sözcükleri tanımalı, çözümlemeli, sözcüklerin sesbilgisel, bütünsel özelliklerini 

cümlenin altında yatan anlama ulaşması için birbiriyle ilişkilendirip yorumlamalı ve 

değerlendirmelidir (Karatay, 2009; Kendeou, van den Broek ve Karlsson, 2014). 
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Buna karşın, çok sayıda öğrenci yoğun öğretime rağmen okuduğunu anlamayı 

işlevsel düzeyde gerçekleştirememektedir (Kendeou, van den Broek ve Karlsson, 2014). 

Anlama, ÖG’li öğrencilerin de en çok problem yaşadıkları alanlardan birisidir (Bender, 

2008). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlamada yaşadıkları zorluklar 

onların sözcük tanıma ve çözümleme, akıcı okuma, var olan bilgilerini aktif hale getirme, 

sözcük bilgisi, strateji kullanımı, metin yapısı bilgisi, ana fikri ve detayları hatırlama, 

metinden çıkarsama yapma becerileri ve çalışma belleği yetersizliklerinden 

kaynaklanmaktadır (Bender, 2008: s.196). İyi okuyucular bu bileşenleri eş zamanlı ve 

akıcı bir şekilde geliştirebilmelerine rağmen öğrenme güçlüğü olan öğrenciler bu 

bileşenlerden bazılarını yeterli düzeyde geliştirememektedirler (Boulware-Gooden, 

Carreker, Thornhill ve Joshi, 2007). 

Kendeou, van den Broek ve Karlsson’a (2014) göre okuduğunu anlama başarısını 

etkileyen bilişsel süreçler iki kategoriye ayrılır: (a) sözcük çözümleme ve sözcük bilgisini 

içeren giriş düzeyindeki sözcük becerileri ve (b) bu anlamlı ve tutarlı birimleri zihinde 

var olan temsilleri ile birleştirmeyi içeren üst düzey işlemleme becerileridir. Giriş 

düzeyindeki işlemleme ile ilgili olarak, metni anlama en çok sözcük çözümleme (Perfetti, 

1983, Rapp, van den Broek, McMaster, Kendeou ve Espin, 2007), okuma akıcılığı 

(Fuchs, Fuchs, Hosp ve Jenkins, 2001) ve sözcük bilgisi (Hall, Greenberg, Laures-Gore 

ve Pae, 2014; Wood, 2009) gibi becerilere sahip olmaya bağlıdır. Çıkarsama yapma, 

anlamayı izleme ve çalışma belleği kapasitesini içeren üst düzey işlemleme becerileri, 

metni anlama ile ilgilidir çünkü okuyucunun metni anlaması için gerekli olan sonuca 

varmayı sağlayan tamamlayıcı bağlantıları sağlar (Cain ve Oakhill, 2006). Cain ve 

Oakhill’e (2006) göre giriş düzeyindeki çözümleme becerilerindeki başarı, üst düzey 

beceriler için gerekli olan kaynakları sağlamada kolaylık sağlar. Bir okuyucu sözcük 

çözümlemede başarısız olduğunda dikkatini anlama yerine çözümlemeye yönlendirmekte 

ve anlama ulaşamamaktadır (Kuhn, 2004). Weaver’a (1998: s.25) göre iyi bir okuyucu 

ilkokul düzeyinde dahi olsa tüm bu süreçleri, tahmin etme, kendini izleme, düzeltme ya 

da bağlama uymayan ipuçlarını düzeltme gibi strateji kaynaklarını kullanarak organize 

edebilir (Weaver, 1998: s.25).  

Okuduğunu anlama başarısında akıcı okuma kadar okuduğunu anlama stratejileri, 

sözcük bilgisi ve farklı metin türleri hakkında bilgi sahibi olunması da önemlidir (Baydık, 

2011; Baydık, 2012: s.152). Öğrenciler metni anlama, yorumlama ve değerlendirme için 

çeşitli stratejiler kullanırlar (Afflerbach, Pearson ve Paris, 2008). Bunlardan anlamayı 

etkileyen bir terim olan üstbiliş, bireyin bellek becerileri ve stratejileri üzerindeki 
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kontrolünün bilincinde olması anlamına gelmiştir (Flavell, 1979; Jager, Jansen ve 

Reezigt, 2005). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel strateji kullanımı 

konusunda yetersizlikleri olduğu bilinmektedir (Baydık, 2011). ÖG olan öğrenciler 

strateji geliştirememekte ve var olan stratejileri yeni durumlara uyarlayamamaktadırlar. 

Araştırmalar, ÖG’li bireylerin okuma sırasında kendi kendine etkili stratejiler 

geliştirmede veya var olan stratejileri yeni durumlara uyarlamada, farklı okuma 

durumlarında hangi okuma stratejisinin uygun olduğunu anlamada veya buna bağlı diğer 

becerileri geliştirmede NGG akranlarının tersine daha çok problem yaşadıklarını ortaya 

koymuştur (Furnes ve Norman, 2015; Pesa ve Somers, 2007; Stipanovic, 2015). Ayrıca, 

öğrencinin ön bilgilerinin var olan bilgilerini aktif hale getirmesi, sözcük tanıma 

stratejilerinin kullanımı, metinsel özellikleri anlama (ses-harf ilişkisi, cümle yapısı, 

bağlamdan anlam çıkarma, grafik), sözcük-anlam bilgisi ve diğer metinlerle ilişkisi 

(Afflerbach, Pearson ve Paris, 2008) okuduğunu anlama performansını etkilemektedir. 

Bununla birlikte, öğrencinin kendi öğrenme sürecine katılması, kendi öğrenme 

karakteristiklerine ait güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi, problem çözme becerileri 

(Stipanovic, 2015) ya da diğer bir deyişle üstbilişsel süreçlerin farkında olması ve bu 

stratejileri kullanarak kendi öğrenmesini izleme, düzenleme ve değerlendirme becerisi de 

okuduğunu anlama performansını etkilemektedir (Furnes ve Norman, 2015; Mokhtari ve 

Reichard, 2002; Zimmerman, 1989). Kısacası, üstbiliş anlama ile ilgili bilişsel süreçlerin 

izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur (Zimmerman, 1989). Tüm bu stratejilerin 

ortak noktası ise öğrencinin aktif katılımını ya da eleştirel düşünmesini amaçlamasıdır. 

Bu nedenle, stratejilerin çoğu aslında üstbilişsel yaklaşımla ilgilidir (Bender, 2008: 

s.197). Böylelikle, öğrenmesini kendi düzenleyen ya da üstbilişsel bilgide yeterli olan 

öğrenciler bu özelliklerin tam tersini gösteren akranlarına göre okulda daha iyi 

performans sergilerler (Händel, Lockl, Heydrich, Weinert ve Artelt, 2014). Ayrıca okuma 

sürecinde farklı metin yapılarında bu stratejileri uygulamak öğrencilerin diğer derslerde 

de (sosyal ve fen bilimleri) anlamalarını arttıracaktır (Pesa ve Somers, 2007: s.32). Çünkü 

öğrencilerden okuma becerileri ve stratejilerini öğrenmenin tüm alanlarına transfer etmesi 

beklenir.  

Okuduğunu anlamayı etkileyen süreçlerden bir diğeri bireyin okudukları ile önceden 

sahip olduğu bilgiler arasında ilişkilendirme yapabilmesidir (Akyol, 2003; Guthrie, 2014; 

Lerner, 2000). Okuyucu bir yandan okuduğu metni anlamaya çalışırken diğer yandan 

metinde sunulan yeni bilgiler ile önceden var olan bilgileri arasında köprü kurmalıdır 

dolayısıyla okuduğunu anlama düşünmeyi gerektirir (Lerner, 2000: s.405). Öğrencinin 
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okumaya başlamadan önce metinle ilgili resimleri yorumlaması, tablo, grafik ve şemaları 

incelemesini içeren bu strateji, öğrencinin ön bilgilerini okuma ortamına aktarmasını 

sağlar (Yılmaz, 2008). Pearson, Hansen ve Gordon (1979), çocukların ön bilgilerinin 

okuduğunu anlama üzerindeki etkisini incelediği araştırmada, sahip oldukları geçmiş 

deneyim ve bilgilerinin anlama derinliğini etkilediğini görmüşlerdir. Öğrencinin 

metindeki konu ile ilgili şeması daha gelişmiş ise daha çok soru cevaplaması bulgular 

arasındadır. 

Okuduğunu anlamayı etkileyen diğer bir etken ise çocukların sahip oldukları sözcük 

bilgileridir (Boulware-Gooden, Carreker, Thornhill, Joshi, 2007; Jager, Jansen ve 

Reezigt, 2005). Okuma-yazma öğrenme ve başarılı bir akademik hayatın ön koşullarından 

birisi geniş sözcük dağarcığına sahip olmaktır. Geniş sözcük dağarcığına sahip olan bir 

çocuk benzer anlamdaki sözcükleri daha kolay tanır, okuduğu metni daha iyi anlar ve 

yazar (Kasten ve Yıldırım, 2013: s.12; Muter, Hulme, Snowling ve Stevenson, 2004). 

Sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama arasında nedensel bir ilişki olduğunu ileri süren 

birçok araştırma vardır (Wood, 2009). Yıldırım, Yıldız ve Ateş (2011) 120 normal 

gelişim gösteren beşinci sınıf öğrencisinin sözcük bilgilerinin metin türleri açısından 

okuduğunu anlama ile ilişkisinin olup olmadığını ve sözcük bilgisinin okuduğunu 

anlamayı metin türleri açısından yordayıp yordamadığını incelemişlerdir. Araştırmanın 

sonucuna göre sözcük bilgisi ile hikaye edici metni anlama arasında orta düzeyde ve 

anlamlı (r=.68), sözcük bilgisi ile bilgi verici metni anlama arasında yüksek düzeyde ve 

anlamlı (r=.74) ilişki olduğu bulunurken sözcük bilgisinin bilgi verici metni anlamayı 

daha fazla anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Quellette (2006), 9 ila 10 yaş arası 

normal gelişim gösteren dördüncü sınıf 60 öğrenciyi alıcı ve ifade edici sözcük bilgisi, 

sözcük bilgisinin derinliği, çözümleme, görsel sözcük tanıma ve okuduğunu anlama 

ölçümleri ile değerlendirmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre her bir okuma becerisinin 

sözcük bilgisi ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Alıcı sözcük bilgisi çözümleme 

becerisini yordarken, ifade edici sözcük bilgisi görsel sözcük tanımayı yordamıştır. 

Sözcük bilgisinin derinliği ise okuduğunu anlamayı yordamıştır. Muter, Hulme, 

Snowling ve Stevenson (2004) 90 çocuğu (ortalama yaş 4 yıl 9 ay) fonoloji-dilbilgisi 

becerileri, harf bilgisi ve sözcük bilgisi becerilerinin sözcük tanıma ve okuduğunu 

anlamanın yordayıcıları olup olmaması yönünden iki yıl boyunca incelemişlerdir. Harf 

bilgisinin (.54) sözcük tanıma becerilerini yordadığı bulunurken sözcük tanıma (.56), 

sözcük bilgisi (.16) ve dilbilgisi (.21) becerilerinin okuduğunu anlamayı yordadığı 

bulunmuştur.  
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Okuduğunu anlama başarısını etkileyen faktörlerden biri çalışma belleğidir. Çalışma 

belleği, okuduğunu anlamanın ön koşul becerilerinden birisi olarak 

değerlendirilmektedir. Çalışma belleği ne kadar çok bilginin ne kadar uzun süre aktif 

olarak tutulduğunu, işlemlendiğini ve depolandığını gösteren bir beceridir (Jerman, 

Reynolds ve Swanson, 2012). Bilgilerin çok kısa bir süre ve pasif olarak depolanması ile 

bilinen kısa süreli bellekten, uzun süre aktif olarak depolanması yönüyle farklılık 

gösterdiği belirtilmiştir (Jerman, Reynolds ve Swanson, 2012). Çalışma belleği, bilgi 

koordinasyonundan, bilginin işlemlenmesinden ve depolanmasından sorumlu olan çeşitli 

bileşenlerden oluşur (Doğan, 2011; Maehler ve Schuchardt, 2016). Çalışma belleği, 

bilgiyi işleyiş şekli ve depolama görevinden dolayı okuduğunu anlama ile ilişkilidir bu 

nedenle okuma yavaş bir şekilde ilerlerse, okuduğunu anlama da olumsuz yönde 

etkilenecektir (Özenici, 2009; Rønberg ve Peterson, 2016; Swanson ve Berninger, 1995). 

Okuduğunu anlamada sürecinde hem okunan bilgilerin bellekte aktif olarak tutulması 

hem de uzun süreli bellekten bilgilerin tekrar geri getirilerek yeni bilgiler ile 

ilişkilendirilmesinden çalışma belleği sorumludur (Yılmaz, 2016). Dolayısıyla metinden 

elde edilen bilgilerin çalışma belleğinde yeterince uzun süre tutulamaması uzun süreli 

bellekten geri getirilen bilgi ile de ilişkilendirilmesi sürecini olumsuz etkilemekte ve 

okuduğunu anlamanın gerçekleşmesini engellemektedir (Jerman, Reynolds ve Swanson, 

2012; Kostons ve van der Werf, 2015). Seigneuric ve Ehrlich (2005) çalışma belleği 

kapasitesinin okuduğunu anlamaya katkısını inceleyen boylamsal çalışmasında, birinci 

ve ikinci sınıf düzeylerinde sözcük bilgisi ve çalışma belleğinin, üçüncü sınıfta 

okuduğunu anlama becerisine doğrudan katkıda bulunduğunu ve okuduğunu anlamayı 

yordadığını belirtmişlerdir. Araştırma bulguları çalışma belleğinin okuduğunu anlamada 

önemli bir ayırt edici faktör olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda, çalışma 

belleğinin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimini doğrudan etkilediği görülmüştür. 

İlgili alanyazında, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin zayıf sözcük tanıma ve anlama 

performanslarının çalışma belleğindeki bozukluklardan kaynaklandığına dair benzer 

bulgular veren birçok çalışma bulunmaktadır (Gathercole, Alloway, Willis ve Adams, 

2005; Swanson ve Berninger, 1995; Swanson ve Ashbaker, 2000). Swanson ve 

Berninger’e (1995) göre başarılı okurlar çalışma belleği kaynaklarını sözcük tanıma 

süreçlerinden daha çok anlamaya yönlendirirken, zayıf okurlar kaynaklarını anlama 

yerine sözcük tanımaya yönlendirmektedirler.   

Okuduğunu anlamayı etkileyen en önemli faktörlerden birisi ise yukarıda da 

bahsedildiği gibi akıcı okumadır. Buna ilişkin bilgi aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur.  
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1.1.3 Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Arasındaki İlişki 

Okuma üzerine yapılan birçok araştırma, akıcı okumanın okuduğunu anlama becerisi 

için önemli ve gerekli olduğunu göstermiştir (Nathan ve Stanovich, 1991; Pikulski ve 

Chard, 2005; Wise ve diğ., 2010). LaBerge ve Samuels (1974)’e göre, sözcük tanıma 

süreci akıcı olduğunda, okuyucu bilişsel kapasitesinin çoğunu metni anlamaya 

odaklayabilmektedir. Tersi durumda sözcük tanıma sürecinde çok zorlanan bir okuyucu 

bilişsel kapasitesinin çoğunu sözcük tanıma sürecine ayırdığından okuduğunu anlamaya 

yeterli bilişsel kapasite ayıramamaktadır (Ribeiro, Cadime, Freitas ve Viana, 2016; 

Swanson ve O’Connor, 2009). Okuyucu okuduklarını unutabilmekte ve anlama ulaşması 

mümkün olmamaktadır (Fuchs, Fuchs, Hosp ve Jenkins, 2001; LaBerge ve Samuels, 

1974; Uzunkol, 2013; Wong ve diğ., 2008, s. 179). Sınırlı bilişsel kapasite ile ilgili olarak 

bireylerin belli sürede sadece bir şeye odaklanabileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda, 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sözcük tanımada çok zorlandıkları, tüm dikkatlerini 

ve bilişsel süreçlerini çözümlemeye yönlendirdikleri ve dolayısıyla metinden anlam 

çıkarmada güçlük yaşadıkları ifade edilmektedir (Therrien, 2004; Wong ve diğ., 2008). 

Kısacası sözcükleri doğru ve otomatik okuyamayan öğrenciler okuduğunu anlamada da 

sorun yaşarlar (Baydık, 2006; Baydık, 2012: s.138). Okuma akıcılığının diğer bir bileşeni 

olan prozodide, okuduğunu anlamada çok önemli bir role sahiptir (Benjamin ve 

Schwanenflugel, 2010; Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker ve Stahl, 2004; 

Veenendaal, Groen ve Verhoeven, 2015). Okuyucu sesli okuma yaparken metne ilişkin 

biçim bilgisi, sözdizimsel ve anlamsal ipuçlarını kullanarak anlam belirsizliğini ortadan 

kaldırır, daha prozodik okuma gerçekleştirir ve böylece okuduğunu anlamayı kolaylaştırır 

(Frazier, Carlson ve Clifton, 2006; Snedeker ve Trueswell, 2003; Veenendaal, Groen ve 

Verhoeven, 2015). Prozodi, anlama süreçlerini okumadaki temel sözdizimsel, anlamsal 

ayırmalar yapması nedeniyle ve ses perdesindeki yükselip alçalma özellikleri ile destekler 

(Miller ve Schwanenflugel, 2008). Fakat okumada güçlük çeken okuyucuların yaptığı 

duraklamaların çözümleme zorluklarından ya da cümle sözdiziminin yanlış 

okunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Miller ve Schwanenflugel, 2008).  

Çeşitli sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerde okuma akıcılığı ve okuduğunu 

anlama arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmaların sonuçları, öğrencilerin okuma 

akıcılığı ve okuduğunu anlama performansı arasında anlamlı ve yüksek bir ilişki 

olduğunu göstermiştir (Baştuğ ve Akyol, 2012; Başaran, 2013; Baştuğ ve Keskin, 2012; 

Hitchcock, Prater ve Dowrick, 2004; Kim ve Wagner, 2015; Klauda ve Guthrie, 2008; 

McConnaughhay, 2008; Rasinski, Rikli ve Johnston (2009); Ribeiro, Cadime, Freitas ve 
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Viana, 2016). Bunlardan, Ribeiro, Cadime, Freitas ve Viana (2016), ikinci ve dördüncü 

sınıflarda olan 159 öğrenci ile yaptıkları çalışmada, sözcük tanıma, akıcılık, sözcük 

bilgisi, sözlü-sözsüz akıl yürütme ve çalışma belleği becerilerinin okuduğunu anlama 

becerisi ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. İkinci sınıflarda akıcılık becerisinin 

okuduğunu anlamanın güçlü bir yordayıcısı olduğu, dördüncü sınıflarda ise sözsüz akıl 

yürütmenin okuduğunu anlamanın tek anlamlı yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Yazarlar 

bu sonuçlar temelinde alt sınıflarda doğru ve akıcı okumanın geliştirilmesinin önemine 

dikkat çekmişlerdir. Rasinski, Rikli ve Johnston (2009) standardize edilmiş başarı testiyle 

üçüncü, beşinci ve yedinci sınıflarla yaptığı çalışmada her üç sınıf düzeyinde de akıcılık 

ve okuduğunu anlama arasında yüksek bir ilişki olduğunu, okuma akıcılığında prozodinin 

önemli bir bileşen olduğunu belirtmişlerdir. Baştuğ ve Akyol (2012), ikinci ve beşinci 

sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi ve 

akıcı okuma becerileri arasındaki ilişkiyi “Prozodik Okuma Ölçeği” ve “Okuduğunu 

Anlama Testleri” araçlarını kullanarak incelemişlerdir. Araştırma sonucunda akıcı okuma 

ile okuduğunu anlama ilişkisinin anlamlı olduğu ve prozodinin okuduğunu anlamanın 

önemli bir yordayıcısı (r=.86) olduğu bulunmuştur. Başaran (2013) ise 90 ilkokul 

dördüncü sınıf öğrencisinin akıcı okuma ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırma sonucunda da akıcı okumanın okuduğunu anlamanın 

bir yordayıcısı olduğu, prozodinin diğer akıcı okuma becerilerine kıyasla derinlemesine 

anlam oluşturmayı daha iyi yordadığı, doğru okuma becerisinin ise yüzeysel anlam 

oluşturmayı daha iyi yordadığı bulunmuştur. Baştuğ ve Keskin (2012) beşinci sınıf farklı 

cinsiyet, sosyoekonomik ve başarı düzeyindeki 39 öğrenciyle, akıcı okuma becerileri 

(doğruluk, hız, prozodi) ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişkiyi 

incelediği çalışmasında ilgili değişkenler arasında pozitif yönlü ve orta düzey ilişki 

bulmuştur. Akıcı okuma boyutlarından prozodinin her iki anlama düzeyinde de en yüksek 

ilişki gösteren beceri olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, akıcı okuma becerilerinin 

üçünün de basit anlamaya göre çıkarımsal anlamada daha yüksek ilişki göstermesi, akıcı 

okumanın çıkarımsal anlama bakımından daha kritik olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  

Okuma akıcılığının tüm bileşenlerinin okuduğunu anlama ile olan ilişkisini bir arada 

değil de ayrı ayrı inceleyen çalışmalar da vardır. Bunlardan, O’Connor (2017) 337 okuma 

güçlüğü ve 150 normal gelişim gösteren öğrenci ile okuma akıcılığının okuduğunu 

anlama ile olan ilişkisini inceleyen çalışmasında hızlı okumanın okuduğunu anlama 

üzerinde sadece belirli bir noktaya kadar katkısı olduğunu belirtmiştir. Okuma güçlüğü 

olan ikinci sınıf öğrencilerinde dakikada 35 ila 75 sözcüğe kadar dördüncü sınıf 
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öğrencilerinde ise dakikada 40 ila 90 sözcüğe kadar doğru okumanın okuduğunu anlama 

oranını arttırdığı gözlenmiştir. Ancak, okuma hızlarının daha fazla artmasının okuduğunu 

anlama üzerinde doğrudan bir fayda sağlamadığı görülmüştür. Diğer yandan, normal 

gelişim gösteren öğrencilerden elde edilen sonuçlar diğer çalışmalarla tutarlılık 

göstermektedir. Buna göre, normal gelişim gösteren dördüncü sınıf öğrencilerinin 

dakikada okuduğu doğru sözcük sayısı 120 ila 140 sözcüğü geçtiğinde okuma hızının 

okuduğunu anlama üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Sonuç olarak, 

belirli bir okuma hızı (örn. okuma güçlüğü olan ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinde 

sırasıyla dakikada 75 ve 90 doğru sözcük) elde ettikten sonra öğretimin sözcük bilgisi ve 

okuduğunu anlama stratejileri gibi diğer beceri alanlarına yönelik gerçekleştirilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

 Breznitz (1987) birinci sınıfların okuma hızlarının, okuma doğruluğu ve anlama 

becerileri üzerindeki etkisini inceleyen çalışmasında kısa dönemli bellek sınırlılığından 

dolayı, metin en yüksek okuma hızında sunulduğunda okuma hatalarının yok denecek 

kadar az, anlama puanlarının da daha yüksek olduğunu bulmuştur. Metin en yavaş okuma 

hızında sunulduğunda ise okuma doğruluğunun geliştiğini fakat anlama puanlarının 

anlamlı olarak düştüğünü bulmuştur.  

Kim, Wagner ve Lopez (2012) 270 birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle yaptıkları 

boylamsal çalışmada öğrencilerin okuma akıcılığı, sözlü ve sözsüz okuma akıcılığı, 

dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama becerilerinin okuma becerileri geliştikçe 

değişip değişmediğini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, birinci sınıfta sözcük 

okuma akıcılığı sadece okuduğunu anlama ile ilişkili bulunurken ikinci sınıfta ilişkili 

bulunmamıştır. Bunun aksine, ikinci sınıfta metin okuma akıcılığı ile sadece okuduğunu 

anlama arasında ilişki bulunmuştur. Sözlü ve sözsüz okuma akıcılıkları kıyaslandığında 

ise, birinci sınıfta sözlü okuma akıcılığı ile sadece okuduğunu anlama arasında ilişki 

çıkarken, ikinci sınıfta sözsüz okuma akıcılığı ile okuduğunu anlama ilişkili çıkmıştır. 

Okuma doğruluğu ve hız becerilerinin okuduğunu anlama becerisi ile olan ilişkisine 

ek olarak Miller ve Schwanenflugel (2008) 92 birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisinin 

okuma prozodisinin gelişimi ve okuma becerileri üzerindeki etkisini inceleyen boylamsal 

çalışmasında öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça okuma sırasında duraklama sayısındaki 

azalmaların ve yetişkin gibi vurgulu okumanın erken ediniminin daha iyi bir anlamanın 

yordayıcısı olduğunu belirtmişlerdir. Bundan dolayı, prozodik okuma öğrencilerin 

akıcılık ve anlama becerilerinde başarılı olmalarının işareti olabilir (Miller ve 

Schwanenflugel, 2008). Bu noktada, prozodi anlamanın göstergesi rolündedir (Benjamin 
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ve Schwanenflugel, 2010; Dowhower, 1991). Miller ve Schawanenflugel’e göre uzun 

duraklamalar çözümleme zorluklarının işareti olabilir, sesin yükselip alçalması ise 

okuduğunu anlama becerileri ile ilgili olabilmektedir.  

Calet, Defior ve Gutiérrez-Palma (2015) 74 ikinci sınıf, 48 dördüncü sınıf öğrenciyle 

prozodik okumanın anlamaya olan katkısını incelediği araştırmada dördüncü sınıfta 

anlamanın en büyük yordayıcısının tonlama olduğunu bulmuşlardır. Aynı şekilde, 

Veenendaal, Groen ve Verhoeven’in (2015) 106 Hollandalı dördüncü sınıf öğrencisinin 

çözümleme, sözcük okuma, sözdizimsel beceri, okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama 

becerilerini değerlendirdikleri çalışmada, prozodi ve anlama arasında orta düzeyde ilişki 

bulunmuştur. Hem çözümleme hem de okuma hızı ile okuduğunu anlama arasında zayıf 

ve anlamsız bir ilişki olduğu belirtilmiştir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, alanyazında normal gelişim gösteren öğrencilerde 

akıcılık ve anlama arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği ve akıcılık ile anlamanın ilişkili 

olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde bu ilişkinin 

düzeyine ilişkin bulgular sınırlıdır.   

 

1.2 Amaç 

Bu araştırmada, 4. sınıfa devam eden öğrenme güçlüğü (ÖG) olan ve olmayan 

öğrencilerin okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ÖG olan öğrenciler, normal 

gelişim (NG) gösteren akranları ile karşılaştırılacak ve aşağıdaki sorulara yanıt 

aranacaktır: 

1. Araştırmaya katılan öğrenme güçlüğü olan öğrenciler akıcı okuma (doğru okuma, 

hız, prozodi) ve okuduğunu anlama becerileri açısından normal gelişim gösteren 

akranlarından anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

2. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde okuma akıcılığı (doğruluk, hız ve prozodi) ve 

okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki ne düzeydedir? 

3. Öğrenme güçlüğü olmayan öğrencilerde okuma akıcılığı (doğruluk, hız ve 

prozodi) ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki ne düzeydedir? 

 

 

1.3 Önem 

Uluslararası alanyazında akıcı okuma ve okuduğunu anlama üzerine çok fazla 

çalışma olmasına rağmen Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. 
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Yapılacak olan çalışmanın ülkemizdeki alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Alanyazın incelemesi yapılan çalışmaların çoğunluğunun normal gelişim gösteren 

öğrenciler ile gerçekleştirildiğini göstermektedir. Buna karşın, öğrenme güçlüğü olan ve 

okumada güçlük yaşayan öğrencilerle yapılan çalışmaların çok daha sınırlı olduğu 

gözlenmektedir (Baydık, 2011; Ergül, 2012; Güzel-Özmen, 2005; Seçkin, 2012). Bu 

açıdan, öğrenme güçlüğü olan çocuklarla yapılacak olan bu çalışmadan elde edilecek 

bulguların alanyazındaki uygulamalar açısından önemli bilgiler sağlayacağı 

düşünülmektedir. Diğer taraftan, öğretim programları içerisinde akıcı okuma becerilerine 

yeterince önem verilmemektedir (Baştuğ ve Akyol, 2012). Öğretmenler çoğunlukla 

öğrencilerin sözcükleri sadece doğru okuma becerileri üzerinde durmakta buna karşın 

akıcılık becerilerine gereken önemi göstermemektedirler (Rasinski, Homan ve Biggs, 

2009). Oysa yapılan çalışmalarda öğrencinin akıcılık becerilerinin okuduğunu anlama 

becerisi bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle okuma 

akıcılığının değerlendirilmesine uygulamalarda mutlaka yer verilmelidir. Sadece doğru 

okuma becerilerinin değerlendirilmesi okuduğunu anlama bağlamında yeterli bilgi 

sağlamamaktadır (Pikulski ve Chard, 2005). Bu açıdan, bu çalışmadan elde edilecek 

bulguların akıcılık ve okuduğunu anlamanın önemine ilişkin farkındalığın artmasında 

etkili olacağı düşünülmektedir (Keskin ve Baştuğ, 2012). Etkili akıcı okuma ve 

okuduğunu anlama matematik, fen bilimleri gibi diğer sayısal beceriler bakımından da 

önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, genel anlamda akademik başarının artırılması için 

öğrencilerin okuma ve anlama becerilerine ilişkin kapsamlı çalışmalar yapılmasına ve 

beceri alanları arasındaki ilişkilerin ortaya koyulmasına yönelik gereksinim açıktır. 

Yapılan bu çalışma bu konudaki alanyazına ve uygulamalara da ışık tutacaktır.  

Yapılan araştırmalara göre geleneksel öğretimin, öğrencilere akıcılık ve anlama 

becerilerini kazandırmada yetersiz olduğunu göstermektedir. Özellikle okuma güçlüğü 

olan öğrencilerde geleneksel yöntemle yapılan öğretim uygulamaları, bu öğrencilere 

akıcılık ve anlama becerilerini kazandırmada etkisiz kalmaktadır (İnce, 2007; Malone ve 

Mastropieri, 1992). Buna ek olarak, ülkemizde öğretmenlerin okumaya yönelik destek 

eğitim programları ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla 

okuma güçlüğü olan öğrenciler, aynı sınıf düzeyinde bulunan akranlarından önemli 

ölçüde geride kalmaktadırlar. Her iki grubun akıcı okuma ve okuduğunu anlama 

arasındaki ilişki özelliklerinin ortaya konması öğretmenlerine hem okuma öğretim 

çalışmalarında hem de materyal ve yöntem seçimlerinde yardımcı olacaktır (Seçkin, 
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2012). Böyle bir çalışma ile öğretmenler, bu öğrencilerin yetersizlikleri hakkında daha 

çok bilgi sahibi olacak ve sınıflarında bu öğrencilere yönelik ek öğretim sağlayacaklardır.  

Kısacası, Türkiye’de hem normal gelişim gösteren öğrenciler hem de öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerle yapılan akıcı okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları oldukça 

sınırlıdır ve bu alanda yapılacak çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla, 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akıcılık ve okuduğunu anlama becerilerinin normal 

gelişim gösteren akranlarının performansı ile karşılaştırılarak sunulması, her iki beceri 

arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesi ve anlama için akıcılık stratejilerinin kullanılması 

alanyazına ve uygulamalara önemli katkı sağlayacaktır. Elde edilen bulgular öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilere yönelik öğretim programlarının planlanması ve uygulanması 

süreçlerini önemli ölçüde destekleyecektir.  

 

 

1.4 Varsayımlar 

1.  Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin “Öğrenme Güçlüğü” tanıları doğrudur. 

2.  Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir. 

3. Araştırma grubunda yer alan öğrenme güçlüğü olan öğrenciler öğretmenleri 

tarafından doğru bir şekilde belirlenmiştir. 

 

 

1.5 Sınırlılıklar 

1. Araştırma Ankara ilinde Yenimahalle, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 

dördüncü sınıfa devam eden, Rehberlik ve Araştırma Merkezi incelemeleri 

sonucunda öğrenme güçlüğü tanısı alan ve aynı sınıfa devam eden normal gelişim 

gösteren 55 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.  

2. Uygulamaya katılan öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik 

becerileri sınıf öğretmenlerinin gözlemleri ile sınırlandırılmıştır.  

3. Araştırmada akıcılık becerilerinin değerlendirilmesi “Mantarlar” adlı metnin sesli 

okunması ile sınırlandırılmıştır. Okuduğunu anlama becerisi için ise “Kasabanın 

Kahramanı” adlı metin ve bu metne ilişkin sorulan sorulara cevap verme ve 20 

soruluk çoktan seçmeli test ile sınırlandırılmıştır.  
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1.6 Tanımlar 

Akıcılık: Okuma akıcılığı, sözcükleri hızlı bir şekilde tanıma ve cümleleri kolay bir 

şekilde okuma becerisidir (Lerner, 2000: s.409).  

 

Okuma Doğruluğu: Metinde doğru okunan sözcük sayısıdır (Rasinski, 2006). 

 

Okuma Hızı:  Metinde bir dakikada okunan doğru sözcük sayısıdır (Rasinski, 2006). 

 

Prozodi: Metnin etkili bir şekilde okunmasına katkı sağlayan, vurgulama, tonlama, 

zamanlama (kelimeyi seslendirme süresi) ve duraklama gibi özellikleri içeren prozodi, 

konuşmanın ritmik ve tonlamaya ait özelliklerini betimleyen dilsel bir terimdir (Akyol, 

Yıldırım, Ateş, Çetinkaya ve Rasinski, 2014; Ateş ve Yıldız, 2011; Baştuğ ve Keskin, 

2012; Dowhower, 1991). 

 

Okuduğunu Anlama: Okuduğunu anlama, ön bilgilerini kullanarak metinlerde 

verilmek istenen düşünceleri çözümleme ve bunlara anlam yükleme anlamına 

gelmektedir (Yılmaz, 2008). 
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BÖLÜM 2 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci 

ve verilerin analizine yer verilmiştir. 

 

 

2.1 Araştırma Modeli 

Dördüncü sınıfa devam eden öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin okuma 

akıcılığı (okuma hızı, doğru okuma ve prozodi becerileri) ve okuduğunu anlama becerileri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmış olan bu çalışmada nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelleri, bir konu ya da 

olayın kendi koşulları içerisinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmasıdır (Karasar, 2011: 

s. 77). Genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama yönteminde, iki ve daha fazla 

değişken arasındaki birlikte değişimin varlığı ve derecesinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama yöntemi, karşılaştırma ve korelasyonel olmak üzere 

iki türlü yolla elde edilen ilişkilerdir. Karşılaştırma türü ilişkilerde, bağımsız değişkene 

göre oluşturulan gruplar arasında bağımlı değişkene göre anlamlı bir farklılaşma olup 

olmadığı incelenirken, korelasyonel türü ilişkilerde ise değişkenlerin birlikte değişip 

değişmedikleri veya hangi yönde bir değişme gösterdikleri belirlenmeye çalışılmaktadır 

(Karasar, 2011: s. 82-84). Bu çalışma kapsamında hem karşılaştırma hem de korelasyonel 

türü ilişkiler incelenmiştir. 

 

 

2.2 Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinin merkez ilçelerinde bulunan ilkokulların 

dördüncü sınıflarında öğrenim gören 55 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada dört ilçedeki 

toplam 13 okuldan veri toplanmıştır. Yenimahalle ilçesinden 13, Keçiören ilçesinden 14, 

Mamak ilçesinden 14 ve Çankaya ilçesinden 14 öğrenci katılımcı olarak araştırmada yer 

almışlardır. Katılımcıların 27’si öğrenme güçlüğü (ÖG grubu), 28’i ise normal gelişim 

gösteren (NGG grubu) öğrencilerdir. ÖG grubunda yer alan öğrenciler, öğrenme güçlüğü 

tanısı almış, ek yetersizliği olmayan ilkokulların kaynaştırma programlarına devam eden 

ve destek eğitim hizmetlerinden faydalanan öğrenciler arasından seçilmiştir. Bu grupta 

yer alan öğrencilerin 10’u kız 17’si erkektir. Çoğunluğu 3 yıldır tanısı olan çocuklardır. 
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NGG grubunda yer alan öğrenciler ise ÖG grubundaki öğrencilerle aynı sınıfa devam 

eden, cinsiyet ve yaş açısından eşleştirilen öğrenciler arasından seçilmiştir. Bu 

öğrencilerin öğretmenleri tarafından herhangi bir yetersizliği olmadığı, ortalama başarı 

düzeyine sahip oldukları belirtilmiştir. NGG grubunda yer alan öğrencilerin 11’i kız 17’si 

erkektir. Çalışmada yer alan tüm öğrenciler devamsızlık problemi olmayan öğrenciler 

arasından seçilmiştir. 

Katılımcıların belirlenmesi sürecinde ilk olarak Ankara ilindeki Çankaya, 

Yenimahalle, Keçiören ve Mamak ilçelerinden tesadüfi seçilen 30 ilkokul ile dördüncü 

sınıfa devam eden öğrenme güçlüğü tanılı öğrencileri olup olmadığına dair bilgi almak 

üzere iletişime geçilmiştir. Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sekiz okulun 

idarecisi okullarında öğrenme güçlüğü tanılı öğrencileri olmadığını dokuz okulun 

idarecisi çeşitli nedenlerden dolayı çalışmaya katılamayacaklarını belirtmişlerdir. On üç 

okulun idarecisi ise okullarında ÖG öğrencileri olduğunu belirterek çalışmaya katılım 

konusunda gönüllü olmuşlardır. Bu okullarda öncelikle öğrenme güçlüğü tanılı 

öğrencilerin sınıf öğretmeniyle tanışılmış ve araştırmanın amacı ve yöntemi hakkında 

bilgi verilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ve rehberlik biriminin yardımıyla öğrenme 

güçlüğü olan çocuklarla ilgili bilgiler incelenmiştir. Katılım kriterleri göz önünde 

bulundurularak çalışmaya katılacak olan ÖG öğrenciler belirlenmiştir. Sınıf öğretmeninin 

yardımıyla da NGG öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenci değerlendirmelerine başlamadan 

önce, sınıf öğretmenlerinden EK-A’da yer alan görüşme formunu doldurmaları istenmiş 

ve katılımcı öğrenciler hakkında gerekli bilgiler alınmıştır.  

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sınıf öğretmenleri en düşük altı en yüksek 37 

yıl arasında deneyime sahip olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerden 12’si eğitim 

fakültelerinden, 9’u eğitim dışındaki alanlardan mezundur. Yedisi hangi fakülteden 

mezun olduğunu belirtmemiştir. Sınıflarının mevcudunun 17–35 arasında olduğunu ifade 

etmişlerdir ( �̅� = 26).  

 

 

2.3 Veri Toplama Araçları 

Bu bölümde öğretmen görüşme formu, akıcılık değerlendirme aracı, okuduğunu 

anlama değerlendirme aracı ve prozodik okuma puanlama anahtarı alt bölümlerine yer 

verilmiştir. 
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2.3.1    Öğretmen Görüşme Formu 

Araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmen görüşme formu, öğretmenlerden 

uygulama öncesinde kendileri ve uygulamaya katılan öğrencileri hakkında bilgi almak 

amacıyla hazırlanmıştır. Formun ilk bölümünde, öğrencilerin bulundukları okulun adı, 

sınıfı, sınıf öğretmeninin mezun olduğu bölüm ile deneyim yılı ve sınıf mevcudu kısımları 

yer almıştır. İkinci olarak, sınıf öğretmenlerinden sınıflarında bulunan ÖG ve NGG 

öğrencilerin doğum tarihi, cinsiyeti ve devamsızlık problemi olup olmadığı ve bunlara ek 

olarak ÖG olan öğrencilerin tanıyı ne zaman aldıklarını ve problem yaşadıkları alanları 

(okuma, okuduğunu anlama, yazma, matematik) belirtmeleri istenmiştir. Ek olarak, ÖG 

olan öğrencilerin herhangi bir ek yetersizliğe sahip olup olmadıkları sorulmuştur.  

 

 

2.3.2  Akıcılık Değerlendirme Aracı 

Çalışmada yer alan öğrencilerin akıcı okuma becerilerini değerlendirmek üzere 

Başaran (2013) tarafından geliştirilmiş olan “Mantarlar” isimli metin kullanılmıştır. 

Dördüncü sınıf düzeyinde hazırlanan ve uzman görüşü çerçevesinde soruların kapsam 

geçerliliği oluşturulmuş metin 226 sözcükten oluşmaktadır. Metnin ortalama cümle 

uzunluğu ise sekizdir. İki küçük kızın mantarları topladıktan sonra yaşadıkları korkunun 

konu edildiği bir öyküden oluşan metnin uygulanması sırasında öğrencilerden metni hızlı 

ve doğru bir şekilde okumaları istenmektedir. Araştırmacının da çocuğun okumasını takip 

ettiği süreç içerisinde kendi önündeki kayıt formuna öğrencinin yaptığı hatalarını ve bir 

dakikada okuduğu sözcük sayısını işaretlemesi gerekmektedir. Bunun sonucunda ses 

kaydı da alınan öğrencinin okuma hataları, dakikada okuduğu doğru sözcük sayısı 

belirlenmektedir. 

 

 

2.3.3   Okuduğunu Anlama Değerlendirme Aracı 

Metin anlama değerlendirme aracı 

Çalışmada yer alan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmek 

üzere Başaran (2013) tarafından dördüncü sınıf düzeyinde geliştirilmiş “Kasabanın 

Kahramanı” isimli metin ve bu metne ilişkin 15 okuduğunu anlama sorusu kullanılmıştır. 

Kasabanın Kahramanı adlı metin 336 sözcükten oluşmaktadır. Metinde sunulan bilgileri 

hatırlamaya yönelik 5N1K soruları kullanılmıştır. Öğrencilerin metni iki kez 

okumalarının ardından metne ilişkin soruları yanıtlamaları istenmektedir. Öğrencilerin 

sorulara verdiği yanıtlarda doğru yanıtlara 1, yanlış yanıtlara 0 verilerek 



22 

 

 

değerlendirilmektedir. Aracın geliştirilmesi sürecinde uzman görüşünden yararlanılarak 

kapsam geçerliliği oluşturulmuştur.   

Paragraf anlama değerlendirme aracı 

Yine Başaran (2013) tarafından geliştirilmiş 20 soruluk çoktan seçmeli sorulardan 

oluşan bir okuduğunu anlama testi kullanılmıştır. Okuduğunu anlama değerlendirme 

aracının diğer testi ise okuduğunu anlamaya yönelik 15’i paragraf düzeyinde beşi de 

neden-sonuç, karşılaştırma, çıkarım, sözcük anlamı ve noktalama ile ilgili olan sorulardan 

oluşan testtir. Öğrencilerden formdaki paragraf sorularını okuması ve altta yer alan çoktan 

seçmeli yanıtlardan doğru olanı seçmeleri istenmiştir. Doğru olan yanıtlar için 1 yanlış 

olan yanıtlar 0 olarak değerlendirilmektedir. Testin 141 öğrenci ile yapılan geçerlik 

güvenirlik çalışmaları sonucunda testin madde ayırıcılık güçleri 0.42 ile 0.87 arasında 

değiştiği ortalamasının 0.43 ortalama güçlükte olduğu, KR20 iç tutarlılık değerinin 0.85 

dolayısıyla güvenirliliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Başaran, 2013). Araştırma 

verileri her iki okuduğunu anlama aracının ortalama puanı alınarak elde edilmiştir. 

 

 

2.3.4   Prozodik Okuma Rubriği 

Öğrencilerin “Mantarlar” adlı metni sesli okumalarının prozodik özelliklerini 

değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Zutell ve Rasinski (1991) tarafından geliştirilmiş 

ve Yıldırım, Yıldız ve Ateş (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmış rubrik, okumanın 

ifade ve ses düzeyi, anlam üniteleri ve tonlama, pürüzsüzlük ve hız boyutları olarak 

toplam dört boyutu içermektedir (EK-D) (Akyol, Yıldırım, Ateş, Çetinkaya ve Rasinski, 

2014: s.13). İfade ve ses düzeyi boyutunda öğrencilerin okumaları ifadesiz ve duygusuz 

bir okumadan, metin boyunca ifadenin verdiği duyguyu yansıtarak okumaya doğru 1 ile 

4 puan arasında derecelendirilmiştir. Anlam üniteleri ve tonlama boyutu monoton ve 

sözcük-sözcük okumadan, genellikle sözcük gruplarına ve anlam ünitelerine dikkat 

ederek okumaya doğru 1 ile 4 puan arasında değerlendirilirken, pürüzsüzlük boyutu sık 

sık uzun aralar, tereddütler, yanlış başlangıçlar, sesin azalarak kesilmesi, tekrarlar ve 

birden fazla deneme yaparak okumadan arada bir kesilen pürüzsüz okumaya doğru 1 ile 

4 puan arasında derecelendirilmektedir. Hız boyutu ise yavaş ve zorlanarak okumadan 

sürekli olarak konuşma biçiminde okumaya doğru 1 ile 4 puan arasında 

derecelendirilmektedir. Elde edilen puanlar 4 ile 16 arasında değişmektedir. Öğrencinin 

almış olduğu 10’un altındaki puanlar okuyucunun prozodik okuma sorunları olduğunu; 



23 

 

 

10’un üzerindeki puanlar okuyucunun sorunu olmadığını, puanın artması ise prozodik 

okuma açısından başarılı olduğunu göstermektedir.  

 

 

2.4  Uygulama Süreci 

Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan 

ilkokullarda yürütülmüştür. Çalışma kapsamında ilk olarak, kullanılan değerlendirme 

araçlarının öğrenciler tarafından anlaşılabilirliğini değerlendirmek amacıyla bir pilot 

uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Mamak ilçesinde bulunan bir ilkokula devam 

eden ve öğretmenleri tarafından ortalama başarıya sahip olduğu belirtilen öğrenciler 

arasından tesadüfi seçilen beş NGG dördüncü sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. Pilot 

uygulamada öğrencilere tüm değerlendirme araçları asıl araştırmada olması gerektiği gibi 

sunulmuş ve öğrencilerin verilen görevleri tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin pilot 

uygulamalarda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları ve süreci başarı ile tamamladıkları 

gözlenmiştir. Pilot uygulama sonucunda, öğrencilerden değerlendirme aracı ile ilgili 

geribildirim alınmıştır ve değerlendirme aracının öğrenciler tarafından anlaşılabilir 

olduğuna karar verilmiştir.  

Araştırmanın verileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılının Şubat ayında toplanmıştır. 

Uygulamalar, çocukların devam ettiği okullarda okul yönetimi tarafından belirlenen 

sessiz bir ortamda, birebir görüşme ile tek bir oturumda gerçekleştirilmiştir. 

Değerlendirme öncesi ortam havalandırılmış, veri toplama araçları değerlendirmenin 

yapılacağı masada hazır bulundurulmuştur. Değerlendirmeye başlamadan önce, 

araştırmacı öğrenciyle tanışmış, sohbet tarzında iki-üç dakikalık bir konuşma 

gerçekleştirmiştir. Değerlendirme öncesi gerçekleştirilen bu kısa sohbet, öğrencinin 

kendisini daha rahat hissetmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Kronometre 

olarak cep telefonu kullanılmış ve süresi bir dakika olarak ayarlanmıştır. Öğrencinin 

kronometre sesinden rahatsız olmaması ve dikkatinin dağılmaması için cep telefonu 

titreşim moduna alınmıştır.  

Öğrencilere ilk olarak okuma akıcılığı becerilerinin değerlendirilmesi için 

“Mantarlar” adlı metin verilmiştir. Öğrenciye metnin kopyası gösterilerek “Şimdi seninle 

“Mantarlar” adlı çok zevkli bir okuma metni okuyacağız. Bu metni en güzel okumanla, 

ara vermeden olabildiğince hızlı okumanı istiyorum. Aynı metin benim önümde de olacak 

ve ben seni buradan takip edeceğim. Daha sonra tekrar dinleyebilmek için okumanı 

kaydedeceğim. Hazır olduğunda bana “hazırım” diyebilirsin. Ben başla dediğimde 
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okumaya başlayacaksın. Tamam mı?” denilmiş ve öğrenci hazırım dediğinde araştırmacı 

öğrenciye “Başla” diye yönerge vermiştir. Öğrenci metnin ilk sözcüğünü okur okumaz 

kronometre çalıştırılmıştır. Öğrencinin okuması ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

Öğrenci metindeki herhangi bir sözcüğü beş saniye içinde okuyamadığında, araştırmacı 

bir sonraki sözcüğü işaret ederek devam etmesini istemiştir. Araştırmacı tarafından 

okunan bu sözcük, araştırmacı önünde bulunan değerlendirme formuna hata olarak 

işaretlenmiştir. Kronometre ile ayarlanan süre sona erdiğinde, öğrencinin süre boyunca 

okuduğu son sözcüğe işaret konulmuş ve öğrencinin metni tamamlamasına izin 

verilmiştir. Bu sırada, araştırmacı önünde bulunan değerlendirme formuna öğrencinin bir 

dakikada doğru okuduğu sözcük sayısını kaydetmiştir. Aynı zamanda, araştırmacı 

öğrencinin yanlış okuduğu sözcüklerin altını çizmiştir. 

Akıcılık becerilerini ölçtükten sonra okuduğunu anlamaya yönelik EK-C.1’de yer 

alan “Kasabanın Kahramanı” adlı metin verilerek öğrencilerden bu metni sessizce iki kez 

okumaları istenmiştir. Okuma işlemi tamamlandıktan sonra metin öğrenciden alınmış, 

metne ilişkin kısa cevaplı 15 adet soruyu herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın 

cevaplamaları istenmiştir. Öğrenci kendisini hazır hissettiğinde soruları cevaplamaya 

başlamıştır. Soruların cevaplanması tamamladığında soru formu alınarak EK-C.2’de yer 

alan 20 soruluk çoktan seçmeli testin uygulamasına geçilmiştir. Bu testin uygulanmasında 

ise öğrencilerden süre kısıtlaması olmaksızın testi çözmeleri istenmiştir. Uygulama süreci 

kapsamında tanımlanan tüm formlar doldurulup değerlendirme işlemi bitirildikten sonra 

çalışmaya katıldığı için öğrenciye teşekkür edilmiş ve öğrenci sınıfına kadar 

götürülmüştür.  

Uygulamalar tamamlandıktan sonra öğrencilerin sözcük tanıma yüzdeleri, okuma 

hızları, okuma prozodileri ve anlama performansları değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 

mantarlar metnindeki performansı okuma doğruluğu, akıcılığı ve prozodi açısından 

değerlendirilmiştir. Okuma doğruluğu, metinde doğru okunan sözcük sayısının toplam 

sözcük sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Okuma hızı ise, öğrencinin 1 dakikada 

okuduğu doğru sözcük sayısı olarak hesaplanmıştır. Sesli okumaların prozodik özellikleri 

ise ses kayıtları üzerinden, “Prozodik Okuma Rubriğine” göre değerlendirilmiştir. 

Okuduğunu anlama performanslarında soru formları incelenerek her bir doğru yanıta 1, 

yanlış yanıta 0 puan verilerek okuduğunu anlama puanları elde edilmiştir. Araştırmada 

okuduğunu anlama performans puanı kullanılan iki testin puanlarının toplamı alınarak 

belirlenmiştir.  
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2.5  Güvenirlik Analizi 

Güvenirlik, bir değerin bağımsız ölçümler sonucunda kararlılık göstermesidir. Başka 

bir deyişle, ölçülen değişkenin olabildiğince kesin ve kararlı biçimde ölçülmesidir (Tekin 

ve Kırcaali–İftar, 2001: s.79). Bağımlı değişkene ilişkin güvenirlik analizi (gözlemciler 

arası güvenirlik) ve bağımsız değişkene ilişkin güvenirlik analizi (uygulama güvenirliği) 

olmak üzere iki tür güvenirlik vardır (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). Bu çalışmada, okuma 

doğruluğu ve hızı, prozodik okuma ve okuduğunu anlama performanslarına ilişkin 

gözlemciler arası güvenirlik hesaplamaları yapılmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik, iki 

bağımsız gözlemcinin birbirinden bağımsız ancak eşzamanlı olarak hedef davranışın ne 

düzeyde gerçekleştiğine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin karşılaştırılmasıdır. 

Gözlemciler arası güvenirlik verileri, tüm oturumların en az %20’sinde toplanmalıdır. 

Gözlemciler arası güvenirlik, gözlemciler arası görüş birliğinin, gözlemciler arası görüş 

birliği ve gözlemciler arası görüş ayrılığı toplamına bölünüp yüzdesinin alınması ile 

hesaplanır (görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı x 100) (Tekin ve Kırcaali-İftar, 

2001, s.80).     

Bu süreçte, özel eğitim alanında doktora düzeyindeki bir uzman, öğrencilerin ses 

kayıtlarından rastgele seçilen 16 öğrencinin (%25) bu değerlendirmelerde elde ettikleri 

puanları formlar üzerinde yeniden değerlendirmiştir. Öğrencinin doğru sözcük sayısı, hız 

ve prozodi becerilerinin güvenirlik puanları “Mantarlar” adlı metnin ses kaydından elde 

edilmiştir. Uzman, öğrencinin değerlendirme sırasında elde edilen ses kayıtlarını 

dinleyerek her bir beceride elde ettiği puanlamayı tekrarlamıştır. Aynı zamanda 

okuduğunu anlama soruları için seçilen test ve 15 soruluk metin için verilmesi gereken 

cevaplar ve puanlamaları uzman tarafından tekrar gözden geçirilmiştir. Rastgele seçilen 

öğrencilerin alabileceği puanlar uzman tarafından tekrar hesaplanmıştır. Gözlemciler 

arası güvenirlik katsayısının %80 olması yeterli kabul edilirken, %90 ve üzeri ideal 

güvenirlik katsayısı olarak belirtilmektedir (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001, s.80). Daha 

sonra uzmanın elde ettiği puanlamalar yukarıda belirtilen gözlemciler arası güvenirlik 

analizi sonucu doğru okuma için %85, hız için %85, prozodi için %80, okuduğunu anlama 

için ise %100 olduğu bulunmuştur. Bulunan bu sonuçlara göre, gözlemciler arası 

güvenirliğin ideal düzeyde olduğu söylenebilir. 
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2.6  Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18.00 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle grupların normallik varsayımını karşılayıp 

karşılamadığı test edilmiştir. Buna göre gruplardaki öğrenci sayısı n<28 olduğu için 

normallik Shapiro Wilk testi ile değerlendirilmiştir. Testin sonuçlarına göre her iki 

gruptaki öğrencilerin doğru okuma ve prozodi puanlarının normal dağılıma sahip 

olmadığı (p<.05) görülmüştür (Büyüköztürk, 2012). Araştırmanın birinci sorusuna 

yönelik olarak grup karşılaştırmaları için normallik varsayımı sağlanmadığı için Mann 

Whitney-U Testi kullanılmıştır. Parametrik olmayan test tekniklerinden biri olan Mann 

Whitney U-testi, iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir 

şekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmektedir (Büyüköztürk, 2012). Bu 

araştırmada gruplar (ÖG ve NGG) arasındaki farklılıklar her bir bağımlı değişken için 

ayrı ayrı Mann Whitney-U testi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bağımsız 

değişkenleri olarak grupların ÖG ve NGG olma durumu, bağımlı değişkenleri olarak da 

akıcı okuma (doğruluk, hız, prozodi) ve okuduğunu anlama kullanılmıştır. Grup 

karşılaştırmalarında etki büyüklüğünü incelemek üzere Fritz, Morris ve Richler (2011)’in 

belirttiği formüle göre hesaplanmıştır (𝑟 =  
𝑧

√𝑁
). Hesaplanan etki büyüklerinin .5 yüksek, 

.3 orta, .1 ise düşük olarak değerlendirilmiştir. Bağımsız ve bağımlı değişkenler 

arasındaki ilişkinin gücünü açıklamak için korelasyon katsayısının hesaplanması 

gereklidir (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2011: s.191). Hipotez testlerinde etki 

büyüklüğü değerlerinin hesaplanarak yorumlanması sonuçların anlaşılabilirliğini 

arttıracaktır (Büyüköztürk, 2012: s.44).  

Çalışmanın ikinci ve üçüncü araştırma soruları için öğrenme güçlüğü ve normal 

gelişim gösteren öğrencilerin akıcı okuma (doğruluk, hız, prozodi) ve okuduğunu anlama 

becerileri arasındaki ilişki normallik varsayımını karşılamadığı için Spearman Brown 

Sıra Farkları korelasyon katsayısı (ρ) ile incelenmiştir. Spearman Brown Sıra Farkları 

korelasyon katsayısı, değişkenlerin sürekli bir dağılıma sahip olduğu ancak normal 

dağılım göstermediği durumlarda iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklamak 

amacıyla kullanılan bir testtir (Büyüköztürk, 2012). 
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BÖLÜM 3 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde “Bulgular” ve “Yorumlar” olarak iki ayrı alt bölüm vardır.  

 

 

3.1 Bulgular 

Çalışmada ilk olarak öğrenme güçlüğü (ÖG) ve normal gelişim gösteren (NGG) 

grupların akıcı okuma (doğruluk, hız, prozodi) ve okuduğunu anlama performansları 

betimsel olarak incelenmiştir. Grupların her bir bağımlı değişkende gösterdikleri 

performans değerleri Çizelge 1 ile sunulmuştur.  

 

 

Çizelge 1. 

 

Araştırmaya Katılan Grupların Akıcılık ve Okuduğunu Anlama Performanslarına 

İlişkin Betimsel İstatistikler 

Değişkenler Grup n �̅� SS Min Max Çarpıklık Basıklık 

Doğru 

Okuma 

ÖG 27 90.26 6.31 76 98 -.62 -.21 

NGG 28 95.25 3.89 82 100 -1.99 4.67 

Hız  

ÖG 27 65.63 24.74 15 108 -.06 -.95 

NGG 28 95.32 16.14 72 133 .56 -.39 

Prozodi 

ÖG 27 9.74 2.10 4 13 -1.02 1.36 

NGG 28 13.29 1.88 11 16 .34 -1.47 

Okuduğunu 

Anlama 

ÖG 27 13.15 5.75 4 28 .86 .39 

NGG 28 21.50 5.90 9 32 -.42 -.53 
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Çizelge I’de iki grubun doğru okuma, hız, prozodi ve okuduğunu anlama 

performansları bakımından aldıkları puanların ortalamaları incelendiğinde ÖG olan 

öğrencilerin NGG olan öğrencilere göre daha düşük puanlar aldıkları görülmüştür.  

Araştırmaya katılan öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu 

anlama performansları bakımından normal gelişim gösteren akranlarına göre anlamlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler Çizelge 2’de özetlenmiştir. 

 

 

Çizelge 2. 

 

Araştırmaya Katılan Öğrenci Gruplarının Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama 

Performanslarının Karşılaştırılması  

Değişken Grup  N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
U p 

Etki 

Büyüklüğü 

Doğru 

Okuma 

ÖG 27 21.28 574.50  

196.50

  

.002* .41 

NGG 28 34.48 965.50 

Hız 

ÖG 27 19.19 518.00 

140.00 .000** .55 

NGG 28 36.50 1022.00 

Prozodi 

ÖG 27 16.69 450.50 

72.50 .000** .67 

NGG 28 38.91 1089.50 

Okuduğunu 

Anlama 

ÖG 27 18.44 498.00 

120.00 .000** .58 

NGG 28 37.21 1042.00 

  *p < .05 

 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi grupların doğru okuma, hız, prozodi ve okuduğunu 

anlama performans düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (p<0.025). 

ÖG olan öğrenciler NGG akranlarına göre doğru okuma, hız, prozodi ve okuduğu 

anlamada daha düşük puanlar elde etmişlerdir. Aynı çizelgedeki sıra ortalamalarına 

bakıldığında öğrenme güçlüğü olan grubun doğru okuma (21.28), hız (19.19), prozodi 

(16.69) ve okuduğunu anlama (18.44) sıra ortalamalarının, normal gelişim gösteren 

grubun sıra ortalamasından sırasıyla (34.48), (36.50), (38.91) ve (37.21) düşük olduğu 
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görülmektedir. Gruplar arasındaki farkların etki büyüklükleri incelendiğinde hız, prozodi 

ve okuduğunu anlama değişkenlerinde gruplar arasındaki farkların etki büyüklerinin 

yüksek düzeyde olduğu (sırasıyla .55, .67, .58), doğru okumada ise orta düzeyde olduğu 

(.41) dikkati çekmiştir. 

Araştırmanın ikinci sorusuna yönelik olarak ise öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde 

okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama performansları arasındaki ilişki Spearman Brown 

Sıra Farkları Katsayısı (ρ) kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 3’de 

sunulmuştur. 

 

 

Çizelge 3. 

 

ÖG Olan Öğrencilerde Okuma Akıcılığı ve Okuduğunu Anlama Performansları 

Arasındaki İlişki 

Değişken  
Korelasyon 

katsayısı 
p 

Okuduğunu anlama 

Doğru okuma ρ = .06                      .78 

Hız ρ = .42               .03* 

Prozodi ρ = .04                      .81 

                   *p < .05 

 

 

Çizelge 3’e göre öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde okuduğunu anlama ile hız 

performansları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki (.42) olduğu buna karşın 

okuduğunu anlama ile doğru okuma ve prozodi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

görülmektedir. Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak, 0.00-0.30 arasında olması 

düşük; 0.30-0.70 arasında olması, orta; 0.70-1.00 arasında olması ise yüksek düzeyde bir 

ilişki olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2012).  

Son olarak, normal gelişim gösteren öğrencilerde okuma akıcılığı ve okuduğunu 

anlama performansları arasındaki ilişkide Spearman Brown Sıra Farkları katsayısı (ρ) 

kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar çizelge 4 ile sunulmuştur.  
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Çizelge 4. 

 

NGG Olan Öğrencilerde Okuma Akıcılığı ile Okuduğunu Anlama Performansları 

Arasındaki İlişki 

Değişken  
Korelasyon 

katsayısı 
p 

Okuduğunu anlama 

Doğru okuma ρ = .36 .06 

Hız ρ = .34 .08 

Prozodi ρ = .63   .00* 

    *p < .05 

 

 

 

Çizelge 4’e göre normal gelişim gösteren öğrencilerde okuduğunu anlama ile prozodi 

arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki (.63) bulunmuştur. Buna karşın öğrencilerin 

okuduğunu anlama ile doğru okuma ve hız performansları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

 

 

 

3.2 Yorumlar 

Bu araştırmada ilk olarak, öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren 

öğrencilerin akıcı okuma becerileri (doğru okuma, hız, prozodi) ve okuduğunu anlama 

performansları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğrenme güçlüğü olan 

öğrencilerin tüm alanlarda normal gelişim gösteren öğrencilerden daha düşük performans 

gösterdikleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri 

ile akıcı okuma becerileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Öğrenme güçlüğü olan 

öğrencilerde akıcı okuma becerilerinden sadece okuma hızlarının okuduğunu anlama 

performansları ile orta düzeyde ilişkili olduğu, normal gelişim gösteren öğrencilerde ise 

sadece prozodik okumanın okuduğunu anlama ile orta düzeyde ilişkili olduğu 

bulunmuştur.  

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre öğrenme güçlüğü olan öğrenciler hem akıcı 

okuma becerileri hem de okuduğunu anlama becerileri bakımından normal gelişim 

gösteren akranlarına göre daha düşük performans göstermektedirler. Farklara ilişkin etki 
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büyüklükleri ise öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sırasıyla en çok hız, prozodi ve 

okuduğunu anlama becerilerinde normal gelişim gösteren akranlarından farklılaştığını 

ortaya koymaktadır. Bu bulgu, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin performans 

düzeylerini göstermesi bakımından önemli olarak değerlendirilmektedir ve önceki 

araştırma sonuçları ile uyumludur (Alves, Reis ve Pinheiro, 2014; Beech ve Awaida, 

1992; Erden, Kurdoğlu ve Uslu, 2002; Ergül, 2012; Jenkins, Fuchs, van den Broek, Espin 

ve Deno, 2003; Gökçe-Sarıpınar ve Erden, 2010; Seçkin, 2012; Tobia ve Marzocchi, 

2014).  

Araştırma bulguları incelendiğinde, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin normal 

gelişim gösteren akranlarına göre verilen metni okurken daha fazla hata yaptıkları ve bu 

temelde belirlenen okuma doğruluk oranlarının ise daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

Çalışmada grupların doğru okuma performanslarının değerlendirilmesi sonucunda 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin dakikada 76 sözcüğü doğru okudukları bulunurken 

normal gelişim gösteren grubun dakikada 100 sözcüğü doğru okudukları belirlenmiştir. 

Her iki grubun doğru okuma performansına bakıldığında, öğrenme güçlüğü grubunun 

metni %90 doğrulukla endişe düzeyinde, normal gelişim gösteren grubun ise %95 

doğrulukla öğretimsel düzeyde okuduğu belirlenmiştir. Mercer ve Mercer (2005) 

tarafından belirtilen okuma doğruluk oranları temelinde normal gelişim gösteren grubun 

öğretimsel düzeyde performans gösterdiği belirlenirken öğrenme güçlüğü grubunun 

endişe düzeyinde bir performansa sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, normal 

gelişim gösteren öğrencilerin metni okurken çok güçlük yaşamasa da destek ile 

performanslarının arttırılabileceği, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ise çok fazla 

sayıda okuma hatası yapmaları nedeniyle yoğun öğretim desteğine gereksinim duydukları 

söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmada yer alan öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin 

okuma doğruluğu performanslarının arttırılmasına yönelik programların ve 

müdahalelerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bulunan bu sonuç önceki 

araştırma sonuçlarıyla uyumludur. Yapılan çok sayıda çalışmada da öğrenme güçlüğü 

olan öğrencilerin okurken çok fazla hata yaptıkları, endişe düzeyinde okudukları ve 

akranlarından yaklaşık iki ya da iki buçuk yıl geriden okudukları belirtilmiştir (Baydık, 

2002; Erden, Kurdoğlu ve Uslu 2002; Ergül, 2012; Gökçe-Sarıpınar ve Erden, 2010; 

Jenkins, Fuchs, van den Broek, Espin ve Deno, 2003; Kochnower, Richardson ve 

Benedetto, 1983; Seçkin, 2012).  

Doğru çözümleme becerileri daha üst düzey okuma becerileri için temel 

oluşturmaktadır (Adlof, Catts ve Little, 2006; Amendum, Conradi ve Liebfreund, 2015; 
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Garcia ve Cain, 2014; Jenkins, Fuchs, van den Broek, Espin ve Deno, 2003; Klauda ve 

Guthrie, 2008). Sözcükleri çözümleyemeyen yani doğru okuyamayan bir öğrenci hızlı ve 

prozodik okuma yapamamakta ve okuduğunu anlayamamaktadır (Allor ve Chard, 2011; 

Klauda ve Guthrie, 2008; Kuhn, 2004). Öğrencilerin doğru okumada yaşadığı 

problemlerin özellikle sesbilgisel farkındalık becerileri ve sesbilgisel işlemleme 

süreçlerindeki zorluklarla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Lόpez ve González, 1999). 

Sesbilgisel becerilerde yaşanan problemler nedeniyle öğrencilerin yeni karşılaştıkları 

sözcükleri çözümleyemedikleri ve bu nedenle bütünsel okuma aşamasına geçmelerinin, 

otomatik ve hızlı okumayı gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir (Allor 

ve Chard, 2011; Baydık, 2002; Lόpez ve González, 1999; Seçkin, 2012). Bu durumun, 

öğrencinin okuduğunu anlamasını olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra okuma 

deneyimlerini azalttığı ve pek çok dil/bilişsel beceriyi (sözcük dağarcığı, sentaks bilgisi 

vb.) olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Allor ve Chard, 2011; Baydık, 2002; Seçkin, 

2012). Dolayısıyla bu öğrencilerle yapılacak olan çalışmalarda da özellikle sesbilgisel 

farkındalık becerilerindeki performans düzeylerinin incelenmesi gerektiği ve buna uygun 

olarak da sesbilgisel farkındalık becerilerinin geliştirilmesine yönelik müdahalelerle 

okuma öğretim sürecinin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir (Allor ve Chard, 

2011; Baydık, 2002; Seçkin, 2012).       

Çalışmada grupların okuma hızı performanslarının değerlendirilmesi sonucunda 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin dakikada ortalama 65 sözcük okudukları bulunurken 

normal gelişim gösteren grubun dakikada ortalama 95 sözcük okudukları belirlenmiştir.  

Bu ortalamalara bakıldığında, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ilişkin 65 sözcüğün hem 

Türkiye’de dördüncü sınıflar için belirlenmiş okuma hızı normlarının hem de normal 

gelişim gösteren öğrencilerin ortalamalarının oldukça altında olduğu görülmektedir. 

Öğrenme güçlüğü grubunda yer alan öğrencilerin bir dakikalık okuma hızı 

performanslarına bakıldığında 15 ile 108, normal gelişim gösteren öğrencilerin ise 72 ile 

133 sözcük arasında değiştiği görülmüştür. Türkiye’de öğrencilerin okuma hızlarına 

ilişkin sınıf düzeyinde belirlenen bazı normlara göre dördüncü sınıf öğrencilerinin 97-99 

sözcük okumaları beklenmektedir (Erden, Kurdoğlu ve Uslu, 2002; Gökçe-Sarıpınar ve 

Erden, 2010). Dolayısıyla bu normlara göre normal gelişim gösteren öğrencilerin okuma 

hızlarının sınıf düzeyi için belirlenmiş normlara uygun olduğu görülürken öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin elde ettiği ortalama okuma hızının bu normlar çerçevesinde 

birinci ve ikinci sınıf düzeyinde olduğu dikkati çekmektedir. Norm çalışmalarında birinci 

sınıflar için belirlenen ortalama okuma hızları birinci sınıflar için 45/48 ikinci sınıf için 
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73/75’dir (Erden, Kurdoğlu ve Uslu, 2002; Gökçe-Sarıpınar ve Erden, 2010). Bu 

kapsamda öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızlarının yaklaşık 2,5 yıl geride 

olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bir veya üç 

yıl geride olduklarını gösteren diğer çalışma sonuçlarıyla uyumludur (Ergül, 2012; 

Gökçe-Sarıpınar ve Erden, 2010; Jenkins ve diğ., 2003; Seçkin, 2012).  

Öğrencilerin okuma doğruluğunda göstermiş olduğu performans düzeyleri göz 

önünde bulundurulduğunda akıcı okumadaki düşük performanslarının da beklendik bir 

bulgu olduğu düşünülmektedir. Çözümlemede başarısız olan bir öğrencinin akıcı okuması 

çok mümkün olmamaktadır (Perfetti, 1985). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bu 

düzeydeki okuma performanslarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Gökçe-

Sarıpınar ve Erden (2010) yaptıkları çalışmada öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça okuma 

hızının da arttığını ve bu durumun hem gelişimsel özellikler hem de okumanın sınıf 

düzeyi ilerledikçe daha çok kullanılıp pekiştirilmesi gibi okuma deneyiminin artmasıyla 

ilgili olabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırmada yer alan öğrencilerin dördüncü sınıfta 

olmalarına rağmen, okuma problemlerine bağlı olarak okuma deneyimlerinin de sınırlı 

olduğu ve düşük okuma performanslarının bu sınırlılıktan da etkilendiği 

düşünülmektedir. Bu açıdan, okuma hızının geliştirilmesine yönelik müdahale 

programları uygulanmalı, okuma deneyimleri arttırılmalı ve öğrencilerin bu becerideki 

gelişimleri yakından takip edilmelidir. Özellikle, okuma hızı ile okuduğunu anlama 

arasındaki güçlü ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda okuma hızının geliştirilmesine 

yönelik müdahale programlarının sıklığının ve yoğunluğunun arttırılmasının önemli 

olacağı düşünülmektedir.   

Araştırmada grupların prozodik okumada performansları karşılaştırılmış ve elde 

edilen sonuçlar öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akranlarına göre anlamlı olarak daha 

düşük puanlar elde ettiklerini göstermiştir. Her iki grubun prozodi puan ortalamalarına 

bakıldığında, öğrenme güçlüğü grubunun 9 puan, normal gelişim gösteren grubun ise 13 

puan elde ettikleri görülmüştür. Araştırmada kullanılan prozodi rubriğine göre 10’un 

altındaki puanlar okuyucunun prozodik okumada sorunları olduğunu; 10’un üzerindeki 

puanlar okuyucunun artan şekilde okumalarında daha prozodik özellikler sergilediği 

şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre, öğrenme güçlüğü grubunun prozodik okumada 

sorunları olduğu normal gelişim gösteren grubun ise prozodik okumada daha başarılı 

oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel olarak 

incelendiğinde prozodide en düşük puanı alan öğrencilerin diğer tüm alanlarda da düşük 

puan aldıkları görülmüştür. Prozodik okumanın okuduğunu anlama ile ilişkisi 



34 

 

 

düşünüldüğünde prozodik okuma özelliklerinin düşük olması önemlidir (Therrien, 2004). 

Öğrenciler sözcük çözümlemede ilerleyip otomatikleşme düzeyine ulaştıklarında, bilişsel 

kaynaklarını çözümledikleri sözcüklerin anlamına daha çok ayırabilmekte ve böylelikle 

metindeki cümleleri uygun ifade ve hız ile okuyabilmektedirler (Allinder, Dunse, 

Brunken ve Obermiller-Krolikowski, 2001; LaBerge ve Samuels, 1974; Schreiber, 1991). 

Ülkemizde ilköğretim sınıflarında prozodik okumaya ilişkin ne tür öğretim yöntemlerinin 

ve müdahale programlarının kullanıldığı hakkında ya da ne düzeyde önem verildiği 

hakkında soru işaretleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yaşamış oldukları prozodik okumaya ilişkin 

zorlukların değerlendirilmesi ve okuma öğretiminde prozodik okumanın geliştirilmesine 

yönelik çalışmaların yapılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.  

Çalışmada grupların okuduğu anlama performansları da karşılaştırılmış ve öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarına göre anlamlı olarak daha 

düşük performans gösterdikleri belirlenmiştir. Ortalama puanlarının öğrenme güçlüğü 

olan grupta 13 normal gelişim gösteren grupta ise 21 puan olduğu görülmüştür. Öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlamadaki düşük performanslarının öğrencilerin 

okuma doğruluğu, hız ve prozodide göstermiş oldukları düşük performans nedeniyle 

beklendik bir bulgu olduğu düşünülmektedir. Çok sayıda çalışmada da öğrenme güçlüğü 

olan öğrencilerin okuduğunu anlama performanslarının sınıf düzeyinin gerisinde olduğu 

ve bu nedenle de özellikle dördüncü sınıf ile başlayan diğer alanlardaki akademik 

öğrenmeyi gerçekleştiremedikleri ifade edilmektedir (Baydık, 2011; Chall, 1987). Her ne 

kadar performansını etkileyen bellek, alıcı ve ifade edici sözcük bilgisi ve bilişsel ve 

üstbilişsel strateji kullanımı gibi diğer süreçler söz konusu olsa da okuma doğruluğu ve 

akıcılığının okuduğunu anlamada ön koşul beceriler olduğu sıklıkla ifade edilmektedir 

(Baydık, 2006; Baydık, 2011; Botsas ve Padeliadu, 2003; Cain ve Oakhill, 2006). 

Dolayısıyla okuduğunu anlamada yaşanan başarısızlığa temel olan doğruluk, hız ve 

prozodiye ilişkin problemli durumlar söz konusu ise bunların ayrıntılı olarak 

değerlendirilmesi ve öğrencilerin bu temel süreçlerde yaşadıkları problemlerin ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Bu gerçekleştirildikten sonra okuduğunu anlamayı etkileyen 

diğer süreçlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ve uygun müdahale programlarının 

uygulanması yerinde olacaktır.  

Araştırmada bu öğrencilerin akıcı okuma becerileri ve okuduğunu anlama 

performansları arasındaki ilişki öğrenme güçlüğü ve normal gelişim gösteren öğrenciler 

için ayrı ayrı incelenmiştir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde okuduğunu anlama ile 
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hız arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken okuduğunu anlama ile doğru 

okuma ve prozodi performansları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Normal 

gelişim gösteren öğrencilerde ise okuduğunu anlama ile sadece prozodi arasında orta 

düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İlgili alanyazında, bir metnin uygun hızda 

okunmasının okuduğunu anlama için önemli ve gerekli olduğunu destekleyen birçok 

çalışma bulunmaktadır (Adams, 1990; Fuchs ve diğ., 2009; Klauda ve Guthrie, 2008; 

Kuhn ve Stahl, 2003; Logan, 1997; Ribeiro, Cadime, Freitas ve Viana, 2016; 

Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker ve Stahl, 2004). Diğer taraftan, birçok 

kaynakta akıcı okumanın anlama ile ilişkisi en çok prozodi becerisine dayandırılmaktadır 

(Alves, Reis ve Pinheiro, 2014; Başaran, 2013; Baştuğ ve Akyol, 2012; Benjamin ve 

Schwanenflugel, 2010; Kuhn and Stahl, 2003; Kuhn, Schwanenflugel ve Meisinger, 

2010; Miller ve Schwanenflugel, 2008; Veenendaal, Groen ve Verhoeven, 2015).  

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde hız ile okuduğunu anlama arasında ilişki 

bulunması özellikle normal gelişim gösteren öğrenciler ile yapılan çalışmaların sonuçları 

bağlamında beklendik bir bulgudur (Brown, Palincsar ve Purcell, 1986; Coşkun, 2002; 

Hudson, Lane ve Pullen, 2005; Kuhn ve Stahl, 2003; Lai, Benjamin, Shcwanenflugel ve 

Kuhn, 2014; Wong ve diğ., 2008; Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller ve 

Conway, 2001). Okuma hızı, anlama için temel bir süreçtir (Calet, Defior ve Gutièrrez-

Palma, 2015; Garcia ve Cain, 2014; Hook ve Jones, 2002; Rasinski, Rupley, Paige ve 

Nichols, 2016). Sözcük tanıma süreçleri yeterince akıcı olduğunda (otomatiklik), öğrenci 

bilişsel kapasitesini metni anlamaya, metinle ilgili düşünceler geliştirmeye ve metnin 

detaylarına inmeye harcayabilecektir (Nathan ve Stanovich, 1991). Bu açıdan, yavaş 

okuma okuduğunu anlama başarısını olumsuz etkilemektedir. (Breznitz, 1987; Hook ve 

Jones, 2002; Rasinski, Rupley, Paige ve Nichols, 2016).  

Normal gelişim gösteren öğrencilerde ise okuduğunu anlamanın sadece prozodik 

okuma ile ilişkili bulunması da alanyazında bildirilen bulgular ile uyumlu olarak 

değerlendirilmektedir (Calet, Defior ve Gutièrrez-Palma, 2015; Kuhn ve Stahl, 2003; 

Miller ve Schwanenflugel, 2008; Rasinski, Rikli ve Johnston, 2009; Schwanenflugel, 

Hamilton, Kuhn, Wisenbaker ve Stahl, 2004). Ülkemizde yapılan çalışmalarda da normal 

gelişim gösteren öğrencilerde tüm akıcı okuma becerileri arasında okuduğunu anlama ile 

en yüksek ilişkiyi gösteren becerinin prozodi olduğu belirtilmiştir. (Başaran, 2012; 

Baştuğ ve Akyol, 2012; Baştuğ ve Keskin, 2012). Bu araştırmalarda okuma hızından daha 

üst düzey bir beceri olarak ifade edilen prozodinin akıcı okumanın da en temel becerisi 

olduğu ortaya atılmıştır. Baştuğ ve Keskin (2012) prozodi becerisinin her iki anlama 
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düzeyinde de en yüksek ilişki gösteren akıcı okuma becerisi olduğunu belirttikleri 

çalışmada bu durumun prozodik okuma becerisinin daha gelişmiş bir okumayı 

içermesinden dolayı anlamanın niteliğini arttıran becerilerin doğru okuma ve prozodi 

olduğunu, hız becerisinin okuma düzeyinin belirlenmesinde etkili ve gerekli olduğunu 

fakat anlama düzeyleri ile olan ilişkisi bakımından önceliği olmayan bir beceri olduğu 

şeklinde yorumlamışlardır. Normal gelişim gösteren dördüncü sınıf öğrencilerle yapılan 

bir çalışmada ise okuma hızı ile okuduğunu anlama ilişkisinin düşük olduğu gösterilmiştir 

(Başaran, 2013). Öğrencilerin büyük bir kısmında akıcı okuma olmasına rağmen 

okuduğunu anlama puanlarının ranjının oldukça geniş olduğunu belirten Başaran bu 

durumu, yavaş okumanın anlamada sorun yaratabileceği ancak okuma hızını arttırmanın 

anlamayı da arttırmada temel faktör olmadığı şeklinde ifade etmiştir. Schwanenflugel, 

Hamilton, Kuhn, Wisenbaker ve Stahl’ın (2004) ikinci ve üçüncü sınıflar ve 24 yetişkinin 

prozodi ile çözümleme ve anlama becerileri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında 

prozodi ve anlama arasında çok düşük ilişki olduğu bulunurken otomatik çözümleme 

becerileri ile prozodi arasında yüksek ilişki olduğu bulunmuştur. Yazarlar anlama ile 

düşük ilişki çıkmasını kullandıkları okuduğunu anlama metninin kolay anlaşılır ve basit 

bulmalarının yanısıra aynı metin yerine farklı metinlerde ölçümlemelerini neden olarak 

göstermişlerdir. Eğer ki daha zor içerik ve yapıda anlama soruları olan metin seçmiş 

olsalardı sonuçların prozodi ve anlama ilişkisi üzerine daha olumlu çıkabileceğini 

belirtmişlerdir. Çözümleme becerilerinde yeterli olan bir metnin öğrenciler için ilgi çekici 

olmadığını dolayısıyla anlama için uygun olmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler okuma hızları arttıkça anlama daha çok odaklanmakta ve böylelikle daha 

uygun prozodi ile okuyabilmektedir (Calet, Defior ve Gutièrrez-Palma, 2015; Seçkin, 

2012). Diğer taraftan, öğrencinin uygun prozodi ile okuduğu için mi daha iyi anladığı 

yoksa daha iyi anladığı için mi uygun bir prozodi ile okuduğu hala tam olarak 

açıklanabilmiş değildir (Miller ve Schwanenflugel, 2008; Seçkin, 2012). Bu açıdan, 

öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik müdahale 

programlarının kapsamına prozodik okuma desteğinin de eklenmesinin istendik 

sonuçların elde edilmesine önemli ölçüde katkı sunacağı düşünülmektedir.   

Calet, Defior ve Gutièrrez-Palma (2015) ise çalışmalarında, dördüncü sınıflarda 

prozodi ile anlama ilişkisinin, ikinci sınıflara göre daha yüksek olduğunu bulmuşlarıdr. 

Yazarlara göre, öğrencilerin okumada otomatiklik becerisinde yeterli olmalarından sonra 

artık daha zor metinleri okumaları ve anlamaları beklenmektedir. Bu sebeple, öğrenciler 

metni anlamak için okumada doğruluk, hız bileşenlerinin yanı sıra prozodi bileşenine de 
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gereksinim duymaktadırlar. Prozodik okuma, okuduğunu anlama becerisini anlamsal ve 

sözdizimsel farkındalık ile destekler yani ifade ile okuyarak metni anlamlı birimlere 

ayırabilirler (Calet, Defior ve Gutièrrez-Palma, 2015). Dolayısıyla, ikinci sınıf 

öğrencilerinin prozodik okuma açısından dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha sınırlı 

deneyime sahip olmaları, prozodik okuma becerilerinin okuduğunu anlama becerileri ile 

daha düşük düzeyde ilişkili olmasına temel oluşturmuş olabilir. Bu açıdan, prozodinin 

diğer becerilere oranla daha üst düzey bir beceri olması nedeniyle birinci ve ikinci sınıf 

düzeyinde performans gösteren öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma 

performanslarına uygun olarak okuduğunu anlama becerilerinin sadece hız ile ilişkili 

olduğu, sınıf düzeyinde performans gösteren normal gelişim gösteren öğrencilerin ise 

yine okuma performanslarına uygun olarak daha üst düzey bir beceri olarak 

değerlendirilen prozodi ile okuduğunu anlamanın ilişkili olduğunun bulunması bu 

bağlamda anlaşılır olmaktadır.  

Sonuç olarak, bu araştırmada öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin hem akıcı okuma 

hem de okuduğunu anlamada başarısız oldukları ve akranlarının önemli ölçüde gerisinde 

oldukları belirlenmiştir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilen tüm 

becerilerde normal gelişim gösteren akranlarına göre daha düşük performans göstermiş 

olmaları, bu öğrencilerin yaklaşık 3 yıldır özel eğitim destek hizmetlerinden faydalanan 

çocuklar olması göz önünde bulundurulduğunda dikkatle değerlendirilmesi gereken bir 

bulgu olduğu düşünülmektedir (Ergül, 2012). Bu durum, çocuklara uygulanan müdahale 

programlarının yetersizliğini göstermektedir. Oysa okuma becerilerinin artık çok büyük 

ölçüde kazanılmasının beklendiği ve artık okuma öğretiminin yerine akademik konularda 

öğretimin yapılmaya başlandığı dördüncü sınıfta yaşadıkları bu okuma problemlerinin 

daha sonraki yıllarda yaşanacak akademik başarısızlıklara neden olacağı kaçınılmazdır 

(Baydık, 2011; Ergül, 2012). Bu açıdan, öğrenme güçlüğü öğrencilere yönelik 

uygulanacak müdahale programlarında uygun değişikliklerin yapılması ve yoğunluğunun 

arttırılması önemli olacaktır. Bununla ilgili olarak öğretmenlere sunulacak öğrenme 

güçlüğü olan öğrenciler ve öğretim programları hakkında hizmet içi eğitimlerin 

sağlanması ve öğrencilerin güçlükleri ile ilgili öğretmenlere daha fazla bilgi verilmesi son 

derece önemlidir. 
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BÖLÜM 4 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

       Bu bölümde, öğrenme güçlüğü ve normal gelişim gösteren öğrencilerin akıcı 

okuma ve okuduğunu anlama performanslarını karşılaştırmak amacıyla yapılan 

araştırmanın sonuçlarına ve önerilerine yer verilmiştir. 

       Araştırma sonuçlarına genel olarak bakıldığında, öğrenme güçlüğü olan 

öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarına göre verilen metni daha yavaş 

okudukları, anlama sorularını daha uzun sürede tamamladıkları, daha az sayıda soruyu 

doğru yanıtladıkları ve daha az puan aldıkları görülmüştür.  

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde okuduğunu anlama ile doğru okuma ve prozodi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bunun yanında, okuduğunu anlama ile hız 

değişkeni arasında anlamlı orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Normal gelişim gösteren 

öğrencilerde ise, okuduğunu anlama ile sadece prozodi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur.  

Bu çalışmanın sonuçları değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken bazı 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, çalışmada ÖG olan öğrencilerin akıcılık 

ve okuduğunu anlama becerilerini etkileyebilecek yaş, sınıf düzeyi, ek yetersizlikleri, 

devamsızlıkları gibi faktörler kontrol altına alınmış olmasına rağmen anne-baba eğitim 

düzeyi, ev ve sınıf ortamına ilişkin özellikler, öğretmenin öğretim niteliği ve destek 

eğitim süreçleri gibi faktörler dikkate alınmamıştır. İleride yapılacak olan çalışmalarda, 

bu faktörlerin de kontrol altında tutulmasının çalışmanın sonuçlarının geçerliliği 

açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  

İkincisi, çalışma Ankara ilinde sınırlı sayıda ilçenin ilkokullarına devam eden sınırlı 

sayıdaki öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Elde edilecek sonuçların genellenebilmesi için 

farklı bölgelerden ve okullardan seçilen daha büyük öğrenci gruplarıyla benzer 

araştırmalar yapılması önerilmektedir. Ek olarak, çalışma sadece dördüncü sınıf 

düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Akıcılık ve okuduğunu anlama becerilerinin daha küçük 

yaşlarda veya daha sonraki yaşlarda nasıl bir gelişimsel süreç izlediği incelenmemiştir. 

Bundan dolayı, ileride yapılacak olan çalışmaların farklı sınıf düzeyleri ve yaş grupları 

ile tekrarlanması önerilmektedir. Erken yaştan itibaren yapılan araştırma sonuçları ile 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin nasıl bir gelişimsel süreç izledikleri hakkında daha 
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detaylı bilgi edinilebilir. Böylelikle, erken müdahale ve destek eğitim programlarının da 

gelişimi hakkında bilgi elde etmek mümkündür. 

Üçüncü olarak değerlendirmelerde standardize edilmiş akademik başarı testleri 

kullanılmamıştır. Ülkemizde okuma ve okuduğunu anlama başarısını değerlendirmeye 

yönelik standart araçların sınırlılığı sözkonusudur. Sonuçların daha güvenilir ve 

genellenebilir olması için ek çalışmalara ve her sınıf düzeyine uygun standardize edilmiş 

akademik başarı testlerine gereksinim vardır. Bu açıdan, hem bu araçların geliştirilmesi 

hem de öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama performanslarına ilişkin çalışmaların 

yeni geliştirilmiş araçlarla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dördüncü olarak, okuduğunu anlamada etkili bazı bilişsel süreçler (örn. çalışma 

belleği, sözcük bilgisi, üstbilişsel strateji kullanımı) vardır. Ancak bu çalışmada sadece 

okuduğunu anlamanın akıcı okuma becerileri ile olan ilişkisi değerlendirilmiş ve sınırlı 

düzeyde ilişki bulunmuştur. Bu açıdan, ileriki araştırmalarda okuduğunu anlama 

performansı ile birlikte onu etkileyen tüm süreçleri de ayrıntılı olarak değerlendirerek 

hangi süreçlerin daha etkili olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgiler elde edilmesi önerilmektedir 

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler akıcılık ve 

okuduğunu anlama becerilerine ilişkin yetersizlikler sergilemektedirler. Bu yetersizlikler, 

öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyip 

motivasyon ve sosyal kabulünü düşürmektedir. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü olan 

öğrencilerin akıcılık ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

hazırlanacak olan erken müdahale programları ile akademik başarılarının ve dolayısıyla 

okuma motivasyonlarının ve sosyal kabulünün arttırılması oldukça önemli yer 

tutmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akıcılık ve okuduğunu anlama becerileri 

ile ilgili yetersizlikleri hakkında sınıf öğretmenlerinin, destek eğitim öğretmenlerinin ve 

ailelerinin bilgilendirilmesi ve bu yetersizlikleri hangi öğretim programları ile 

geliştirebilecekleri konusunda desteklenmeleri son derece önemlidir. Böylelikle, 

öğretmenlerin öğrencilerinin okuma yazma becerilerini daha ayrıntılı olarak 

değerlendirmeleri ve yaşadıkları okuma sorunlarını erken dönemde belirleyebilmeleri ve 

gerekli müdahaleleri uygulamaları söz konusu olabilecektir (Baydık, 2012: s.139).  

Diğer akademik alanlara katkısı açısından okuma becerilerinin iyileştirilmesi oldukça 

önemlidir. Bu aynı zamanda, ülkemizin PISA, TIMSS ve PIRLS gibi uluslararası 

sınavlarda da daha başarılı sonuçlar elde etmesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla 

öğretmenlere konuyla ilgili verilecek hizmet içi programları ile bu amaca da hizmet 

edileceği düşünülmektedir.  
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Ek A 

Öğretmen Görüşme Formu 

Değerli Öğretmenler, 

Bu araştırma, 4. sınıf öğretmenlerinin, öğrenme güçlüğü olan ve olmayan çocukların 

akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik 

olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, sizden Rehberlik Araştırma Merkezinden öğrenme 

güçlüğü tanısı almış, herhangi bir ek yetersizliği olmayan, ana dili Türkçe olan ve 

devamsızlık sorunu olmayan bir öğrenci ile yine sınıfından aynı cinsiyete ve ortalama 

başarı düzeyine sahip bir öğrenci seçmeniz beklenmektedir. Katılımınız gönüllülük 

esasına dayanmaktadır.  

Katkınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. 

 

Gülperi ARABACI 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

Özel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans Programı 

 

Okul Adı: 

Sınıf: 

Mezun Olduğunuz Bölüm: 

Deneyim Yılınız: 

Sınıf Mevcudu: 

 

Öğrenme güçlüğü olan öğrenci: __________ 

Doğum Tarihi: ………………   

Cinsiyet: Kız ( )    Erkek ( )  

Öğrenme güçlüğü tanısının ne zaman alındığı: ………………. 

Ek bir yetersizliğinin olup olmadığı: Evet ( )     Hayır ( ) 

Devamsızlık probleminin olup olmadığı: Evet ( )     Hayır ( )  

Problem yaşadığı alanları işaretleyiniz: 

Okuma ( )    Okuduğunu Anlama ( )     Yazma ( )     Matematik ( )  

 

Ortalama başarı düzeyine sahip öğrenci:    ________ 

Doğum Tarihi: ………………   

Cinsiyet: Kız ( )    Erkek ( )  

Herhangi bir yetersizliğinin olup olmadığı: Evet ( )     Hayır ( ) 

Devamsızlık probleminin olup olmadığı: Evet ( )     Hayır ( )  
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Ek B 

Mantarlar 

Öğrencinin okulu:………………………….. 

İki küçük kız, ormanda mantar toplamışlar; ellerinde sepetleri, evlerine 

dönüyorlardı. Eve giden patikanın üzerinden tren yolu geçiyordu. Eve dönebilmeleri için 

bu yolu geçmeleri gerekiyordu. 

 İki küçük kız, tren yoluna geldiler. Uzaktan bir tren sesi geliyordu, ancak 

görünürde tren yoktu. Tren yolunu geçmek için tümseği tırmandıklarında, trenin süratle 

geldiğini gördüler. Büyük kız, hemen geri çekildi; küçük ise rayları geçmek için ileri 

doğru koştu. Tehlikeyi sezen ablası: 

—Geri dönme sakın! diye bağırdı. 

Ama tren çok yaklaşmış, gürültüsü de çok fazlalaşmıştı. Küçük kız, ablasının ne 

dediğini anlamadı. Ablasının “geri dön” dediğini sandı. Rayların üzerinden geri döndü ve 

koşmaya çalıştı. Derken ayağı takılıp düştü. Düşünce sepet elinden fırladı, mantarlar 

ortalığa saçıldı. Tehlikeden habersiz küçük kız, mantarları teker teker toplamaya başladı. 

Tren iyice yaklaşmıştı. Makinist, küçük kızı görmüştü, düdük çalmaya başladı. 

Küçük kızın ablası: 

—Bırak mantarları! diye bağırıyordu. 

Trenin gürültüsü o kadar artmıştı ki küçük kız ablasını duymadı. Elleri ve ayakları 

üzerinde emekleyerek mantarları toplamaya devam etti.  

Makinist ne yaparsa yapsın artık treni durduramazdı. Trenin kulakları sağır edecek 

kadar güçlü düdüğünü son bir kez daha çaldı. Tren küçük kızın üstünden geçmişti. 

Küçük kızın ablası bir çığlık attı. Bu sırada trendeki yolcular, pencerelerden 

sarkmışlar, ne oldu diye bakıyorlardı. Makinist, treni durdurmuş, son vagona doğru 

koşmaya başlamıştı.  

Tren geçip gittiğinde, herkes küçük kızı hiç kıpırdamadan yüzüstü yatar gördü. 

Küçük kız dizleri üstüne doğruldu, sonra büyük bir şaşkınlık içerisinde kalan mantarları 

toplamaya devam etti. 
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Ek C.1 

Kasabanın Kahramanı 

Öğrencinin Okulu:……………………….. 

Hollanda, Avrupa’da bulunan küçük bir ülkedir. Bu ülkenin topraklarının bir 

kısmı deniz seviyesinin altındadır. Ancak Hollanda halkı topraklarını denizin istilasından 

koruyabilmek için çok büyük setler inşa etmişlerdir. Hollandalılar bu kalın setlerin 

üzerinde arabaların bile rahatlıkla gidebileceği yollar yapmışlardır.  

Günlerden bir gün on bir yaşındaki Hans ve kardeşi Mayk oynamak için bu 

setlerin kenarına gelmişlerdi. Mayk oynarken çok garip bir şey gördü, setin bir yerinden 

su fışkırıyordu. Abisine bağırdı: 

—Hey buraya bak! Ne tuhaf bir şey! Duvardan kabarcıklar çıkıyor. 

Hans, bunun ileride büyüyebilecek bir delik olduğunu anladı. Telaşla kardeşine: 

—Kabarcık mı hani?  

Hans koşarak kardeşinin gösterdiği yere geldi. Gerçekten de setin bir yerinden 

deniz suyu kabarcıklar halinde fışkırıyordu. Delik giderek büyüyordu. “Eyvah! Şimdi ne 

yapmalı? Büyüklerimiz hemen gelip bu deliği tamir etmezse, su bu delikten hızla içeri 

akacak, belki seti yıkacak.” Hemen setin üstüne tırmandı, var gücüyle bağırdı: 

—Set delindi! Set delindi! 

Ama yakınlarda kimseler yoktu. Hans, aşağı indiğinde, deliğin iyice büyümüş 

olduğunu gördü. Sular içeri doğru fışkırıyordu. Deliği nasıl kapatacağını düşündü. İşaret 

parmağı deliği tam olarak kapatıyordu. Kardeşine bağırdı: 

—Çabuk kasabaya git, rastladığın herkese sette bir delik açıldığını ve benim 

parmağımla onu kapattığımı söyle. Çabuk gelip deliği tamir etsinler. 

Mayk abisinin yüzünden, durumun ne kadar önemli olduğunu anladı ve var 

gücüyle kasabaya doğru koşmaya başladı. Hans, kardeşinin arkasından baktı. Az sonra 

kardeşi gözden kaybolmuştu. 

Hans’ın deliği tıkayan parmağı adeta donmuştu. Bu soğukluk, bileğine daha sonra 

koluna geçmişti. Kolunun her tarafı sızlıyordu. Setin arkasındaki deniz olanca hızıyla sete 

çarpıyordu. Hans dişlerini sıktı, dayanabileceği kadar dayanacaktı.  

Hans çok yorulmuştu, artık kolunu da hissetmiyordu. Nihayet uzakta bir toz 

bulutu gördü. Kasaba halkı, sete doğru koşuyordu. Babası en öndeydi. Herkes: 

—Dayan Hans dayan, işte geliyoruz dayan! diye bağırıyordu.  

Hans da onlara seslendi: 

—Dayanıyorum! Fakat sesi daha fazla çıkmadı, bayılmak üzereydi.  

Nihayet kasaba halkı yetişip, Hans’ı kurtardılar, seti tamir ettiler. Artık kasaba da 

kurtulmuştu. Kasabalılar Hans’ı başlarının üzerine kaldırıp ona:  

—Sen olmasaydın set yıkılacak, bütün kasaba sular altında kalacaktı. Sen bizim 

küçük kahramanımızsın, dediler. 

İşte o zamandan beri Hollandalılar, küçük Hans ve kardeşi Mayk’ın hikâyesini 

büyük bir övgüyle anlatırlar. 
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Aşağıdaki soruları az önce okuduğunuz hikayeye göre cevaplandırınız 

S1) Hikaye hangi ülkede geçmektedir? 

C1)…………………………………………….. 

 

S2) Bu ülkenin halkı topraklarını denizin istila etmemesi için ne yapmıştır? 

C2…………………………………………….. 

 

S3) Hans Kaç yaşındadır? 

C3…………………………………………….. 

 

S4) Hans’ın kardeşinin adı nedir? 

C4)…………………………………………….. 

 

S5) Kardeşlerden hangisi büyüktür? 

C5) …………………………………………….. 

 

S6) Kardeşler oynarken ne gördüler? 

C6) …………………………………………….. 

 

S7) Hans niçin yardım istedi? 

C7)……………………………………………… 

 

S8) Hans önce nasıl yardım istedi? 

C8) ……………………………………………… 

 

S9) Hans’ın yardım çağrısına niçin kimse gelmedi? 

C9) ………………………………………………  

 

S10) Hans kardeşini nereye gönderdi? 

C10) ……………………………………………… 

 

S11) Hans kardeşini gönderdikten sonra ne yaptı? 

C11) ……………………………………………… 

 

S12) Hans’ı beklerken en çok ne zorladı? 

C12) ……………………………………………… 

 

S13) En önde kim koşuyordu?  

C13) ……………………………………………… 

 

S14) Hans, yardıma gelenlerin dayan yetişiyoruz diye bağırmalarından sonra ne 

dedi? 

C14) ……………………………………………… 

 

S15) Yardıma gelenler tamirat bittikten sonra Hans’a ne dediler? 

C15) ……………………………………………… 
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Ek C.2 

Çoktan Seçmeli Test 

 

Öğrencinin Okulu: …………….. 

1.  

“Nedir bu insanların bu kitaplara 

düşkünlüğü? Kitaplar, hele romanlar ve 

şiir kitapları, neden insanların hayatında 

bu kadar büyük yer alıyor? Bence bunu 

cevaplandırmak için "insan niçin okur?" 

sorusunu ilkin cevaplandırmak gerekir.” 

Yukarıdaki metnin başlığı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Romanlar ve şiirler  

B) Kitap  

C) Okumak  

D) İnsanlar 

 

2.  

“İnsanın sevinçli ve mutlu 

günlerinde çok dostu olur. Fakat zor 

günlerde dost kalmak, üzüntüleri 

paylaşmak özveri gerektirir. İşte bu 

özveriyi gösterenler gerçek dostlardır”  

Paragrafında anlatılan düşünceye 

aşağıdaki atasözlerinden hangisi 

uygundur?  

A) Dostun attığı taş baş yarmaz.  

B) Dost dostun ayıbını yüzüne 

söyler. 

C) Dost başa, düşman ayağa bakar  

D) Dost kara günde belli olur. 

 

3. 

“Elif, bütün bu güzel çiçek 

kokuları içinde, bu parlak ve yakıcı 

güneşin altında, bundan sonra öteki 

insanlar gibi yaşayabileceğini 

düşünüyordu.” 

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki 

duyulardan hangisi ile ilgili bir ayrıntı 

yoktur?  
A) Görme       

B) Tatma      

C) Dokunma 

D) Koklama 

 

 

 

4.  

“Bir araştırmada hastanelerde görev 

yapan ebeler, hemşireler, pratisyen 

hekimler, kadın hastalıkları ve doğum, 

üroloji, genel cerrahi uzmanı hekimler 

araştırılmıştır. Unvan dağılımları, fiili 

çalışma ve eğitim durumları 

incelenmiştir.”  

Bu parçadan aşağıdaki 

sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?  
A) Bir araştırma yapılmıştır.  

B) Araştırmanın konusu hastanelerde 

görev yapan personeldir.  

C) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 

hekimler de hastanelerde görev 

yapmaktadır.  

D) Unvanlar yeniden dağıtılmıştır. 

 

 

“İnsanın sosyal destek bulabilmesi, 

örgütsel yapının, “sosyal çalışma 

ortamı” sağlayacak tarzda 

tasarımlanmasına bağlıdır. Sosyal 

destek; işe odaklanma, özel yaşamda 

mutlu olma, güven hissi, olumsuz 

düşüncelerden kurtulma ve genel olarak 

sorunlarla başa  çıkma yeteneğini 

artırır.” 

( 5, 6, ve 7. soruları yukarıdaki 

paragrafa göre yanıtlayınız.)  

 

5. Parçaya göre sosyal destekle ilgili 

olarak hangisi yanlıştır?  

A) Örgütsel yapı uygun tarzda 

tasarımlanmalıdır.  

B) Sosyal destek, güven hissi verir.  

C) Sosyal destek, olumsuz düşünme 

yeteneğini arttırır.  

D) Sosyal destek, sorunlarla başa çıkma 

yeteneğini arttırır. 
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6. Yukarıdaki parçada kullanılan 

deyim aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde belirtilmiştir?  

A) Başa çıkma  

B) Sosyal çalışma ortamı  

C) Mutlu olma  

D) Sosyal destek 

 

7. Paragrafta belirtilen sosyal destek 

aşağıdaki duygulardan hangisini 

artırmamaktadır?  

A) Güven hissi  

B) İşe odaklanma  

C) Olumlu düşüncelerden kurtulma  

D) Özel yaşamda mutlu olma. 

 

 

“Her annenin sütü, kendi bebeği için 

en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle 

beslenen bebeğin D vitamini ve flor 

dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, 

vitamine gereksinimi yoktur. İlk altı ay 

yalnız anne sütüyle beslenen bebekler 

sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal 

olmak üzere mikroplu hastalıklara 

yakalanmazlar, bebeklik döneminden 

sonra da daha az hastalanırlar.”  

(8, 9, 10, ve 11. soruları yukarıdaki 

paragrafa göre yanıtlayınız.) 

 

8. Bir bebek için en uygun besin 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Meyve suyu  

B) Anne sütü  

C) Mamalar  

D) Hazır sütler 

 

 9. Anne sütüyle beslenen bebeklerin 

aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı 

vardır? 

A) Kalsiyum      

B) D vitamini      

C) Şuruplar      

D) İlaçlar 

 

 

 

 

10. Bebekler hangi dönemde yalnız 

anne sütüyle beslenirse daha sağlıklı 

olur?  
A) İlk altı ay        

B) Bir yaş        

C) İlk üç ay         

D)  İki yaş 

 

11. Anne sütüyle beslenen çocuklar 

aşağıdaki hastalıklardan hangisine 

yakalanmazlar?  
A) Suçiçeği         

B) Öksürük         

C) Nezle           

D) İshal 

12. 

Güzel yurdum! Dağlarını 

Uzaktan göresim gelir. 

Keskin esen yellerine 

Başımı veresim gelir... 

 

Gözümde tüter damların, 

Sakız kokulu çamların. 

Türkü söyler akşamların. 

Bana kendi sesim gelir... 

Yukarıdaki şiire hakim olan 

duygu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ülke savunması 

B) Ağaç Sevgisi 

C) Memleket hasreti 

D) Yakınma 

 

13.  

“Mustafa Kemal, çok yönlü bir 

önderdi. En önemli özelliklerinden biri 

de yetenekli bir komutan oluşuydu. 

Askerlik yaşamı çeşitli cephelerde geçti. 

Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda 

büyük başarı gösterdi.ve “Anafartalar 

Kahramanı “ olarak anılmaya 

başlandı.Mustafa Kemal’in askeri 

başarıları Milli Mücadele’nin 

kazanılmasıyla en üst noktasına ulaştı. 

Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.” 

Paragrafta Atatürk’ün hangi 

yönü üzerinde durulmuştur? 
A) Askeri yönü  

B) Siyasi yönü 

C) Fiziki özellikleri 

D) Kişilik özellikleri 
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14. 

“Güvercinler, ağdan kurtulunca 

sevinçle havalanıp yurtlarına 

dönmüşler.” 

Cümlesinde aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yoktur? 
A) ne zaman 

B) niçin 

C) nasıl 

D) nereye 

 

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde 

neden – sonuç ilişkisi yoktur? 

A) Şiddetli yağmurdan köprüler yıkıldı.  

B) Sıcaklıklar artınca su sıkıntısı 

başladı. 

C) Terbiyeli davranışları onun 

sevilmesini sağladı.  

D) Oturur oturmaz konuşmaya başladı. 

 

16.  

“Artık Allah emanetini istediği 

dakika alsın; mezarım bizim bayrağımız 

altında olacak ya...” 

Bu cümle ile ilgili olarak hangisi 

yanlıştır? 
A) Metinde düşman işgali gören bir 

insanın başından geçen olaylar 

anlatılmaktadır. 

B) Düşman işgalini yaşayan kişi, 

işgalden kurtulmuştur. 

C) İşgali yaşayan kişi, işgalden 

kurtulamamıştır. 

D) İşgali yaşayan kişi, İşgalden çok 

güçlük çekerek kurtulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Aşağıdakilerin hangisinde bir 

karşılaştırma vardır? 
A) Servis bozulduğ için okula geç 

kaldık.  

B) Bu ceket size daha çok yakıştı. 

C) Annesini görür görmez koşmaya 

başladı. 

D) Trafik kuralları bizim içindir. 

 

18. Virgülün kaldırılması 

durumunda, aşağıdaki cümlelerin 

hangisinin anlamında değişiklik olur? 

A) Yaşlı, adamı görmezlikten geldi. 

B) Öğretmen, öğrencilerini çok seviyor. 

C) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, 

ileri! 

D) Arkadaşım, sınıfta beni bekliyor. 

 

19. 

"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl 

süsü, 

Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin 

son örtüsü, 

Işık ışık,dalga dalga bayrağım, 

Senin destanını okudum,senin 

destanını yazacağım. 

Yukarıdaki dizelerde şair kime 

seslenmektedir? 

A) Türk milletine 

B) Kız kardeşine 

C) Türk bayrağına 

D) Şehitlere 

 

20. Aşağıdaki tümcelerden hangisi 

istek anlatır? 

A) Salı günü çok yorgundum. 

B) Saatin kaç olduğunu biliyor musun. 

C) Babamda geliyor, arabayla gideriz. 

D) Bunları öğrencilere oku, açıkla. 
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Ek D 

Okuma Prozodisi Rubriği 

Öğrencinin Okulu: 

 

Kullanma Yönergesi: Bu rubriği okuma akıcılığının ifade ve ses düzeyi, anlam 

üniteleri ve tonlama, pürüzsüzlük ve hız boyutları için kullanınız. Elde edilecek puan 4 

ile 16 arasında değişmektedir. 10’un altındaki puanlar okuyucunun akıcılık sorunları 

olduğunu; 10’un üzerindeki puanlar okuyucunun sorunu olmadığını, puanın artması ise 

başarılı olduğunu göstermektedir. 

 

BOYUT 1 2 3 4 

İfade ve Ses 

Düzeyi 

İfadesiz ve 

duygusuz bir 

okuma sesi var. 

Okuyucu adeta 

sözcükleri sadece 

söylemiş olmak 

için okumakta. 

Metni doğal 

şekilde okumak 

için az çaba 

göstermekte. 

Düşük sesle 

okuma 

eğilimindedir.  

Okuma sesinde 

bazı ifade 

özellikleri var. 

Okuyucu metnin 

bazı bölümlerinde 

sesini doğal 

konuşmaya yakın 

kullanmakta ancak 

diğer bölümlerde 

bunu 

yapamamakta. 

Halen düşük sesle 

okumaktadır. 

Metnin büyük 

kısmında 

okuyucunun sesi 

doğal konuşmaya 

benzemekte. 

Arada bir 

ifadesiz ve 

duygusuz okuma 

görülmekte. 

Metin boyunca 

ses düzeyi 

genellikle 

uygundur. 

Metin boyunca 

ifadenin verdiği 

duyguyu 

yansıtarak okur. 

Doğal şekilde 

okumakta. İfade ve 

ses düzeyi metni 

yorumlamasına 

göre değişmekte. 

Anlam 

Üniteleri ve 

Tonlama 

Okuma 

monotondur. 

Anlam ünitelerine, 

kelime gruplarına 

dikkat ederek 

okumuyor, 

çoğunlukla kelime-

kelime okumakta. 

Sıklıkla iki üç 

kelimelik gruplar 

halinde okumakta. 

Bu gruplamalar 

akışta kopukluğa 

neden olmakta. 

Uygun olmayan 

vurgulama ve 

tonlama nedeniyle 

cümle bitişleri 

anlaşılır değildir. 

Ara vermeden 

okumakta, cümle 

ortasında nefes 

almak için 

duraksama ve 

kısmen de 

okumada 

kopukluk 

görülmekte; 

vurgulama / 

tonlama 

makuldür. 

Genellikle kelime 

gruplarına ve 

anlam ünitelerine 

dikkat ederek 

okumakta, uygun 

gruplamalar 

ifadelerin duygusal 

özelliklerini ortaya 

çıkarmakta. 

Pürüzsüzlük Sık sık uzun aralar, 

tereddütler, yanlış 

başlangıçlar, sesin 

azalarak kesilmesi, 

tekrarlar ve/veya 

birden fazla 

deneme 

görülmekte. 

Metinde 

duraksama ve 

tereddütlerin daha 

sık görüldüğü ve 

okumayı bozduğu 

birkaç “sorunlu 

nokta” vardır. 

Belirli sözcük 

ve/veya yapıların 

neden olduğu 

zorluklar 

nedeniyle 

pürüzsüzlükte 

bazı kesintiler 

görülmekte. 

Arada bir kesilen 

okuma genelde 

pürüzsüzdür. 

Kelime ve yapı 

zorlukları 

çoğunlukla kendi 

kendini düzeltme 

yoluyla çabucak 

çözülür. 

Hız 

 

 

Yavaş ve 

zorlanarak 

okumaya devam 

ediyor. 

Orta derecede 

yavaş okuyor. 

Hızlı ve yavaş 

okumanın 

düzensiz bir 

karışımı görülür. 

Sürekli olarak 

konuşma 

biçiminde okuma 

söz konusudur. 
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