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TÜRK MİLLi E(iİTİMİNİN CENEL AMAÇLARI
I 73() Sayılı Milli Eğitim Temel Karıunu·na göre lürk Milli Egiıiıııiııin Cienel Alll<H;iurı:
1, �ncl Amaçlar
Madde 2.
'ft\rlı. Milli Eğitiminin genel amacı. Türls milletinin bütün fertlerini;
1. Atatürk inkılap w i!kdcriııc ve Ana)asııda ifodesini bulan Atatürk nıillİ ) clyillğin,;
bağlı; Türk milletinin milli, ahlilkL insani, rnane'vi w kültı.lrd cieğerlerini bı:-nim��·:,ı:ıı.
koruyan ve geli�tiren; ailesini, qıtmıını. milletini �c\·cıı ve daima yiicehııı,•ye ı;alı�arı; in�aıı
haklarına \'C Anayasanın başlangıı:ındaki temel ilkelere dayanan dcnıokrnıik: l!lik ve 5c>'-i�al
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuıi_vdi"nc kurşı giireY v,c �onımluluklannı bilcı, n:
hunları da\Tanış haline getirmiş yurttaşlar olarak yeti�tinnek:
2. Beden, zihin. ahlak, ruh \'e duygu hakım!armdaıı dcngdi voe sağlıklı �ek!ldc gı:li�ıııi�
bir kişiliğe ve karaktere. hür Ye biliımel düşünme gücüne. grni,j hir Jünya giiıi\�üne �ııhir.
insan lıaklıırıırn saygılı. kişilik ve tcş�·bbü,sc Jcğer veren. loplııına kar'ıı ,onınıluluk cluyaıı.
yapıcı, yaratıcı \"C wrinıli ki�ikr olarak ycti�tinnck:
3, İlgi. istidat ve kabiliyetlerini geliştiı"erek, gerdJi bilgi. b'c'rcri, d:ıvrumşlar w birlikk
i� görme alışkanlığı kazmıdınııak suretiyle hayata hıvırlanıak ve nııların. kendilerini mutlu
kılacak \C toplumun nıulluluğtına kalkı<la htılunacak bir ıne¾lek ¾ahihi olmalarım sagLıııı:ık:
Röylece. bir yandan Türk vaıııııdaşlarırıııı Ye Tüıl tr>plumıını:n l'cf:ılı ve n1cırhılııtımu
artırmak: öte yandan milli birlik VE' biitün!lik içinde iktisadi. so�:yal ve kültürel Lılkımn:ıyl
dc5tcklcnıck ve h171andırmak ve niha\ct Türk milktini çağda.;: u:,gar!ığın yapıcı. yar.ıt.c:
seçkin hir ortağı yapmaktır.

4
GİRİ!;i
Diksi) On, SL'.'.-.kri ve �özlcri dilin kLırullunna uygun olarak sLi:,kmc bü;imi; hitabet ise etkili
�ö7 siiyleme sanatıdır.
Öğrcncikrc kcnı.likrini her orlnm<lu <loğ.ru \ı.; etkili ifaı.k etmenin yuııın<lu <.:�l<.::lİk
kaygılarının davranışlarını şekillendireceği hir eğitimin Yerilmesi gerekliliği, dik�iyon ve hirabı::r
dersinin önemini ortaya koymaktadır.
İmanın Yarlığı başka insanlarm Yarlığı ile anlam kanım. Bu anl::ınıl1)1k ba�irn inqanlarl:ı
kurduğu iklişimk pekişerek anar. Konuşma toplumsal hayatın a�·rılmaı bir pan,:ası olan iklişinıin
en önemli ögelerinden biriJir. leındde çuk yön)[l ve karmaşık bir �isıeın olan kcınıışPıa. �en:ç
iç..::risindc zihinsel gclişinık hirlikl<.: kişilik oluşumunu <la s:tkilcr. Bu iizdlildcri ııcdcııİ) k
antıopoloji, etnoloji, sosyoloji. psikoloji. sospl psikoloji, dil bilgi�i. dıl biiiıııi. ,ınlanı bilimi.
fonetik. fonoloji. mantık, estetik gibi çeşitli alanlarla da ilişkilidir.
Konuşma, sadece kelimeleri ses arncılı�ı ik başkalarının kubklarımı iletıııı: olıııa<lıg; gibi
dinlcım: dı.: sadı.:ı.:c işilmı.:k dı.:ğildir. (Jı.:n,;cktc tüm hı.:nliğiıııiı.k koEu�ınuk.lfl, k.uluğın11Lln i�ilip
zihnimizle dinlemekteyi?, yani konuşma: duygu ve ctn�üneclerinıi1.i, göriip yaşa<lıkL:mrnııı,
karşımızdakilere siizk iletme \'C paylaşma işidir. foplunıdaki �ta!ti,li ne olursa olsıııı hı:ılc\
ugraşısının gerı:ktirdiği konuşmaları yupurak uınaeıııa ulaşnmya <,:J.lı�ır. K,mu�mu ilc dli;,üııııı-.:ııi,,
birbirinden a)'nlmazlrgı. birbirinin do$!lırgarıı, besleyeni ve a\tıı zaıııaııdıı da a\·lla�ı oldugu hiı
gerçektir.
Konuşma eğitimi büyük ölçüde ailclcrin gclcnı.:k, görı.:ııd. w ulı;,kııılıkbrı �uıırı i<, ,:ıcic·
süregelir. İyi ilişkilerin kurulup iş birliği iç-inde yaşanılan. ileıi�imc çok yer Y<::nlen bir çtvredc:
ii7cllikk aik:Lkki kişilerin rahat konuştulı.!an ve iyi dinleyici uldukbn urtaınlanla ı;ocuk bııı,ilaıı
etkilenir. Erken yaşlarda konuşma yı.:tcıKğ:inin g:dİ?lİrilmc�i birey�cl. l,ıpluıııs:ıl ili�kilerımiAk i;·. ,.-,:
eğitim yaşaınımı7da haşanlı olmamızı sağlayacaktır.
Söz söyleme sanatının gü7el hır Türkçe ile. anlaşılır bi(,:inıdc dik gctirilnıc�i ycteneği. Ui,·ül,
yaşlarda başlayan bir eğitimle ,ı:,,diştirilınelidir. Eğitilmiş lıir sesin gü7ı:' konu�nıu) a etkisi hü; lik I ür.
f:ğitilmi� Sl'S :,-tırdıını}lll sü.-:cüldcr daha doğru, etkili H' ycrindt k,.ılbnılır. Kom:şma ydcııq;,i
doğu�tan \'ardır. RH yetenek diksiyon ik gcli�tiri!crek daha iyi dunırna e'.eıirildıiiir.
Bütün bu düşünceler ışığında öğrencilere duygtılarını, llü�üncdnini, ihliyaçlarıııı.
beklentilerini doğru, güz{'], dkili bir �ekildc ve topluluk kuqısıııdu tıcJcn ile rlll'.kfüı g.ibi frıkti.ırlui
de en ııygun biçimde kullanarak sunabilme becerisi kanııdırınak hiı ıuıun!uluklur. Dibi�uıı ,,,:
hitabet eğ.itimi ile kendisi ve çevrc�i ile barı�ık, insanlarla <luğru llı.:ti�inı ku!'itbileıı; duygu ..,,,
düşüncelerini etkili hir �ckildl· akhtrnbilcn: se�ini, bedenini koordinasyon iç1ııdc:: kull:mab!kıı -,,.:
bedellerine ulaşmada bunu eıkili hir yiintcm olarak bcnimscy,·ıı birı:yleri,, \'cliştiıilıııc�i
hedcllrnmckledir.
Ayrıca hu dersle O�rcncikriıı, dili doğru, gi.ıı:el \le etkili kulkııHııuııııı iııcc'likkrlni Lt1l;
cdcn::k Tilrkçı.:yi ôLı.:nlc kullanabilen, h>nuşnıayı �,mata df\nüştümKnin yollarım biku ,lo['!iı yanlış kullanım i'>nıı.:kkrini inldcyen n· güzd konuşnıanm önemini bıvra)aıı. ·'nı.: �iıyle:eccf,dııi
hilm.::nin y::mı sıra nasıl sö) leyecegini de bikıı .. bircykr olarak ydişrnderi önem t1ı5ı 111:ıkı:td ;r
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PROGRAMDAKİ TRJ\.·1RL YAKL\i5IM
Diksiyon ve hitabet dersinin en önemli özelliği uygulamaya dayalı olmasıdır. Doğru. g[ızcl
ve etkili konu�ınanın iletişimde önemli rolü olduğu bilinmektedir. (Yınkii insanlar ara"ındakı
iletişimin gücü konu�manııı dil7eyiııe ve niteliğine göre bi ıı:imknir. Duygu ve dü5üncelcr: d,ığru,
güLcl vc etkili konuşmayla sağlıklı olanık dik gctirilir.
Ügreııôlı.:rin doğru ve güzel konu�manın birey \'C toplum hayatındaki önenıiııi k.una)arak
doğru, güzel ve etkili konuşma becerisi kaı:anmularını sağlamak prngranurı h.:nıcl hard,ct
noktası<lır.
Programda. öğrencilerin ll)!!Ulama yapahilcccklcri, etkili ileti�inı kurnbi!eccJ..le•i orlaınlarııı
sağlanması önem taşımaktadır. Pnıgrum gdiştirilirken 0ğrencinin üğrcnm..:: sürecinde cıkiıılik1at>
katılımının sağlanması ama(,'.lanarak öğrencinin kı:ndine gü\cıı dcıyguwımn g<:Ji�mcsi, (.kı·�iıı dıU,,ıl
çekici ve zevkli hıi.le gelmesi planlanmıştır.
Ögrenei merkezli eğitimde yönetici, öğretmen_ öğrenci. ailt. okcıl ı;a!ışaııları ,e çnr�· �,irçı;
içerisinde önemli bir yer alır. Öğn::niknlerin k.alıcılığmırı �ağlanma_-,ı için okul yöndi,ikrin!n,
öğretmenlerin, öğrencilerin, ailenin eğitim içerisinde etkin biçimde ,<örev ulması hcklc-nmektcdir
Öğrencilere nc üğrctcceğimiıiıı yanı sıra na�ıl öğrckccğimiı. soru�u iincın hıaıım:ıkt.ıci,r.
Programda ôğrencilerin yaranık yaşayarak öğrcnmc�iııc, üğ.rcıımcy: du;alı ctkiııli!dcı i�'ıild-:'.
bulumnasın.ı. fırsat tanıyan hir )akla�ını idcnmi�tir. Öğrenme ortamlarında sonrnılulugııııu yeriıw
getiren bireylerin girişimci olnrn, kendini i!u(.k l'lrnc, ikti�im kurma, öğrc:n<likkriııi ya�::mıda
kullanma gibi özelliklere sahip ulma�ı hcklcnir.

PROGRAMIN YAPISI
Diksiyon ve Hitabet Dersi Üğrctim Programı_ '·genel amaçlar, k,.,aııımlac, etkin I ik ii, n,:k k!ı i.
uı,:ıklaı.nahır''dan olu:;;makwdır. Sosyal Bilimler l.isderi ıçin lıaı.ıtlanarı Dik,iyoıı ve liitahd Dl.'.N
Öğretim Programı'ııda altı ünik yer almaktadır. İllı. dört üııit<: diksiyuıı l.(11,ıılurımı uynlırn�tır. i:, i
bir hitabet için dibiJonla ilgili alt yapının oluşturulması gcrd,tiğinden son ikı ünite hiL1h<:ıc
uyrıhnı:;;tu. Konular hclirlcnirkcn rarçadaıı hü1Liııe, hasittcıı karına)i);a, knla:ıdan ,or:ı d(0 gru
öğretim ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur.
''Güzel Koııu�maya Hanrlık \·c Türkçeyi Doğru Kullaıırna" iiııite�iııde (incdikk dognı,
güıcl ve etkili konu1manm önemi \·e konuşmada dikk.ıı edihne�i gereken temel kurnlbr ik
Türkçeyi doğru, güıel ve etkili �ckil<le �ullannıaya yöııelik. uyguhımalarn.
'·Nefes \e Ses Fğitinıi'' ünitesinde, dnğnı ve güzel konuşmada. ses,ııdCs c'i!.İtimi,ıiıı
öııcnıinden hareketle doğru nefes ı.ı!nı.ı, ses i!e ilgili lıusu5lar \"e doğrn hir �esle koııu�ıın
uygulamalarına,
·'Kunu:;;ına 1 ,:krıiği" ünitesinde, l tirkı; erıiıı �c� ö:tcl liklerindt:n hrırd.. e1le kr,mı�maLıı d,ı
dikkat e<lilrne<;İ gereken kurallarla ilgili uygulamalara,
"İfa<lcııiıı Kuvvcllcmlirilmcsi·' üııilcsin<lc, ı.tibiyonun ı.liğ.er Ufötıdarı ile ilgili husu-;l,ıra_
söyleyişlerde uyulması gereken kurallarn,
"Hitabete Giriş" ünitesinde, hitabetin tarihi, ö,:ellikleri, çe�itlcıi \e iyi hir lı:ıtihin
özelliklerine.
"llitabet" ünitesinde, diğer ünitekrde i'ığrenllenleriıı diıılcyıci kitlesi. do.Ç;nı ınckılıı �e�ııni
vlı. unsurlarla J,, dcslcklcnmcsinin öm:minc w hitabet kurallarına uyg ..m k0nuşnıa tıH:ulamaluı;ın
y<:r verilmiştir.

PROGRAMIN UVC.llLAN.'\IIASI İLF: İL(;jı,i AÇlKLAl\1AIA..R
Bu (krslc öğrencilerin 'J'ürkı.,:cyi doğm, güzel ve etkili kullanmaları unıaçlnnnıakıudır. Bunun
için öğretmen uygulamada aşağıdilki husus lam dikkat etmelidir:
• Öğrcncikrin ha7.ırbulunu�luk dil7cyleri bdirlcncrck orılaıııı :hliyar,:lanım görç uygul:mıa
yapılmalıdır.
•

Öğretmen, Türkçeyi özenle hıllammık üğrcrıcilere örnd, olmulı<lır.

•

Öğrenilenleriıı kalıcı olması için tekrarlar yapılmalıdır.

• Etkinlikler günlük huyaıkı önü5meli, kazanımların g:crı;ddqtirilnıesi içiıı uygun t,n,mı
�ağlanma\ıdır.
• Dersin ünitelerine ayrılacak siire. üğrcm:i sc\·iycsi. okul \C çevre imL'iıılcırı diUak
alınarak öğretmen ıarafmdmı bdirlerıınclidir.
• Öğrenme ve öğretme etkinliklerinde koııuhınn özelliği, öğnmci <lüL<.:yi. cgitirn ortam, ve
çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktiCkılrnı ögretınc-öğrcnrnc yöntem, k�nih.
w. �tralejikri kullanılmalıdır.
• Konuların işlenişinde eğitim ve iiğrdimin rnzgc'.ı;ilmc7. uı1slırları ohııı eğitim aJ"nç \C
gereçlerindeıı )Urnrlanılrnalıdır. Projchiyon. bilgisayar, televi-.ı:yon, kasetçalar, vi<lı..:u, CD Rum.
film. ses kaydı gibi araç ve gereçler der� i�kni�imlc etkili lıir biçimde kullanılmalıdır.
• Üniteler birbirinin On ko�ulu olacak şekilde birbirine bağlı olarak sıralanmıştı!'.
lJ)gulmna<la bu �ır<1lamaya dikkat edilmelidir.
• İşlenen konularla ilgili bilgi almak için gerekli durı.nnlıırda 11:'.rrnırı ki�ikr z.iyarcl cdılıııcli
veya sırıı fa da\ c:l cdilmdi: televizyon. radyo ve seskndirnııc �tüdyohın ı·b. yerlen: inc:ekrnı: geLilui
düzenlenmelidir.
• Anlama ve anlatmanın istenikn ö[çüıkrdc olabilmesi için öğrcııciııiıı sii/ hırlığıııı,ı
zenginleşıirilme�i ve okuma alışkanlığının kazan<lırı!nıa,;ıııa yöndil-.. çalı�mabr yapı imalıdır.
•

Sesin kullanıııııııda uyku ve ycnıck sonrnsınııı uyguıı ıı!nıadığııı;;ı vurgu )stpılınalıdıt.

• Hitabet ile ilgili ııygtılam.11,ır yapılırken topluluk kar�ısmda konuşmaya uygun ıneh.."uıhır
ve teknolojik imkanlar {sahne, kürsü, nıikrofon vb. bulunduğu) kullanılm�lıdır.
• Etkinlik, kazanımları gerçekleştirmek amacıyla öğr,·nıne öğrdrrıe �ürccını zcnginlqıir�'n
ve öğrenmelerin kalıcılıgını artıran sınır iı;i-dı�ı ı;alı�ım-ılar<lır_ Öğ:rclmrn. okulun hulıındugıı (,"L"\rl
ve iınkilııları dikkate alarak programda örnek olarak verilen etkinlikleri aynen U)gtılaynbılir },t d,ı
kendisi yeni etkinlikler gcli'itirebilir. Yeni etkinlikler geliştirilirken. kannırnlar He farklı öQreııııw
stil ve zekfı türlerine sahip öğreııcileı·iıı ilgi. yetenek ve ihtlyaçlıın gı'i:ı. iiııliııe alırnırnk akıil"
öğrenmeye dayalı etkinlikler hazır!aıırnalıdır.
Üğrctmcnin oluşturdıığıı sınıf ortamının, öğrencinin liğr<'nmçye karşı tıııııınuııda dki\İ
bü) üktür. Bu nt:!denle öğretmenler hütün öğrencileı-in öğrenmesini kolııyla�ıırrnak için �e,·d..li
koşulları oluşturmalıdır.
• Ra5arahilmc du}gusıı iç�cl ırıotivasyoııu �ağlar. Öğn.::nciııin J..ontrol JUıe)'ı. �orurnlliluk
duygusu, hcddlcıi. ilgi alanları, ycll:rlilikkri ve hckkıılikri ha�arrna güdüsüni.ı h,,�kv..:ıı
etmenlerdir ve güdüleme öğrennıe)i etkiler, Bu ned<c'rıle her öj.\rcııc-iııin ıııoll\·a�)vııuıı.ı 0;1...:rn
verilmelidir.
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Diksiyon çalışmalarında öğretmen konuya sabırla yakla�arak öğrenciyi lıcm p�ikolujik
hem de ses tekniği yönünden ikna edici olmalı ve öğrenciye özgüven a�ılamulıdır.
■

• Htkinliklcr sadece ders saatleri ile sınırlı kalmamalı, üğrenılenlL·rin kaiıcılıgının
sağlanması için alıştırmaların okul dışında da )'Upılması krnıusuııda öğrcıwikr gı.idülennıclidiı.
Öğre1nıen, kazanımlara uygun olan değıcrkndirmc ara<,' , e yi"\ntcınlerl•ıl �e.,·ıııcli,iir.
Dı:ğcrkndirmc. öğrenmenin ayrılmaz hir parçasıdır. Üğ.retnıen �:.tlk..:c öğrcıııııe ürliııOııii d ç_ı;til.
öğrenme sürecini de dcğcrkndirmelidir. Dcğcrlı.:ııdirmcdc geleneksel yöııtf."ınlerk. ul!çrn�ıtii.
değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılrnalı<lır. Bu ch::ğcrh::ndirnıe yörı!emkri v.: araçları: gii7leın.
görü�ım:kr. Ö7 değerlendinm'. iilçcklcri vlulir. Ölçme ve değerku<lirım; sün:ciııdc kullanma!.,_
amacıyla geliştirilen örnek fonnlar yeri geldikçe uygulanmalıdır. Formlar ,ıyncn ku!laııılatıilü'c)'i
gibi üğrctmcn tarafından yeni formlar da gdi�tirilcbilir. Dcğcrlcndinne <;onuı,:larımı güre cksıklıklcr
taımımlaıımalı, yanlışlar dtizdtilmdi, dnğnı davranışlar ise pd.:.i�tirilım:lidir. \kgcrlcnJir:ıw
yapılırken birey�el farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Ö{;RFTME.N KILAVUZ KİTABI
SINIFLAR

Kitap Boyutu

-- ------

19,5x27,5
12. SINIF
------- --'--------•

--+
�-

Forma Sa)I'ı'.ı

!

SERBEST

Öğn:tırn:ıı Kılavll7. Kitabı nı dcstcUcvici nitdikk l'L) hazırlanmalıdır.

GENEL AMArLAR
Bu programla iiğrencileriıı:
l. Doğru vc güzel konu�rnaııın birey ve toplum hayatındaki öncnıinı kavrnyalıilmclt-ri,
" Sesini ve heden dilini etkili kullanabilmeleri,
3. 11uygu, düşünce ve haya!lerini etkili ve anlaşılır biçimde ifoJc c<ldıilmclcri,
4. Söz varlığını zı:nginlqlirmc \C okuma ::ılı�kanlığı kaı::ınnmnın hitahcı açısından /incmini

kavrayabilmeleri,

5. Sesletim in doğıu, etkili konuşma için önemini kaw:ı�ahilmeleri,
fı. Metinleri diksiyon ök;iitlerirıe grin� �esleııdirebitnıc'kri,
7, Konu�nıaları diksiyon ülçütkriııc uygunluğu açısından <lcgcrlcııdin:hilmckri.
8. İyi

bir

hatibin

kavrayabilmeleri,

ö?clliklcriııi

(fiziksel.

psikolojih.

kültürel,

teknik.

sosyal)

9. Uaşarılı bir hatip olan Atatürk.'üıı hatiplik ö.ldlikleriııi kanayabilmeleri,
]()_ Türk dilinin kurallarnrnı farkına vararak J'iirk��cyi doğru, gü?C·i w etkili kulbnnı,;;;ı
üzen güs!crebilmckri,
amaçlanmaktadır.
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1. Doğru ,,,c gü7cl koııu;,nıanııı birey ve � Öğreııcikr iki gruba ll)rılır. 1. grllp doğru H': güzel
konu}maııııı birey ha)atıııtlaki önemine. 2. gmp hıplllın
toplum ha}alıııdaki öncıııiııi kavrar_
hayatındaki öııc,rniııe �-önclik anket ve görüşme yöntemleri il-:
2. Komı';,maııııı un�urlarıııı belirtir.
ilgili bilgi toplar. Toplanan bilgi!crJeıı bir ,unu hazırlanarak:
3. Kcınıışmada dikkat cdilecek hususları sımlla paylaşılır ( 1. kazanım).
açıklar.
L!,:4 Düşüıılirlcriıı ve Jevlet adaınlarıııııı gü?cl ,üz süyleme
,J. l Urkçedc yaygııı olar.ık yapılan hataları üzerine sö:ı-kdiklcri arn�tırılır. Bir suıııı lııvırlaııarak ;;ırııfta
fark ederek koııu.Jıııalarıııda doğru�uııu payla�ılır ( 1. b7.anıııı).
kullaııır.
� Üğreııdlere ha?ırlıklı J..oııu�malar )aptırılır. Bu konu�malar
5. Koırnşma dili ile yazı dili ara,mdaki video)a ka)dcdilcıck h.eııdilerinc i?lctilir ve konuşmanın
frırkları a) ır1 cdcr.
değerlendirmesi )apılır. Görsel ve işitsel konu�ına örneklerinin
yer ,ı!dığı cn·ı.:r sınıfla öğrendlcrc ı?ictikrck. tigrencileriıı
6. floğnı_ güzel w t'lkili bir koııu�maı..la
dik�iy011 kurallarına U)tnanın /incmiııi ornektcıı lıardctlc etkili �e iyi bir konıı]ınacının özelliklerini
hdir!enıelcri i,tcııir (3. kazanını) .
ka� rar.
7. Konuşınalarıfakı anlatım bu/tıkluklarıııı
belirler ve dü1cltir
8. T[jrkçcııiıı d,ığru ıc güLd kufüıııılıııa.,ımı
yönelik önerilerde buhııııır.
9. Yabann dillerden aluıınış, dilimiLe
hcııü1. :crle�rneıı,iş k<climclffin y,;;riııe
Türk,;eleriııi !-..ul!mıır.
ın Tüd,,;ımiıı doğn:. gü7ci
kulla,ııın;na d,ı,arlı c-!ur.

ı.._ı:,,�ı:1'f-,,ku! i ; ..,, ,

,. o� .... ,�

ve

etkili

[1JGü7cl koııuşmaııııı insaıı da,rmıı�ına.
insan davranışının gii,cl koııı.ışıııa�a !
dkilerine vurgu yapılır (1. kazaııııııj.
L!J Konu�ma eyleminin dört ögesi: görsd
{bedensel) d.ıvraııı�, ses. dil, tlli�liııce
ij7çrindc durulur (2. kaLarnm).
['] K,mL1şnıayı lıornn uıı,urlar lizcriııde de
durulur (J. ka.rnmm).

[!] Yaıılış kullaııılmı yardımcı c_\lemler.
-mczlik, -mazlık. oluınsuLltık eki. -giller.
karı'jtırılaıı kelimeler. bağlaçların yanlış
kullaııııııı: c� anlamlı, eş se�li kelimeler,
tc:laffu71fa11;
)azı
,e
�öyleııiş
ı
farklılığından: :,abaııcı dillerin :,apısı ,,e
kaynaklanan
halalar '
ı:.ı,::. Öğrenciler. kıtap, gaLek, dergi, radyc, ve tcbizyoıı!ar ile scslctimindcıı
çcvre�inde Tiirk,;crıiıı kullanımına yönelik yapı!aıı yaLJlı ve üzcriııdc dunılur. Üzeııti nedeniyle ortaya
slizlü hawlarla ilgili /\rııdderi bclırlemf.'k Ü7crc giirnlcmlirilir. çıkan hatalara da \urgu yapılır (4.
Bu örneider sınıfta �u11ı.ılur. l:lunlanıı doğru ?ckillcri �ııııfça ka?aııım).
hdirleııir (4 ,e I O. kaıuııım).
:�� !1u ünitede m,:ık m,:lu �orular. çoktan
� Bir öğrcıı,.;ıdm htrhangi hır koımda dli�lin�clerini ,;()7Jii ,cçııwli scnılar, güLleın fonnu, sözlü
ıııılatm�,, ist�nir. anlatım kaydcdilır. Daha ;,onra a: nı ,uıu:ııı \<c' Oz de.�erlendirıııe yohı:;Lı
öğrcııeidcıı dl'ı�üııceleriııi :,a7ılı ıfadc dmesi i�ıenir Yanlı \C dcğt'rlcııdirrne ;apılabilir.
si:\7İi·ı ifaddcr ara,ırıdaki farklılıkları ayırt etıncsi ,ağlanır \6,
ka7arııın)
j

111' Yabancı diltl<e )alllınış veya Türkçenin do�ru kull�ııılıırndığı
i'Ş ;,erı adları hclirleııir l'otuğratları �ekilir. l:luııun nedenleri ile
,cıııuçlMıııııı İrtkkııdigi \e çö1.iinı i\ncril,.;riııiıı .,er :üdıf!.ı bir
suııu lrn,ırlaıı:mık �nııfrn payla�ılır (8 w 10. kaı..anım).

M ()i...ıl ,iış: d�ınl,�
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ıG,iı Bir ku!ak-bururı-boğıv tı7nıan
doktoru sınıfa davel edilir. Doğru nefes
alma ile yanlış �e :,eıersiz nefes
almanırı ctkılcri:
,e, lı.ısıklığı ve
Doğru
ııefc<;
almanın
önemini ııeden!eri: sesle ilgili hastalıkların
açıklayarak nefesle beyin \·e vücııt i\1clliklcri, :ıedenleri. belirtilc:ri ve
fonksiyoııiarıııın ilişkisini kurar.
tedayı yöntemlerine �öııelik SÖ)kşi
:,a pılır ı_ 1,2. 3. 7. kanmım).
Ooğru nefes alma tekniklerini U)gu!ar.
ıttıÖğrcııciler
gruplara
a:,rılır.
Söz söylemenin doğallığı içinde uygun
Öğrcncikrtarafından ses kayıt cihazı ile
veı-lerde nefes alır.
ba;;l.,a sınıflardaki arkadaşlarırıın sesleri
Keııdi se, rengini ve 5e5 �ralığını tanır. gercklı
sonra
alındılı.tan
ızııı
dinletilir.
kaydcdilnd.
gruba
İ5iti lcbilir hir sc,k konuşur.
Koııu}macılunıı ,es renkleri arasındaki
Se, �ağlığını konınıak içi il gerekli farklar hclirlcııir(5. ka..:anıın).
kuralları uygular.
� \1ctinlcr �csli vc fısıltıyla okunur.
Sc,
organlarının
sesleri
doğnı Öğrcııcilcriıı �es rengini \e aralıklarını
çıkarabilecek şekilde cğitilınesınin - öğrcıınıckri ,ağlanır (5. ka..:anım ).
önemini ka\Tıır.
1
Do�nı \e etki!i konuşma içiıı seslerin!� Sıııı:a _ ürııck ses "-,1)-ıtları getirilir.
,b
lı..a�yı�rınd_ aıı
çıkı? \'erlerini belirler \'C ,cslcri doğrıı, Ogrcııcııcrııı,
.
ağl
lıarckcılc
s
klı
sesııı
ıııtclıklcrını
j
çıkarı�.
. '.
1:ıclır!cmclcrı
,aglaııır
f
7.
kanıııııı
)_
Doğ:r'l ııdb almayı vc ,;c,ıııi doğrıı
çılı.arırnıyı alı�kaıı!ık haline getirir
f;!:.ı Ö�reıı�iıer. blı \mşuıı lrnkmi ağzına.
kiipck Jı�knnııı ar�asıııa, yatay biçimde
:;:ı le�tirc'l·ek nıcciııkri ,cslenJırir ( 8.
lı.a,:an,ınl.

1. Doğru nefes alnrnrıııı insan sa�lığı
li,:erindeki etkilerini fark ederek doğnı
nefes almaya ö,:en gö.ilerir.

2.
3.
4.

'

6.

7.

8.
9.
10

-
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[lj Bu bölümdeki alıştırma \·C ı:tkinlihlcr varsa bliyiik hir ,alonda
yçya açık havcıda yapılır.
r!J Doğnı ncfe, alımı<la buyun w sırı kaslarını çalıştırmanın önemi
vurgulanır ve gerekli alı�tınnalar yapılır. Yanlış ve yetersiz nefes
almanın nedenleri ü1criııde durulur ( I _ kazanım).
l'J Öğrencilere en doğru ııcfc5 alma tçhiği olan bcbeklerin nefe�
alma tekniği öğretilir. Bu telı.ııikte öğt"<'nci sırt üstü yatmalı, derin \·c
�avaş ııefrs almalıdır. Öğrencilerden bu cgzcrsı7lcri her gün
�atıııadaıı i\ııce on dakika yapması isteııır ( 1. ka1aıımı),
[!] Öğrencilere blıllin ııefes kaslarını kuilaırnrak doğru nctC, almaları
gösterilir. Doğru nefes alma tekııik]scri, yatarak ve a�·akta derin
nclb alma. ııeföl diyaframda nıtına. ııefe�i ekonomik kullanma·
cgzcrsi7leri Gğreııcilen; gö>terilir. Rcı çalışmalar :,apılırkeıı sınıfta
bir tx,y ayıwsı bulundurulmalı, öğrencilerin egzersiz yaparken
\ üc uı larııı ı i,:lenıderi sağlaıım,1 l ıd ıı- ( 4. ka7� ıı ım ).
[lj Uygun Junı�, ouıru�. ytir(iyüş. ko�ma n konuşurken dogru ııctes
alma davraııı� ları ll}gun ortamlarda uygulaıımal ıdır (4. ka1aııım).
[!]İ5itildıilir bir �esle koıııışmanın bağırınak anlamına gelmediği
vurgulanır. Sc,in işi[ilebilir olması amacıyla alıştırmalar yapılır. Bu
alı5tınnala;-; bir ııefôlC >öyleııen kscliıııc sayısıııı artırıııak,
ciiııılcciklerJ.: dıırnk!aıııah. ııdcs ı·erirkcıı koııtışmak, normal ı•larak i
�,aptığıınız ııdes alıp ı-cnneyi bilinçli yapmak. a)nı tonda (aaaa)
.,e,k:ıı;.,rek ııcıe, ıcrrııck. ıck ııefcstc yirını metre ileriye sesi
dı.ıyurnc,ık �ckilde �es fırbtmıı. ciimlclcri tek ııcfrstc ,öyk·mc :-,-a Ja
okuınaıJır ( &. knzaıııın ).
(!I S"';. kısıldığının ı'c: lıozukluğı.ıııun üı1cı)il ıcıkııgı liunınıbr;
iiLerinJe dt: duı-ıılur (' kan,ımı)
· neli .,unılar, gö..:leııı
Bu ünitede açık :ı�lu sDnılar, ,yktan ;e�r
fonmı. o,: dt•!'.i,crlendirnıc ve akran dcğerlcııdinııt: y,,Jııyla
Jeğer!c:ııJirnıe) �pıiabı 1 ir.
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: ı!l:.ıı ögreııcilcrden gruplar ;ılu�ıurulur. Ht:.r gruptan
Si') ley iş ve �e�b ilimiıı doğru w
,eçeccği yabancı dillerinden birini ses :yapı�ı ve
etkili konuşma için önemini kavrar.
alfabckri yön ümkn iııc clcın c.si, .ses-alfabe i l i 7· k i�i
Türkçtcnin sc:shili rn iizelliUcrini ve konusunda )aLtlı \t; gör:ıd sunum )'apma5ı isttcnir
diğer dıl lerden ayırıcı niteliklerini ; (::'.. kaLanırn).
kavrar.
Üğrerrncıı, öğrencilere tamamı
fürkçe
kcliını:lerden
ol
uşaıı
clirnlder
vcrır.
lhı
Ü ı ı lıileri ve ün�üzlcri kcınu�ma
gl\re dirıılck·Hkki kdimckri sc�kndirm<:lcriııi ister.
organlarının
durumuna
Ünlüler seslend irilirken dudaklarırı aldığı durumla
sııııfüımhrı ı .
ilgili sorular �orularak kçlirnderdı:ki iınliikriıı
Cnl üleri ve Lİl\5Ü7lcri <loğrn ö1.clliklerini bdirkmclcri istenir. (3. 4. kaza ııım_).
�c�lclir.
ı!ı,:iı Tüm ün�üıkr önce öğrt:tıııen tara fından
Ünl L i Y,: ıinsllLkrlc ilgıli ktıPl!arı so;slctılir. soııra <\i;rencikr ıarafıııdan kum lıfüindc
seskıilir. lJiitiııı iiıısiızlerin bütlin ünlükrk
uygul ar.
te ııı he 1 1 iğlııdeıı sc�lctildiği hece tab loları, kdime t�hloları ve
13oğu 111 bııı a
�esktilir (4. lı.azaııırn,ı.
kaynaklanan
ve
'>liderin ciiııı!clc:r ]rn71rlaıııp
ı
ı!;.ıı Öğ n,tnıe t. sınıfa >ö olaylarını i�·erc ıı ıııc:ı i ııler
an laşılmasııııı e ngel oları gcv �eb. lik
ve aLlamayı giderme yöııtcıııleriıü gctirır. Yöııkn<lirİ<:İ sorularla öğrcııcileriıı
mcriıı<lcki se, uhı;larıııı bdirlcnwkri ve
kavrar.
göre
bıı
,e,
olaylarını
'>es. hece ve kelımclerin doğru ve ötcllikh:rine
sınıtla
mlımmları
islenir
. Daha �onrn öğ, ·c ıı�iler<len
an la� ı lır .ılıııa,ı için hoğ uııılama
ı
uygulaı
rnyı
:,c
ııı
metinler
ii n,rinde kcndiil'ri ııiıı
j ,lpM.
yapmahırı istenir (.5. kamıı ımJ.
Sc,; ve lıccekri �rıtmadaıı l.,oııu'/ıır. c:ı;.;. Üğrendler tarafındaıı sc:sle� ı·ç :;ö)·lenişleri
[vkı inicri ılibi,\ırı
h.w,ılhın,u :ı. t,n.: karı�Lırı!aıır kclımckr belirlenir. Bu kdimdcrin
·
1 tela ffuzla ı ii nı:c ;-;ı;:rclıııeıı ,,, ııra Oğrencıkr
�c�lcndır'r.
ıma fıııd a11 , arı lır ( 7. ka.,a ıı ırıı ).
Kuıııışımıl ,ı� ı (H si�O'.\ k � raı ı �n ıı a t.!,:ı ög retm�ıı _wrn fuı lan ,e, i ien l \Ctinleı diksiyon
:
�
_
_
.
_
_
u) guııI uk ,ıyıo
ı r . , kum I l arına ıı,t,ı-,·
ından ,1cg;�ı. kndıı
�t�ı� ııd ı rı l ır. Oµrcııcı lerı n ktnd ı
i
Kcııdi ııd�
bıılıınaıı
ı,oınıınıa \ L,cıirlnliklcri ıııcLİrı h:r yine lıu \ilçıılkre g "ır�
ku�urlJr-ıııı C.ırk ederek bu k ı ı , ıırbı rı · ,-"�lcmlirilir (9. kanın :nı)
d�Ldtiı.
i

1 �
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[ ! J LLun ü ıı lülerin \arlığı , Türkçede bııhıntml)an ses kr,
Tü rkçcdt: keli me ha�ında blll unan �e bulunmayan sesler.
r
I Tür1'çc hece le in Ö7clli l.Jeri ü zer inde , forulur (2. kanın ını).
[ I] Hartkrle scınbolkştirilınemiş ;;cskr ik hangi seslere hangi
hdrllerin karşılık geldiği gösterilir { 4. kazanım).
i
O Türk edeb yatı. <lil ve anlatım dersleri ile ilışkile ııdirilir.
[!] Anl am!arıııda ıı çıık, ses tekrarlarına dayalı kelimelerle
U}gıılama yııpılır. BLı amaçl ,1 tekerleme ve yaııı ltınaca lardan
yararlanılır (4 kazanım).
Pl i ııcc. kalın. düz. geniş. dar, yuvarlak ünlü i ve iiıı,ü,derlc
hı nılıııu� kdi ınc!cr ve ciiıııltler seslcti! r. Kelimckr
�c-; lctil irken ,eskri ıı ı;ı kı� �,erleri �e sö organların ı n alması
gereken dıı n.ı ına Hırgıı )'apılır. Cııs(i :ı:lcr se,ldilirkcıı
i'ğ reıı�ilerin çıkaktan ve t ı n ı ları kmramaları için abartılı bir
tavır kullaııılahilir(3, 4. lı.a:ı:,111 1111).
[!] Tıi rkçedekı se� olayl arı na <lı:ğinilir. Ses llla}!arııı ın
çoklukla konuşma dilinde olduğu vu rgu lanır. Cnlli darnhnas t.
· yuvıırlalı.la�ma. ünlü birle�ıııc,i. 1i'ızülıne, kı,alına ve ıııama:
ünsliz ıı�umu. ünsiiL türemc,ı. kayııa�nrn, düşme. a�ıımıa..
bcıı7c�me ve yer dcğiştinııe ü1cri ııdc d urulur (5. lo.a7anımJ.
[ I J flireyst:I boğıını laımı h�rniar ın ııı giderilmesi ik ilgili l.izel
çal ı -ırnalar yarıl;r. Du<l,ık kın hd l iğini ıı o rtadan kald ırılması
içirı alı:;t ınnal:ır :,apılır (6. ka mııım).
l') Gt:<.: ikıııt:. ağ ır bof(u ınlmııa. hıLlı boğuınlırnıa. tmukluk.
ge\�el<lik, kckeınd ik, pdıcklık, g:ılmııa. ı-; l ıklarna. $ck 5ti rıııc.
i
ele�ti rmç. zdt:ıtirıııe. ,ıl!:ilma. ekkm� uzerınJe dur ulur (6.
kaLanımJ.
ı ı I Sırı ı fi iki ög,enc i Ieı·dl' çörii kıı krnı u�ın� kusurldn t�spı: c' di iir. llıı
kuou ı-llirın g,idcı ;Jnıc,i i�ırı b<' l'� kli :ılı�lırrn�tar ya�ılır. Kdemdik v�
pdt�kli! , öze• komıjm> kusu:hrnl ır ve larkl ı rıdenkri ,, bl> ilir .
Ö:'.;r�:1c i gr1Lhü ıçiııd� hı. dıır,uııdc olan ö�.M ıci \JfSii krıııu 1 ına
i
L,· rapıst ıı� ,uı1,· nJırilmdiJi ,- 1 ! 1 . �awnını).
�- Bı: �nİkıle cıç,� uçlu sonıl�,· çoktaı; ,,,· 111cli �rmılm-. g,iz,eı,ı
lürmu. ÖL dce_;tt r l�ndinıı� •� akran d,·ğerkııciirmc yoh,:,l,ı
dcjc_rıe".9:rııw °''"'.-'' . abı ı:,
c_, �l ijcT d�ı � !� de il ıek , l , rı, :i ·ne
ı

Ö l<; m� ve dc,!c , knd ınnc
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4. üNiTE: lFAilENiN KFVVETLENDiRiL!\.lESİ
LE_R_İ
KAZA�IMl.AK
__ _ ;__�T�i-NL�K_öRN_E_K1

2.
:\.

4.
5.
6

•

-ı oıılaınanıtı

çeşitleı·inı i!,:iı Oğ.rcncılerden bir konuşma �'apıııak lizere �ınıfa bir tiyatro H'}a
kavrayarak anlatımında duygu ve seslendirme sanatçısın! davet ctmc:lui istenir. Öğreııcilcrdcıı
dlişiiııcclcre
uygun
toıılııına k,.ıııuşınacmın, konuşma �ıra�ındaki davrarn�lan. sesi ı e sesiııiıı
akıçılığı. i�itilchilirliği. rcluffuLu. söz varlığını kullan,�ı ve ii,;lubu
yapar.
Uygun yndc duraklama ve koııusur.daki lespitkrini nol ederek larlışınaları i;tcııır.
L.ı:.ı Vurgu. l\ınlaına, duraklama ıc ulamanın doğru yapılacağı iınıd,
ııbıııa yapar.
Oimklcri '>t'>krin ve ktlimelcrin metinler scçilır. Bu metinler ıoplulllk kar1ı�ıııda seslendirilir (1, 2, 4.
özelliklerine göre akıcı \e: kazamıııl.
� Öğrencilerden düz yazı \ ·e şiir metin örneklerini durnklaıııalan
p(ldıısüz -,eslendirir
Vurgunun önemini kavrayMak g.ö�ıererek okuııuıları istenir. Durnk•soluk ilişkİ5İ hu okumalarda
vurgulanır. �oktalama i;;aı·dleriııdc yapılması g.erckcıı duraklamalar
yerkrd.:
gcn.:kli
uv<>un
c C
\"C durnk!anıı �ürderi 1-ıclirlcrıir. (2. ka7anıın).
vtırgulama yııp,ır.
Se5iııı verme!.. ı<etcdiği duygLı \'C s:.iı Türk�-cniıı vurgu kkrıiğiııe u�gLın dcği�ik türde metiııkr bdirlcrıir.
bu mctiıılcnk vurgunun yeri. altı çizilerd. beliı1ilir. Se�leııdirıııc ve
Jii5l\nce)C gi.'ıre a)arlar.
.
.
.
tivatro saııatplarıııın üktıdukları rndinlc:r ,ııııfta ,uımlur. Vurgular
.
Koııuşına nıt.ırıı. scsıııııı tırıısıııa
·
.
· · ...
.
•·.
.
..
yazılı ıııctındc gosıcrılır. Ogreııcılcrdcıı
k.dırnc vurguwnu !stıkıal
· . �·,:;· _,
.
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.
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1 , ı1 ık ı·
U\!flil'-1
;
• · aı�aı
.
_ ,uanını,.
(4,
lıi\Jinc getirir.
• DÜr\ hcn �eni glirdlını. ı Başka 1aınan degil dünı
• Dün BE'\ ' ,eni gördllııı. ( H,ışkıı<r dcgi! beıı gi"iı-dürn._l
• Oüıı h�ıı :',L!\İ !!,iirdiim. ( Ba�ka,ıııı değ.il seııi µi\rdiiııı.l
• Dün hcıı sc:ni CiÖROC!VI. ( İşitıııediııı. C,ördiıın.)
Ll:t rarkiı ındinlcr (q,ık. lirik, didaktik �iir örnekleri. nutuk iirııekleı-i)
olı.uv,ırak s�siııi mtınııı �,,_çlfül;ııe
i
-:!Ön:, kııllarnıı:ı5ı sailbnır
1
1, k'.17.anıır)
, Ll:t ÖğrL'neileı-iıı l< çndilcriıı_iıı_ f.ciirle)<'�c:�i hiı- �ıiri t'kuır,aları. ı
..
_
_ ıııdnıııı okı.:ıııaları, progr�m veya turcn
olu�lt1rduk!aıı bır lıanı:r
suııııııı ,
ç,ılışınalfü ı yapı:rnl.ırı �.ığlaııır.
i
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AÇIKLAMALAR
[!l Duz. yübeierı. alçalan, yühelip alçalarak.
dalgalanan. alçalıp ylikselerck dalgalanan ses
ve komışrna hiçim!erinin ııyguıı yerde
kullanılmasının önemine vurgu .ıapılır (1.
karnııırn).
f!]/\lıştırımılarda örnek ,ünıle \·tya hc,eltr
tekrar tekrar �c�letilmelidlr, Alı�lınnaları
yaparken sc� çık15larıııı ııetle�linnelcri
uyarılmalıdır.
öğrenciler
konusunda
ses
abartılı
organları
Başlangıçta
kullanılınalıdır. Dil, dudak ve �·ene 1or
durumlarda lıılc esnek ktıllaııılnrniı. Lİ7crc
ça!ıştırılırıalıdır. Çıkarılma,ı zor ,;esler.
keliıııclcı- ve ciımlderk alıştırma yapılnıalıdır.
ı:ıılliler ve iiıı�lıLlerle ilgili alı'itırma k.diınckri
,e dimklcri lıazırlmımalı. hu alıştırmalarııı her
gün okulda �� okul dışında yapılına,ı
korıusutıda öğı·enciler güdükıımdillir (3.
kaLanını).
Bu iiııitc<k a<,:ık uçlu �omlar. çokrn.n
'>C(,iıncli
-;\,rular, gü7Jcm
lormu,
()z
Jeğerlendirıııç ı-·e akran değerlendirme �oluyla
Je ğc?rlcnd irııı t yapı fa bi I ir.
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d:ı ôgrendler gnıpl:rra ayrılır, Gru plarıı hitabet rnrıını;ıı , C Sn"ya! bili:nl�r dersi (ta7'.h_) ik)
,5zdFkleriııi. iıısaı:lık wrihirnlı:-ki bü yük hatipldin ı Jllşkilendirilir ( l. L-ıı:Mı:ltl),
Hlt1bı:1 o;ı:1;,t:enniıı fo:el:frk::iri kııvra,.
L> • •: orW.k· özdl: k
. ....,cıı
S'i,::,!ı
:c:[i k•• mı Iar ı rm.}a� tı� ı , 1 l: 1 l i kcnuşma. s{i1lc inantl
ınıvı y,;;1eneği
y
_ ı . -na _•,,ııu_;;ır,
.
. • ,_
51rıı"a,
Elk.ili .konı::;tııa \çiıı ?erekli ifade l>iı;imlrnı:ı! anı:,1:rm:ı; yııpmdarı i�kni-". ,-,n}f
. ,:tyt:
. _ ·
. iJ1a1 ,.. 1agJl ı1e n:la,.;;-J
musın da,...ı ı.1ı�a
ku!'arır.
,. pllyir,:ı lir ( 1 haıımım)s
: vı:rgu ya:.,ıl;:·.
Koın.ış'lı..,t 'ill�!lJa asr.la,<; y;;,/;;:r ve \�ukr\
i!:iı tll!ııheı ıf:rlcr, ik i!,j;;'.li ar.ı;ıırma yapılır Smıfo hitabe;
kııliaırnıaktım karymır.
O Türk qidıi yJtı, dil ve ınkııırıı tk*lai
tlbcri i:r ılgili tırnck ın:t'.ı:kr z�ıiri!ir. M.:füılcrm 1;ınp;l
Pc ili)'kikndir;Er.
Koıı.ıştl':tlardaki y:ıııl!� ı·e atı:ıırtıiı lm1lan111ıbr1 hitııl-ıe, y,:şidiıw n,t n:Jugu bdiıi-:rnr ('.: k;ıı;ı ,ı:rı;).
tc:irkı.
p� (ı,ı. !!L't, aaa, h,rn ..11. {<)'. y,m:, i;;tıca.
j � Öğrrndkrdcn kendi_ bdi:ledi�let'! komı;fa hu,:ır�;�lı b1.r nıc,;cın,
tJJ1Mll1 mı. ülcll, b;,5
; kGrmsma :,apmiılıı.rı ıstenır. K0rıu;,rnrı kayJ..ıdılır \"ç nqı,c ... ) (4. k!!Lil111ın)
hm,<hl,m lana.
] k;::m:şmad'.!ki :.s;ı!ak <,c-;.!er·,ôı:la K�piı .:rfüir. Hunu
r:ılıl, iic!;:i;md,;; a�ıldJyıc,, ikrıa �dici
gidumd, i;ir ıı;::rel!i :Gı:kmt-:r kıJL-ı,1 ltı�.ik ıı:ı�tJ:'.TI�
iyi Er f,.4t1pıe bhııı:1ıııs, gcn:l.,:n n.:dlikkri /
;n:Uımı !:-:ıiçin'.eri ik Ncıı. "ki\ i,tz. �iz
: yapdıf\4 kanmm ı),
dıl:ııi ku;ıa::ım;ıon önem: ,.ıırgtıldur.
'Lc.ı Cgra>!ınm ,ç iiğr,:m:ikt hmifıııd;rı ¼mıfa lıitıb,.;
s. l-latiplil-. ile lid;:d1I,; ar.-3:rı<,a :lift<.i L.rıır.
; :ırn�k!ti"l :ı.�riri!,r. Sınır:� h..ı :ıirni:¾>kıin ,,\uı;tllr'.llır:a , :'" fhı üııltetk aç ık m;.lu !l{ll'U!ıı:r ,;oktan
• <_ı. Top-iu!uk kurş,srnctıı. k<)llusımı1arJ:m Once, ı' !:ıiçimkn tnrtışı:ır{6, hıınnıırc).
·Jt;;tr.e!i :.srrular, g:ıJıl,..;m formu, Öt. ı
S:8-'<U)lllll o.ırMııvfo HC scıw;;_�,rıda yüpılNıı�ı
• değer·ı:-ı-cli•ınc Yt akrnı dl?grrl:•ndirınc i
: i..� Öğrtntileı-ı:leıı �os:al konııhırı.fa (d(ıguı:ıı gfüıı:., i
1,
)-'Uluyla dc_;;;,,r:<ııdi,1111; yspıla!:ıilir.
;-;ı;;krnltıi ;yµula:.
: rı,;nııi;. e'., çeıv.-:. ,ıi�an \� di\�iin 1/l:cnlrri, �•mı;;,l,.JiliK
,._r,_·; k•;,ıı k0n.ı1malar :ı,,,pma!:m ı�1e:ıir
1

1. !-fü:ıbı.:: \ı.mJ!mırı öLdlik!c:rirıi ıanır,
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·6. ÜNİTE-;HiTABET-KAZANll\-'ILAR

------

ETKİNLİK ÖR�EKLERİ
- - - -------t----

AÇIKLAMALAR

J. Hiıahetin lıitap edilen kille ile ilişkisini ıttı Öğrcrıcikr bir konfrraıı, \·eya ;;cınpozyuma götürii!iir.
Hatip. hitabenin içeriği. mchı.n. dinleyici kitlesi açısından
kaı:nır.
ı ,,ıııuı;ları sııııfü paylaşılır (1.
değerlendirilir. Değedcndirııı::
2. Hitabet ınek.in ilişkisini h_avrnr.
2, 3. 4. kazanım).
3. Konuşmaları için doğru mekiin seçimi ve
ıttı Akustiği U)guıı ular ı ve olmııynn ortamlarda sumım
düzenkme�İni yapar.
yapılır. Daha sonra koıııı;;macıların \'e dinlc:yidlcrin yapılan
4. Konuşurken heden dilini doğru ve ı::tlı.ili etkinlikle ilgili görüşleri alınarak hitabet için uygun mckiıııın
kullaıııı.
özelliklerı belirlenir (2. J. kaLanım).
5. Haıip ve hitabeyi tkslekk}ell unsurları (ses
}apısı. tiyatral ;,etem:k, notlar, glırıliil,..
()]aylar·) JDğru kııl!aııır.
6. Atalürk'iin hilahckrindeıı hareketle hatiplik
iizdlikkriııe yündik çıkanmlarcla bulunur.
7. Hitabd kurallarımı
huırlar \C ,tmar.

u;guıı

kvııuşıırnlar

K. İ } İ bir hatip olmak için kendini geli�ıimıe;e
i,ıekli olur.
':/. Konuşma ı::tkinliklerine kaıı!rmıklan zevk
,ılır.

[il Ha\alandırma.. ışıklandırma, gıyını•
kuşam vh. k,mulmı ÜLerinde de dunılur
(2, 3 ka7.aıııııı).

i!J Beden dili kullanılırken abartıya
gklilmemesi gerektiği vurgulanmalıdır (4.
kaLanıııı}.

[I] Psikolojik sorunların (güven eksikliği,
korku.
he)ecmı.
utangaçlık
vb.)
i...ı.:iı Öğrı:tmeıı, öğrencilerden topluluk kar�ısıııdn yapılan konu�maya etkisi l'ızerinde de dunılıır.
birkaç koııuşmaııııı görüntülerini Temin ctıııclcrini i�tcr. Bu [il Kürsüde olmanın avanta.ılarını ve
koınışınalaı· �ııııfta İLkniı. Sınıfta ta111şma ı,rtnmı kiir�li)-Lİ doğru kullanmanın önemine
oluştunıbrak ctkiıı bir kunu�rnada \Ücudun, ellerin. :iizün ,urgu yapılır.
alınası gcn:kcn durumu belirlenir. 1311 örııeklcnltn yola
çılı.ar:ık öğrcııcılaiıı jest ve mimiklerin etkin hir konuşmada [!I Gerekli durumlarda hilahelenk
önemi (i7erindt durularak uygulama )·apıl ır (4. 5. kazanım). teknolojiden yararla ıı ıııaıı ı ıı önemine
vurgu )apılır.
i...ı.:iı Atatiirk 'ün Gençliğe 1-liiahe&i ve Nutuk adlı cscrı
�-- Bu ünitede a�ık uçlu sorular. çoktan
inceknir (6. ka7aıııııı).
�t\·meli sorular, griı.lcnı formu, iıı
değerlendirme ve akran dcğcrkndirıııc
yoluyliı değerlendirme �arılabilir.

---·-- -

ıttı oı..,i ;1,�1 ,ı�iııljk
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�JD\l�r der,;d c· ;Ji :� kmlırnı,·

Ö çrnc' ,e d�l(�<ic>ııdır,ne

ÖLÇME VE DEĞERLENDİR1'lE
Dik�iyon ve hitahet dcr�indc öğrencilerin insanlarla dogru ilclişim lı.urnhilrne:
düşüncelerini, sesini, bedenini koordinasyon içinde kul!anabilmc; Tüıkçeyi do[!rıı_ gii/el \e
etkili kullanma becerileri dcğcrlcndirilcccktir. Üğrcm.:ilcrin hu dcrsk:ki ba:;;anıııiarı.
kazanmalarını hedeflediğimiz becerilere sahip olma durumları gen,:ck ya�arn durumlarıyla
i\i�kilcndirilcrck değerkndirilir. Uu değerlendirme ç;ılışrmıhH"ı sıııav saatkriyk
sınırlandırılınabıt:ın geniş bir zaman diliminde çalışma, tekrar yapma ve olui!urulan �il t,·litlcrc
göre yeterlik dereceleriııi ortaya koyma şeklinde olmalıdır. Öğrcnci!cıin diksİ)lın h' hitabet
dersindeki haşarımları sunu, gösteri, rol oynama, grup çalı�ması, Larıı:;;nın �onunda }apıl..ı.n
gözlem ve tutultm kuyıllarla değerlendirilebilir. Ayrıca cıt,·ıh. •,ıçhı �orubr Ye öğn:nci
<lcğcrkndimıckri de hu süreçte kullanılabilir. \kğerlcndirmedc, gcn;e� yJ;,anıdııki dil,
kullanma hcccrisiylc ili�kili olan değerlendirme ylintenıkri ÜLeriııd..: ,1lhıJ..lamııah Onenılidi:
Ürııcğin, röportaj, drama, topluluk karşısında konuşma çalı5maları sırasında dik,iy,ın
ölçülkrinc ne düı,eyde uyulduğu gö7lenı1enerek değerlendirme ;apılır. Bunların yarıımhı
iiğrencikıin bilgi ve becerikri göstnd.ıilmekri k;in öğrencilere kcndikriniıı yapılmıdınlıklurı
görevler de verilebilir.
Dibiyon ve lıit<1beı dcr\iıı<lc iiğrcneilcrin uygu!arııajia ilgili kazandıklıırı dışında,
Jen;kki kavramlara ilişkin kazandıkları da Yardır. Bunların değerkn<lirilmc:�imlı.: dl·
gdenebcl ölçme ve değerlendirme araçları kullanılabilir. Bu ltıııaçla çoktan seçmeli.
eşleştirmeli \·e kısa cevaplı madde türleri lı.u!lanılabilir.

GÖZLEM
Öğretmenlerin tuttukları gözlem kayıtları, öğrcncilı.:n: Lııundırılmo.sı lwdt:11:cııeıı
becerilerin gelişimini değerlendirmek için kullanılabikl·ck eıı iyi .ırnı,:lardandır, Glukınkr_
serbest bi�·inı<le )Upılubilecegi gihi gözl<"necek ölı;ütlcriıı bclirlcndi9i yarılam!:rılmı� gC,:dnıı
formlarıyla da yapılahilir. (]özlem formları ik gözlem yaprrnık. iiğreııneniıı ögrcneikrin
�ergilediği davranışları gözden kaçırmasını, unulmasıııı engellemeJ.. bakıııııııdarı g/i;,l�'nıiıı
gcçcrli!iğine \'C güYenirliliğine katkı sağlar.
Öğrclıncıı öğrencilerin:
• Soru ve: (incrilcre vcrı.liJ..!eri ee\ •apları,
• Sınıf içi tartışmalara katılımlarını,
• Grup çalı�nıalarına ve lartı�rnalarına J..aıı!rnılıırını,
• Öğretim sürecinde yapılan görevler \'e nıat.::ryalkrc iiğrcnı..:inin güsteı·diği ıepkiyi
gözlemler_
Öğrelmeııkr gör.lem yaptıklarında:
• Ölı;ülkri koyarken bütün ögrenciler için :ıyııı standanlan kullaııır.
• Her ögrcm:iyi birkaç ket: gö,ı:lernkr.
• Jler öğrenciyi dcgi�ik ı.lurumlurda ve farklı giiııkrı.le 2iiılemler.
• lfer öğrenciyi değişik üzellikkr. beceriler ve d,ıumıı�lar,, giir<: değcrkııdırir.
• Göt:kmlcrine )i:ınelik dcğerkndinndcri, ıııümHin ı:ıldugu kadar l!ii?lenı :ınıııda
kavdcder.

·nctc-\ cuwıııiüıı \ uııii" {n :ıpı:ıp:ı\ ı [ pn']
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SÖZLÜ SUNUM
SözHi �unum. koııu5ına. dil cğitimi gibi birçok alanda kııilanılahilir Öğn:ııcilerin eleştin.:l
<lü�ünme heccrikri hakkında doğru veriler sağlar. Sözlü �unumlar. koııtıol Ji,-;tdcri. (.kreceli
pumılunıu anahtarı ya da akran dcğn!rn<limıe ölçekleri ik tkğcrleııdirilcbilir. Sözlii <;unumlar
öğrencilerin hatırlama. kanama \C hitap düzeyleri hakkında hilgi tvplanıak için uygun araç!:m.hr.
Aynı zamanda prohkm çiiLıne becerileri de hu yünlcnıle ölçülebilir.
Koııuşmıı Becerisi İçin Derecıdi Puanlama Anahtarı

l
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Çok iyi (3)_

Konuşma sını.sında
Konuşma sıra,ırıdrı
' ��lak st:�kr ve �özkri ;,salak .,�,lcr ve \iı.dcri
yer yn kullmıınısı ır
_ hiı,:
__ kullanmarnı�tır.
--+
_ _ _ _,
l
Toplıı ıık l)ıılindc
T(ıpluluk ün(iııtk
koııu�llrkcıı
konuşurken
Konuşmaya Başlama
konllşınasıııa tı}gıııı
k()JlllŞmasıııa pek
hitap cümlesiyle
uygun ı_ılmayan hitap
başlaın ıştır.
dimlesi ) lc başlamı�lır.

Konuşmada Akı , •' ••

Konu�rnasını
uygun
hitiş ifadesi kııllaırnrak
b itirııı i �tir __

1

Mekfın Sq·iıııi

ıçır ı Konu�ıırnları için
Kmııı�nıaları
mckiin
�eçımi
ve ıııekii.ıı �<.:çimini )lllliıŞ
dU7enleıııcsini doğru veya mcktln
)Upınıştır.
dlizcıılcme�ini cbik
yııpmı�ıır.

+-

Konuşurken
bedeıı Koııu�urkt,n beden --dilini dc,ğnı H: etlı.ili dilini ba,.eıı doğrn \·e
etkili kullanr;n�t,r.
ku I lanııı ı �tır.

Hitabeyi Destet..leınc

i

l ------- --- 1

Hitatıdcrini
hiı,,p
cdikıı kil!n,· un�un
Lılaıak luıLırlıııwımı?tır. ı

Kııııu�ınuları ;çiıı
mck�n ıcı,;inıi ,c
diiz<'nleıncsiııı doğru
yapınanı11ıır.

j

__j

-K-,-;
ı ıı�ıırkcıı bedcı�- ·~· 1
dilıni dıığru \e e!kiii
kul laııımıın ı�l ı r.

_________,__

llalip ve hiwtıeyi
de�tekle)Cll unsurların
lmıılarını (ses )apısı,
tiyamıl ı,ctcııd., nullm,
glinlük olaylar) uygun
yerlerde
; kullanmamıştır.

1

______ı__ - -

·
-

-

-

K0ııuşma�ıııı bil is
ifadc�i kul!aıınıadarı
biıırıniştir.

1

Kitlt'ye l'.ygunluk

Hatip
ve
hiıaheyi
dc�tekleyen unsnrlıırı
(,c, yapı,ı, ti)atrnl
yetenek, notlar, günlük
,,\aylar)
doğnı
kullanmıştır.

Konuşma sıı·a,ınd:ı
.1�alak ,ı:�lcr ve �üı.krı
sık s k kullaııını�lır. --1
_
�
fopiulıık iiııiindc
kunuşurkrn
knnıı�ıııaqına hitap
ci.ım!e,iylc
ba�laınaıııı�tır.

Koıııışnıa,;ıııı ııyg:ıın
, olmayan bitiş ifadesi
; kullanarak hitirıni�ıir.

Hi(a\ıderirıi
hitap I Hilahc·l:�ni hilııp
edilen kiı!eye uygun ! edilen kitlenin haıı
' Oztlliklcrini dikkate
olarak hıwrlamıilır.
almadan ha7ırlarııı�lır.
ı

l~-----

\dersi,. (IJ __

l lalip vç hiulıcyi
dc,tcklevcıı ııııaıırlan
(�h y;,pı,;ı. tiyatral
_ı·<:tcnck_ noılar, giinlıik
nLıybl")
kullaııın:,nı 15tır.

---------

ÖZ OEĞERLENDİRME
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini dı.:ğı.:rkndirmcdir. ()z ckğerkndirmc, bireyin kendi
yeıeneklerini kendilerinin keşfetmelerine )Urdımçı bir yııkluşımdır. Öz dçğçrkııdirmc öğrcııcil<.:rİn
okulda yaptıkları çalışmaları. rnml dü�ündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gaektil'İr.
ÖL değerlendinfü\ ôğrmcikrin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım ı.:der. Üğrcnı.:inin
motivas;yonunıın yük�elme�inde öğrencilere fırsat verir. Kendilerine drşurduıı bııkmu yetisi gdi�ir.
Üz dcğnkndirmc yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözd ifrıdel<c'r )a d,ı forııılur
kullanılabilir. Ö7. değerlendirme çalı�rnaları öğrclmı.:ııkrin uygun gi\rdül,._leri s;ıklıkta yapılır ,e
bunların sonuçlarıııa gön:: öğrcm:ikrc not vı.:rilmcı.. Sonuçlara giirc öj}.ıl>ncilerin kendilerini }ekrsiı
ya da eksik gördükleri alanlarda onlara de�lek verilir.
Üz Değerlendirme Formu

Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Sınıfı:
No:
l3u çalı�mllda neler yaptım?

!lu yalışmadaıı neler öğrendim'.'

Uu yalı�mada ba�urılı olduğum böliimlcr:

Ilu çalışmada en çok zorlandığım bölümler:

(�alışırnıını yaparken hekkme<liğim nı..:krk karşıla�tım'!

l3u çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

Tarih:

19
AKRAN DEĞERLE;'ır;DİRME
Öğn:m:ikrin, arkadaşlarının hazırladığı ödevler, ara�tırmaL.ır, pıojder, raporlar Yh.
<,:alışımı!arını değerlendirmesidir. Akmn değerlendirme, öğn.:lıncnc öğrencilerin gelişim ve y..:ı,·rlik
düzeyleri hakkında geri bildirim saglar. ,\k.raıı degerlc-ndinnede, öğrcnf.ilnin yanlı dm·mnı:;dannı
iinlcrrwk için ölçütlerin üğrcncikre Yerilmesi yararlı olur. Akran degedeııdirım.: )Upıııak amcıcıyla
açık uçlu sorulur, sü1.:el ifadeler ya da frımılar kullanılabilir.
Akran Değerlendirme Formu
Arkadaşm171n çalı�nuısı ile ilgili görü�krini.-j u�ağ,daki fonna ya7ınız.

ÖĞRENCİNİN-ADI - SÜYADl:

------- ---

LJl!ĞFRLFNDIRILLN ÖĞRFNCiNiN ADI - SOYADI:
1 )Arkada�ıının ba�arılı olduğu yönler.

2) ,\rkada�ımın Layıf olduğu yiinkr.

3) !kn olsa)dım şöyle yapurdırn:

Form tunıanılandıktan �onra arkadaşlarınızın �i1c ili�kin görüşlerinde dikkatinizi ç,icıı \·c
gdi�tirmeni 7. gereken yönkıiniıiıı ndcr olahi!cceği konu�unda di.i�ünıncniı µer.-:kir.
GÜRfıŞMF,
Üğrcncikrle yapılan gürü;mıder, öğreııcılerin ı;alı�nınları !ıakkıı:<l...; ve konuları mL�ı!
anladıkları konusunda mı lama dfü,.eylerinin daha iyi değcrlcıı<lirilıııe�iııe: ardım l.'der.
Aşağıda ba:t.ı örnek görüşme soruları verilmiştir:
►
Hir olayı (kuııuyu, yöntemi. fikri) değişik yolla aı;ıklayahilir misiıı".ı
►
Hu etkinliği tekraı· yapsaydın aynı sonuçları hullır muydu:ı'.'
Hu dkinliği daha kolay yapmanın ha�ka hir yolu ,cır nıı'.'
►
►
Bu konuyla ilgili '"gerçek ya�anıımları·· hir örnek verebilir rni�iıı?

�o
AÇIK UÇLU SORU ÖRNEĞİ

iKilllURDE PIUÇ,_;.�:
-""..,.' . •.· �.

.·. �1111!11iıılı>I

1

•

Yukandcıki örneklerde Türkçenin kullanımı ile ilgili hataları hdirlini,,. Bu tür ba(alanıı

yapılmaması için üııcıilcrini/i gcrck<;dcriylc a<;ıklayını/..

T latalar:

Öncrikr V(: Gerekçder:

21

TERİMLER SÖZLÜÜÜ
Aşınma: Birleşik kdimdcrdc ilk kelimenin son hecesi ik ikinı.:i kdimcııiıı ilk hece�indı.:h.i sı.:s
hcm:crliğinin kaynuşmac;ı sonucu oluşur. ör. Pazar-crtn,i = P,vartcsi

Atlatma: Koııu�ma sırasında bazı scskri ve heceleri söylememekten ka)ııaklaııaıı bir konuşımı
kusunı.

llen7cşmc: Hir kelinwdc bir sı:siıı haşka bir s.:si kendisine benzetme etkisi. ör. ymt-da,. > }uıfüt�.
çar�anba > çarşamba, o+ hir > öbür gibi.
Ro�ıımlanma: Ciğerlerden gelen hayanın, ağı,-; \C burundaki çcşitii noktıı \C bölgcknk
engellemı.:yc uğnı)tınık ses olarak çıkması.

Büzülme:

Türkçede eklenme sırasında çeşitli dıırııınlarda hü ✓.lilındn olu�ur. iır.
Ünlü
ile
biten
cykmkn:
gelecek
:ı.aman
eki
eklendiğinde:
başlayacak> haş!i:cak. (iekc<'k ıaman ekinin kişi eki alım� biçimkriııde faı-klı hüzOlınekr urt.ıya
çıkabilir: yapacağım-" yapıci:m, Japıca:rn
Çıkak: Boğumlanma noktası.

Diksiyon: Sesleri ve -;i\zlcri dilin kurallarına uygun olarak söyleme hiçimi.
Diyafram: Göğüs ve karın hoşluklarını birbirinden ayının ince ve· gcni c,; kus.
Duraklama: Anlam ho7tıkluğuna vermemek için iki kelime arnsınd:ı \'erilen durak. (ir. Birinci
�eldi. Ör. Uir inci geldi.
Düşme: Kelimedeki bir veyc1 birka� sc�iıı, dilin ses ö1clliklcrindcıı ka)ııaklaımn scbepkrle tlii�uıt:�i
olayıdır. iir. ısı+cak > �ıcak., akıl-ı= aklı. ufak-cık= ufocık
Ekleme: Konu�urkcn kelimenin a�lında olmamasına karşın kclime;i �öylc:rken yeni �eskı·irı
eklenmesi. Or. ilirnoıı, seııinkn
Fonetik: Biı dilin sesleriııi ve sökrk ilgili özdlikkrini incdcyc'.ıı dil hilgi�i dalına.denir.
Gecikme: Korıu�mada akıcı olamama durumu.
Gc,şcklik: Ses organlarının gene! tembelliğidir.
(;ı!ama: "'r" sesinin boğazda çıkarılması
Hitahet: Ekili söz söyleme �aııatıdır.

lslıklama: "s'' sesinin şiddetinin abartılması
Kaynaşma: C:n!iiyle biten sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldı�:ınd:ı arad;ı ·· ;, �. s .n
Onslizlcrinden birinin lullarıılmasıdır. ör. �evgi ı iıı st:vgirıin
Kekemelik: Damak sesleriyle başlaymı kdimcleri
keserek konuşan, keke, kekeç

\C

heceleri L<.:krnrla)tıral lıirdcıılıir<: sOylcyı.:ıı w

Kı�alma ve t:zama: Alıııına sözcüklerdeki uzun ünlüler yoğuııhılı.18 korunmakla birlikte bu
üıılükriıı
hir
hölümii
·ı (irkç9c uyum sağlayan-ık kısalnw;,lır. Siiıı.:ük _\alın
olduğunda kısa söylenen bu
tiıı!tilcr,
cklcnrııeylc bir ııçık
�esleın
iiııiiisu11t..·
>
düııü�ünce c�ki uıurılukları yeniden ortaya çıkar. hukuk.> lıuku:ku \•Ücııt . ı:ücu:du hesap.> hesa.bı
cevap> ccvıı:bı
Leleştirnıe: "(' sesinin yerine "!" ve ''ıı'' sesini çıkarmaktır. ör. seıvi=selvi, nıerlıenı=mehleııı,
fincarı=filcan

''
Pelteklik: Dilini di�lcriııin arasına alır gihi konuşan ve bu yüzden s. z �ibi sesleri k ıısurlu siiyleJeıı
(kimse).
Ses Aralığı: Bir insanın çıkartabileceği frekansların tuplanııııu sı.:�in gcııişiiği deıılr.
Şeleştirme: '•s'' sesinin ycrım; ·•ş"" veya ·•_i"" sesmı çıkamıaklır. iir. dispanser- di�pan,er.
şeınsiye�şemşiye
Seslendirme: Bir metni doğru duygu ve dü�üncelerle rn iyi yaföıtabilıxek �çkildc ve hırrn�mu
kurallarına uyarak okuma.
Sesletim: J frıvaııın �es tclkrindcıı geçip dil. ycnc, dişler, dıl ve damakta biçiıııkııip sı.:s. hcc�
kdirrıckr halinde işlenmesidir.

,T

Ses Rengi: Sesin ki�iyc özgü olan tınısı.
Sii�'l9·iş: Bir kelimenin se�. hccc. ton ve vurgu bakımındmı &öyknırw hi�·imi. söyleniş, sesktinı.
ttlatfoz.
Telaffuz: Söyle) i�. söykııiş. sesl<!tinı
Tını: Sesleri birbirimkn ayırt etmeyi :sağlayan ses Üle!liği
Tonlama: Duyguların veya düşüncdcriıı gereğine göre bir uyum içinde. seslerin yükseltilip
alçaltılmasına tonlama denir.
TutukJuk: nir hece iizcrindc takılıp kalıııa. heceyi '\T)'a kelime) i tckrarlamcı dunımudur.
Ulama: Se,;;,;;lzle hiten kelimeden sonra scsliyk başhıyan bir kdiın.:: g�ldiğiııde ik' kdiım:ııiıı
birbirine bağlanarak oklmma�ımı denir. ör. ı\k-şanı-ol-du.=ı\k-şa-mol-du.
Vurgu: Konu�nıa. okııınci �ırasında bir hece veya lı.dime üı.crine diğcrkrindrn daha farklı ularak
yapılan baskı. aksan
\'er Uc�iştirmc: KdimcdL·ki iki ünsüzün yer değişrirrnesi �ddinde l>rlaya ı;ıkaıı ve a[!ızlard,ı ç,ık
görükn bir ses olayıdır. iir. kihrit-kirbit. kirpi-kipri. sarımsak-samırsalı.
Yuı·arlaklaşma: Düz. ünlünün ünsüz etki�iyk yunırkık u;uşu: suvırmak '·- -;anımı.ık. t-.avı�mak
kanışımık, yııııışak yumuşak gihi.
Zeleştirme: "j"" sesinin yerine ''7'" senini çıkarmaktır. ör. �aıj- şarı

