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ÖZET 
 

CEP TELEFONU DESTEKLİ VİDEO SUNUMLARININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE 
KELİME ÖĞRENMELERİ VE MATERYAL MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Günümüzde etkili bir yabancı dil süreci için kelime öğrenimi ve öğretimi çok önemlidir. 
Bu araştırmanın amacı İngilizce kelime öğrenimini cep telefonları destekli video kelime 
sunumları ile gerçekleştiren 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarında ve materyal 
motivasyonlarında anlamlı bir farkın olup olmadığını incelemektir. Çalışmanın araştırma 
grubunu 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Mersin’de yer alan bir Anadolu Lisesinde bulunan 
60 öğrenci oluşturmaktadır.  Çalışma deney grubunda bulunan 30 ve kontrol grubundaki 30 
öğrenciye yarı deneysel yöntem uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada İngilizce 
kelime öğretimi deney grubuna cep telefonu destekli video sunumlarına kelimelerin telaffuz ve 
cümle içerisindeki örnek kullanımlarının eklenmesiyle;  kontrol grubundaki öğrencilere ise 
kitaptaki metin ve görsellerin kullanıldığı yöntemle yapılmıştır. Bu çalışmada deneysel süreç 8 
hafta sürmüş ve deney ve kontrol gruplarına 9. sınıf ders kitabının 2. ve 3. ünitelerinde yer alan 
50 kelime öğretilmiştir. Veri toplama araçları olarak, kelime öğrenme başarısını test etmek için 
araştırmacı tarafından geliştirilen Kelime Testi, Kişisel Bilgiler Formu, öğrencilerin materyal ve 
derse yönelik motivasyonlarını belirlemek için Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği ve Açık 
Uçlu Sorular Formu kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları SPSS 21 programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sırasında hipotezi test etmek için ilişkili ve ilişkisiz örneklemler için t testi, iki 
yönlü varyans analizi ve içerik analizi yapılmıştır. Sonuçlar deney ve kontrol grubunun 
akademik başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu ancak deney 
ve kontrol grubunun derse ve materyal kullanımlarına yönelik motivasyonu arasında anlamlı 
bir farklığın olmadığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre lise öğrencilerine İngilizce 
kelime öğretme sürecinde öğretimin etkili olması ve kelime öğrenme başarısının arttırılması 
amacıyla cep telefonu destekli video kelime sunumları kullanılabilir.    
 
Anahtar kelimeler: Video kelime sunumu, İngilizce kelime öğrenimi, İngilizce kelime öğrenme 
başarısı, materyal motivasyonu, cep telefonu yardımıyla kelime öğrenimi 
 
Danışman:Dr. Öğretim Üyesi Cenk AKAY Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Eğitim 
Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

INVESTIGATING EFFECT OF VIDEO PRESENTATION VIA MOBILE PHONE ON HIGH SCHOOL 
STUDENTS’ VOCABULARY LEARNING AND MATERIAL MOTIVATION 

 
Today, Learning and Teaching vocabulary becomes very important for effective foreign 

language learning process. The aim of this research is to examine whether there are any 
meaningful changes in academic success and material motivation of 9 grade high school 
students who studied English vocabulary with video presentation via mobile phone. For this 
purpose, a quasi-experimental study was conducted to 9 grade students who are studying in an 
Anatolian High school in Mersin in 2017-2018 education year. The research group consisted of 
60 high school students. The study was carried out with pre-test and post-test of experimental 
and control group. In this study, the words in English were taught to the students of the 
experimental group with videos that were shot by students in experimental group. The 
pronunciation of the words and some example sentences were placed to the videos. Vocabulary 
was taught to the control group with the help of visuals and texts in students’ English books. 
During the eight weeks of experimental study 50 words were taught. As data collection tools, 
Personal Information Form and Multiple Choice Vocabulary Achievement Test developed by the 
researcher to evaluate students’ vocabulary success, “Instructional Materials Motivation 
Survey” to investigate the motivation of the students pertaining to the materials and Open-
Ended Question Form were used. The results were analyzed by using SPSS 21 programme. 
During the analysis, t-test for dependent and independent samples, two way Anova and Content 
Analysis were used to test the hypothesis. The results show that there is a significant difference 
between the academic success of experimental and control group in the favor of experimental 
group, but there is no significant difference between motivation of experimental and control 
group. According to the results it could be said that video presentation via mobile phones 
should be used in teaching English vocabulary to high grade students to make vocabulary 
teaching process more effective and increase students’ achievement.  

 
Keywords: Learning Vocabulary with video presentation, English Vocabulary Learning, English 
Vocabulary Learning Achievement, Material Motivation, Learning English Vocabulary via Mobile 
Phone. 
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TANIMLAR 

Cep Telefonu Destekli Kelime Öğrenimi: İngilizce kelime öğretme sürecinde cep 
telefonlarının öğrenenler tarafından materyal olarak kullanılması ve yeni kelimelerin bu 
cihazlar yardımıyla öğrenilmesi. 

Video Kelime Sunumları: İngilizce kelime öğrenme sürecinde cep telefonlarının video özelliği 
yardımıyla yeni kelimelerin öğrenenler tarafından günlük hayattan videolara çekilmesi ve 
çekilen videolara kelimelerin telaffuz ve örnek kullanımlarının eklenmesi ile hazırlanan 
videolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

EKLER 

     Sayfa  

Ek 1. Araştırma İzin Onayı         93 

Ek 2. Açık Uçlu Sorular Formu Öğrenci Cevapları      94 

Ek 3. İngilizce Kelime Başarı Testi        97 

Ek 4. İngilizce Kelime Testi Madde Güçlükleri ve Madde Ayır Edicilikleri   107 

Ek 5. Kişisel Bilgi Formu         109 

Ek 6. Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği      110 

Ek 7. Açık Uçlu Sorular Formu        112 

Ek 8. Deney Grubu Ders İşleme Süreci Uygulama Örnekleri     113 

 

xii 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

Teknolojik gelişmeleri takip etmek, diğer ülkelerle diplomasi ve ticari ilişkilerde 

bulunmak, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak, bilimi takip etmek ve bilime katkıda 

bulunmak için ortak bir dil olan İngilizce bilmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Birçok 

uluslar arası organizasyonun iletişimde İngilizceyi kullanması iş verenlerin işe alımlarda 

İngilizce bilen ve bu dili etkili bir şekilde kullanan bireylere iş imkanı tanıması da İngilizce 

öğrenmeye olan ilgi ve talebin artmasına neden olmaktadır. Crystal (2003) bu noktada 

İngilizcenin dünyada anadili İngilizce olmayan insanlar tarafından yaygın ve önemli bir iletişim 

aracı olarak kullanıldığı için Lingua Franca haline geldiğini ifade etmektedir. 

İngilizcenin her alanda ihtiyaç duyulan bir dil olması birçok ülke gibi Türkiye’de de bu 

dilin öğrenilmesine ve öğretilmesine büyük önem verilmesine neden olmuştur. Çağın 

teknolojisini, bilimini öğrenmek, anlamak, sahiplenmek ve üretmek mecburiyetinde olan, 

Avrupa Birliği üyesi olma hedefinde ve yolundaki Türkiye’de bu hususlar diğer ülkelerden daha 

da ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur(Çelebi,2006). Ülkemizin en büyük hedeflerinden 

olan çağı yakalamak ve evrensel standartlara ulaşmanın gerçekleştirilmesi için de gelişmiş 

ülkelerin göre sahip olduğu İngilizce öğreniminde ve öğretimindeki başarıya sahip olması 

gerekmektedir. Tok ve Arıbaş’a göre (2008) evrenselliğe erişebilme bir taraftan zengin bir 

bilimsel ve kültürel birikimden diğer taraftan da iletişimden, sonuç olarak uluslar arası kabul 

gören yabancı dillerin en verimli şekilde kullanabilmesinden geçmektedir. 

Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için yabancı dil eğitim sisteminin 

gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinin gerisinde kalmaması ve bu ülkede yaşayan bireylerin de 

yabancı dili istenilen düzeyde kullanabilmeleri gerekmektedir. Eğitim sistemimiz de yetiştirdiği 

bireylerin bu özelliklere sahip olması için İngilizce öğretimine büyük önem vermektedir. Ancak 

bütün çabalara rağmen Türkiye’de bireylerin İngilizceyi istenilen düzeyde öğrenememelerinin 

ve bu dilin neden öğretilemediğinin sebepleri birçok araştırma ile (Acat ve Demiral, 2002; Can 

ve Can 2014; Demirpolat,2015; Işık, 2008; Tok ve Arıbaş, 2008; Tosun, 2012) ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Tok ve Arıbaş’a (2008) göre eğitim sisteminin temel unsurlarından biri olan eğitim 

ve öğretim programlarının geliştirilmesi konusunda dünyadaki takip etmek ve çağı yakalamak, 

bu alanda çıkabilecek sorunlara gerekli çözümleri sağlamak için diğer ülkelerin programlarının 

araştırılması, incelenmesi ve muhtemel problemlere yönelik çözümlerin belirlenmesi önem arz 

etmektedir.   

Türkiye’de daha önceleri ortaokul ve lisede zorunlu olan İngilizce öğretimi 1997 yılında 

İlkokul 4. Sınıfa günümüzde ise İlkokul 2. Sınıfa zorunlu hale getirilmiştir. Çünkü ortaokul ve 

lisede İngilizce öğrenmeye başlayan bireyler istenilen başarıyı gösterememiş ve bu dili yeterince 

öğrenememişlerdir. Işık (2008) bu başarısızlığın sebebi olarak eskiden beri devam eden 
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geleneksel dil öğretme alışkanlıkları, yabancı dil eğitimi planlamasındaki eksiklikler ve bunların 

doğurduğu yöntem, etkinlik, malzeme ve ölçme-değerlendirmedeki yetersizlikler ya da yanlışlar 

olabileceğini belirtmektedir. 

İngilizce öğretimi her kademede büyük öneme sahiptir ancak bu öğretimin detaylı 

verildiği ortaöğretimde daha da büyük önem taşımaktadır. Ortaöğretimde İngilizce öğretimi 

önceleri genel liseler ve hazırlık sınıflarının da yer aldığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler ile 

yapılmaktaydı.  Yabancı dil ağırlıklı liselerde İngilizce dersi haftada 24 saat olmasına rağmen 

öğrenenlerin İngilizceyi etkili ve yeterli öğrenemedikleri ve bu dili konuşamamaları göz ardı 

edilemeyecek kadar önemli bir sorundur.   2005-2006 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı 

liseler Anadolu liseleri şeklini almış ve hazırlık sınıfları kaldırılmıştır. Türkiye’de 2006-2007 

eğitim öğretim yılında İngilizce dersi 9. Sınıfta haftada 10 saat iken 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında zorunlu İngilizce ders saatinin haftada 6 saat olduğu görülmektedir (MEB,2006;2014). 

Günümüzde İngilizce dersi 9. sınıflarda haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda 4 saat şeklindedir. 

Ancak yine de bu dilin öğreniminde istenilen başarı elde edilememektedir. Türkiye’de 

öğrenenlerin İngilizce öğrenmedeki bu başarısızlığı hem uluslararası İngilizce yeterlilikleri 

sıralamalarında hem de ulusal sınavlarda açık bir şekilde görülmektedir. Bu başarısızlık 

sebeplerinden biri olarak İngilizce öğretimine 2006 yılına kadar geleneksel dil öğretme 

yöntemine yer verilmiş olması gösterilebilir çünkü geleneksel müfredatta öğrenene İngilizce alt 

birimlere ayrılarak yani parçaların her biri diğeri üzerine gelecek şekilde sıralanmış ve dilin 

öğrenene bölümler ve dilbilgisi yapıları şeklinde öğretilmesi temel alınmıştır(Demirpolat, 2015). 

Bunun sonucunda da mezun olan bireylerin dilbilgisi ile ilgili çok sayıda kural ezberlemiş ancak 

İngilizce dinleme ve konuşmada zorlanan yetersiz kelime bilgisine sahip bireyler oldukları 

görülmektedir. 

Değişik araştırma bulguları (Acat ve Demiral, 2002; Can ve Can 2014, Demirpolat, 2015; 

Çelebi, 2006; Işık, 2008; Sarıçoban ve Öz, 2012; Tosun, 2012; Hamamcı, 2013;) ülkemizde birinci 

ve ikinci yabancı dil öğretiminde, kullanılan ilke ve yöntemlere paralel olarak, değişik 

sorunlarla(motivasyon, öğretmen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, kültür, politika vb) 

karşılaşıldığını ve ülkemizde yabancı dil öğretiminin çok etkili olamadığını ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmalara göre iyi bir yabancı dil eğitimi için öğrenenlerin motivasyonu, yabancı dili 

öğretirken kullanılacak yöntemler, yabancı dil öğretmen eğitimi,  ölçme değerlendirme ve bu 

dilin öğrenildiği toplumun kültürü büyük öneme sahiptir. 

Yabancı dil öğreniminin istenilen düzeyde olmamasının önemli nedenlerinden biri 

motivasyon eksikliğidir. Küreselleşen dünyada ulusların kendi dillerinin dışında, yüzyılın dili 

haline gelen İngilizceyi öğrenmeleri ve kullanmaları, her açıdan zorunluluk olmuştur, Türkiye'yi 

de etkileyen bu zorunluluğun üstesinden gelmede birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Bunlardan 

en önemlisi ve üzerine en az üzerinde durulanı belki de "motivasyon eksikliği" dir (Acat ve 
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Demiral, 2002). Motivasyonun bireyi yabancı dil öğrenmeye istekli hale getirdiği ve bu isteğin 

bireyi dil öğrenme sürecinde aktif katılımı yardımıyla dili yapılandırarak öğrenmesini sağladığı 

bilinmektedir. Bu bağlamda öğrenmenin tam ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için 

motivasyonun en önemli faktörlerden biri olduğu görülmektedir. 

Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi için bireyin öğrenmeye gerçekten istekli 

olması gerektiğinin bilinmesi ve öğretmenlerin yabancı dil öğretme sürecinde bireyin 

motivasyonunu harekete geçirecek yöntem ve aktiviteler kullanmaları yabancı dil öğrenme 

sürecini verimli ve kalıcı hale getirir. Bunun yanı sıra yabancı dil eğitmenlerinin öğrenenlerin 

ihtiyaç ve gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeleri, öğrenme sürecinde bu ihtiyaçları göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. Dersin öğrenenlerin ihtiyaç ve gereksinimlerine yönelik 

yapılması bireylerin derse yönelik motivasyonlarının artmasına yol açacaktır. 

Türkiye’ de 2006 yılında yaşanan çağın gerekliliğine, gelişen teknoloji ve bilimin getirdiği 

yeniliklere uyum sağlamanın diğer tüm alanlarda olduğu gibi yabancı dil öğrenme alanında da 

gerekli olduğu görülmüş ve yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım 

ile İngilizce öğretiminin bireyi temele alan, dil bilmenin sadece dilbilgisi ile ilgili sayısız kuralı 

ezberlemek olmadığı düşüncesi benimsenmiştir. Bu soyut kuralların öğrenci tarafından 

anlaşılmasının zor olduğu bu nedenle kendisinin yer aldığı etkinlikler yardımıyla bu kuralların 

keşfedilmesi, zihninde yapılandırılması ve keşfederek öğrendiği bu kuralları daha sonra yeri 

geldiğinde kullanması gerektiği belirtilmiştir. Geleneksel yöntemle öğrenenler öğrendikleri 

kuralları okuma ve yazma becerilerinde kullanırken dinleme ve konuşma becerilerinin 

gelişmediği dolayısı ile de tam ve etki bir dil öğrenmenin gerçekleşmediği söylenebilir. Çünkü bir 

yabancı dili bilmek dilin 4 temel becerisi olan bu dilde okuma, dinleme, yazma ve konuşma 

becerilerine sahip olmakla mümkündür. 

Dilin 4 temel becerisi olduğunu ve yabancı bir dili bilmenin bu becerilere sahip olmaktan 

geçtiği bu becerilere sahip olmak için de kelime öğreniminin ve öğretiminin doğru ve çağın 

gerekliliğine uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yabancı dil öğrenen bireylerin 

okuduklarını, dinlediklerini anlamaları bu dilin kelimelerini ve bu kelimelerin belli bir bağlam 

içerinde nasıl kullanılması gerektiğini bilmelerini gerektirir. Yine İngilizce öğrenen bireylerin bu 

dili kullanarak yazma aktivitelerini gerçekleştirmeleri duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde 

yazarak ifade etmeleri iyi bir kelime bilgisine sahip olmaları ile mümkündür. İngilizce öğrenen 

bireylerin bu dili konuşmaları, diğer insanlarla iletişimde bulunurken kelimeleri uygun 

bağlamda kullanmaları ve doğru telaffuz etmeleri de iyi bir kelime bilgisine sahip olmalarına 

bağlıdır. Mcbain’e (2011) göre İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen bir öğrencinin okuduğu 

metindeki bir kelimenin kullanıldığı bağlam içerisinde ne anlama geldiğini ve vurgusunu doğru 

bir şekilde yapması gerekir. Ayrıca bu kelimenin nasıl telaffuz edildiğini ve kelimenin 
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söylenişinde kültürel farklılıklar olup olamadığını, bunun yanı sıra kelimeyi söylerken kelimenin 

kullanıldığı gerçek bağlamda vurgusunun nasıl olacağını bilmesi gerekir. 

Ağca ve Özdemir (2013) kelime öğreniminin ve öğretiminin yabancı dilin çok önemli bir 

parçası olduğunu ve ülkemizdeki öğrencilerin erken yaşta İngilizce eğitimi almalarına rağmen 

bu dili doğru dürüst kullanamadıklarını bu sebeple de ülkemizde kelime öğrenimi ve öğretimi 

süreci ile ilgili araştırmaların bir gereklilik olduğunu dile getirmektedirler. Yabancı dil 

öğreniminde kelimelerin büyük öneme sahip olduğunu ve iyi bir kelime öğrenimi, öğretimi 

olmadan İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenemeyeceğimiz ve bu dili iletişimde 

kullanamayacağımız açık bir şekilde görülmektedir. 

Kelimenin ne olduğunu bilirsek onun nasıl öğretileceğini daha iyi anlayabilir ve 

uygulamada daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Kelimelerin yaşantımız sonucu hafızamızda 

depolanır. Bu ifadeden yola çıkarak ne kadar çok yaşantımız olursa hafızamızda o kadar çok 

kelimenin depolanacağı sonucuna ulaşabiliriz. O halde yabancı dil öğretirken de öğrencilerimizin 

öğrenmesini istediğimiz kelimeleri onlara kendilerinin yer alacağı etkinlik ve aktivitelerle yani 

yaşantı sonucu kazandırırsak yapılan kelime öğretimi daha etkili ve verimli hale gelir. 

İngilizcede kelime öğretimi yaparken yaşadığımız çağın özellikleri de büyük önem 

taşımaktadır.  Günümüz teknoloji ve iletişim çağında bireylere yabancı dil öğretirken öğrenmeyi 

teknolojik araçlar olmadan gerçekleştirmek bu çağda yaşayan, teknolojik araçların içine doğmuş 

ve bu araçları çok iyi kullanan bireylerin derslerden istenilen verimi alamamalarına ve etkili bir 

öğrenmenin gerçekleşmemesine neden olabilir.  Kelime öğretme sürecine bilgisayar, tablet ve 

cep telefonlarının entegre edilmesi ile öğrencilerin derse ilgi duymalarını, bu teknolojik 

cihazların öğrencinin birçok duyu organına hitap etmesi sonucu daha etkili ve kalıcı bir kelime 

öğrenme sürecinin yaşanmasını gerçekleştirebilir. Baturay, Yıldırım ve Daloğlu (2007) 

öğrencilere uygulanacak kelime öğretim tekniğinin öğrencileri olabildiğince çeşitli kanallardan 

uyarabilecek çoklu duyusal (multi sensory)bir yaklaşım olması gerektiğini dile getirmektedirler. 

Kelimeleri öğretirken en çok kullanılan materyaller içerisinde kelimenin içinde geçtiği 

paragraf, metin, hikaye ya da tanımlarının yer aldığı sözlük gibi yazılı materyallerden; ses gibi 

işitsel materyalden; resim, poster şekil gibi görsel materyallerden yararlanılır. Ve tüm bunları 

yabancı dilde kelime öğretimini kolaylaştırdığı bilinen bir gerçektir. Ancak öğrenenleri biraz 

daha işin içine katacak onları bizzat kullanacağımız materyallerin hazırlanması sürecine dahil 

ederek kelime öğretimini daha etkili ve kalıcı hale getirebiliriz. Bir ünitede yer alan ve 

öğrencilerin kazanmasını istediğimiz kelimeleri üniteye başlamadan önce öğrencilerimizi 

görevlendirebiliriz.  Öğrencilerimizden bu kelimeleri gerçek hayattan kendi cep telefonları ile 

videoya almalarını daha sonra videonun içerisine çektikleri İngilizce kelimenin telaffuzunu ve 

cümle içerisinde geçen örneklerini yerleştirmesini sağlayarak onların ellerindeki teknolojiyi 

kullanarak ve daha da önemlisi kelimeleri gerçek (authentic) hayattan alarak kendi öğrenme 

4 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

materyallerini kendilerinin oluşturmasını sağlayabiliriz. Hazırlanan videoların gerçek hayattan 

alınması kelimeyi nerede kullanacaklarına, videoda kelimenin telaffuzunun olması bu kelimeyi 

iletişimde kullanırken doğru söylemelerine ve kelimenin içinde yer aldığı cümleler de kelimenin 

hangi bağlamlarda kullanılacağını öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 

Video destekli kelime sunumunun öğrenciler tarafından gerçek hayattan alınarak ve 

kendileri tarafından çekilmesi öğrencileri süreçte daha aktif hale getirecek ve videoların hem 

görsel hem de işitsel olması öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Kelimelerin 

video destekli sunumu dersi ilgi çekici ve eğlenceli hale getirerek öğrenenlerin dersten zevk 

almasını ve kelimeleri ezberlemeye gerek kalmadan öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 

Alan yazın incelendiğinde yabancı dilde kelime öğretimi üzerine yerli ve yabancı 

kaynakların sayısında bir artış gözlenmektedir. Türkiye’ de İngilizce kelime öğretiminin video 

sunumu üzerine yapılan çok az çalışmaya rastlanmış, cep telefonu yardımıyla İngilizce kelime 

öğretimi üzerine olan çalışmaların sayısındaki azlık da (Ağca ve Özdemir, 2013; Başoğlu ve 

Akdemir, 2010; Baturay, Yıldırım ve Daloğlu, 2007; Çavuş ve İbrahim, 2008; Saran, Çağıltay ve 

Seferoğlu 2008; Turgut,  2011) dikkat çekicidir. Bu nedenle bu çalışma ile video destekli kelime 

sunumlarının İngilizce kelime öğrenmedeki başarı ve materyal motivasyon üzerine etkisi 

incelenmiştir. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı  

Yabancı dil öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenenlerin öğrendikleri yabancı dilin 

kelimelerini nasıl ve nerede kullanacaklarını bilmeleri çok önemlidir çünkü ancak bu dildeki 

kelimelerin doğru ve uygun bağlamlarda kullanımı ile kişi bu dili amacına uygun bir şekilde 

kullanabilecektir. Eğitim sistemimizde öğretilmesi istenen birinci sıradaki yabancı dil 

İngilizcedir. Yıllarca İngilizce eğitimi almamıza rağmen Türkiye’de Üniversite mezunları ve hatta 

yabancı dil bölümünde mezun bireyler bile İngilizceyi istenilen düzeyde konuşamamaktadır. 

Yoğun gramer bilgisine sahip olarak mezun olan bireyler İngilizceyi konuşmaya çalışırken 

yeterli kelime bilgisine sahip olmadığında konuşurken kelime bulmakta zorlanmakta ve kelimeyi 

nerede ve hangi bağlamda kullanması gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadır.  

İngilizce kelime öğretimi bütün kademelerde büyük öneme sahiptir. İlkokul, Ortaokul, 

Lise veya Üniversite eğitiminde öğrencinin öğrendiği kelimeleri kalıcı ve etkili bir şekilde 

öğrenmesi bireyin öğrenme sürecinde aktif olarak yer almasına bağlıdır. Öğrenenlerin İngilizce 

öğrenme sürecine aktif olarak yer alması bireyin bu dili sevmesine ve bu sürecin dikkat çekici ve 

bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmasına bağlıdır. Yabancı dil öğretme sürecinde 

bireylerin farklı zeka alanlarına sahip olduğu ve öğretme sürecinde bu alanlara ne kadar çok 

hitap edilirse öğrenmenin o derece verimli ve kalıcı olacağı bilinmektedir. İlkokul ve ortaokulda 

sahip oldu zeka alanlarının farkında olmayan birey lisede bunun bilincine varmaya başlar ve 
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öğrendiği yabancı dilin kelimelerini öğrenirken sahip olduğu zeka alanlarına uygun bir şekilde 

dil öğrenme sürecini daha etkili ve kalıcı hale getirmeye çalışır. Ortaöğretimde yer alan bireylere 

İngilizce kelime öğretimi yapılırken birçok duyu organını harekete geçirecek ve onların derse 

olan ilgisini arttıracak materyalin kullanılması büyük önem taşımaktadır. İngilizce kelime 

öğretme sürecinde kullanılacak bu özellikteki materyaller bireyin İngilizceyi sevmesine derse 

olan ilgisini daha yoğun ve uzun süreli olmasına, sürece aktif olarak katılımına yardımcı 

olacaktır.    

Lise kademesinde İngilizce öğrenme sürecinde bulunan bireylere İngilizce kelime 

öğretimi yaparken çağın özelliklerini göz önünde bulundurmak ve öğretme sürecinde çağın 

sahip olduğu teknolojiden yararlanmak bireylerin öğrenme sürecinde aktif olarak yer almasına 

ve bu sürece katılımlarının artmasını sağlayacaktır. Günümüz iletişim çağında cep telefonu ve 

bilgisayarlar gençler için büyük önem taşımaktadır. İngilizce kelime öğretme sürecine cep 

telefonlarının dahil edilmesi öğrenenlerin derse yönelik ilgisini arttıracak ve derse katılımda, 

kelime öğrenme sürecinde öğrenenleri daha istekli hale getirecektir. Bu çalışma ile cep telefonu 

destekli video kelime sunumunun kullanıldığı İngilizce kelime öğretme yönteminin İngilizce 

öğrenen bireylerin kelimeleri etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Öğrenenler videoda yer alan kelimeleri gerçek hayattan çektikleri ve bu 

videolara kelimelerin telaffuzları ve belli bağlamlarda kullanma örneklerini görecekleri için 

kelimeleri doğru telaffuz edebilecek ve öğrendikleri kelimelerin nerede nasıl kullanacağını 

kolaylıkla bileceklerdir. İngilizce öğrenen bireyler öğrendikleri bu kelimeleri iletişimde 

bulunurken doğru yerde doğru şekilde kullanabileceklerdir. Kelimenin telaffuzunu ve 

kullanımını bilen öğrenciler İngilizce konuşmaya çalışırken daha istekli ve kendine güvenen 

bireyler haline geleceklerdir.  

Lise kademesinde yer alan bireylerin İngilizce kelimeleri kalıcı ve etkili bir şekilde 

öğrenememeleri ve bu dili konuşmada ve anlamada problem yaşamaları büyük bir sorun ve 

araştırma konusudur. Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretiminde kelimelerin gerçek hayattan 

alınarak öğrenenler tarafından cep telefonlarıyla videoların çekilmesi ve bu videoların dikkat 

çekici materyaller olarak kullanımı sonucunda deney - kontrol grubunda yer alan lise 

öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarıları ve materyal motivasyonlarında anlamlı bir farkın 

olup olmadığını ortaya çıkartmaktır.  

 

1.3. Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

  Bu amaç kapsamında araştırmanın ana ve alt problemleri aşağıda yazılı şekilde 

oluşturulmuştur. 

Araştırmanın Ana Problemi, “Cep Telefonu Destekli Video Kelime Sunumlarıyla 

İngilizce Kelime öğrenimine dayalı yöntemin uygulandığı deney grubu ile mevcut programın 
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öngördüğü yöntemle İngilizce kelime öğretiminin yapıldığı kontrol grubu arasında İngilizce 

kelime öğrenme başarısı ve materyal motivasyonları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?”şeklinde belirlenmiştir. Bu temel probleme dayalı olarak çalışmanın alt problem 

cümleleri şöyle sıralanabilir. 

 

Araştırmanın Alt problemleri 

1. Video sunumlu İngilizce kelime öğrenimi yapılan deney grubu öğrencilerinin,  kelime öğrenme 
başarısı ve materyal motivasyonu açısından ön test – son test puanları arasında anlamlı bir fark 
var mıdır? 

2. Mevcut programın öngördüğü yöntemle İngilizce kelime öğrenimi yapılan kontrol grubu 
öğrencilerinin, kelime öğrenme başarısı ve materyal motivasyonu açısından ön test – son test 
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce kelime öğrenme başarısı ve materyal 
motivasyonu açısından erişi puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4.Deney grubundaki öğrencilerin cep telefonu destekli video sunumlu kelime öğretimine yönelik 
görüşleri nelerdir? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Türkiye’de İngilizce öğrenen bireylerin İngilizce konuşma becerilerinin yetersiz olduğu 

bilinmektedir bunun nedenlerinden biri bireylerin yeterli kelime bilgisine sahip olamamaları ve 

öğrendikleri kelimeleri nasıl ve hangi bağlamda kullanacaklarını bilmemeleridir. İngilizce kelime 

öğretme sürecine çağın teknolojisi göz önünde bulundurularak bu teknolojinin kullanılacak olan 

materyale entegre edilmesi sürecin öğrenenler için daha ilgi çekici ve eğlenceli olmasına katkı 

sağlayacaktır. Günümüz bilgisayar ve cep telefonlarının hayatın her alanında kullanıldığı ve bu 

teknolojik araçların vazgeçilmez unsurlar olduğu bir süreçtir. Teknolojinin hayatımıza bu kadar 

geniş yer aldığı bu süreçte eğitimin bu araçlar olmadan gerçekleştirilmesi düşünülemez. Çünkü 

gerçek hayatla bağdaşmayan bir eğitimin verimli ve gerçekçi olması mümkün değildir. İngilizce 

kelime öğretme sürecine cep telefonlarının dahil edilmesi lise kademesinde bulunan 

öğrencilerin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları bu araçları İngilizce kelime öğrenmek için 

kullanmaları süreçte daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacaktır.  

Cep telefonu destekli video kelime sunumlarının öğrenciler tarafından gerçek hayattan 

alınarak videolara çekilmesi ve çekilen bu videolara kelimelerin İngilizce telaffuzlarının 

eklenmesi kelime öğretme sürecinde öğrencinin kendi öğreneceği kelimelerin materyalini 

kendisinin hazırlanmasını sağlayacaktır. İngilizce kelimelerin bu yolla öğrenilmesi öğrencinin 

yaparak yaşayarak öğrenmesini ve kelimelerle bir deneyim yaşamasını sağlayacak ve 

kelimelerin unutulmasını engelleyecektir. Ayrıca bu yöntem yabancı dil öğretmenlerine kelime 
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öğretiminde kullanacakları materyali sadece kendilerinin değil aynı zamanda öğrenenlerin de 

hazırlayabileceğini gösterecektir. Yabancı dil eğitimcisi bu yolla öğrenenlerin sorumluluk 

almalarını ve bu sorumluluğu yerine getirme becerisini de geliştirmiş olacaklardır. 

Kendi çektiği videolara kelimenin İngilizce telaffuzunu ekleyen öğrenci telaffuzu kendi 

öğrendiği gibi sınıfta bu videoların sunumu ile akranlarının da bu kelimenin doğru söylenişini 

öğrenmesine yardımcı olacaktır. Yine çekilen videolara öğrenciler tarafından örnek cümlelerin 

yazılması kelimelerin nerelerde ve hangi bağlamda uygun kullanılacağını öğretmesi açısından da 

büyük önem taşımaktadır. Öğrenenlerin çektikleri videoları sınıf ortamında arkadaşlarına 

sunmaları, İngilizce dersini sevmelerine ve bu dersin ilgi çekici hale gelmesine yardımcı 

olacağına yol açacağı düşünülmektedir. Kendi hazırladığı materyali kendisi sunan bireyin 

kendine olan güveni artacak ve kişilik gelişimine katkı sağlayacaktır. Cep telefonu destekli 

İngilizce kelime sunumları derse katılmak istemeyen ya da çekingen olan öğrencilerin de derse 

katılımını sağlayacak ve süreçte aktif bir şekilde yer almaları sonucu bu öğrencilerin derse olan 

ilgi ve isteklerini de arttıracaktır. 

Kendi cep telefonuyla gerçek hayattan çektiği videolarla İngilizce kelimelerin telaffuzunu 

ve kullanımını öğrenen bireylerin kelimeleri daha kalıcı ve etkili öğrenecekleri bunun da ders 

başarısını arttıracağı düşünülmektedir. Böylece İngilizce kelime öğretiminin cep telefonu 

destekli videolarla yapılması bireyin hem sosyal hem de bilişsel yönlerinin birlikte gelişmesine 

katkısı olacaktır. Cep telefonu destekli kelime öğretme yöntemi kullanılırken hem eğitimcilere 

hem de öğrencilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu araştırma ile lise öğrencilerinin 

İngilizce kelime öğretiminde video kullanımının kelime öğrenme başarısına ve materyal 

motivasyonuna yönelik etkileri belirlenmiş olacaktır. Ayrıca lise öğrencilerinin bu yönteme 

yönelik görüşleri sayesinde İngilizce kelime öğretme sürecinde video sunumlarının yeri ve ne 

sıklıkla kullanılması gerektiği, öğrenme sürecini nasıl etkilediği ve bu yöntem hakkında ne 

düşündüklerini bildirmesi açısından bu araştırma büyük önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın hem nitel hem de nicel olarak kurgulanmış olması da araştırmanın çok 

yönlü bir araştırma olduğunu göstermektedir. Kelime öğretme sürecini daha eğlenceli, kalıcı, 

kolaylaştırıcı ve kelime öğrenme başarısını arttıracak bu yöntemin kullanılması için Milli Eğitim 

Bakanlığına bir öneri niteliği taşıması açısından da bu araştırma önem taşımaktadır. Lise 

eğitiminde İngilizce öğrenme süreci büyük öneme sahip olduğundan bu araştırmanın da 

İngilizce kelime öğretiminde cep telefonu destekli video sunumlarının kelime öğreniminde ve 

öğretimindeki önemine dikkat çekmesi de oldukça önem taşımaktadır. 
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1.5. Sayıltılar 

Araştırmanın temel sayıltıları aşağıda ifade edilmiştir. 

 

• Bu araştırmada öğrenciler uygulanan ölçme araçlarına objektif ve içten cevap 

vermişlerdir. 

• Deneysel çalışmanın kontrol edilemeyen değişkenlerinin (öğrenciler arası etkileşim) 

deney ve kontrol grubu öğrencilerini benzer oranda etkilediği varsayılmıştır. 

• Kişisel bilgi formu, Materyal Motivasyon ölçeği, Açık uçlu sorular formu ile bireylerden 

cep telefonu destekli video sunumlu kelime öğretimine ilişkin toplanan veriler gerçeği 

yansıtmaktadır.  

 

1.6. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekilde belirlenmiştir. 

• Çalışma 9. Sınıftaki 2 şubede yer alan öğrenciler ile sınırlıdır. 

• Çalışma 2017/2018 Eğitim Öğretim yılı ile sınırlıdır. 

• Araştırmada toplanmış olan veriler Kişisel Bilgi Formu, “Materyal Motivasyon Ölçeği”, 9. 

sınıf 2. ve 3. Ünitede yer alan kelimelerle ilgili Kelime Başarı Testine ve Açık Uçlu Soru 

Formuna verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALAR 

Dil insanlar arasındaki iletişimi gerçekleştiren en önemli unsurdur. Bireylerin duygu ve 

düşüncelerini dile getirmelerini, birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurabilmelerini sağlayan, 

kendilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde ifade etmelerine yarayan önemli bir vasıtadır. 

Gömleksiz ve Elaldı (2011)’in de belirttikleri gibi dil insanlar arasında bilgi transferini 

sağlayarak iletişim sürecinin iyi işlemesini etkileyen en önemli iletişim aracıdır. İnsanlar günlük 

hayatta ihtiyaçlarını, özlemlerini, korkularını, sevinçlerini, duygularını ve düşüncelerini dil 

aracılığı ile birbirlerine iletmekte ve hayatlarını bu şekilde daha sorunsuz bir şekilde 

sürdürebilmektedirler. Dil olmasa insanlar kendilerini tam ve doğru olarak ifade edemezlerdi. 

Kendilerini tam olarak ifade edemeyen ve dolayısıyla diğer insanlar tarafından da doğru bir 

şekilde anlaşılamayan insanlar günlük yaşamlarını sürdürmede birçok sorun ile karşılaşırlardı. 

Yaşadığımız ülkede kendi dilimizi kullanarak insanlarla iletişimde bulunabiliyoruz ancak 

iletişim çağı olan günümüzde ticarette, turizmde, diplomaside ve bilimde diğer ülkelerde 

bulunan insanlarla da iletişimde bulunmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Teknolojinin ve bilimin 

hızla geliştiği günümüzde küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak diğer ülkelerdeki bireylerle 

bilgi alışverişinin sağlanması için başka dilleri öğrenmenin zorunlu gerekliliği açık bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Kızılaslan (2010) Günümüzde toplumlararası iletişimin doğru ve etkin bir 

şekilde sağlanması için yabancı dili konuşanların dilbilgisel doğruluktan çok kültürel unsurlara 

odaklanması ve kültürler arası farklılara hoşgörü ile bakan bireyler olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Günümüzde tüm toplumlararası iletişimde geçerli olan bu dil İngilizcedir. 

İngilizcenin bu gelişimini yani tüm dünya tarafından kullanılarak ortak bir dil haline gelişini 

incelediğimizde Kayıntu (2017) İngilizcenin yirminci yüzyılda başat dil haline gelişinin, ABD’nin 

ikinci dünya savaşı sonrasında dünyanın büyük bir askeri, ekonomik ve teknolojik lideri olarak 

ortaya çıkmasına bağlı olduğunu ileri sürmektedir. 

İletişim ve teknoloji çağı olan günümüzde İngilizce bilmek gün geçtikçe daha da önem 

kazanmakta ve bir ihtiyaç haline gelmektedir. Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması insanların 

bir ülkeden diğerine kolayca seyahat etme imkanlarının olması ve iletişim teknolojisi yardımıyla 

diğer insanlarla kolayca iletişimde bulunması ortak bir dilin gerekliliğini zorunlu hale 

getirmektedir. Demirel’e (2014) göre bilim ve teknolojinin, iletişim araçlarının ve kültürel 

ilişkilerin gün geçtikçe artan bir hızla gelişmesi ve dünya milletleri arasında ilişkilerin kurulması 

ve iletişimin sağlanması yabancı dil öğrenmeyi bir gereksinim haline getirmiştir. 

 

2.1. Ortak Dil Olarak İngilizce ve İngilizce Bilmenin Önemi  

Teknoloji ve bilim çağı olan 21. Yüzyılda İngilizce artık her alanda ihtiyaç duyulan bir dil 

haline gelmiştir. Teknolojinin vazgeçilmez unsuru olan bilgisayarların ve bilimin dilinin İngilizce 

olması bu dilin günlük hayatta sık sık karşımıza çıkmasına yol açmaktadır. Bilgisayarlar ve 
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İnternet aracılığıyla bir başka ülkedeki insana ulaşmanın çok kolay olduğu ve mesafelerin 

ortadan kalktığı günümüzde farklı ülkelerde bulunan insanların iletişimde bulunmasını 

sağlamak amacıyla ortak bir dilin varlığı zorunlu bir hal almıştır. Bir ülkenin diğer bir ülke ile 

siyasi, ekonomi veya kültürel ilişkilerde bulunması da ortak bir dilin gerekliliğini açıkça gözler 

önüne sermektedir. Günümüzde mesafelerin ortadan kalkmasını sağlayan ve birçok ülkenin 

eğitimde, ekonomide, siyasal alanda ve kültürel alanda iletişimde bulunmasını sağlayan bu ortak 

dil İngilizcedir. Küreselleşme sonucunda İngilizce küresel bir dil halini almış ve günümüzde bu 

dil evrensel dil, dünya dili, ortak dil ya da lingua franca gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır. 

Crystal’a (2003) göre yeryüzünde İngilizceyi kullanan dört kişiden sadece bir kişinin anadili 

İngilizcedir. Bu durum İngilizcenin genellikle anadili İngilizce olmayan bireyler tarafından 

iletişimde kullanıldığını göstermekte ve bu dilin dünya dili olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Seidlhofer (2005) İngilizcenin her ne kadar bazı insanlar tarafından hoş bazıları tarafından ise 

hoş karşılanmasa da İngilizcenin Lingua Franca olarak işlev gördüğünün inkar edilemeyeceğini 

öne sürmektedir. 

Kolaç (2008)  İngilizcenin küresel bir dil olarak kabul edilişinin nedenlerini belirleme 

üzerine yaptığı çalışmasında İngilizcenin geniş bir coğrafyada kullanılması, dünya üzerinde en 

fazla konuşulan dil olması ve bütün dünyada iletişimin bu dil ile kolay sağlanması gibi 

görüşlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır. İletişim ve bilgi Teknolojilerinde meydana gelen 

hızlı değişmelerin, internet ve bilgisayar kullanımındaki yaygınlaşma, milli ve milletler 

arasındaki ticaretin gelişmesi küreselleşmeye yol açmakta ve küreselleşmenin en önemli nedeni 

de İngilizcenin de küresel bir dil halini alması ve hızla yayılmasıdır (Çalık ve Sezgin, 2005). 

Tüm dünya tarafından evrensel dil olduğu kabul edilen İngilizcenin öğrenilmesinin bir 

zorunluluğun ötesine geçerek bir ihtiyaç haline gelmesi sonucu bireylerin kendi ana dilinden 

sonra öğrenmeyi hedeflediği dil İngilizce olmuştur. 21. yüzyılın teknolojik ve kültürel 

gelişmelerine diğer tüm ülkeler gibi Türkiye de uyum sağlamaya çalışmakta,  içinde yaşadığımız 

çağın bilimini ve teknolojisini takip etmek istemekte ve bu gelişmelere katkıda bulunmaya 

çalışmaktadır. Bu amaçla diğer ülkelerle eğitim, ekonomi, kültür ve siyasal birçok alanda 

iletişimde bulunmaktadır. Arslan ve Akbarov’a (2010) göre dışarıya açılmakta olan Türkiye son 

zamanlarda dünya ile yoğun siyasi ekonomik ve kültürel ilişkide bulunmaktadır. Aynı oranda 

yabancılar da Türkiye’ye benzer sebeplerden dolayı ilgi duymaya başlamışlardır. Bu etkileşimin 

odağındaki vasıta hiç şüphesiz ki İngilizcedir. Dünyaya açılan Türk vatandaşlarının en büyük 

problemi ortak iletişim aracı olan İngilizceyi bilmiyor olmalarıdır. Türkiye’de yaşayan bireyler 

de İngilizceyi evrensel bir dil olarak benimsemekte ve bu dili öğrenmeyi amaçlamaktadırlar. 

Özdemir (2006) Türkiye’de bireylerin daha iyi iş imkanlarına sahip olmanın ya da sosyal statü 

olarak yükselmenin İngilizce bilmeyle eş anlamlı olarak görüldüğünü ve bu durumun İngilizce 

bilmenin gün geçtikçe daha önemli hale gelmesine yol açtığını belirtmektedir. 
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2.2. İngilizce Öğretimi 

Yaşanan teknolojik gelişmelerle ülkeler arasındaki ticari ve turizm sektörlerindeki 

ekonomik ilişkilerin yanı sıra bireylerin diğer ülkelerdeki bireyleri tanımak ve iletişimde 

bulunmak gibi sosyal ilişkilerde de ortak bir dilin varlığı bir zorunluluk haline gelmiştir. Anadili 

farklı olduğu halde birçok kişi tarafından diğer ülkelerde bulunan insanlarla iletişimde ve 

etkileşimde en yaygın olarak kullanılan bu ortak dilin İngilizce olması bu dilin öğrenilmesinin ne 

kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 

öğretilen yabancı diller arasında ilk sırada İngilizce yer almakta ve bu dilin öğretilmesi için 

büyük emek ve çaba harcanmaktadır. Bu amaçla İngilizce öğrenimine ilkokuldan başlayıp 

Üniversite eğitiminin sonuna kadar İngilizce dersi yerleştirilmiştir. İngilizce öğretimi için farklı 

yaklaşımlar ve yöntemler kullanılmış ancak bütün bu çabalara rağmen istenilen başarı elde 

edilememiştir.  Arslan ve Akbarov (2010) Türkiye’de yabancı dil öğretiminin önündeki temel 

sorunların yöntem yanlışlıklarından kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Türkiye yabancı dil 

öğretiminde uzun yıllar boyunca öğretmenin merkezde olduğu yaklaşımların kullanılması 

öğrenenlerin İngilizce öğretiminde çok sayıda dilbilgisi kurallarını öğrenmiş olmasına rağmen 

bu dili iletişimde kullanamamasına neden olmuştur.  İngilizce öğretiminde kullanılan geleneksel 

yöntemler: 

1.Dilbilgisi çeviri yöntemi (Grammar Translation Method): Bu yöntem daha çok dilbilgisi 

kurallarının öğretimine ağırlık vermekte ve öğrenenler dil ile ilgili birçok yapıbilgisine sahiptir. 

Memiş ve Erdem (2013) bu yöntemde ilk önce öğrenenlere okutulan metinlerdeki dilbilgisi 

yapılarına öncelik verildiğini daha sonra ilerledikçe karmaşık dilbilgisi yapılarının ve 

açıklamalarının birlikte verildiğini belirtmektedir. Bu yöntemde öğrenenlerin hedef dil ile ilgili 

boşluk doldurma, cümle tamamlama, cümleleri değiştirme veya dönüştürme gibi çok sayıda 

alıştırma yapmasını beklenmektedir. Demirel (2010)Bu yöntemle yapılan alıştırmaların hedef 

dilden anadile çevirmeye dayalı olduğunu ve birbirleriyle ilişkili olmadığını belirtmektedir. Bu 

yöntemde iletişim becerisi göz ardı edilmiş ve İngilizcede çok sayıda dilbilgisi kuralı bilmenin o 

dili bilmek anlamına gelmediği göz ardı edilmiştir. Bu yöntemde kelime bilmek de önemli 

olduğundan öğrenenlerden kelime listelerini ezberlemeleri beklenir ancak telaffuza önem 

verilmez. Oflaz (2015) Konuşma becerisinin geliştirilmesi ya da kelime telaffuzlarıyla ilgili 

aktivitelere yer verilmediğini belirtmektedir. Bu açıdan bireylerin hedef dili konuşmaları ve 

anlamaları zordur.  

2.Doğrudan yöntem (Direct Method): Adından da anlaşılacağı gibi bu yöntem 

öğrencilerin öğrendikleri hedef dile direk maruz bırakılması esasına dayanmaktadır. Memiş ve 

Erdem (2013) dilin dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dört temel becerilerinin bu yöntem 

tarafından ortaya atıldığını belirtmektedirler. Oflaz (2015) bu yöntemle yapılan kelimelerin 

boşluk doldurma, dikte yapma, soru cevap egzersizleri ve telaffuzu yüksek sesle yapma gibi 
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aktivitelerle yapıldığını ve kelime bilgisinin öğrenenlerin ana dilini ve anadilde düşünmeyi yok 

etmeyi amaçlayarak kendiliğinden öğrenilmesini savunduğunu ifade etmektedir. Bu yöntemde 

öğrenenler anadillerini kullanamazlar ve iletişim hedef dil ile sağlanmalıdır. 

3.İşitsel Method (Audio lingual Method): Bu yöntemde konuşma becerisine önem verilir. 

Anlama ve dinleme becerilerinin öğrenimi diğer becerilerin öğreniminden daha önemlidir. 

Okuma ve yazma becerileri ilerleyen süreçlerde verilir. Bu yöntemde kelime öğretiminde 

diyaloglardan yararlanılır ve diyaloglar ya öğretmen tarafından seslendirilir ya da kaset ve video 

gibi cihazlarla dinlettirilir. Hedef dil öğretilirken görsel ve işitsel materyallerden yararlanılır 

(Demircan, 2013;Memiş ve Erdem,2013). 

4. Seçmeli Yöntem Eclectic Method): Bu yöntemde döğrenenin özelliğine, konuya ve 

öğreticiye uygun yönlerinin seçilerek kullanılması esastır. Memiş ve Erdem (2013) bu yöntemin 

bir seçme tekniği olduğunu ve öğrenme amacına göre her yöntemden yararlanılabileceğini 

belirtmektedirler. Bu yöntem diğer üç yöntemden daha esnektir. Bu yöntemde yapılan 

etkinliklerde basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve bilinenden bilinmeyene ilkesi göz önünde 

bulundurulur. 

İngilizce öğretiminde kullanılan bu geleneksel yöntemlerin ve halen günümüzde 

kullanılması hedef dilin yeterince öğrenilememesine ve bunun sonucunda da bu dil ile iletişimin 

kurulamamasına neden olmuştur. Bir yabancı dili öğrenirken ve öğretirken kazanılması gereken 

belli başlı beceriler vardır. Milli Eğitim bakanlığı yabancı dil eğitimi ve öğretiminin 

amaçlarındaki bu becerileri şu şekilde belirtmektedir: 

Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin 

amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve 

seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin; 

a) Dinleme-anlama, 

b) Okuma-anlama, 

c) Konuşma, 

d) Yazma 

Becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine 

karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır (MEB Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 

Yönetmeliği 5. Madde). 

Milli Eğitimin Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi yönetmeliğine göre öğrenilen hedef dilde 

dinleme, okuma, konuşma ve yazma temel beceriler olarak belirlenmiş ve etkili bir dil öğretimi 

bu dört beceriye gereken önem verilip, bu becerilerin bütünlük içerisinde öğretilmesine bağlıdır. 
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Aktaş ve İşigüzel (2014) Türkiye’ de 2005 ve 2006 eğitim öğretim yılında Yapılandırmacı 

yaklaşımın benimsendiğini ve bu yaklaşımla yabancı dil öğretiminde de bireyin merkeze alındığı,  

dil öğrenme sürecine yaparak yaşayarak aktif şekilde katıldığı çağdaş dil yöntemlerinden bilişsel 

ve iletişimci dil öğrenme yöntemlerinin benimsendiğini belirtmektedirler. Aktaş ve İşigüzel’e 

(2014) göre Türkiye ‘de ilk ve orta öğretim kurumlarında benimsenen bu yaklaşım Avrupa Ortak 

Dil Programının ilkelerini yansıtmaktadır. Bu yaklaşıma göre bir dili öğrenmek demek bireylerin 

öğrendikleri dili sözlü ya da yazılı değişik iletişim ortamlarında kullanmayı gerektirir. Memiş ve 

Erdem’e (2013) göre iletişimsel dil öğrenme yöntemi öğrenci merkezli olduğu için dil 

öğretiminde kullanılacak materyaller, öğrenme ortamı ve etkinlikler öğrenciye göre 

düzenlenmeli ve hazırlanan materyallerin hedef dilin kültürünü yansıtacak ve günlük yaşamda 

işlevsel nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. İngilizce öğretiminde dört beceriye de doğru 

orantıda önem verilip bu becerilerin birbirini tamamlayıcı şekilde öğretilmeli aynı zamanda 

gramer bilgilerinin verilmesine de gerekli özen gösterilirse İngilizce öğretiminde istenilen başarı 

elde edilebilir ve öğrenenler bu dili iletişimde kolayca kullanabilirler. 

 

2.3. İngilizce Kelime Öğretiminin Yeri ve Önemi 

İçinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağının gerisinde kalmak istemeyen ve gelişmiş 

ülkeler arasında yerini almak isteyen Türkiye’de yabancı dil öğretimi (YDÖ) geçmişte 

olduğundan daha büyük önem kazanmıştır. Türkiye YDÖ öğretimine özellikle de İngilizce 

öğrenimine ve öğretiminde büyük önem vermektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı, 

bilimin ve teknolojinin dilinin İngilizce olduğu ve diğer ülkelerle iletişimin İngilizce ile sağlandığı 

günümüzde İngilizce bilmek bir zorunluluktan çok bir ihtiyaç halini almıştır. Haznedar’a (2010) 

göre içinde bulunduğumuz çağın bilimini öğrenmek ve özümsemenin yanı sıra üretmek 

durumunda olan, Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen Türkiye’de yabancı dil eğitimi 

önemle ele alınması gereken konuların en başında yer almalıdır. 

İngilizce eğitimine büyük önem verilmesine rağmen Türkiye’de İngilizce istenilen ve 

hedeflenen seviyede öğrenilememekte ve öğretilememektedir. Bu durum 2014 İngilizce 

yeterlilik Endeksinde (İYE’de)  yer alan sonuçlarda açıkça görülmektedir. Ülkemizin İngilizce 

seviyesini ortaya koyan İngilizce Yeterlilik Endeksinde (İYE) Türkiye 63 ülke arasında 47. Sırada 

yer almaktadır. Ülkelerin İngilizce yeterliliklerinin 5 kategoriye ayrıldığı bu endekste 

Türkiye’nin İngilizce yeterlilik düzeyi 5. sırada yani en düşük düzeyde yer almaktadır (EF 

English Proficiency Index (İngilizce Yeterlilik Endeksi), 2014). Bu sonuçlara bakıldığında 

İngilizce öğretiminde büyük sorunların olduğu açıkça görülecektir. İngilizce öğreniminde ve 

öğretiminde neden başarılı olamıyoruz? Türkiye’de İngilizce öğrenen bireylerin çok iyi gramer 

bilgisine sahip oldukları halde İngilizceyi istenilen düzeyde konuşamamalarının altında yatan en 

önemli nedenlerden birisi yeterli kelime bilgisine sahip olmamalarıdır. Yıllarca İngilizce eğitimi 
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alan bireyler bu dili konuşacakları zaman gerekli kelime hazinesine sahip olmadıklarından 

zihinlerinde kullanacakları kelimelere ait kavramlar canlanamamaktadır. Bunun sonucunda 

bireyler sadece öğrendikleri kuralları uygulamaya çalışmak ve hata yapmamak için mücadele 

ettiklerinden hedef dilde konuşmakta zorlanmaktadırlar. Işık (2008) yöntemsel hataların 

yabancı dil eğitim sistemindeki en önemli hatalar olduğunu belirtmektedir. İngilizce öğretiminde 

dil için büyük önem taşıyan kelimelerin öğretim yöntemi bu açıdan bu dilin etkili bir şekilde 

öğrenilmesinde ve öğretilmesinde büyük önem taşımaktadır.   

Yabancı dil öğretiminde büyük öneme sahip olan kelimenin ne olduğunu ve nasıl 

öğretilmesi gerektiğini bilirsek kelime öğrenme sürecinde etkililiği ve verimliliği de arttırabiliriz. 

Türk Dil Kurumu (TDK, 2018) tarafından  “anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük” 

açıklanan kelimenin birçok farklı tanımı yapılmıştır. Korkmaz (2003: 6)  ise kelimeyi, “Bir veya 

birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan ve tek başlarına zihindeki belli kavramlara karşılık 

olan somut veya soyut söz kalıplarıdır; somut ve soyut kavramlar arasında ilişki kuran dil 

birimleridir.” şeklinde ifade etmektedir. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi kelimeler 

bir dili oluşturan insan zihninde belli kavramların canlandırılmasını sağlayan kişilerin bunları 

kullanarak doğru ve tam anlaşılmasını sağlayan dil yapıları olduğu söylenebilir. Kelimeler 

olmadan bir dilin varlığından söz edilemez. Kelime bilgisi ya da söz dağarcığını ise Cambridge 

sözlük tarafından bir kişi tarafından bilinen ve kullanılan kelimelerin bütünü olarak 

tanımlamaktadır. Bir yabancı dili anlamak ya da bu dili kullanarak duygu ve düşüncelerimizi 

anlatmak için belli bir kelime bilgisine sahip olmamız gerekmektedir. 

Bireylerin hedef dilde yeterli kelime bilgisine sahip olmaması aynı zamanda iletmek 

istedikleri mesajları iletememelerine, öğrenme sürecinde dersin içeriğini yeterince 

anlayamamalarına ve kendilerini ifade etmede başarısız olmalarına yol açmaktadır. Bu hususta 

Wilkins (1972) gramer olmadan çok az şeyin iletilebileceğini fakat yeterli kelime bilgisi olmadan 

hiçbir şeyin iletilemeyeceğini ifade ederek kelimelerin ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Alqahtani (2015)  yeterli kelime bilgisine sahip olmanın öğrenenlerin konuşma, dinleme, 

okuma ve yazma becerileri üzerinde büyük öneme sahip olduğunu ve hedef dilde etkili ve 

başarılı bir şekilde iletişimde bulunmanın geniş bir kelime bilgisine sahip olmaya bağlı olduğunu 

vurgulamaktadır. Öğrendiği yabancı dilde yeterli kelime dağarcığına sahip olmayan bireyler 

dinlediklerini anlamakta zorlanacak ya da hiç anlamayacaklardır. Hedef dildeki yazıyı okurken 

yeterli kelime bilgisine sahip olmayan birey metinde yer alan kelimelerin anlamını bilemeyeceği 

ya da tam olarak anlamayacağı için metnin içeriğini anlamakta güçlük çekeceklerdir. Yabacı 

dilde yeterli kelime bilgisine sahip olmayan bireyler duygu ve düşüncelerini yazarken de yazdığı 

içeriğe uygun kelime bulmakta güçlük çekecek ve anlatmak istediklerini tam ve eksiksiz olarak 

dile getiremeyeceklerdir. Yabancı dil öğrenirken yeterli kelime bilgisine sahip olmayan bireyler 

15 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

bu gibi problemlerle karşılaşınca öğrenmeye çalıştıkları hedef dili anlamadıklarını ve istenilen 

düzeyde kullanamadıklarını düşünebilir ve bu dili öğrenme isteğini kaybedebilirler. Yabancı dil 

öğrenen bireylerin dilin 4 temel becerisi olan dinleme, okuma, yazma ve en önemlisi konuşma 

becerisini geliştirmeleri ve hedef dili istekli bir şekilde öğrenmeleri için yabancı dilde kelime 

öğrenimi ve öğretimi büyük önem taşımaktadır. 

Dil öğrenme sürecinin vazgeçilmez unsurları olan kelimelerin dili etkin öğrenmedeki 

rolü oldukça büyüktür. İngilizce öğrenirken iyi bir kelime bilgisine sahip olmanın dilin dört 

temel becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini de geliştirdiği birçok 

araştırma tarafından ortaya konulmuştur (Alqahtani, 2015; Gu, 2003; Nation, 2001; Viera, 

2017). Bu araştırmacılar, kelime ediniminin öğrenilen yabancı dilin başarılı bir şekilde 

kullanılmasında temel unsur olduğunu ve konuşma ve yazmanın tam anlamı ile 

gerçekleştirilmesi için önemli role sahip olduğunu belirtmektedirler. Karatay (2007) sözlü ve 

yazılı iletişimde özellikle de anlama ve anlatma temel dil becerilerinden olan okuma ve yazma 

becerilerinde, dahası dinleme ve konuşma alt dil becerilerini de etkileyen unsurlar arasında 

kelime hazinesinin önemli bir yeri olduğunu belirtmektedir. Nation (1994) zengin kelime 

bilgisine sahip olmanın dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini sergilemeyi 

kolaylaştıracağını ve yeterli kelime bilgisine sahip olduğunuzda kelimeyi doğru yazmada, 

telaffuzda ve kelimeyi doğru bağlamda kullanmada tereddüt etmeyeceğimizi belirterek 

kelimelerin diğer becerileri etkin kullanmadaki önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle İngilizce 

öğretme sürecinde öğrenenlerin yeterli kelime bilgisine sahip olması sağlanmalıdır. Yeterli 

kelime bilgisine sahip olan bireyler İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilecekleridir. 

İngilizce öğretme sürecinde birçok etkinlik kelime öğretmeye yönelik olmalıdır. Çünkü 

kelime öğrenilen yabancı dilde iletişimi sağlayan en önemli anahtardır.  Folse (2004) iletişimde 

en çaresiz kaldığı anların hangi kelimeyi kullanacağını bilmediği anlar olduğunu vurgulayarak 

kelimelerin öğrenilen dili kullanmadaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. İngilizce öğrenen 

bireylerin bu dili aktif bir şekilde kullanarak iletişimde bulunması yeterli kelime bilgisine sahip 

olmalarına bağlıdır. 

İngilizce öğrenme sürecinde yeterli kelime bilgisine sahip olmak aynı zamanda yeni 

kelimelerin de öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Nation (1990) belli bir bağlam içerisinde 

geçen yeni kelimelerin ancak yeterli kelime bilgisine sahip olunarak öğrenilebileceğini belirterek 

yabancı dil öğrenirken yeterli kelime bilgisinin yeni kelimelerin öğrenilmesindeki rolünün ne 

kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  Çok kelime bilen bireyler bu kelimeleri 

kullanarak daha çok kelime öğrenebilirler (Folse, 2004). Bu ifade yeterli bir kelime dağarcığına 

sahip olmanın yeni kelimelerin öğrenilmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. 

Kelime öğrenimi öğrenenler tarafından zor olarak görülmektedir çünkü yabancı dilde 

kelime öğretimi dendiği zaman akıllara ezberlemesi gereken uzun listeler gelmektedir. 
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Öğrenenlerin çoğu bu kelimeleri ezberlemek istememekte, ezberleyenler ise kısa bir süre sonra 

unutmaktadırlar. Mcbain (2011) yeni kelimelerin öğrenilmesinin zor bir görev olduğunu bunu 

başarmak için öğrencilerin çalışma becerilerini geliştirmeye bu becerileri geliştirirken ise 

öğrencilerin bilinçli çabaya ihtiyaç duyduklarını ve bu becerilerin öğrencilerin kendi meta 

bilişsel becerilerinin geliştirmeyi içerdiğini belirtmektedir. Öğrenciler kendi meta bilişsel 

becerilerinin geliştirerek kendi kendilerini yönetme becerisi geliştirirler ve böylece kelimelerin 

tanımlarını kavrayabilir, çoklu bağlamsal anlamlarını, yazımlarını ve konuşurken telaffuzlarını 

bilebilirler. 

Yabancı dilde kelime öğretiminde sadece öğrencilere değil aynı zaman da öğretmenlere 

de önemli görevler düşmektedir. Nation (2001) yabancı dilde kelime öğretimi yaparken 

öğretmenlerin kelimeleri öğrenciler için hatırlaması en kolay şekilde sunmaları gerektiğini bunu 

başarmanın en iyi yolunun ise yeni kelimelerin öğrencilerin hayatlarıyla ilişki kurarak 

öğretilmesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu tüm kelimeler için mümkün olmasa da bu 

şekilde yapılacak kelime öğretimi öğrencilerin kelimeleri daha iyi anlamasını ve en önemlisi 

gerektiğinde hatırlamasını sağlayacaktır. Yabancı dilde kelime öğretime sürecini öğrenciler için 

kolaylaştırmak ve istenilen verimi elde etmek için öğrencinin bulunduğu öğretim kademesi göz 

önünde bulundurarak kelime öğretimi yapmak sürecin daha etkili ve verimli olmasını 

sağlayacaktır. Özbay ve Melanlıoğlu (2008) Kelime öğretiminde öğrencilere hangi kelimelerin 

öğretileceğini bilinmesi gerektiğini, bu noktada öğrencinin yaşına, düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına 

uygun olacak şekilde kelime öğretiminde çeşitli yol ve yöntemlerin kullanılabileceğini 

belirtmektedir. 

 

2.3.1. İlkokulda Kelime Öğretimi 

İlköğretimde yabancı dil öğretimi ve ortaöğretimde yabancı dil öğretimi aynı şekilde 

yapılamaz bu nedenle günümüzde genel bir yabancı dil öğretiminin tüm kademelere uygun 

olmayacağı düşüncesi benimsenmekte ve her bir öğretim kademesine uygun şekilde yabancı dil 

öğretimi yapılmaktadır. Harmer, (2007) yabancı dil öğrenen bireylerin (çocuk, ergen ya da 

yetişkin) sahip oldukları özelliklerin farklı olması ve bu gruplara yapılacak yabancı dil eğitiminin 

farklı yaklaşımlar gerektirmesi sonucu tüm yaş gruplarına uygulanan genel bir yabancı dil 

öğretiminden uzaklaşmaya neden olduğunu belirtmektedir. 

İlköğretim çağındaki küçük çocuklarda dil öğretimi daha kolaydır ve yaşın ilerlemesi ile 

birlikte yabancı dil öğrenimi de zorlaşmaktadır. Yabancı dil öğretimine küçük yaşlarda 

başlanmalıdır (Baran ve Halıcı, 2006). Yabancı dil öğretme sürecinde ilkokul dönemi büyük 

öneme sahiptir çünkü bu dönemde bulunan bireyler 7 ve 11 yaş aralığında oldukları için bu 

yaşlar yabancı dil öğrenme açısından kritik dönem olarak nitelendirilmektedir. Tutaş (2000) 

kritik yaş varsayımının W. Penfield ve R. L. Roberts tarafından 1959 yılında ortaya atıldığını 
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belirtmektedir. Demirezen (2003) kritik yaş varsayımı dilbilimci Lenneberg tarafından da 

benimsendiğini ve kritik dönem varsayımı olarak ele alındığını belirtmektedir. Bu varsayıma 

göre, bir yabancı dili veya ikinci dili en kolay ve normal çaba ile öğrenmenin sınırı 12. veya 13. 

yaşın sonudur. Lenneberg bir dili kolaylıkla öğrenebilmek için bir yaş sınırı olduğunu ileri 

sürmüş ve bu sınıra kritik dönem adını vermiştir. Kritik dönem varsayımına göre yabancı dil 

öğrenmek isteyen bir kişinin 12 ve 13 yaşına kadar bu dili öğrenmesi kişi için büyük avantaj 

sağlamaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak ana dilleri dışında bir dil öğrenmek isteyen bireyin 

erken yaşlarda yabancı dil öğrenimine başlaması hedef dilin istenilen düzeyde öğrenilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Dil öğrenmek için büyük önem taşıyan kritik dönem 

Türkiye’de İlkokul çağına denk gelmektedir.   

Yabancı dil eğitimi Avrupa ülkelerinde oldukça erken yaşlarda başlamaktadır. Yabancı 

dil öğretimine büyük önem veren Türkiye de bu eğitimin erken yaşlarda verilmesi gerektiğini 

benimsemiştir. Bu nedenle Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karar alınmış ve 

alınan bu karara göre 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan 8 yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilmiş ve yabancı dil öğretiminin 

ilkokul 2. sınıftan itibaren başlamasına karar verilmiştir (MEB, 2012). İlkokul 2. sınıf İngilizce 

öğretim programının uygulanmasına 2013- 2014 öğretim yılında başlanmıştır. Yabancı dil 

öğretiminin 2. sınıfa indirgenmesindeki amaç bireylerin yabancı dil öğrenme sürecini arttırmak 

ve yabancı dil öğretiminde hedeflenen başarıyı elde etmektir. 

Kelimelerin İngilizce öğretiminde dinleme ve okuma becerilerini geliştirdiğini ve İlkokul 

çağında bulunan bireylerin yabancı dil öğrenme bakımından kritik dönemde yer aldıkları göz 

önünde bulundurulursa bu dönemde yapılacak kelime öğretiminin büyük önem taşıdığı açıkça 

görülmektedir.  İlkokulda İngilizce kelime öğretme sürecinde bireylerin özellikleri dikkate 

alınarak yapılan kelime öğretiminin İngilizce öğretimini daha etkili hale getirecek ve bu 

öğretimin kalıcı olmasını sağlayacaktır. İlkokul çağında yer alan çocuklar oyun çağındadırlar,  

onların dersten zevk alarak öğrenmeleri öğrenmenin daha etkili olmasını sağlayacaktır.  Bu 

çocukların ilgilerini derse çekmek için oyunlar, şarkılar, tekerlemeler kullanmak gerekmektedir 

(Işık ve Semerci, 2016).  İlköğretim İngilizce programına göre öğrenme ortamının öğrencilerin 

kendilerini rahat ve özgür ifade etmelerini sağlayacak şekilde özgür, eğlenceli ve motive edici 

olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra programda dili öğrenen bireylerin eğlenceli görsel-işitsel 

araçlarla zenginleştirilmiş oyun temelli etkinliklerle öğrenmelerinin dönemin özellikleri 

açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Anşin’e (2006) göre yaş gruplarına uygun ve farklı 

yöntem kullanılmalıdır. Çocuklara yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemlerde oyun önemli 

rol oynamaktadır. Yabancı dil öğretimi sırasında öğretmen tarafından sunulan çocuk şarkıları, 

hikayeler ve oyunlar yardımı ile çocuk hedef dili keşfeder. İlköğretim yabancı dil öğretim 

programın hedefleri göz önünde bulundurulursa bir eğitimci olarak yapacağımız kelime 
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öğretiminin genç öğrencilerin öğrenmeden zevk almasını sağlayacak, motivasyonunu arttıracak 

nitelikte olması ilkokul öğrencileri için büyük önem arz etmektedir. Yapılacak kelime 

öğretiminin aynı zamanda öğrencinin birçok duyu organına hitap edecek özellikte olması ve dile 

karşı olumlu tutum geliştirmesi de kelime öğretiminin etkililiğini ve kalıcılığını sağlayacaktır.  

 

2.3.2. Ortaokulda İngilizce Kelime Öğretimi 

Çelebi (2006) dilin yaşanılarak öğrenilen bir beceri olduğunu ve eğitim durumlarının 

yaşama ve öğrenenlerin özelliklerine uygun şekilde hazırlanması gerektiğini belirtmektedir. 

Ortaokul kademesindeki öğrenciler 10 ve 14 yaş arasında oldukları için somut işlemler 

döneminden soyut işlemler dönemine geçiş aşamasında oldukları için yapılacak kelime 

öğretiminin dönemin özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Somut işlemler 

döneminde yer alan çocuk mantık yeteneklerini somut nesne ve yaşantılar üzerine uygulayabilir. 

Dönemin bu özellikleri dikkate alındığında kelime öğretimi günlük hayattaki gerçek nesneler 

kullanılarak yapılabilir. 5. ve 6. sınıfta bulunan öğrenciler somut işlemler döneminde oldukları 

için kelime öğretimi için gerçek hayattaki nesneler, flaş kartlar, resimler ve videolar kullanılarak 

yapılan kelime öğretimi bireyin daha kolay öğrenmesini sağlayacaktır. Soyut işlemler düzeyinde 

bulunan bir birey bilişsel olarak da gelişmiş ve dili bir yetişkin gibi kullanabilmektedir. Ortaokul 

kademesinde bulunan birey artık bilişsel olarak da gelişmeye başladığından kelime öğretimi bu 

dönemde daha da önem kazanmaktadır. 

Ortaokul kademesi dil öğrenme için önemli bir kademedir. Gömleksiz ve Aslan (2017) 

İngilizce öğreniminin bilişsel olarak ortaokul kademesinde başladığını öne sürmekte ve 

ilkokulda yapılan 3 yıllık İngilizce eğitimindeki amacın İngilizceyi sevdirmek yani duyuşsal 

boyutta olduğunu vurgulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ortaokulda bulunan bir bireyin 

İngilizceyi bu kademede bilişsel olarak öğrendiği bu nedenle de bu kademede bulunan birey için 

İngilizce öğrenmenin önemi açıkça görülmektedir. Ortaokul kademesinde bulunan öğrencilerin 

İngilizce konuşup iletişimde bulunması için yüzlerce kelime ve bu kelimelerin telaffuzlarını 

bilmeleri gerekmektedir. Bu noktada yapılacak kelime öğretiminin görsel ve işitsel öğeler 

içermesi kelime öğretiminde öğrencilerin kelimelerin telaffuzlarını öğrenmesini kolaylaştıracak 

ve birçok duyuya hitap eden bu yöntem kelime öğreniminin kalıcı olmasını sağlayacaktır.  Yine 

ortaokulda bulunan öğrencilerin 5. ve 6. Sınıfında bulunan öğrenciler hala oyun çağında 

oldukları için kelime öğretimi yapılırken oyunlar oynatılabilir, diyaloglar canlandırılarak ve 

etkinlikler yaptırılarak öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olması sağlanıp bilişsel öğrenme 

sağlanabilir.  

Teknolojinin günlük hayatımızın her alanında bulunması ve bireylerin teknolojiyi 

severek kullanması İngilizce kelime öğretiminde bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanmanın 

bireylerin kelimeleri daha aktif ve eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlayacaktır. 
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2.3.3. Lisede İngilizce Kelime Öğretimi  

Çocukların İngilizce kelime öğrenme ve yetişkinlerin İngilizce kelime öğrenme şekilleri 

birbirinden farklıdır çünkü yetişkinlerin ve çocukların sahip oldukları ilgi, ihtiyaç ve beklentiler 

farklıdır. Tutaş (2000) yabancı dil öğretme sürecinde öğretmenlerin farklı yaşlardaki çocuk ve 

yetişkinlerin biyolojik koşullar, bilişsel, psikolojik ve sosyal etkenlerin farkında olması ve 

öğrenenlerin istek ve gereksinimlerine göre öğretme yöntemlerini düzenlemeleri gerektiğini 

belirtmektedir. Lise kademesinde bulunan birey kendi öğrenme stil ve stratejilerinin farkına 

varmış ve dersten beklentileri artık daha açık ve net hale gelmiştir. Bu nedenle öğretmen artık 

daha bilinçli bir öğrenci kitlesi ile karşı karşıyadır. Bu durumda öğretmene düşen görev 

bireylerin öğrenme stillerine ve beklentilerine cevap verebilecek yöntemler kullanarak kelime 

öğretimini gerçekleştirmektir. 

Öğrenenlerin İngilizceyi bilişsel olarak öğrenmeye ortaokuldan itibaren başladıklarını ve 

lise kademesinde bilişsel öğrenmenin ileri seviyede olduğu bilinmektedir. Bilişsel kuramların 

yanı sıra öğrenen merkezli yaklaşımların ortaya çıkmasıyla birlikte yabancı dil öğretiminde 

öğrenci merkezli dil öğretimi yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğrenen merkezli tasarımlar 

bireyin kendi kendisine öğrenmesini kolaylaştırıcı, bilinçli olarak kendi öğrenmesinden sorumlu 

olmasını sağladığı tasarımlardır. Lise kademesinde yer alan birey belli öğrenme stratejileri 

geliştirmiş ve bu sayede daha kolay ve kalıcı öğrenme becerilerine sahip bireylerdir. Özer (2002) 

öğrenme stratejilerinin öğrenme- öğretme sürecine belli yararlar sağladığını ve bu yararların 

öğrenenlerin kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması dışında öğrenciyi bilinçli öğrenci durumuna 

getirdiği, öğrenmedeki verimliliği arttırdığını, bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırdığını ve 

zevkle öğrenmesine yardımcı olduğu şeklinde sıralanabileceğini belirtmektedir. Lise 

kademesinde bulunan bireylerin bu özelliklere sahip olması yapılacak kelime öğretiminin 

bireyin kelime öğrenme sürecinde aktif olmasını sağlayarak kendi öğrenmesini kolaylaştırıcı ve 

bu süreçten zevk alacak nitelikte olması gerekmektedir.  Kelime öğretimi sırasında bireyin 

öğreneceği kelimelerle ilgili materyali kendisinin hazırlaması bireyin sürece aktif olarak 

katılmasını sağlayacaktır. 

İçinde bulunduğumuz çağın teknoloji çağı olması ve lise öğrencilerinin teknolojik 

cihazlardan bilgisayarları, tabletleri ve cep telefonlarını aktif ve severek kullanmaktadırlar. 

Reinbers (2010) bugünlerde cep telefonlarının her yerde ve herkes tarafından kullanıldığını, 

yabancı dil eğitiminde bu araçların öğrenenler arasında işbirlikçi ve gerçek iletişimi sağlayan, 

öğrenmeyi kolaylaştıran ideal araçlar olduğunu vurgulamaktadır. Yabancı dil öğretme sürecine 

bu teknolojik aletlerin dahil edilmesi ile öğrenenlerin derse olan ilgi ve merakının attırılması 

amaçlanmaktadır. Dünyanın her yerinde cep telefonlarının eğitim alanında kullanılmasında ve 

bireylerin bu cihazın öğrenmeyi kolaylaştırdığına yönelik görüşlerinde bir artış olduğu 
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görülmektedir (Attewell ve Sawill-Smith, 2003). Cep telefonlarının İngilizce kelime öğrenme 

sürecine dahil edilmesi ile kelime öğrenme süreci lise öğrencileri için sıkıcı bir süreçten zevkli ve 

eğlenceli bir sürece dönüşecektir. 

2.4. İngilizce Kelime Öğretme Yöntemleri 

İngilizce kelime öğretme sürecinde hangi yöntemin ya da yöntemlerin kullanılacağı 

öğrenenlerin özellikleri, bulundukları öğretim kademesi ve bireysel farklılıklarına göre 

değişiklik göstermektedir. Süreçte bulunan öğrencilerin yaş grubu, zeka alanları, ilgi ve 

yetenekleri göz önünde bulundurarak kelime öğretiminde kullanılacak yöntemleri belirlemek 

kelime öğretme sürecini daha etkili hale getirebilir. Özkan (2008) çoklu zeka kuramının 

nöropsikoloji ve gelişim psikolojisi uzmanı Gardner tarafından ortaya atıldığını belirtmektedir.. 

Çoklu zeka kuramı çocuklarda mevcut halde bulunan doğal güçlerin, kabiliyetlerin ve becerilerin 

ortaya çıkmasını sağlayan ya da bunların gelişmesini sağlayan çağdaş bir yaklaşımdır (Özkan, 

2008). Eğitimciler tarafından da bu kuram bir öğretim yaklaşımı olarak benimsenmektedir. 

Çoklu zeka bir öğretim yaklaşımı olarak benimsenip, yabancı dil öğretme sürecinde kullanılacak 

yöntem ve etkinliklerin bu yaklaşıma göre düzenlenebilir. Çoklu zeka kuramının her bireyin 

farklı düzeylerde çeşitli zeka alanlarına (görsel, işitsel, sözel ve sayısal, bedensel, müziksel, vb) 

sahip olduğu ve kelime öğretiminde kullanılacak yöntemle bu zeka alanlarını harekete geçirecek 

aktivitelerin kullanılması kelime öğretiminin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlayabilir. Uluslar 

arası bir dil olarak popülerliği artan İngilizcenin öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar gerekmekte 

ve bu yaklaşım öğrenenlerin birbirinden farklı olması çoklu zeka uygulamalarının dil sınıflarına 

uyarlanmasını gerektirmektedir (Zabitgil, 2013). Kelime öğretme sürecinde çoklu zeka 

kuramına uygun olarak kullanılacak olan görsel ve işitsel öğeler, hem sözel hem görsel hem de 

işitsel zeka alanı baskın olan öğrencilere hitap ederek onların daha kolay ve akılda kalıcı şekilde 

öğrenmesine yardımcı olacaktır. Kelime öğretme sürecini daha eğlenceli, bireylerin yetenek ve 

baskın zeka alanlarını kullanma fırsatı bulacakları bir sürece dönüştürerek kelimelerin daha 

çabuk ve akılda kalıcı bir şekilde öğrenilmesi sağlanabilir. Başaran’a göre (2004) öğrenenlerin 

birbirinden farklı anlama, algılama, olaylara yaklaşma, problem çözme şekilleri ve öğrenme 

stilleri vardır. Öğretme sürecinde bir bireyin yapabildiklerinden çok yapabilecekleri üzerinde 

durulması gerekmektedir. Öğretme sürecinde her öğrencinin farklı bireysel özelliklere sahip 

olduğu ve birbirinden farklı yol ve yöntemlerle öğrendiği düşüncesinin göz önünde 

bulundurulup öğretim aktivitelerinin bu düşünceye göre düzenlenmesi yapılan öğretimin etkili 

ve verimli olması açısından önem taşımaktadır. Çoklu zeka kuramının eğitimcilerin bakış 

açılarına kazandırdığı en önemli farklılık, bireylerin zeki yahut aptal değil, farklı olduklarının 

vurgulanmasıdır (Baş, 2014). Kelime öğretme sürecinde her bireyin farklı olduğu ve farklı 
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yollarla kelime öğreneceği bu nedenle de seçilecek kelime öğretme yönteminin tüm bireylerin 

ilgi ve zeka alanlarını harekete geçirecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. 

Öğrenenlerin ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite kademesinde bulunmaları onların 

ilgi, yetenek ve içinde bulundukları dönemin diğer özelliklerinin farklılaşmasına yol açmaktadır. 

Hangi kademede olursa olsun öğrenenlerin birbirinden farklı özelliklere sahip oldukları ve 

yapılacak öğretimin bu özellikler dikkate alınarak yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü 

öğrenenlerin yer aldıkları öğretim kademesindeki bireylerin özellikleri ve öğrenme biçimlerinin 

bilinmesi yapılacak kelime öğretiminin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlayabilir. Alqahtani 

(2015) İngilizce kelime öğretiminin öğrenenlerin anadilde kelime öğrenmelerinden farklı 

olduğunu, İngilizce öğretmenlerinin genç ve yetişkinlere yapılacak öğretimin farklı olmasını 

bilmeleri gerektiğini ve kullanılacak yöntem ve materyallerin bireylerin özelliklerine uygun 

olması gerektiğini ifade etmektedir. Yabancı dilde kelime öğrenirken her birey kendine has 

özelliklere sahip olduğundan bu özelliklere uygun öğrenme yol ve yöntemlerinden yararlanarak 

yeni kelimeleri öğrenmeye ve aklında tutmaya çalışır. Bu anlamda her bir öğrencinin kendine 

has bir öğrenme stili olduğu söylenebilir. Aktaş (2012) öğrenmenin yabancı dil öğrenme 

sürecindeki her bir öğrenen için değiştiğini her bir bireyin kendine özgü öğrenme yollarının 

olduğunu, bu yolların neler olduğunun öğretmen tarafından bilinip öğrenme ortamının bu 

doğrultuda düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kelime öğrenme sürecinde her öğrenci 

hedef dildeki yeni kelimeleri öğrenmek, akılda tutmak ve hatırlamak için farklı öğrenme stilleri 

kullanabilir. Örneğin bir öğrenci İngilizce bir kelimeyi duyarak daha iyi anlarken bir başka 

öğrenci o kelime ile ilgi görseller sunulduğunda kelimeyi daha kalıcı bir şekilde öğrenebilir. 

Okuma metninde karşısına çıkan bilinmeyen bir kelimenin anlamının bulmak için bir öğrenci o 

kelimeyi ekine köküne ayırıp bulmaya çalışırken bir başka öğrenci kullanıldığı bağlamdan yola 

çıkarak kelimenin anlamına ulaşmaya çalışabilir. Kelime öğretimi sürecinde öğretmenlerin her 

bir öğrencinin kendine has bireysel özelliklerinin ve öğrenme stilinin olduğunu bilmeleri 

kullanılacak yöntemin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu hususlar dikkate alınarak seçilen 

yöntemlerin tüm öğrencilere hitap edecek nitelikte olması her öğrencinin süreçte aktif olmasını 

ve yeni kelimelerin kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. 

İngilizce kelime öğretme sürecinde amaç öğrenenlere kelimelerin sadece anlamlarının 

değil aynı zaman da telaffuzlarının ve belli bağlamlarda nasıl kullanılacağının ve öğrenenlerin bu 

yeni kelimeleri gerektiğinde hatırlamasını kolaylaştırmaktır. Yeni kelimelerin bu şekilde 

öğrenilmesini sağlamak için öğretmenlerin bu kelimeleri görsel ve işitsel yollarla öğreten, tekrar 

ettiren ve akılda tutulmasını kolaylaştıracak yöntem ya da bazen birden fazla yöntemi 

birleştirerek kullanmasını gerektirmektedir. Yabancı dilde kelime öğretimi yaparken öğrencilere 

ilk defa sunulacak kelimeler hakkında her şeyi öğretmenin gerçekçi olmayacak ve bu şekilde 

sunumu yapılacak kelimelerin dersi sıkıcı hale getirecektir (McCarten, 2007). Kelime 
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öğretiminde öğretmen kullanacağı yönteme karar vermeden önce öğrenenlerin sahip olduğu 

ilgileri ve öğrenme stillerini göz önünde bulundurmalı, hangi kelimeleri öğreteceğine ve bu 

kelimeleri nasıl sunacağına karar vermeli ve yöntemi ona göre seçmelidir. İngilizce kelime 

öğretiminde yeni kelimelerin sunumunda kullanılan başlıca yöntemler şu şekildedir. 

 

1. Flaş Kartlarla ve Posterlerle Kelime Öğretimi 

2. Sözlükle Kelime Öğretimi 

3. Oyun ile Kelime Öğretimi 

4. Şarkılarla Kelime Öğretimi 

5. Drama ile Kelime Öğretimi 

 

Kelime öğretiminde etkili ve yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin niçin ve hangi 

amaçla kullanıldıkları aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.4.1. Flaş Kartlar ve Posterlerle Kelime Öğretimi 

Sınıf ortamı tek başına dil öğrenme için uygun bir ortam değildir ve öğretmenler bu 

ortamı dil öğrenenler için elverişli bir ortam haline getirmek için çeşitli materyallerden 

yararlanırlar. Bu materyallerden en çok kullanılanı görsel öğelerin yer aldığı flaş kartlardır. Flaş 

kartlar uzun zamandan beri tüm öğretim kademelerinde İngilizce kelime öğretiminde sık sık 

kullanılan materyallerdir çünkü bu materyaller yeni kelimelerin hem kolayca anlaşılmasına ve 

öğrenilmesine hem de akılda tutulmasına yardımcı olmaktadır. Flaş kartlar yabancı dilde yeni 

kelimeleri sunmak için yardımcı araçlardır, öğrencilerin dikkatini çeker ve sıkıcı aktiviteleri 

eğlenceli hale getirir (Joklová, 2009). Flaş kartların öğrenenlerin dikkatini çekmesi aynı 

zamanda onların hedef dili öğrenme motivasyonlarının da artmasına yardımcı olacaktır. Yabancı 

dil öğreniminde öğretmenlerin öğrencilerden beklentisi de onları ilgi ve motivasyonlarını derse 

yöneltmek olduğundan hedef dilin öğrenimi bu materyaller sayesinde daha kolay ve etkili hale 

gelmektedir. Rahmasari (2016) Kelime öğretme sürecinde flaş kart kullanmanın öğrenenleri 

heyecanlandırdığını ve İngilizce kelimelerin anlaşılmasını sağladığını vurgulamaktadır. 

Alqahtani (2015) İngilizce kelime öğretiminde resimler ve görseller kullanılarak öğretilebilecek 

çok sayıda kelime olduğunu belirtmektedir. Öğretilecek konuya, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına 

uygun flaş kartlar kullanılarak kelime öğretme sürecinin daha verimli ve eğlenceli hale 

getirilmesi sağlanabilir. Yeni kelimelerin öğretiminde flaş kartların kullanılması aynı zamanda 

kelimenin daha açık ve net anlaşılmasını sağlar.  Yabancı dil öğretiminde kullanılan flaş kartlar 

görsel zeka alanı baskın öğrencilerin yeni kelimeleri daha hızlı ve hatırlanması kolay bir şekilde 

öğrenmelerine de yardımcı olur.  Ancak İngilizce kelime öğretiminde flaş kartlar kullanılırken 

eğitmenler sadece resimleri göstermemeli resimleri gösterirken kelimenin yazılışını da gösterip 
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öğrencilere kelimenin okunuşunu önce kendileri söylemeli daha sonra ise öğrencilere 

söyletmelidirler. Daha sonra tekrar aşamasında öğretmenler flaş kartları gösterip öğrencilerin 

kelimeyi bulup, söylemelerini istemelidirler. Aksi takdirde öğrenciler kelimenin telaffuzunu ve 

nasıl yazıldığını öğrenemeyeceklerdir.  

Yeni kelimelerin öğretiminde sıklıkla başvurulan diğer materyaller ise posterlerdir. 

Yabancı dil öğretme sürecinde öğrenenlerin bulunduğu ortamda posterlerin yer alması kelime 

öğretiminde önemli bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Dersin konusuna uygun şekilde 

hazırlanmış olan posterlerin sınıf duvarına asılması sonucu öğrenenler sınıfa geldiklerinde 

tekrar tekrar bu posterleri görecekleri için farkında olmadan bu kelimeleri öğrenmiş 

olacaklardır. Arslan ve Gürdal (2012) öğrencinin sınıfa geldiğinde sürekli posterleri görmesinin 

çok önemli bir hatırlatma olduğunu, öğrencilerin daha önce öğrendikleri kelimeleri sınıfta tekrar 

görmelerinin unutmayı engelleyerek bu kelimelerin kalıcı belleğe kaydedilmelerini sağladığını 

öne sürmektedirler. İngilizce öğretiminde kıyafetler, mevsimler, sebze ve meyveler konusu 

işlenirken sınıfa getirilecek olan posterler öğrencilerin dikkatini çekerek, kelimeleri daha kolay 

öğrenmesini sağlayacaktır. Posterler hazırlanırken kullanılan resim ve yazıların anlaşılır ve 

öğrencilerin dikkatini çekecek özellikte olması gerekmektedir. Çok küçük resim ve yazılar yerine 

belli büyüklükteki resim ve yazılar tercih edilmelidir.  

2.4.2. Sözlükle Kelime Öğretimi 

“Sözlük, bir dildeki kelimenin manasını ya da başka dildeki karşılığının öğrenildiği kitap ya 

da kitapçıklardır.”(Kanğ, 2015). Kelime öğretme sürecinde bilinmeyen kelime ve yapıların 

anlamlarını öğrenmek için kullanılan yaygın yöntemlerden bir de sözlük kullanımıdır. 

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber günümüzde artık görsel ve işitsel özellikleri bulunan cep 

telefonu ve tablet sözlükler yaygın olarak kullanılmaktadır. Arslan ve Gürdal (2012) cepte 

taşınabilir elektronik sözlükler yardımıyla öğrenenlerin öğrenilen dildeki kelimelerin 

anlamlarına anında ulaşabildiklerini, bu sözlüklerde sadece kelimelerin anlamlarının değil aynı 

zamanda telaffuzlarının da bulunması nedeniyle bu sözlüklerin kullanılması gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. Yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenenler genellikle metin içinde 

bilmedikleri kelimeleri bağlam içerisindeki kullanımlarından yola çıkarak bulmaya 

çalışmaktadır.  Ancak bu tahminler ve çıkarımlar her zaman doğru olmayabilir. Sarıgül (2017) 

kelimelerin kullanıldıkları bağlama ve birlikte kullanıldıkları diğer kelimelere göre anlamlarının 

değişebileceğini ya da birden çok anlamlarının olabileceğini belirtmektedir. Kelimelerin 

anlamlarının ve kullanımlarının doğru şekilde öğrenilmesi açısından sözlükler büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca telaffuz özelliği bulunan elektronik sözlüklerin kelimelerin doğru 

söylenişini öğretmesi öğrenenlere hem dinleme hem de konuşma becerilerini geliştirme fırsatı 

sunmaktadır.  
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Yabancı dil öğretme sürecinde öğrenenlerin sözlük kullanarak hedef dildeki kelimeleri 

kendi kendilerine öğrenmeleri sağlanabilir. Öğrenciyi daha özerk yaparak bağımsız hale getiren 

sözlükler sözcük öğretiminde oldukça faydalıdır (Sarıgül, 2017). Ancak bazı öğrenciler her 

fırsatta sözlüğe başvurarak herhangi bir metinde karşılaştıkları kelimelerin anlamlarını 

kullanıldıkları bağlamdan çıkarmaya çalışmamaları gibi bazı dezavantajları da olabilir. Bu 

nedenle öğretmenlerin öğrencileri sözlüklerin hangi durumlarda ve nasıl kullanacakları 

hususunda bilgilendirmeleri gerekir. 

2.4.3. Oyunlarla Kelime Öğretimi 

Yabancı dilde kelime öğrenmek öğrenenler için zor ve sıkıcı olarak görülmekte ve bunun 

sonucunda da hedef dildeki kelimelerin öğrenimi öğrenenler tarafından endişe verici bir durum 

halini almaktadır. Zor ve sıkıcı olarak görülen bu süreci öğrenenler için eğlenceli ve kendilerini 

rahat hissedecekleri bir sürece dönüştürmek için dil öğretmenleri genellikle oyunlardan 

yararlanmaktadırlar. Aydın (2014) oyunların dil öğretiminde kullanılmasının öğrenenlerin rahat 

ve aktif olmasını sağlayacak bir öğrenme ortamı sunacağını, öğrenenlerin motivasyonlarının 

artacağını ve birçok şeyi farkına varmadan öğreneceklerini ve bu öğrenmelerin kalıcı olacağını 

vurgulamaktadır. Derakhshan ve Khatir’e (2015) göre oyunlar öğrenenleri hedef dili öğrenmeye 

teşvik ederek, eğlendirerek bu dili daha kolay ve çabuk öğrenmelerine yardımcı olmakta ve aynı 

zamanda öğretmenlere hedef dildeki kelimeleri anlamlı bağlamlarda kullanma fırsatı 

sunmaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğretme sürecinde oyunların hem öğrenenlere hem de 

öğretmenlere büyük kolaylıklar sağladığı söylenebilir. Eğitsel oyunlar aynı zamanda bireyin dil, 

zihinsel sosyal ve fiziksel becerilerinin aynı anda geliştirmesini sağlamaktadır (Kırbaş ve 

Koparan Girgin, 2018). Bireyin tüm becerilerinin geliştirmesine yardımcı olan oyun eğitimciler 

tarafından yabancı dil kelime öğretme sürecinde tercih edilmekte ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Oyunlar İngilizce kelime öğretiminde her kademede kullanılıyor olsa da 

konuşma diline yazı dilinden daha çok önem verilen ilkokulda daha yaygın olarak 

kullanılmaktadır. İlkokulda kelime öğretiminde istenilen başarıya ulaşmak ve kelime öğrenme 

sürecini kaygı verici bir süreç olmaktan kurtarmak amacıyla oyunlar sürece dahil edilerek 

kelime öğreniminin doğal ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır.  

Eğitsel oyunlar öğrencilerin dikkatini derse çekici ve dersi eğlenceli hale getirerek derse 

aktif katılımın sağlandığı ve öğrencilerin farkında olmadan öğrenmelerini sağlayıcı önemli sınıf 

içi uygulamalarındandır. Eğitsel oyunlar öğreneni merkeze alan bir yöntem olduğu için endişe ve 

kaygıyı ortadan kaldırarak öğrenme ortamındaki tüm bireylerin bütünleşmesini ve derse istekle 

katılımını sağlamaktadır (Işık ve Semerci, 2016).  Bu anlamda eğitsel oyunlar öğrenmenin doğal 

ve kendiliğinden gerçekleşmesine yardımcı olur. Oyunlar dil öğretiminde çeşitli gramer 

kalıplarının, kelimelerin ve telaffuzların öğretiminin yanı sıra konuşma, dinleme, okuma ve 
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yazma becerilerinin de gelişimine katkıda bulunur. Çünkü kelimelerin ya da telaffuzlarının 

öğretilmesi amacıyla kullanılan oyun yardımıyla öğrenciler öğrendikleri kelimenin nasıl 

söylendiğini dinleyerek ve aynı zamanda kendileri söyleyerek hem dinleme hem de konuşma 

becerilerini geliştirmektedirler. Huyen (2003) yabancı dilde kelime öğretiminde oyunların 

kullanılmasının bazı avantajları olduğunu ve oyunların kelime öğrenimindeki avantajlarını 

aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: 

 

1. Oyunlar öğrenme sürecini öğrenenler için rahat ve eğlenceli hale getirir. Bu da 

öğrenenlerin kelimeleri daha kolay öğrenmelerine ve akılda tutmalarına yardımcı 

olur. 

2. Oyunlar arkadaşça rekabeti içerir ve bu sayede öğrenenler ilgili hale gelir ve 

süreçteki etkinliklere aktif şekilde katılırlar.  

3. Kelime oyunları gerçek dünya bağlamını sınıfa taşır ve İngilizcenin iletişimsel bir 

şekilde kullanımını sağlar. 

 

Tosuncuoğlu (2013) oyunların öğrenme süreci içerisinde yararlı olması için eğitmenler 

ve öğretmenlerin oyun seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini ve her oyunun her yaştaki 

öğrenciler için uygun olmadığını vurgulamaktadır. Öğretmenler kelime öğretiminde 

kullanacakları oyunları seçerken seçtikleri oyunun öğrencilerin seviye ve yeteneklerine uygun 

olmasına, öğretilen konuyla ilişkili olmasına ve öğrencilerin ilgisini çekerek derse yönelik 

motivasyonunu sağlayıcı olmasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde oyunlar öğrenciler için 

anlaşılması zor aktiviteler haline gelerek öğrenenlerin süreçten uzaklaşmasına ve sıkılmasına 

neden olabilir. Prasad (2003) oyunların öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

becerilerini geliştirici nitelikte olması gerektiğini ve bunun içinde resim oyunları, kart ve masa 

oyunları, ses oyunları ve doğru/yanlış oyunları gibi birçok oyunun otantik dil kullanılmasına 

yardımcı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca öğretmenlerin oyunları dersteki boş zamanları 

dolduran aktiviteler yerine dersin her aşamasında kullanılabilecek kelime öğrenimini öğrenciler 

için ilgi çekici, motive edici ve aktif katılımını sağlayıcı aktiviteler olarak benimseyip kelime 

öğretme sürecinde oyunlardan bu şekilde yararlanmalıdırlar. Ancak bu durumda kelime 

öğreniminin gerçek bağlamlarda, doğal ve kendiliğinden gerçekleşmesi sağlanabilir. 

2.4.4. Şarkı ile Kelime Öğretimi 

Yabancı dil öğretme sürecinde öğrenenlere kelime öğretme amacıyla kullanılan bir diğer 

yöntem ise şarkıların materyal olarak kullanılmasıdır. Kelime öğretme sürecinde bireylerin ilgi 

ve ihtiyaçlarına uygun materyal kullanımının yapılan öğretimin etkili ve verimliliğini arttıracağı 

bilinmektedir. Şarkılarla kelime öğretiminde amaç sadece öğrenenlerin bilişsel yönüne değil 
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aynı zamanda duyuşsal yönüne de hitap ederek bireylerin tüm yönleriyle gelişimine katkıda 

bulunmaktır. Şarkılar dilsel, pedagojik, kültürel ve eğlenceli özellikleri nedeniyle çok değerli 

materyallerdir ve bir dilin tüm becerilerini öğretmek ve geliştirmek amacıyla kullanılabilirler 

(Dzanic ve Pejic, 2016). Şarkılar aracılığıyla öğrenme ortamını eğlenceli hale getirilerek, 

öğrencilerin motive olması ve yeni kelimeleri istekle öğrenmeleri sağlanabilir. Şarkılar kelime ve 

kelimeleri telaffuzlarını öğretmede son derece etkili materyallerdendir. Brown (2006) bu 

hususta öğrenenlerin kelimelerin gerçek telaffuzlarını şarkılar aracılığıyla duyabileceklerini ve 

şarkıların öğrenenlerin hem dinleme hem de konuşma becerilerini geliştirdiğini belirtmektedir. 

Çünkü şarkılar genellikle anadili İngilizce olan kişiler tarafından söylenir ve öğrenenler 

dinledikleri şarkılar aracılığıyla kelimenin doğru telaffuzunu öğrenip iletişimde bu telaffuzu 

kullanırlar. Şarkıların kelime öğretiminin yanı sıra başta dinleme ve konuşma olmak üzere 

dinleme esnasında yapılan boşluk doldurma aktiviteleri ve tekrar dinleyerek doğruluğunu 

kontrol etme etkinlikleri okuma ve yazma becerilerinin de gelişimini sağlar. Dilin temel 

becerileri üzerinde olumlu katkıları olan şarkılar her kademede özellikle de ilkokul kademesinde 

dil öğretmenleri tarafından kelime öğretme sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Millington’a (2011) göre şarkılar öğrenenin zihninde kolayca hatırlanacak cümle ve 

yapılara sahiptir. Çünkü insan zihninde sözcükler organizeli ve birbirine bağlı şekilde depolanır. 

Şarkılar müzikle beraber kelimelerin organizeli bir şekilde öğrenilmesine yardımcı olur. Şarkılar 

yabancı dildeki yeni kelimelerin organizeli bir şekilde öğrenilmesinin yanı sıra ihtiyaç 

duyulduğunda hatırlanmasını da kolaylaştırmaktadır. Şarkılarda nakarat bölümlerinin yer 

alması öğrenenlere tekrar yapma olanağı sağladığından öğrenenlerin dil gelişimlerini daha hızlı 

ve akıcı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Belli bir ritim ile söylenen şarkılar 

telaffuzu zor olan kelimelerin daha kolay öğrenilmesini de sağlar. 

Öğretmenler kelime öğretme sürecinde boşluk doldurma, kelimelerin telaffuz, vurgu ve 

tonlamalarını öğretmek ve öğrenenlerin dikkatini derse çekmek amacıyla şarkıları materyal 

olarak kullanabilirler. Şarkılarda yer alan kelimelerin belli bir bağlam içerisinde ve müzikle 

beraber kullanımı sadece kolayca öğrenilmesini değil aynı zamanda bu kelimelerin kolayca 

hatırlanmasını da sağlamaktadır. Kelimelerin doğal ve kendiliğinden öğrenilmesini sağlayan ve 

öğretme sürecini keyifli hale getiren şarkılar hem işitsel zeka alanı baskın hem de çekingen 

öğrencilerin kelimeleri etkili ve anlamlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur.    

 

2.4.5. Drama ile Kelime Öğretimi 

İngilizce kelime öğretme sürecinde öğretmenin aktif olduğu geleneksel öğretim 

yönteminde öğrenenler süreçte yeterince aktif olamazlar ve kelimeleri ezberleyerek ve 

özümsemeden öğrenirler. Böyle bir öğrenme anlamlı olmadığı ve birey tarafından yeterince 

içselleştirilmediği için etkili ve kalıcı olmaz. Öğrenenler birçok kelime bildiği halde bu 
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kelimelerin hangi bağlamlarda ve nasıl kullanacaklarını bilemezler ve sonuç olarak da bu 

kelimeleri kullanarak iletişimde bulunamazlar. Dil öğretme sürecinde bizzat öğrenenlerin aktif 

olduğu, kelimeleri kendilerinin yer aldığı etkinlikler yoluyla yani yeni kelimeleri yaşayarak 

öğrendiği etkili yöntemlerden biri dramadır.  Drama tekniği yabancı dilde kelime öğretme 

sürecinde tüm kademelerde kullanılabilecek bir teknik olmasına rağmen öğrenenlerin aktif 

katılıma daha istekli oldukları ilkokul ve ortaokul kademelerinde daha yaygın olarak 

kullanılmaktadır.   

Yabancı dil öğretiminde drama ya da yaratıcı drama olarak bilinen yöntemle kelime 

öğretimi bireylerin kelimeleri belli bağlamlar içerisinde anlamlı bir şekilde öğrenmesine 

yardımcı olmaktadır. Adıgüzel (2006) dramayı bir grup çalışması içerisinde, grupta yer alan 

bireylerin kendi yaşantılarını ya da bir olaya kendi deneyimlerini de katarak doğaçlama, rol 

yapma vb drama tekniklerinden yararlanarak canlandırmalar yapması olarak tanımlamaktadır. 

Bu tanımdan yola çıkarak dramanın öğrenenlere sadece kelimenin anlamını değil aynı zamanda 

bu kelimeleri gerçek hayatta nasıl kullanılacaklarını öğrenme fırsatı sağladığını da ortaya 

koymaktadır. Bir dili bilmenin en önemli koşullarından sayılan o dili anlama ve o dilde iletişimde 

bulunma becerilerinin gelişiminde de drama tekniğinde yararlanılmaktadır. Çünkü yaratıcı 

drama tekniği, öğrenenlere jest ve mimiklerini kullanarak dinleme ve konuşma becerilerini 

geliştirme, öğrenilen yabancı dilin günlük hayattaki kullanımına benzer şekilde öğrenilmesi ve 

kullanılmasına olumlu etkileri bulunmaktadır. Demircioğlu ve İspir (2016) yabancı dil 

derslerinde drama kullanımının öğrencilere zihinsel, fiziksel ve duygusal katılım yoluyla aktif bir 

süreçte var olma, kelimeleri belli bir bağlam içerisinde öğrenme ve en önemlisi kendi inşa 

ettikleri bilgiyi kullanma imkanı sunduğunu da belirtmektedir. 

Yabancı dil eğitiminde öğrenenlerin sadece bilişsel değil aynı zamanda duyuşsal yönden 

gelişimini ve bireylerin farkında olmadan dili gerçek ortamlarda kullanarak kelime 

öğrenmelerini sağlayan yaratıcı drama tekniğinin dil öğretmenleri tarafından kelime öğretme 

sürecinde sık sık kullanılması süreci daha verimli hale getirecektir. Öğretmenlerin bu tekniği 

gürültü ve kargaşaya yol açan bir teknik olarak düşünmemesi ve yaratıcı dramanın nasıl 

uygulanacağı konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Adıgüzel (2006) 

öğretmenlerin drama tekniğini uygularken bir lider görevi üstlenmeleri gerektiğini yani süreci 

tasarlayan, biçimlendiren ve yöneten olması gerektiğini ancak sürecin nasıl gelişeceğini ve 

sonuçlanacağını öğrenenlerin belirlemesinin önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda dil 

öğretmenleri, kelime öğretme sürecinde drama tekniğini doğru kullanarak öğrenenlerin çok 

boyutlu gelişimlerine katkıda bulunmalı ve bu yöntemle bireylerin yaparak yaşayarak, kendi 

deneyimleri ile yabancı dildeki yeni kelimeleri anlamlı öğrenmelerini sağlamalıdırlar. 
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2.5. İngilizce Kelime Öğretiminde Teknolojinin Kullanımı 

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün daha da arttığı ve hayatımızın her alanında 

teknolojiden yararlandığımız bugünlerde sağlık, sanayi, ulaşım alanlarında olduğu gibi eğitim 

alanında da teknoloji kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Eğitimin önemli alanlarından biri olan 

yabancı dil öğretiminde de teknoloji yaygın olarak kullanılmaktadır. Kartal (2005) Sosyal 

Bilimlerin diğer alanlarıyla kıyaslandığında dil eğitiminin teknoloji kullanımını daha çok 

gerektirdiğini ifade etmektedir. Yabancı dil eğitimi doğası gereği çok fazla materyal kullanımını 

gerektirmesi ve dil öğreniminin hem görsel hem de işitsel unsurlar içermesi teknoloji 

kullanımını zorunlu kılmaktadır. Dil öğretmenleri teknolojik bilgi ve becerilere sahip olmalı ve 

bunu sınıflarında kullanmalıdırlar çünkü teknoloji kullanımı İngilizce öğretiminin yapılış şeklini, 

kullanılan yol ve yöntemleri ve öğrencilerin dil öğrenme şekillerini önemli derecede etkilemekte 

ve değiştirmektedir (Başal, 2015). Çünkü günlük hayatlarında teknoloji ile iç içe olan öğrenciler 

için İngilizce öğretiminde bu teknolojilerin kullanımı onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun öğretim 

yapılmasını sağlayacağından öğrenme süreci daha keyifli ve aktif hale gelecektir. İngilizce 

öğretiminde etkileşimli tahta, bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanılması 

öğrenenlerin dikkat ve ilgilerinin derse yönelmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu teknolojik aletlerin 

görsel ve işitsel özellikleri sayesinde öğrenenlerin birçok duyu alanı harekete geçirileceği için 

hedef dili öğrenmek daha kolay hale gelecektir.  

İngilizce dersinin doğası gereği diyalogların, dinleme metinlerinin olması ve öğrencilerin 

anadili İngilizce olan bireylerden telaffuzu duymalarını sağlamak için bu diyalogların ve 

metinlerin dinletilmesinde ya da İngilizce filmlerin izletilmesinde etkileşimli tahta ya da 

bilgisayarların kullanılması gerekmektedir. Tok (2002) öğrenenlere mutlaka görsel ve işitsel 

araçlardan faydalanma olanağı verilmesini bunun için de bilgisayar, video, cd çalar gibi 

teknolojik aletlerinin öğrenme ortamına katılmasının önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu 

bağlamda teknolojik aletlerin hem göze hem de kulağa hitap eden çoklu öğrenme ortamını 

oluşturması sayesinde hedef dilde öğrenenlerin dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin 

gelişimine yardımcı olduğu da açıkça görülmektedir. 

İngilizce öğretiminde büyük önem taşıyan kelimelerin etkili ve kalıcı öğretiminde de 

teknolojik aletler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kelime öğretiminde kullanılacak resimler ve 

görseller etkileşimli tahta ve bilgisayar aracılığıyla öğrencilere gösterilebilir. Öğretilen yeni 

kelimelerin telaffuzlarının öğretiminde de bu aletlerden sıklıkla yararlanılmaktadır. Ayrıca 

kelime öğretimi için hazırlanan videoların sunulmasında bu aletlerin kullanılması ile 

öğrenenlerin dili gerçek bağlamlarda ve otantik bir şekilde öğrenmeleri sağlanmaktadır. 

İngilizce kelime öğretiminde teknolojinin kullanılması bireylerin kağıt üzerinde çok sayıda 

kelime ezberlemesi yerine videoların görsel ve işitsel özelliği sayesinde birçok duyu organına 

hitap ederek kelime öğrenimini ve bu kelimelerin akılda kalmasını kolaylaştıracaktır. Yalın 
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(2006) bu bağlamda öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı arttıkça daha iyi 

öğreneceğimizi ve öğrendiklerimizi daha geç unutacağımızı ileri sürmektedir. İngilizce öğrenimi 

ve öğretimi üzerinde bu kadar olumlu etkileri olan teknolojinin dil öğretiminde etkili ve verimli 

kullanılması için öğretmenlerin bu alanda yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olması 

gerekmektedir. 

Moeller ve Park (2003) dil öğretiminde teknolojiyi kullanmasının öğrencilerin dil 

edinimine karşı motive olmalarını sağladığını bu nedenle öğretmenlerin teknolojik becerilere 

sahip olmaları ve bu becerileri etkili bir şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

İngilizce öğretiminde öğretmenlerin teknolojiyi dersin amaçlarına uygun şekilde sürece dahil 

etmesi hedef dilin öğretimi ve öğrenimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü İngilizce 

öğretiminde teknolojiden verimli sonuçlar alınması öğretmenin kullandığı teknolojilerin 

etkinliklerde doğru ve yerinde kullanımına bağlıdır. İngilizce kelime öğretiminde en çok 

kullanılan teknolojik aletler bilgisayar, tablet ve telefonlardır.  Bu teknolojik aletlerin kelime 

öğretiminde nasıl kullanıldıkları aşağıda verilmiştir. 

 

2.5.1. Bilgisayar Destekli Kelime Öğretimi 

Teknolojinin hayatımızın her alanına yoğun olarak girdiği bu dönemde hemen herkesin 

evinde hatta her bireyin kendisine ait bilgisayarının olması eğitimin her alanında olduğu gibi 

yabancı dil öğretiminde de bilgisayarların kullanılmasını gündeme getirmiştir. Baturay ve 

diğerleri (2007) bilgisayarların sahip olduğu program ve internet özellikleri sayesinde eğitimin 

her alanında kullanılmaya başlandığını ve bu kullanımın öğrenme ortamını desteklediğini 

özellikle de dil öğrenme ortamlarına olumlu katkılarıyla dil öğretimini ilgi çekici ve motive edici 

hale getirdiğini belirtmektedirler. Günümüzde yabancı dil eğitiminde neredeyse herkesin bu 

cihaza sahip olmasıyla beraber dil öğretiminde bu cihazın kullanımı üst seviyeye ulaşmıştır. 

Bilgisayar kullanımının ve internetin bu kadar yaygınlaşması Bilgisayar Destekli Dil Öğreniminin 

(CALL: Computer Assisted Language Learning) yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracağı ve 

hızlandıracağı düşünülmüştür. Bu amaçla çok sayıda araştırma (Baturay, Yıldırım ve Daloğlu, 

2007; Demirbilek ve Yücel, 2011; Eşit, 2011; Kolich, 1991, Lee,2000; Mustafa, Sain ve Razak, 

2012; Young, 2003) yapılmış ve bu araştırmaların bulgularının da Bilgisayar Destekli Dil 

Öğretimin (BDÖ)bireyin birçok duyu organına hitap ederek dil öğrenmeyi kolay ve akılda kalıcı 

hale getirme, başarıyı arttırma, kelime öğrenimini kolaylaştırma, öğrenenlerin dil öğrenmeye 

yönelik ilgi ve motivasyonu arttırma, öğrencilere otantik materyal sağlama, iletişim becerilerini 

geliştirme vb çok sayıda avantaj sunduğunu göstermesi bilgisayarların dil öğretiminin 

vazgeçilmez parçası haline gelmesine yol açmıştır. 

Yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenenlerin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde CD-

ROM ve videolar kullanma imkanı sunması açısından bilgisayarlar yabancı dil öğretiminde 
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kullanılan önemli teknolojik cihazlardır. İnternet kullanılarak öğretilen yabancı dil ile ilgili 

dersin amaçlarına uygun çok sayıda videolara ulaşılabilir.  Bu videolarda öğretilen dili anadili 

olarak konuşan bireylerin konuşma ve görüntülerinin olması bireylerin işitme ve görme gibi 

birden fazla duyu organına hitap ederek hedef dilin gerçek bağlamsal ortamlarda öğrenilmesine 

yardımcı olmaktadır. Akkoyunlu ve Yılmaz (2005) Çoklu ortamın öğrenenlere bilgiyi görüp 

işitme fırsatı sunduğunu ve öğrenenlere bulundukları öğrenme ortamı içerisinde kendi öğrenme 

şekil ve stratejilerine uygun şekilde bireysel farklılıkların göz ardı edilmediği bir ortam 

oluşturduğunu ifade etmektedir.  Ayrıca bilgisayar destekli videolar aracılığıyla öğrenenler 

farkında olmadan hem yeni kelimeler hem de bu kelimelerin hangi bağlamlarda kullanılacağını 

öğrenmektedirler. Yabancı dilde kelime öğrenimini bu şekilde gerçekleştiren bireylerin hedef 

dile yönelik motivasyonları ve başarıları da artacaktır.  

Bilgisayarlarda yer alan web tabanlı kelime öğrenme modellerinin metin içerisinde belli 

bir bağlam içerisinde bulunan kelimelere görsel ve işitsel unsurlar eklenerek öğrencilere 

alıştırma ve tekrar yapma fırsatları sunması örenenlere yer ve zamana bağlı kalmadan öğrenme 

fırsatı sunmaktadır. Bu sayede bireyler istedikleri kadar tekrar yapmakta ve kelimeleri kendi 

öğrenme stillerine ve kendi öğrenme hızlarına göre telaffuzlarıyla öğrenmektedirler. Bilgisayar 

aracılığıyla yabancı dil öğrenen birey hedef dildeki kelimeleri belli bir bağlam içerisinde 

öğrenmenin yanı sıra hangi kelimeleri nasıl ve ne zaman öğreneceği konusunda özgürleşecek. 

Bunun sonucunda birey öğrenme stratejilerinin farkında olacak ve kendi öğrenmesinin 

sorumluluğunu alacaktır (Ma ve Kelly, 2006).  

Yine bilgisayarlarda bulunan eğitsel oyunların da İngilizce kelime öğrenimine ve hedef 

dilde iletişime olumlu katkıları bulunmaktadır. Çevrim içi oyunlar bireyin hedef dili günlük ve 

kişiler arası kullanması sayesinde hedef dilde iletişimde bulunma becerisini de geliştirmektedir.  

Garris, Ahlers ve Driskell’e (2002) göre bilgisayar oyunları aracılığıyla birey geleneksel öğrenen 

modeli olan sadece dinleyici rolünden kurtulmakta, öğrenme ortamlarında yaparak yaşayarak 

öğrendiği için aktif ve dili yapılandırarak öğrenmektedirler. Bilgisayar destekli eğitsel oyunlar 

bünyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini aynı anda barındırdığı için hedef 

dilde bu dört becerinin aynı anda gelişimi de söz konusudur. 

Hedef dilde öğretilecek yeni kelimelerle ilgili görseller ve videolar internet yardımıyla 

bulunup, sunum haline getirildikten sonra bu sunumlar bilgisayarda bulunan sunu programı 

kullanılarak öğrencilere sunulmakta ve bu kelimelerin telaffuzları için de bilgisayarlarda yer 

alan elektronik sözlükler kullanılmaktadır. Kelime öğretiminde geleneksel yöntemde sadece 

yazılı metinlerde geçen ya da kelime listelerinde bulunan çok sayıda kelime anlamsızca 

ezberlenirdi. Çok sayıda kelimenin ezberlendiği bu zor ve sıkıcı süreç bilgisayar aracılığıyla 

sunulan görseller ve videolar sayesinde eğlenceli ve bireyin kelimeleri anlamlı ve belli bir 

bağlam içerisinde telaffuzlarıyla öğrendiği bir süreç haline gelmektedir. İngilizce kelimeleri bu 

31 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

yollarla öğrenen bireylerin dinleme, anlama, okuma, yazma ve en önemlisi de bireyin iletişimde 

bulunmasını sağlayan konuşma becerisinin gelişimine ve kullanımına önemli katkıları 

olmaktadır.  

 

2.5.2. Cep Telefonu Destekli Kelime Öğretimi 

Modern bilim ve teknolojinin hızla gelişimi cep telefonu ve akıllı telefonların da 

bilgisayarların sahip olduğu birçok özelliğe sahip olmasını sağlamıştır. Bu özellikleri sayesinde 

cep telefonları iletişimin yanı sıra birçok işlevi yerine getiren küçük bilgisayarlar haline 

gelmişlerdir. Prensky (2004)  günümüzde cep telefonlarının daima bizimle olup iletişime açık 

olan ve cebimize girebilen kullanışlı bilgisayarlar olduğunu belirtmektedir. Bu cihazların küçük, 

taşınabilir ve kullanımın kolay olması eğitimde mobil öğrenmeyi, dil öğretiminde ise Mobil 

Destekli Dil Öğreniminin yani Mobile Assisted Language Learning (MALL) kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Chen ve Chung (2008) bu cihazların öğrenmeyi engelleyen iki etmen 

olan yer ve zaman ile ilgili problemleri çözüp mobil öğrenmeye büyük avantajlar sağladığını 

ifade etmektedirler. Cep telefonlarının bu özelliği sayesinde öğrenenler istediği yer ve zamanda 

dil öğrenmeye devam edebileceklerdir. 

Cep telefonların yabancı dilin dinleme, okuma becerilerinde kullanımının yanı sıra 

kelime öğretiminde kullanılmasının yabancı dil öğrenme sürecini nasıl etkileyeceği merak 

konusu olmuştur.  Bu nedenle cep telefonlarının hedef dilde kelime öğrenme etkisi üzerine 

birçok araştırma (Ababneh, 2017; Basal ve diğerleri, 2016; Cui ve Wang, 2008; Çavuş ve İbrahim, 

2009; Lu, 2008; Stockwell, 2007; Thornton ve Houser, 2005; Turgut, 2011)  yapılmıştır.  Bu 

araştırmaların sonucunda cep telefonlarının görsel ve işitsel özellikleri sayesinde kelime 

öğrenimini ve akılda tutulmasını kolaylaştırdığı, öğrenenlerin cep telefonlarıyla kelime 

öğrenimini eğlenceli ve motive edici buldukları tespit edilmiştir. 

İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonlarının sms, kamera, video ve internet 

erişim özelliklerinden yararlanarak bireylerin kelimeleri hem işitsel hem de görsel unsurlar 

yardımıyla etkili bir şekilde öğrenmeleri sağlanabilir. Telefonlardaki iki dilli elektronik sözlükler 

kullanılarak hedef dildeki kelimelerin telaffuzlarının doğru öğrenilmesinde de cep telefonlarının 

rolü büyüktür. Özellikle genç öğrenenler tarafından sıklıkla kullanılan cep telefonları kelime 

öğretme sürecine dahil edilerek bireylerin kelime öğrenmeye daha istekli ve aktif katılımıyla 

yeni kelimeleri yapılandırarak öğrenmeleri sağlanmalıdır. Cep telefonlarının Kısa Mesaj Servisi 

(Short Message Service) Sms özelliği kullanılarak öğrencilere İngilizce kelimeler, deyimler ve 

anlamları ve kelimelerin belli bağlamlarda kullanıldığı örnek cümleler gönderilerek öğrencilerin 

sınıf dışında da öğrenmeleri desteklenebilir.  El Hariry (2015)  öğrenenlerin öğretmenleri, 

arkadaşları ve yabancı öğrenciler ile SMS yoluyla bilgi alışverişinde bulunabileceğini bunun da 

kelime ve dilbilgisi öğrenimi üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtmektedir.   
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Cep telefonları kullanılarak bireylerin öğrendikleri kelimelerle ilgili materyallere 

ulaşımının kolay olması da cep telefonlarının kelime öğretme sürecine entegre edilebileceğini 

göstermektedir. Öğrenenler kendi cep telefonlarının kamera özelliğini kullanarak kendi 

öğrenme materyallerini kendileri de hazırlayabilmektedirler. Öğrenecekleri yeni kelimeleri 

videolara çekerek ve bu videolara kelimelerin telaffuz ve cümle içerisindeki örnek kullanımlarını 

ekleyerek sunumlar hazırlayabilirler. Bu yolla öğrenenler hedef dildeki yeni kelimeleri yaparak 

yaşayarak öğrenebilirler ve bireyler kelimeleri kendi tecrübeleriyle öğrendikleri için kelimelerin 

öğrenilmesi ve akılda tutulması kolaylaşacaktır.   

 

2.5.3. Video Görüntüleriyle Kelime Öğretimi 

Görsel ve işitsel özellikleri nedeniyle öğrenenlerin anlamlı öğrenmesine yardımcı olan 

videolar eğitimin her alanında ve özellikle de yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan 

materyallerdir. İngilizce öğrenmenin özellikle kelime öğreniminin birçok öğrenen için zor ve 

sıkıcı olduğu bilinmektedir. Bu zor ve sıkıcı süreci kolay ve anlaşılır hale getirmek için 

eğitmenler kelimelerin daha kolay ve dikkatle öğrenileceği yöntem ve stratejilerin yanı sıra 

materyallerden de yararlanmaktadırlar. Öğrenenlerin hedef dilde kelime öğrenmelerini 

kolaylaştıran materyallerden olan videolar bireye hangi zeka alanı baskınsa onu kullanarak 

kelime öğrenme olanağı da sunmaktadır. Bu yönüyle bireylerin öğrenme stillerine uygun şekilde 

kelime öğrenmesi sağlanmaktadır. Metin, resim ve diğer görsellerin bileşiminden oluşan 

videolar kelime öğrenme sürecini eğlenceli ve öğrenenler için dikkat çekici hale getirdikleri için 

birçok dil eğitmeni tarafından kullanılmaktadır. Yabancı dil öğrenen bireylerin öğrendikleri dil 

ana dilleri olmadığı için anlamalarını desteleyici görsel ipuçlarına ihtiyaç duyarlar ve bu ipuçları 

bireyler için öğrendikleri dili daha açık ve anlaşılır hale getirmektedir (Çakır, 2006). Bu noktada 

videoların doğru ve tam öğrenmeyi desteklediği açıkça görülmektedir. Videolar yardımıyla 

öğrendiğinin farkında olan bireyin hedef dili öğrenmeye ilişkin motivasyonu artacak ve sürece 

daha istekli ve aktif katılacaktır.    

Videoların bilişsel öğrenme işlevi üzerindeki etkisini araştıran Mayer ve diğerleri (2005) 

çoklu ortam öğreniminin bilişsel teorisini geliştirmişlerdir. Bu teoriye göre insanlar hem resim 

hem de kelime birlikte verildiğinde insan beyninin işlevi desteklenmiş olur ve bunun sonucunda 

daha iyi ve daha derin öğrenmeler gerçekleşir. Bu teoriye göre öğrenciler resimler ve kelimeler 

arasında anlamlı bağlantılar kurmaya çalışırken sürece aktif olarak katılırlar ve bu sayede yeni 

bilginin inşa ederek öğrenirler. Kelime öğretiminde amaç öğrenenlerin çok sayıda kelimeyi 

anlamsız bir şekilde ezberlemesi değil bu kelimeleri kendi aktif katılımı sonucu yapılandırarak 

öğrenmesi olduğu için kelime öğretme sürecinde videolar dersin amaçlarına ve konunun 

içeriğini uygun olacak şekilde sıklıkla kullanılmalıdır.  Bu noktada Çakır (2006) tüm işitsel- 
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görsel materyallerin doğru ve yerinde kullanıldığı sürece dil öğrenimini olumlu etkileyeceğini 

vurgulamaktadır. 

Videolar sadece hedef dili değil aynı zamanda bu dilin kültürünün de öğrenilmesini 

sağlayan önemli materyallerdir. Katchen (2002) videoların genellikle tv programları ve 

dizilerden alındığını ve bu videoların da otantik dil girdilerinin sınıfa getirilmesini sağladığını 

belirtmektedir.  Bu bağlamda videolar aracılığıyla hedef dilin gerçek bağlamlarda öğrenilmesi 

mümkün olmaktadır. Videoların bu yönüyle sadece kelimenin değil aynı zamanda kelimenin 

telaffuzunun hedef dili anadil olarak kullanan kişiler yardımıyla öğrenilmesi de söz konusudur. 

Videolar bireyin anlamlı kelime öğrenmesinin yanı sıra dinleme, iletişim ve konuşma becerisini 

de geliştirerek hedef dilde üretken olmasına da yardımcı olmaktadır. 

 

2.6. Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon 

Yabancı dil bilmenin önemi gün geçtikçe artmakta ve bir yabancı dilin başarılı bir şekilde 

öğrenilmesinde rol oynayan faktörler araştırılmaya devam edilmektedir.  Birçok yabancı dil 

arasında en çok öğretilen ve öğrenilen yabancı dillerden birinci sırada olanı İngilizcedir. Türkiye 

de diğer birçok ülke gibi İngilizce öğrenimine ve öğretimine büyük önem vermekte ve bu yolda 

büyük çaba sarf etmektedir. Ancak yine de ülkemizde İngilizcenin istenilen düzeyde 

öğretilemediği ve öğrenilemediği uluslar arası dil yeterlilik sınavlarında açıkça görülmektedir. 

Türkiye’nin İngilizce öğrenmedeki bu başarısızlığında rol oynayan etmenlerin neler olduğu 

araştırılmakta ve bu sorunlara çözümler aranmaktadır.  Ülkemizde İngilizcenin istenilen 

düzeyde öğrenilememesindeki rol oynayan bazı etkenler vardır. Bu etkenler İngilizce öğrenmeye 

başlama yaşı, öğretmen yetiştirme programındaki eksiklikler, İngilizce öğretiminde kullanılan 

yaklaşım ve yöntemler, İngilizce öğretiminde kullanılan materyaller, ölçme-değerlendirmedeki 

eksiklikler, ve öğrenenlerdeki motivasyon eksikliği olarak düşünülebilir. Motivasyon eksikliğinin 

öğrenenlerin dil öğrenmesini doğrudan etkilediği göz önünde bulundurulursa motivasyonun dil 

öğrenmedeki önemi açıkça görülecektir. 

Yabancı dil öğrenen bireyin bu dili öğrenmeye ilgili ve istekli olduğunda yani gerçekten 

öğrenmek istediğinde ve bu dili öğrenmek için gerekli katılım ve çabayı gösterdiğinde dilin tam 

anlamıyla öğrenilebileceği düşünülürse bir dili öğrenmede motivasyonun ne denli önemli olduğu 

fark edilecektir. Quan (2014) yeni bir dilin başarılı bir şekilde ediniminde ve öğreniminde en 

önemli faktörün motivasyon olduğunu belirtmektedir. Motivasyon kişinin bir amaca ulaşmak 

için eylemde bulunmaya istekli olması, bu istekle eylemde bulunmasını,  bu eylemi sürdürmesini 

ve bu eyleme başarılı şekilde ulaşmasını sağlayan güç olarak tanımlanabilir. Bu açıdan 

bakıldığında bireyin bir dili öğrenmeye başlamasında ve bu dili öğrenmeye devam etmesindeki 

gücün de motivasyona bağlı olduğu görülecektir. Dörnyei’ ye (2005) göre ikinci dil ediniminde 
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motivasyon bireyin yabancı dil öğrenmeye yönelik çaba, istek, tutum ve gücüdür.  Dil öğrenmeyi 

başlatan ve sonraki süreçte bu isteği devam ettiren güçtür.  

Öğrenme ortamındaki bireylerin çoğu dil öğrenmeye başladığında, öğreneceği dile karşı 

büyük bir ilgi ve istekli içerisindedir. Ancak ilerleyen süreçte bazı bireylerde motivasyonun 

azaldığı ya da tamamen yok olduğu sık rastlanılan bir durumdur. Bu durumun nedenlerinden 

biri belki de süreçte öğrenenlerin ilgi ve dikkatini çekecek yöntem ve materyallerin 

kullanılmaması ya da bireyin bu dili öğrenemediğini düşünüp başarısızlık yaşamasıdır. Alizadeh 

(2016) bir işte başarının motivasyona bağlı olduğunu, yabancı dil ediniminde başarının ise 

doğru motivasyona bağlı olduğunu çünkü motivasyonun öğrenene takip edeceği bir amaç ve yön 

kazandırdığını vurgulamaktadır. Yabancı dil öğrenme sürecinde belli bir amacı olan ve ne 

yapacağını bilen birey bu dili kolayca öğrenecektir. 

Yabancı dil öğrenmede öğretmenlerin öğrenme ortamında kullandığı yöntemlerin, 

etkinliklerin ve materyallerin öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olması motivasyonu 

arttırırken dersin hep aynı yöntemle ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmayan 

materyallerle işlenmesi öğrencinin motivasyonunu azaltmaktadır. İngilizce öğrenme sürecinde 

motivasyon eksikliği konuşma, okuma becerisinin gerçekleştirilmesinde ve kelime öğrenmede 

daha sık karşılaşılan bir durumdur. İngilizce kelime öğreniminde motivasyon eksikliğinin iki 

faktörden kaynaklanabileceği düşünülmektedir: 

 

a. Kelime Öğretiminde kullanılan Materyale yönelik Motivasyon 

b. İngilizce Dersine Yönelik Motivasyon 

 

İngilizce kelime öğretiminin etkili ve başarılı olması için önemli olan bu iki faktör ve bu 

faktörlerin öğrenenlerin motivasyonlarına olan etkileri aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.6.1. Kelime Öğretiminde Kullanılan Materyale Yönelik Motivasyon 

İngilizce kelime öğrenme sürecinin öğrenenler için zor ve sıkıcı bir süreç olduğu 

bilinmekte ve bu süreci olabildiğince keyifli ve etkili bir sürece dönüştürmek amacıyla dil 

öğretmenleri tarafından çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Resimler, flaş kartlar, afişler 

broşürler, gerçek eşyalar, videolar ve filmler bu materyallerden bazılarıdır. Kelime öğretiminde 

tercih edilecek materyal kelime öğrenme sürecini birey için dikkat çekici ve süreçte aktif 

olmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Akpınar Dellal ve Seyhan Yücel (2015)dil öğretmenleri 

tarafından dersin hedeflerine uygun yöntem ve materyal kullanılmasının öğrenme başarısını 

arttıracağını ve görsel, renkli ve etkili materyal kullanılmasının öğrenenin bilişsel, duyuşsal, 

davranışsal ve sosyal birçok açıdan gelişimini sağlayarak öğrendiği yabancı dili daha canlı, kalıcı 

ve etkili öğreneceğini iddia etmektedirler.  
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Teknolojinin gelişmesi, öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçlarının değişmesi süreçte kullanılan 

materyallerin kullanımında da değişikliği zorunlu kılmaktadır. Dil eğitmenleri kelime öğretme 

sürecinde kullanacak materyalleri belirlerken öğrencilerin ilgi, yetenek, çoklu zeka alanlarını, 

öğrenme biçimlerine, öğrenilmesi gereken kelimelerin neler olduğuna ve hangi materyallerin 

kelime öğretimini etkili ve kalıcı hale getireceğine dikkat etmelidirler. Hatta dil öğretmenleri 

öğrencilerin hedef dildeki kelimeleri akılda kalıcı şekilde öğrenmeleri için kendi materyallerini 

kendilerinin hazırlamasını sağlamalıdırlar. Bu sayede öğrencilerin kelimelerle belli yaşantılar 

geçirmeleri, kelimeleri özümseyerek öğrenmeleri ve kolaylıkla hatırlamaları sağlanmış olacaktır.  

Bozlar Balcı ve diğerleri (2017) kendileri tarafından hazırlanan materyalin öğrenme sürecinde 

kullanıldığını gören öğrenenlerin derse karşı motivasyonlarının artacağını içlerindeki keşfetme 

ve yaratma becerisini tanıyacaklarını vurgulamaktadır. Bu aynı zamanda farkında olmadığı 

yeteneklerini fark etmesine ve bu yeteneklerini başka öğrenmeler için kullanmalarına da 

yardımcı olacaktır.  

İngilizce kelime öğretiminde amaç bireylerin sadece hedef dildeki kelimeleri öğrenmesi 

değil aynı zamanda bu kelimelerin doğru telaffuzlarının ve hangi bağlamlarda kullanılacağının 

da öğrenilmesidir. Kelime öğretiminde kullanılacak materyallerin bu özelliklere sahip olmasına 

ve bireylerin birden fazla duyu organına hitap etmesine dikkat edilmelidir. Kelimeleri bu 

özelliklere sahip materyaller yardımıyla öğrenen bireylerin kullanılan materyallere karşı 

düşünceleri olumlu yönde değişecektir. Öğrendiği kelimeleri bir okuma metninde gördüğünde 

ne anlama geldiğini bilen, dinleme etkinliğinde bu kelimeleri duyduğunda anlayabilen ve en 

önemlisi bu kelimeleri hedef dilde iletişim kurarken kullanabilen birey gerçekten öğrendiğini 

hissedecek ve başarma duygusunu tadacağı için motivasyonu da artacaktır.  Bu açıdan İngilizce 

kelime öğretme sürecinde kullanılacak materyalin öğrenci tarafından ilgi çekici olması ve 

kelimeleri gerçekten öğrendiği hissi vermesi bireylerin kelimeleri istekle ve akılda kalıcı şekilde 

öğrenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

2.6.2. Derse Yönelik Motivasyon 

İngilizce kelime öğrenme sürecinde kullanılan materyalin yanı sıra öğretmenin 

kullandığı yöntemler, öğrenenlere karşı davranış ve tutumları, öğrenenlerin öğrenme biçim ve 

stratejilerine uygun ders işlemesi de bireylerin derse yönelik genel motivasyonunun 

etkilenmesinde büyük role sahiptir. Yeşilyurt’a (2013) göre ders işlenişi sırasında öğretmenin 

öğrenme stratejilerini etkin olarak uygulaması sonucunda öğrenenler kendi öğrenme stillerinin 

farkına varacak, sürece aktif şekilde katılarak kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alacak ve 

farkındalık kazanarak öğreneceklerdir. Kendi öğrenme stillerine uygun sınıf içi etkinliklere 

istekli bir şekilde katılan öğrenciler dersten zevk alacak ve zamanın nasıl geçtiğini fark 

etmeyeceklerdir. Bu bireyler için hedef dili öğrenme sıkıcı ve zor bir süreçten olmaktan çıkacak 
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ve hedef dil gerçek anlamda öğrenilmeye başlanacaktır.  Öğrendiğini ve bu dili kullandığını 

gören bireylerin motivasyonları da yükselecektir. 

İngilizce kelime öğretme sürecinde öğretmenin kullandığı yöntem ve teknikler de 

sürecin etkiliği ve öğrenci motivasyonunu büyük ölçüde etkilemektedir. Öğretmenin öğrenciyi 

merkeze alarak bilimsel süreç becerilerini kazanması için öğrenme ortamında kullandığı yöntem 

ve teknikler bireyin bilgi, beceri ve tutumları kazanmasında en etkili faktördür (Demirkan ve 

Saraçoğlu, 2016). İngilizce öğretme sürecinde dil öğretmeni çeşitli yöntemler kullanmalı ve bu 

yöntemlerin öğrenme üzerindeki etkililiğini gözlemlemelidir. Öğrencilerinin hangi yöntemleri 

daha çok sevdiğini, hangi yöntemlerle gerçekleştirilen etkinliklere aktif katıldığını ve hangi 

yöntemler aracılığıyla öğrendiğini bilen öğretmen öğrenme sürecinde belirlediği hedeflere en 

çok ulaşılan ve öğrenenlerin etkili ve aktif öğrenmesini sağlayan öğretmendir. Öğrencilerin 

kullanılan yöntem ve teknikler yardımıyla başardığını hissetmesi onların öğretmene ve derse 

yönelik motivasyonlarının artmasını sağlayacaktır. 

Öğretmenlerin İngilizce öğrenme sürecinde bireye karşı sergiledikleri davranış ve 

tutumlar da öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarında ciddi artışlara ya da azalmalara neden 

olmaktadır. Sürücü ve Ünal (2018) bireylerin akademik başarılarında en kritik faktörün 

motivasyon olduğunu, öğrenenlerin motivasyonlarının ortaya çıkmasında de en kritik faktörün 

öğretmenlerin hal ve hareketleri olduğunu öne sürmektedirler. Öğretmenin öğrencilere adlarıyla 

hitap etmesi, gülümsemesi, doğru cevabı bilince olumlu dönüt kullanması, doğru cevabı 

bilemediğinde ya da bir kelimeyi yanlış okuduğunda doğru okumasına yardımcı olması 

öğrencilerin öğretmene karşı olumlu yönde tutum geliştirmelerine ve öğretmenlerini 

sevmelerine yol açmaktadır. Öğretmenini seven bireyler derse katılmaya ve öğrenmeye daha 

istekli olacaklarından derse yönelik motivasyonları da artacaktır.  

 

2.7. Mobil Destekli İngilizce Kelime Öğretimine Yönelik Yapılmış Araştırmalar 

İngilizce Kelime Öğretiminde Mobil Destekli Cihazların Kullanımına Yönelik çalışmalar 

ulusal ve uluslar arası alanda olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.  

 

2.7.1. Ulusal Alanda Mobil Destekli İngilizce Kelime Öğretimine Yönelik Araştırmalar 

Saran, Çağıltay ve Seferoğlu (2008) çalışmalarında İngilizce öğrenen öğrencilerin kelime 

hazinesini geliştirmek için cep telefonları aracılığıyla sağlanacak eğitim materyalleri 

geliştirmişlerdir. Bu çalışmada yer alan multimedya mesajları, öğrencilerin kelimeleri, örnek 

cümleleri, görsel sunumları ve kelimelerin telaffuzlarını öğrenmelerini sağlamıştır. Öğrencilere 

multimedya mesajlarını okumayı bitirdikten sonra, öğrenmelerini test etmek için etkileşimli 

Kısa Mesaj Servisi (SMS) sınavları gönderilmiştir. Bu çalışmalarında, eğitim amaçlı olarak Çoklu 

37 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

Ortam Mesajlaşma Servisi yani Multimedia Messaging service (MMS) içeriği ve bir SMS sınav 

sistemi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar önerilmiştir. 

Çavuş ve İbrahim (2009) çalışmalarında, Kısa Mesaj Servisi (KMS) metin mesajlaşmasını 

kullanarak yeni teknik İngilizce dil kelimeleri öğrenme potansiyeli ile, kablosuz teknolojilerin 

eğitimde kullanımını araştırmışlardır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve mobil öğrenme 

aracı olarak adlandırılan sistem, 45 birinci sınıf lisans öğrencisi ile test edilmiş ve Deney öncesi 

ve sonrası öğrencilerin bilgisi ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin cep telefonlarının 

yardımıyla yeni kelimelerden hoşlandıklarını ve öğrendiklerini göstermiştir. 

Başoğlu ve Akdemir (2010) Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir devlet 

üniversitesinde zorunlu hazırlık programı ile lisans eğitimi alan 60 öğrenci ile karma yöntem 

tasarımı ile bir araştırma yapmışlardır. Bu çalışmada cep telefonu yardımıyla kelime 

öğrenmenin etkilerinin incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre cep telefonu yardımıyla 

yapılan kelime öğreniminin daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Saran ve Seferoğlu (2010) cep telefonlarının öğretim ortamlarında kullanılmasının 

etkililiğini araştırmışlardır. Öğrencilerin cep telefonlarına çoklu ortam iletileri gönderilmiş ve bu 

çoklu ortam iletileri sözcüklerin anlamlarını, telaffuzlarını, örnek cümleleri ve sözcüklerin örnek 

cümle ile ilgili görsel anlatımları içermiştir. Daha sonra öğrencilerin sözcükleri öğrenip 

öğrenmediğini değerlendirmek için etkileşimli SMS soruları gönderilmiştir. Bu çalışmada aynı 

zamanda öğrencilerin süreç öncesi ve sonrasındaki motivasyonları ve tutumları araştırılmıştır. 

Verilerin analizinden elde edilen bulgular sonucunda çoklu ortam iletilerinin ve SMS kısa 

sınavların öğrencilerin İngilizce sözcük kazanımlarına istatistiksel olarak anlamlı katkı sağladığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin cep telefonlarının İngilizce sözcük öğrenme sürecinde 

kullanılmasına yönelik motivasyon ve tutumlarının çok olumlu olduğu ve böyle bir uygulamanın 

İngilizce hazırlık okullarında kullanımının faydalı olacağı görüşünü belirtmişlerdir.  

Turgut (2011) mobil teknolojisinin bir parçası olan SMS’in İngilizce kelime 

öğrenimindeki yeri üzerine bir çalışma yapmış ve bu çalışmayı bir devlet üniversitesindeki gelir 

seviyesi düşük 60 öğrenci ile bir hafta boyunca yürütmüştür. Her biri İngiliz Dili Eğitimi Hazırlık 

programına devam eden 30 öğrenciyi kapsayan kontrol ve deney grupları oluşturduğu bu 

çalışmada kontrol grubunun klasik yöntemlerle yeni kelimeler öğrenmesi beklenirken, deney 

grubuna yeni kelimeler kısa SMS’lerle gönderildi.  Yapılan veri analizi sonucunda deney 

grubunda anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Bulgular, SMS’in sayısal vatandaş olarak 

adlandırılan öğrencilere kelime öğreniminde motivasyon sağladığı, itme etkisi (push) ile düzenli 

çalışmaya teşvik ettiği ve İngilizce kelime öğretiminde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Ağca ve Özdemir (2013) 2D barkod sistemi kullanarak öğrenme materyaline entegre 

edilmiş multimedya içeriğinin kelime öğrenimine ve öğrencilerin kullanılan yönteme yönelik 

fikirlerine etkisi üzerine bir çalışma yapmışlar. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 
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bölümündeki 40 öğrencinin rastgele deney ve kontrol grubuna ayrılmış ve deney grubuna mobil 

içerik kitap sayfalarına yerleştirilmiş 2D barkod ile ders kitabının 7. Ünitesinde bulunan 84 

kelime sunulmuştur. Katılımcılar 2 hafta boyunca ders kitabını ve mobil öğrenme materyalini 

kullanmışlar ve öğrenilen kelimelerle ilgili başarı testi her iki gruba da ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. Cep telefonlarının mobil öğrenme cihazları olarak kullanıldığı bu çalışmanın 

sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun son testleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 

ve mobil öğrenme ortamlı öğrenmeye yönelik görüşlerinin olumlu oldu tespit edilmiştir.   

Çakır (2015) yabancı dilde güncel cep telefonu kullanımını incelemek amacıyla bir 

çalışma yapmış. Çalışmasında İngilizce öğretmeni adaylarının cep telefonunun yabancı dil 

öğretiminde cep telefonlarının bir eğitim ve öğretim aracı olarak kullanılmasına yönelik 

görüşlerini belirlemek için bir anket geliştirmiş ve bu anketi 193 öğretmen adayına 

uygulamıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi sonucunda katılımcıların çoğunun 

yabancı dil öğrenmede cep telefonlarını tercih ettikleri, yabancı dil öğretiminde İngilizce 

öğretimini anlamlı ve iletişimsel kılmak için öğretmen adaylarının uygun yaklaşımları nasıl 

kullanabileceklerine yönelik görüşleri ve öğretmen olduklarında eğitimsel amaçlar için cep 

telefonlarını kullanacakları tespit edilmiştir. Sonuçlar aynı zamanda mobil tabanlı öğrenme 

aktivitelerinin cep telefonları kullanılarak uygulanabileceğini ve yabancı dil öğretme sürecine 

cep telefonlarının entegre edilebileceğini önermektedir. 

Tavacı Gelir (2015) İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 9. sınıf Türk öğrenciler üzerine 

yaptığı doktora tezi çalışmasında İngilizce Kelime öğretiminde tablet bilgisayarlarının 

kullanımının etkililiğini incelemiştir. Bu çalışmada deney grubu araştırmacının kontrolünde 

tablet bilgisayar kullanırken kontrol grubu araştırmacının kontrolünde ders kitabı kullanarak 

geleneksel yöntemle kelime öğrenimini gerçekleştirmiştir. Her iki grubun öğrencilerine de, dört 

oturum ve sekiz saatlik bir öğretim sürecinden önce ve sonra 25 kelimelik bir ön test ve son test 

uygulandıktan sonra yapılan veri analizi sonucunda deney grubunun tablet bilgisayarlarla 

çalışmayı sevdiği ve kontrol grubundan daha fazla kelime öğrendiği ve unutmadığı varsayımını 

destekledi. Çalışma, ayrıca tablet bilgisayarların kelime öğrenmede etkileşimli ve işbirlikçi bir 

ortam oluşturmak için ideal araçlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Basal ve diğerleri (2016) Türkiye’deki bir üniversitenin İngilizce bölümündeki 50 

katılımcı ile 4 hafta boyunca yaptıkları yarı deneysel çalışmada mobil uygulamaların İngilizce 

kelime öğretimi üzerine etkililiğini incelemişlerdir. Deney grubuna Akademik Konuşulan 

İngilizce (MICASE) Corpus of Michigan Corpus deyimleri akıllı mobil uygulamalarla kontrol 

grubuna ise geleneksel aktivitelerle sunulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre, deney 

grubundaki öğrencilerin son testten aldıkları puanlarla kontrol grubunun puanları arasında 

deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonuçları İngilizce 
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deyimlerin öğretilmesinde mobil uygulamaların etkili olduğunu göstermiş ve araştırmacılar bu 

çalışmada mobil uygulamaların kullanımına yönelik öneriler sunmuşlardır.  

Güzeller ve Üstünel (2016) mobil öğrenmenin akademik başarıya etkisine yönelik 2009-

2014 yılları arasında yapılmış deneysel çalışmaları incelemek amacıyla bir meta-analiz çalışması 

yapmışlardır. Yaptıkları bu çalışmada 3.512 ilgili makaleye ulaşılmış ve katılım kriterlerine göre 

belirlenen 10 uluslararası çalışma analiz edilmiştir. Elde edilen verilere dayanarak, öğrencilerin 

akademik başarılarına yönelik mobil öğrenmenin hesaplanan etki büyüklüğü 0.849 olarak 

bulunmuştur. Elde edilen kritik p değerine göre mobil öğrenme çalışmalarının eğitime entegre 

edilebileceği ve daha çok tercih edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Han ve Gürlüyer (2017) çalışmalarında EFL kelime öğrenimi açısından akıllı telefonların 

kullanımının öğrencilerin algıları üzerindeki etkinliğini incelemişler. Araştırma, yarı deneysel 

araştırma deseni ile Türkiye’deki bir Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte’sinde birinci 

sınıfta öğrenim gören 49 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  Haftada 2 saat İngilizce 

dersi görmekte olan katılımcılara başlangıç seviyesindeki 120 kelime haftada 30 kelime olmak 

üzere 4 hafta boyunca uygulanmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında katılımcıların İngilizce 

kelime öğreniminde akıllı telefonların kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek üzere bir 

ölçek ve 5 adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen sonuçlar, 

akıllı telefonların kullanılmasının EFL kelime öğrenimine yardım edebileceğini ve öğrencilerin 

EFL kelime öğreniminde akıllı telefonların kullanımına yönelik algılarının olumlu olduğunu 

göstermiştir. 

Ulusal alanda mobil destekli İngilizce kelime öğrenimi üzerine yapılan literatür taraması 

sonucunda araştırmalarda genellikle cep telefonlarının kısa mesaj servisinin kullanıldığını ve bu 

kısa mesaj servisinin kelime öğretimi ve öğrenenlerin algısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre kısa mesaj servisi kullanılarak yapılan kelime öğretiminin kelime 

öğrenme başarısını anlamlı derecede arttırdığı ve öğrenenlerin kelime öğretme sürecinde cep 

telefonu kullanımına yönelik algılarının olumlu yönde olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrenenlerin 

İngilizce kelime öğretiminde cep telefonu kullanılmasından mutlu oldukları ve öğrenmenin 

akılda kalıcı olduğu gözlenmiştir.  Ulusal alanda cep telefonlarının çoklu ortam iletileriyle kelime 

öğrenme ve öğretme üzerine çalışmaların azlığı dikkat çekmiş ve bu alanda yeni araştırmaların 

yapılması gerektiği fark edilmiştir. Cep telefonlarının çoklu ortam iletilerinin kullanıldığı 

araştırmaların sonuçlarına göre bu iletilerin öğrenenlerin birçok duyu organına aynı anda hitap 

etmesi sonucu kelime öğrenme başarısında anlamlı bir farklılık oluşturduğu ve öğrenenlerin 

algıları ve motivasyonları üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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2.7.2. Uluslar Arası Alanda Mobil Destekli İngilizce Kelime Öğretimine Yönelik 

Araştırmalar 

Nikolova (2002) çalışmasında öğrencilerin multimedya öğretim modülüne aktif olarak 

katılımının kelime edinimine olan etkilerini incelemiştir. Çalışmasında deney ve kontrol grubuna 

rastgele atadığı 62 öğrenciden kontrol grubunda bulunanlara 20 kelimenin bulunduğu Fransızca 

bir metin internetten indirilip bilgisayarda sunuldu deney grubunda ise aynı metindeki 

kelimeler ses resimlerle fakat ek açıklamalar verilmeden sunuldu. Deney grubundaki 

öğrencilerden 20 kelime için ek açıklamalar yapmaları istendi. Araştırma sonuçlarına göre 

öğretim modülünü kendileri hazırlayıp aktif olarak katılan deney grubundaki öğrenciler 

kelimeleri daha iyi öğrenmişlerdir. Ayrıca araştırmada kelime öğrenimi için ek açıklamaların 

sesin ve resmin bulunduğu metinlerin sadece ses ve metnin bulunduğu metinlerden daha yararlı 

olduğu sonucu tespit edilmiştir. 

Kiernan ve Aizawa (2004) cep telefonlarının sınıf öğrenimi için araç olarak kullanımını 

değerlendirmeyi amaçlayan araştırma projesini alt sevide bulunan 2 sınıf ve orta sevide bulunan 

2 sınıfta bulunan 1. Sınıf Üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilere 

ilk olarak cep telefonu kullanımı ile ilgili olarak ve belirli hedef öğrenme yapıları hakkındaki 

bilgilerini değerlendirmek için ön test yapılmıştır. Araştırmacılar daha sonra öğrencileri cep 

telefonu metin mesajlarını kullanarak öğrenenler, bilgisayar e- postası kullanarak ve konuşarak 

öğrenenler olarak üç gruba ayırmışlardır. Öğrencilere sınıfta ve evde olmak üzere iki farklı görev 

seti verilmiş ve gönderilen mesajlar kaydedilmiş konuşmacılar ise kaydedilmiş ve 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucu cep telefonlarının potansiyel avantajlarına karşın birtakım 

sınırlamalara sahip olduğunu ve cep telefonlarının daha fazla araştırmaya layık bir dil öğrenme 

kaynağı olduğunu öne sürmüştür. 

Thornton ve Houser (2005) 44 Japon üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları 

araştırmada düzenli çalışmayı teşvik etmek amacıyla 100 İngilizce kelimeyi belli aralıklarla 

öğrencilerin cep telefonlarına gönderdiler. Kağıt veya web üzerinde düzenli olarak çalışanlarla 

kıyaslandığında cep telefonuna gelen e postalarla kelime öğrenenlerin başarıları arasında cep 

telefonu ile kelime öğrenenler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda çalışmaya katılan deneklerin %71’i kelime derslerini bilgisayar yerine cep telefonu 

yardımıyla öğrenmeyi tercih ettiklerini ve %93’ü ise bu yöntemin önemli bir kelime öğrenme 

yöntemi olduğunu belirtmiştir. 

Stockwell (2007) ileri seviyedeki bir EFL sınıfındaki 11 öğrencinin prototip mobil tabanlı 

bir akıllı kelime öğretme sisteminin kullanımını araştırmıştır. Bu çalışmada öğrenciler, cep 

telefonlarını veya bilgisayarları aracılığıyla bir kelime eğitmeni kullanarak kelime ile ilgili 

aktiviteleri yapmış ve sistem öğrencilerin sisteme tüm erişim kayıtlarını tutmuştur. Her öğrenci 

için zorlandığı kelimelerle ilgili bir profil oluşturulmuş ve bireye bu kelimeler daha sık bir 
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şekilde sunulmuştur. Öğrencilerin kelime dağarcığı etkinliklerine giriş kayıtları ve öğrenci 

profilleri analiz edilmiş ve projenin tamamlanması sırasında öğrencilere bir anket 

uygulanmıştır.  Sonuçlar, cep telefonu ve bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak öğrenci kullanım 

modelleri ve öğrenen perspektifleri açısından incelenmiş ve 11 öğrenciden 6’sı kelime 

öğretiminde bilgisayarların; 2’si cep telefonlarının; 3’ü ise hem bilgisayarların hem de cep 

telefonlarının eşit ölçüde etkili olduğunu belirtmiştir.  

Lu (2008) sınırlı kelime bilgisine sahip SMS kelime bilgilerinin mobil telefonların küçük 

ekranlarındaki etkinliğini incelediği bu çalışmasını 30 lise öğrencisinin rastgele deney ve kontrol 

grubuna ayırarak gerçekleştirmiştir. İki İngilizce setindeki kelimeler deney grubuna metinler ve 

kısa SMS’lerle;  kontrol grubuna ise daha detaylı yazılı metinlerle iki hafta boyunca sunulmuştur. 

Son test sonuçlarına göre deney grubunda bulunan öğrencilerin daha çok kelime öğrendikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Mülakatlardan elde edilen nitel veriler, öğrenme sürecinin yanı sıra, m-

öğrenmenin yararları ve sınırlamaları hakkında bilgi sunmaktadır. Anket sonuçları, öğrencilerin 

genel olarak cep telefonu aracılığıyla kelime öğrenmeye yönelik olumlu tutumları olduğunu 

göstermiştir. 

Chen ve Chung (2008) çalışmalarında İngilizce kelimeleri bireysel öğrenme ve hafıza 

döngüsüne göre bireyselleştirilmiş Öğe Müdahale Teorisine ve öğrenme bellek döngüsüne dayalı 

bir mobil İngilizce öğretme sistemi geliştirmişlerdir. Kişisel kelime öğrenmek için önerilen bu 

sistem kişisel dijital asistan (PDA) üzerinde başarıyla uygulanmış ve araştırma sonuçlarına göre 

sistemin öğrenme performanslarını büyük ölçüde desteklediği ve sistemin İngilizce kelime 

öğretiminde etkili ve esnek oluşu sayesinde öğrenenlerin ilgilerini çekmiştir. 

Guoqiang Cui ve Shuyan Wang (2008) cep telefonlarının dil öğrenme ve öğretmedeki 

işlevini ve diğer mobil cihazlar arasında cep telefonlarının dil öğrenmedeki yerini 

araştırmışlardır. Yaptıkları araştırmada cep telefonlarının dil öğrenme ve öğretme üzerinde 

büyük etkileri olduğunu ve Çin’de İngilizce öğretimi ve öğreniminde cep telefonlarının 

uygulamalarını tartışmışlardır. 

Zhang, Song ve Burston (2011) mobil telefonların kelime öğrenmedeki etkinliğini 

yeniden gözden geçirmek amacıyla Çin’de 78 Üniversite öğrencini deney ve kontrol gruplarına 

ayırarak bir çalışma yapmışlar. Araştırmalarında bir kelime listesini deney grubundaki 

öğrencilere cep telefonundaki metin mesajlarıyla; kontrol grubuna ise aynı kelime listesini kağıt 

malzemesi aracılığıyla kendi kendilerine öğrenmeleri için sunmuşlardır. Araştırma sonucunda 

yapılan analize göre deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. 

Çalışma ayrıca bu iki yöntemin kendi yolunda kelime öğrenme üzerinde etkili olduğunu dahası 

kelime öğrenme için her iki yöntemin harmanlandığı bir yaklaşımın kelime öğrenme üzerinde 

daha etkili olacağı sonucuna varılmıştır.  
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Alemi, Sarab ve Lari (2012) SMS’in İngilizce kelime öğrenme ve akılda tutma üzerine 

etkiliğini incelemişlerdir. Araştırma İranlı Üniversite birinci sınıfta okuyan 45 katılımcı deney ve 

kontrol gruplarına ayrılmış ve Akademik kelime listesinden 320 kelime deney grubuna SMS 

aracılığıyla kontrol grubuna ise sözlük kullanılarak sunulmuştur. 16 hafta süren araştırma 

sonucunda SMS’lerin kelime öğrenimi üzerindeki etkiliğini incelemek için Akademik kelime 

listesinden seçilen kelimelerle ilgili bir test uygulanmıştır. Uygulanan kelime son test puanlarına 

göre deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Ancak gecikmeli son 

test puanlarına göre deney grubundaki öğrencilerin kelimeleri akıllarında daha iyi tuttukları ve 

SMS’in sözlük kullanımına kıyasla kelimenin akılda tutulması üzerinde daha etkili olduğu sonucu 

tespit edilmiştir.  

Miangah ve Nezarat (2012) mobil öğrenmenin bazı uygulamalarına ve çeşitli örneklerine 

bakarak ve mobil teknolojilerinin kullanımının öğrenciler ve eğitmenler için avantaj ve 

dezavantajlarını inceleyen bir araştırma yapmışlar. Yapılan araştırmada cep telefonların 

İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi üzerindeki yararları açıklanmış ve mobil tabanlı 

öğrenmenin kelime, dinleme, gramer, fonetik, okuduğunu anlama gibi dil alanları üzerinde etkisi 

tartışılmıştır. Yapılan çalışmada mobil öğrenmenin sınıf dışında da öğrenme fırsatı sunduğu ve 

mobil cihazların taşınabilir olmasının öğrenenlere mobil cihazları taşıma ve öğrenme 

materyalini getirme imkanı sağladığı tespit edilmiştir. Mobil öğrenmenin SMS tabanlı öğrenme 

ve oyun tabanlı öğrenme gibi örneklerinin olduğu ve bu örneklerin ikinci dil öğretiminde kelime, 

telaffuz, gramer, dinleme ve okuduğunu anlama gibi alanlarda kullanılabildiği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Davie ve Hilber (2015) yaptıkları araştırmada Uygulamalı Bilimler Southwest 

Üniversitesindeki mühendislik öğrencilerinin akıllı telefonlardaki Quizlet uygulamasının 

İngilizce kelime öğrenimi üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Öğrencilerin mobil cihazların 

dil öğrenmeye olan etkisine yönelik tutumlarını belirlemek için ilk veriler 68 öğrenciden oluşan 

örneklem grubuna bir anket uygulanarak toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre neredeyse tüm 

öğrencilerin akıllı telefonlara sahip olduklarını ve bu cihazlarla dil öğrenmeye ilgi oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Mühendislik sınavı için gerekli kelimeler Quizlet uygulaması ile öğrenciler 

sunuldu. Dönemin sonunda 10 öğrenci takip görüşmelerine alınmış ve son iki yarıyıldaki 

sınavlardan elde edilen kelime puanları karşılaştırılmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre öğrenci 

performansında anlamlı bir farklılık gözlenmemiş ancak görüşmelerde, öğrenciler, mobil 

flashcard ile öğrenmeyi çok verimli, kullanışlı ve eğlenceli bir öğrenme yöntemi olarak 

bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırmada, dil öğreniminde akıllı telefon kullanımının 

öğrenci motivasyonu açısından faydalı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hilao ve Wichadee (2017) kız ve erkek öğrenciler arasında cep telefonunu dil öğrenme 

aracı olarak görüp görmediklerine, İngilizce öğrenmek için cep telefonu kullanmalarına ve 
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telefon yardımı ile dil öğrenme performanslarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunup 

bulunmadığına yönelik araştırma yapmışlardır. Bu araştırmayı, dil öğrenmeyi kolaylaştırmak 

için cep telefonun dil öğrenme sürecine dahil edildiği İngilizce kursuna kayıtlı 65’i erkek, 57’si 

kız 122 öğrenciye 5’li likert tipi ölçek ile uygulamışlardır. Çalışma sonucuna göre kız ve erkek 

öğrenciler arasında cep telefonu kullanmalarında, dil öğrenmede cep telefonu kullanmaya 

yönelik tutumlarında ve dil öğrenme performanslarında bir değişikliğin olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Hassan Saleh Mahdi (2017) meta - analiz çalışmasında kelime öğrenimini geleneksel 

yollarla öğrenen ve kelimeleri mobil destekli cihazlar yardımı ile öğrenenleri karşılaştırmıştır. 

Bu meta-analiz çalışmasında 986 katılımcının yer aldığı 16 çalışmayı gözden geçirerek, mobil 

cihazların kelime öğrenme üzerindeki etkisini incelemiştir. Mobil cihazların kelime 

dağarcığındaki kullanımı, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında daha büyük bir başarı ile 

ilişkilendirilmiştir. Meta-analizin bulguları, mobil cihazların kelime öğreniminde kullanılmasının 

orta düzeyde olduğunu göstermektedir.  Ayrıca bu meta-analizin şu bulgulara rastlanmıştır: (a) 

Mobil cihazların her iki kelime öğreniminde (üretken ve alıcı) etkisinin orta derecede olduğu, (b) 

mobil cihazlarla kelime öğreniminde yetişkin öğrencilerin, gençlerden daha iyi olduğu, (c) mobil 

cihazlar, kelime öğrenmenin tüm yönleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Uluslar arası alanda yapılan literatür taraması sonucunda yabancı dil kelime öğretme 

sürecinde cep telefonları kullanımı üzerine yapılan çalışmaların çok sayıda olduğu görülmüştür. 

Araştırmaların genellikle cep telefonlarının kısa mesaj servisi kullanılarak yapılan kelime 

öğretiminin kalıcılığı ve öğrenenlerin cep telefonu destekli kelime öğrenimine yönelik algıları ve 

motivasyonları üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına göre cep 

telefonlarının kelime öğrenme ve öğrenilen kelimeleri akılda tutmayı arttırdığı sonuçlarına 

ulaşıldığı gözlenmiştir. Öğrenenlerin bu cihazlardan kolay taşınabilirliği ve sınıf dışında da 

kelime öğreniminde kullanılması sonucu cep telefonu destekli yabancı dil kelime öğretiminde 

yönelik algı ve tutumlarının olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.     
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde sırasıyla araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları,  

deneysel işlem süreci ve verilerin analizi yer almaktadır.  

 

3.1. Araştırma Modeli 

Cep telefonu destekli video kelime sunumlarının kullanıldığı yöntem ile kitaptaki 

metinler ve görsellerin kullanıldığı İngilizce kelime öğretiminin kelime öğrenme başarısına ve 

derse yönelik motivasyona olan etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada yarı deneysel 

araştırma modeli kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda deney ve kontrol gruplarının rastgele 

oluşturulması çok zor ya da imkansız ise önceden var olan sınıfların katılımı ile yarı deneysel 

yöntem kullanılır. Bu araştırmada da deney ve kontrol grupları varsayılan sınıflar arasından 

seçilmiş ve yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Karasar (2018) tarafından eşitlenmemiş kontrol 

gruplu model olarak adlandırılır. Bu modelde grupların yansız atama yoluyla eşitlenmeleri için 

özel bir çaba harcanmaz fakat deney ve kontrol gruplarının belli özellikler açısından 

olabildiğince benzer olmalarına özen gösterilir (Karasar, 2018). Deney ve kontrol gruplarının 

her ikisine de ön test uygulanır ve giriş davranışlarına bakılır. Grupların ön test puanları 

arasında anlamlı bir farklılık yoksa göreceli olarak grupların denkliğinden bahsedilebilir. Bu 

çalışmanın yapıldığı okulda sınıflar bellidir ve araştırma için sınıflarda değişiklik yapılması 

mümkün değildir. Bu çalışmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin ilinde bir devlet 

lisesinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerinden birbirine en yakın denkliğe sahip iki sınıf 

öğrencileri deney grubu ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda yer alan 

öğrencilere kendileri tarafından cep telefonları aracılığıyla günlük hayattan videolara çekilen 

kelimelere İngilizce telaffuz ve örnek cümleleri eklemeleri sağlanmış ve öğrenciler tarafından 

hazırlanan video sunumları izlettirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere cep telefonu 

yardımıyla videolara çekerek hazırladıkları video sunumları yöntemiyle kelime öğretimi 

yapılmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere ise bu ünitedeki kelimeler kitaptaki metinler ve 

görseller yardımıyla öğretilmiştir. 8 hafta sonunda deney ve kontrol grubunda bulunan 

öğrencilerin kelime öğrenme başarıları ve materyal motivasyonları arasında anlamlı bir farkın 

olup olmadığı bu araştırma ile belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın deney deseni Tablo 3.1’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1. Araştırmanın Deney Deseni 

 

Deney grubundaki öğrencilere, cep telefonlarının video özelliğini kullanarak kendileri 

tarafından videolara alınan kelimelerin telaffuzu ve örnek cümle kullanımlarının eklenerek 

hazırladıkları video kelime sunumları izlettirilerek videolardaki kelimelerin telaffuzları ve örnek 

cümleler yardımıyla belli bağlamlar içerinde kelimelerin anlamlarını kendilerinin bulması 

sağlanmıştır. Bu yolla öğrencinin bilgiyi kendisinin keşfedip yapılandırması sağlanmış ve 

videolarda hem görsel hem de işitsel öğeler bulunması öğrencilerin hem anlama hem de yabancı 

dilde dinleme özelliklerinin gelişmesini sağlamıştır. Kontrol grubunda ise kelime öğretimi 

öğretmen tarafından kitapta yer alan görseller ve kitaptaki metinler aracılığıyla yapılmıştır. 

 

3.2. Araştırma Grubu 

Bu Araştırma 2017-2018 eğitim- öğretim yılının 1. Yarıyılında Mersin ili Yenişehir 

ilçesinde yer alan bir devlet lisesinin 9. Sınıfında öğrenim gören toplam 60 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılan 60 öğrenci deney ve kontrol gruplarını oluşturmuştur. 

Deney grubunda(9-A) 30, kontrol grubunda (9-F) ise 30 öğrenci yer almıştır. Grupların seçimi 

yansız atama yoluyla yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının başarı ve motivasyon açısından 

benzer özelliklere sahip olmasına özen gösterilmiştir. Bunun tespiti için hem deney hem de 

kontrol grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen 40 soruluk bir İngilizce kelime 

başarı testi uygulanmış, uygulanan başarı testinin ön test sonuçlarına bakılarak, her iki sınıfta 

yer alan öğrencilerin İngilizce ön bilgileri açısından benzer düzeyde olduklarına karar 

verilmiştir. Öğrencilere uygulanan materyal motivasyon ölçeği sonuçlarına göre de her iki 

gruptaki öğrencilerin İngilizce dersine yönelik motivasyonlarının benzer olduğu belirlenmiştir. 

Deney ve Kontrol gruplarının Kelime Testi ve Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden 

Grubun 
Adı 

Deney Öncesi Deneysel İşlem Deney Sonrası 

 
 
Deney 
Grubu 

Ön Test 
-My Environment ve Movies 
Kelime Başarı Testi 
-Öğretim Materyalleri 
Motivasyon Ölçeği 
 

 
-Cep telefonu Destekli 
Video Kelime 
Sunumlarının materyal 
olarak kullanıldığı ders 
işleme süreci 

Son Test 
-My Environment ve 
Movies Kelime Başarı 
Testi 
-Öğretim Materyalleri 
Motivasyon Ölçeği 
-Açık uçlu Sorular 
Formu 
 

 
 
Kontrol 
Grubu 

Ön Test 
-My Environment ve Movies 
Kelime Başarı Testi 
-Öğretim Materyalleri 
Motivasyon Ölçeği 
 
 

 
-Kitaptaki görseler ve 
metinlerin 
kullanıldığı ders işleme 
süreci 

Son Test 
- My Environment ve 
Movies Kelime Başarı 
Testi 
-Öğretim Materyalleri 
Motivasyon Ölçeği 
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aldıkları ön test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.   Deney ve 

Kontrol grubuna ait başarı ve materyal motivasyonu ön test sonuçları tablo 3.2 ve tablo 3.3’te 

gösterilmektedir. 

 
Tablo 3.2. Deney ve Kontrol Grubuna ait İngilizce Kelime Testi Ön Test Puanları 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde, deney grubunda bulunan 30 öğrencinin İngilizce kelime başarı 

testinden aldıkları puanların ön test ortalaması 52,93 ve kontrol grubundaki 30 öğrencinin 

başarı testinden aldıkları puanların ön test ortalaması 51,83’tür. Deney grubu ve Kontrol grubu 

öğrencilerinin“İngilizce Kelime Başarı Testi”nden aldıkları ön test puanları arasında, anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir [t(58)=,168, p>.05]. 

 

Tablo 3.3. Deney ve Kontrol Grubunun Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden Alınan Ön 
Test Puanları 

 

 

 

 

Tablo 3.3 incelendiğinde, deney grubunda bulunan 30 öğrencinin Öğretim Materyalleri 

Motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların ön test ortalaması 88,63 ve kontrol grubundaki 30 

öğrencinin başarı testinden aldıkları puanların ön test ortalaması 83,03’tür. Deney grubu ve 

Kontrol grubu öğrencilerinin“Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği”nden aldıkları ön test 

puanları arasında, anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir [t(58)=1,482, p>.05]. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Veri Toplama Araçları olarak araştırmaya katılan 9. sınıf öğrencilerinin 

kişisel bilgilerine ulaşma amaçlı “Kişisel Bilgi Formu”, Öğrencilerin İngilizce kelime öğrenme 

başarısını ölçmek için araştırmacı tarafından hazırlanan Kelime Testi, Öğrencilerin derste 

materyal kullanımına ve derse yönelik motivasyonlarını ölçmek için Keller (1987) tarafından 

geliştirilen daha sonra ise Kutu ve Sözbilir (2011) tarafından Türkçeye uyarlanması yapılıp, 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış orijinal adı “Instructional Materials Motivation Survey” 

(IMMS) olan “Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği” ve deney grubundaki öğrencilerin cep 

Grup  N    X̅      S.Sapma Sd T P 

Deney 30 52,93 25,60 
58 ,168 ,881 

Kontrol 30 51,83 24,37 

Grup N    X̅      S.Sapma Sd T P 

Deney 30 88,63 15,44 
58 1,482 ,782 

Kontrol 30 83,03 13,77 
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telefonu destekli video kelime sunumlarına yönelik görüşlerini belirlemek amaçlı araştırmacı 

tarafından hazırlanan Açık Uçlu Sorular Formu kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce alan 

yazın ile ilgili olan yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere çeşitli araştırma 

makaleleri incelenerek veri toplama araçları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.  Hazırlanan veri 

toplama araçlarına yönelik Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümü öğretim 

üyeleri ile birebir görüşmeler yapılarak uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca Dumlupınar Anadolu 

İmam Hatip Lisesindeki 2 İngilizce öğretmenine de veri toplama aracı incelettirilmiş eklemek 

istedikleri eksik veya fazla buldukları yerler konusunda dönütler alınmıştır. Uzman görüşleri 

sonrasında alınan dönütler doğrultusunda araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde ölçme 

araçlarına son şekilleri verilmiştir. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçları, araştırmanın 

amacına uygunluğu, açıklık ve anlaşılırlığı açısından bir alan bilgisi ve bir dil bilgisi uzmanın 

görüşüne sunulduktan sonra uygulama şeklini almıştır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama 

araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır. 

 

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu araştırmaya katılan 9. sınıf öğrencilerinin araştırmanın problemine 

yönelik katkıda bulunacağı düşünülen özellikleri belirlenmiş olup araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır. Hazırlanan formda öğrencilerin “ İngilizce kelime öğretiminde video materyalinin 

kullanılmasının öğrenmeyi kalıcı hale getirip getirmediği, derse yönelik motivasyonu arttırıp 

arttırmadığı, dersi ilgi çekici hale getirip getirmediği ve video materyalinin İngilizce kelime 

öğretiminde ne sıklıkla kullanılması gerektiği” gibi çeşitli değişkenlere ilişkin sorular yer 

almaktadır. Kişisel Bilgi Formu geliştirilirken formun kapsam geçerliliği için uzman görüşü 

alınmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanında 4 uzman öğretim elemanından ve 2 İngilizce 

öğretmeninden uzman kanısı alınmıştır. Kişisel bilgi formunda yer alacak sorular belirlenirken 

bu alanda daha önce yapılmış tezlerin araştırma soruları incelenmiş ve bu araştırmanın amacına 

hizmet edecek sorular belirlenmiştir. Belirlenen sorulardan araştırma amacına en şekilde 

katkıda bulunacak sorular seçilmiş amaca hizmet etmeyecek sorular elenmiştir.  

 

3.3.2. Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği  

Araştırmada 9. sınıf öğrencilerinin video destekli kelime sunumuyla hazırlanmış kelime 

öğretimi için geliştirilmiş olan video destekli kelime sunumlarına ve bu sunumlar sonucunda 

öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını ölçmek için Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği 

kullanılacaktır. Kullanılan ölçek Keller (1987) tarafından ARCS Motivasyon Modeline 

dayanılarak öğretim materyallerinin öğrencilerin motivasyonları üzerindeki etkisini ölçmek için 

geliştirilen ve orijinal adı “Instructional Materials Motivation Survey” (IMMS) olan “Öğretim 

Materyalleri Motivasyon Ölçeği”dir. Ölçeğin amacı belli bir öğretim sonunda öğrenenlerin nasıl 
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motive olduklarını belirlemektir. Keller tarafından geliştirilen ölçek daha sonra Kutu ve Sözbilir 

(2011) ve Dinçer ve Doğanay (2016) tarafından ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmaları 

yapılmıştır. Kutu ve Sözbilir (2011)’in yaptıkları çalışmaya göre ölçek iki faktörlü 

(dikkat‐uygunluk ve güven tatmin) 24 madde olarak bulunmuştur. Ölçek 5’li Likert tipi 

derecelendirme ölçekli olup “hiç katılmıyorum” (1), “az katılıyorum (2)”, “orta derecede 

katılıyorum (3)”, “çok katılıyorum (4)” ve “tamamen katılıyorum (5)” şeklinde 

derecelendirilmiştir. 24 maddelik ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.83 

bulunmuştur. Faktörler bazında Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakıldığında Faktör 1 

için 0.79, ve Faktör 2 için 0.69 değerleri hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin oldukça yüksek 

derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçeğin Türkçeye uyarlanmış iki faktörüne 

ait Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde faktörlerin oldukça güvenilir olduğu sonucuna 

varılmaktadır (Kutu ve Sözbilir, 2011). Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ön 

materyal motivasyon ölçeğinde 0.74 iken son materyal motivasyon ölçeğinde 0.65 olarak 

hesaplanmıştır. Ön materyal motivasyon ölçeği için Faktör 1’in Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı 0.84; son materyal motivasyon ölçeği için ise 0.82 olarak hesaplanmıştır. Ön materyal 

motivasyon ölçeği için Faktör 2’ nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.70; son materyal 

motivasyon ölçeği için ise 0. 67 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 13., 

15., 16. ve 17. Maddeleri Faktör 1, 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. 

Maddeleri ise Faktör 2’yi içermektedir (Kutu ve Sözbilir, 2011). Ölçeğin, güvenirlik katsayısı 

Cronbach-alpha değerleri, aşağıda Tablo3.4’ te verilmiştir. 

 
Tablo 3.4. Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği Güvenirlik Katsayıları 
 
 
Cronbach Alpha İç Tutarlılık 
katsayı Değeri 

 
 Ölçeği 
geliştiren 
araştırmacı 
tarafından 
bulunan; 

Bu araştırma için bulunan; 

 Ön Test Son Test 

 
.83 

 
.74 

 
.65 

 

3.3.3. Açık Uçlu Sorular Formu 

Açık uçlu sorular 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime öğretiminde cep telefonu 

destekli video kelime sunumlarına yönelik görüşlerinin belirlemek amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilmiştir. Sorular hazırlanırken kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Uzman kanısı için Eğitim programları ve Öğretim alanında 4 uzman 

öğretim elemanından ve 2 İngilizce öğretmeninden uzman görüşü alınmıştır. Uzmanlardan 

alınan dönütler göz önünde bulundurularak ölçme aracına son şekli verilmiştir. Açık Uçlu Soru 

Formunda yer alan soruların amacı öğrencilerin İngilizce kelime öğretiminde cep telefonu 
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destekli video sunumlarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu bölümde yer alan soruların 

amacı öğrencilerin kelime öğretiminde cep telefonu destekli video kelime sunumlarına ilişkin 

görüşlerini ortaya koymaktır. Reja ve diğerleri (2003) bireylerin açık uçlu sorulara 

araştırmacının etkisinde kalmadan doğal ve içten cevap verme imkanı sunduğunu ve bu 

durumun aynı zamanda araştırmacıya da gerçeğe ulaşma imkanı sağladığını belirtmektedirler. 

Brookhart (2015) açık uçlu sorular aracılığıyla öğrencilerin meta-bilişsel düşünme becerilerini 

kullanma fırsatı sunduğu görüşündedir. Bu nedenle açık uçlu sorular yardımı ile öğrencilerin 

düşüncelerini özgürce ortaya koyması sağlanabilir. 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime 

öğretiminde cep telefonu destekli video kelime sunumlarına yönelik fikirlerini daha açık ve 

özgür bir şekilde açıklamalarına yardımcı olmak ve video sunumlarının kullanılması ile ilgili 

nedenleri ve sonuçları varsa farklı görüşlerini açıklamalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki 4 adet 

açık uçlu soru sorulmuştur. 

 

1. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumları 

kelime öğreniminizi kolaylaştırdı mı? Nedenleriyle açıklayınız. 

2. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumları 

derse karşı motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Nedenleriyle açıklayınız. 

3. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumları 

derste materyal kullanımına karşı görüşlerinizi nasıl etkiledi? 

4. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumlarına 

ilişkin farklı önerileriniz varsa yazınız. 

 

3.3.4. Kelime Testi 

Öğrencilerin 9. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan 2. ünite olan My Environment ve 3. 

ünitesinde yer alan Movies konuları ile ilgili kelime bilgisindeki başarılarını ölçmek amacıyla 

araştırmacı tarafından bir akademik başarı testi geliştirilmiştir.  50 sorudan oluşan denemelik 

form 9. sınıf 2. ve 3. üniteleriyle ilgili ünite, amaç ve öğrenci kazanımlarına dikkat edilerek ve 9 

sınıf kaynaklardan yararlanarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu test ön test ve son test 

testi olarak kullanmak amacı ile hazırlanmıştır. Uygulamadan önce ön test olarak uygulanmış 

böylece öğrencilerin çalışma kapsamındaki konuyla ilgili davranışların ne kadarına sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Uygulamadan sonra da bütün gruplara son test olarak uygulanarak 

deney ve kontrol gruplarında kazandırılacak davranışlar ölçülmeye çalışılmıştır. 

Nihai test formunda yer alması düşünülen 50 soruluk deneme formu Eğitim programları 

ve Öğretim alanında 4 uzman öğretim elemanından ve 2 İngilizce öğretmeninin görüşlerine 

sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda yeniden düzeltilen testin ön uygulamaları 

Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10 ve 11 sınıfta öğrenim görmekte olan 201 
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öğrenciye uygulanmıştır. Ön uygulaması yapılan başarı testinin analizi Iteman analiz 

programıyla yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda testte yer alan maddelerin ayırt edicilik gücü 

incelenmiştir. Tan’a (2007) göre madde ayırt edicilik gücü .20’nin altındaki maddeler testten 

atılması gereken maddeler, .20-40 arasındaki maddeler düzeltilmesi gereken maddeler ve .40’ın 

üzerindeki maddeler  ise çok iyi maddelerdir. Denemelik form analiz sonuçlarından yola çıkarak 

ayırt edicilik düzeyi .40’ın üzerinde olan maddelerin nihai forma alınmasına karar verilmiştir. Bu 

nedenle testte ayırt edicilik gücü .40 altında olan 10 madde testten atılmıştır. Ancak bu atılan 10 

sorunun testin kapsam geçerliliğini düşürmemesi için öğretilen kelimeler diğer soruların madde 

köklerinde ya da çeldiricilerde yer almıştır.  

İngilizce kelime başarı testinde yer alan soruların madde güçlükleri de belirlenmiştir. 

Tekin’e (2016) göre madde güçlüğü test verilen grupta yer alan bireylerin maddeyi doğru 

cevaplandırma yüzdesidir. Madde güçlüğü 0.00’a yaklaştıkça madde zor; 1.00’a yaklaştıkça 

madde kolay olarak yorumlanır. 

Nihai form 40 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır ve ölçme aracının güvenirliği 

KR–20 formülü ile hesaplanmıştır. Testin KR-20 güvenirliği .91 olarak hesaplanmıştır. Testteki 

soruların güçlükleri .25 ve .71 arasında değişmektedir. Testin ortalama güçlüğü .505 olarak 

belirlenmiştir. Test 60 dakikalık sürede deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. Testte her doğru cevap için 2.5 puan, yanlış cevaplar için ise 0 puan verilmiştir.  

Öğrencinin bu testten alabileceği en yüksek puan 100’dür. Tablo3.5.’te testteki maddelere ilişkin 

madde güçlükleri ve madde ayırt edicilikleri belirtilmiştir. 
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Tablo 3.5. İngilizce Kelime Testindeki Maddelere İlişkin Madde Güçlükleri ve Madde Ayırt 
Edicilikleri 
Madde No Madde Güçlüğü Madde Ayırt Edicilik Gücü 
4 .71 .51 
8 .65 .49 
9 .53 .57 
10 .55 .72 
11 .36 .54 
12 .68 .42 
13 .42 .42 
14 .49 .59 
16 .50 .57 
17 .55 .59 
18 .54 .64 
19 .53 .75 
20 .46 .57 
21 .66 .67 
22 .51 .62 
24 .34 .47 
25 .45 .70 
26 .56 .84 
27 .41 .49 
28 .29 .47 
29 .63 .59 
30 .57 .70 
31 .50 .75 
32 .48 .70 
33 .48 .77 
34 .44 .57 
35 .48 .67 
36 .41 .54 
37 .51 .49 
38 .56 .60 
40 .53 54 
41 .37 .58 
42 .37 .44 
43 .44 .42 
44 .52 .64 
45 .25 .40 
46 .45 .57 
48 .62 .46 
49 .55 .54 
50 .63 .52 

Testin tamamına ilişkin KR-20 güvenirliği: .91 

 

Testin iç güvenirliğini ölçmek için KR-20 (Kuder-Richardson) değeri hesaplanmıştır. Test 

puanlarının güvenirliği için hesaplanan güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek olması  genel 

olarak yeterli görülmektedir. Yapılan analiz sonucu testin iç güvenirlik katsayısı ise .91 olarak 

52 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

hesaplanmış ve bu sonuç  testin yeterli bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir. Yapılan 

analiz sonucunda testin Modunun  40; Medyanı ise 24 olarak tespit edilmiştir. 

 

3.4. Veri Toplama Süreci  

Deneysel sürece başlamadan önce, 9. sınıf İngilizce ders programında yer alan 2. ve 3. 

üniteler olan My Environment ve Movies üniteleriyle ilgili araştırmacı tarafından hazırlanmış 

olan İngilizce Kelime Başarı Testi her iki gruba ön test olarak uygulanmıştır. Aynı test deneysel 

sürecin sonunda da her iki gruba son test olarak uygulanmıştır. Aynı şekilde öğrencilere Keller 

(1987) tarafından ARCS Motivasyon Modeline dayanılarak öğretim materyallerinin öğrencilerin 

motivasyonları üzerindeki etkisini ölçmek için geliştirilen ve orijinal adı “Instructional Materials 

Motivation Survey” (IMMS) olan “Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği” her iki gruba ön test 

ve son test şeklinde uygulanmıştır. Öğrencilere ölçeğin yanı sıra araştırmanın problemine 

katkıda bulunacağı düşünülen değişkenlerle ilgili kapalı uçlu soruların bulunduğu Kişisel Bilgiler 

formu uygulanmıştır. 8 hafta süren deneysel işlem sonrasında deney grubundaki öğrencilerin 

cep telefonu destekli video kelime sunumlarına yönelik görüşlerini öğrenmek için araştırmacı 

tarafından geliştirilen Açık Uçlu Soru Formu uygulanmıştır.  Öğrencilerden Materyal Motivasyon 

Ölçeği ve Kelime Başarı Testinden elde edilen ön test ve son test sonuçları SPSS’ e girilmiş ve 

nicel verilerin analizi yapılmıştır. Deneysel işlem sonrası deney grubundaki öğrencilerden Açık 

Uçlu Soru Formu aracılığıyla elde edilen nitel verilerin içerik analizi yapılmıştır. 
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Aşağıda veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair süreç Şekil 3.1.’de yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Şekil 3.1. Veri toplama süreci 

Literatür taraması yapılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası kaynaklar 
incelenmiştir. 

Araştırmada hangi ölçme araçlarının 
kullanılacağına karar verilmiştir. 
 
Kullanılacak olan Öğretim Materyal 
Motivasyon Ölçeği için gerekli izin 
alınmıştır. 
 
Araştırmacı tarafından 9 sınıf 
İngilizce müfredatındaki 2 üniteyle 
ilgili bir İngilizce kelime başarı testi 
geliştirilmiş deney ve kontrol 
grubundaki öğrencilere ön test ve son 
test olarak uygulanmıştır. 

 

Diğer Veri Toplama Araçlarının 
Oluşturulması  
 
Kişisel bilgi formu,  Kapalı uçlu 
sorular formu,  Açık uçlu sorular 
formu araştırmacı tarafından 
hazırlanmıştır. 
  
Uzman kanısı alınmıştır. 
 
Dönütlere göz önünde 
bulundurularak gerekli düzeltmeler 
yapılmış, veri toplama aracına son 
şekli verilmiştir.  
 
 
 
 

İl milli eğitim müdürlüğünden gerekli 
izinler alınmıştır. 
 

Gerekli izin ve onay işlemleri 
gerçekleştikten sonra veri toplama 
aracı uygulanmıştır. 

 

Ölçek , akademik başarı testi ve 
kişisel bilgi formundan elde edilen 
nicel veriler SPSS’e girilmiştir.  
 
Kapalı uçlu soru formundan elde 
edilen verilerin frekans ve yüzde 
değerleri hesaplanmıştır. 
 
 Nitel verilerin içerik analizi Miles 
Huberman kodlayıcı güvenirliği 
kullanılarak yapılmıştır. 
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3.5. Veri Analizi 

Araştırma verilerinin analizi nitel ve nicel analiz olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. 

9. sınıf öğrencilerinin Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği, Kelime Testi, Kişisel Bilgiler 

Formu ve Kapalı Uçlu Sorular Formundan elde edilen veriler araştırmanın nicel verilerini 

oluşturmaktadır. 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime öğretiminde cep telefonu destekli video 

kelime sunumlarına yönelik görüşlerinin yer aldığı Açık Uçlu Sorular Formundan elde edilen 

veriler ise araştırmanın nitel verilerini oluşturmaktadır. Aşağıda nicel ve nitel veri analizi olmak 

üzere araştırmanın analizi iki başlık altında incelenmiştir. 

 

3.5.1. Nicel Veri Analizi 

3.5.1.1 Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğine ve İngilizce Kelime Testine Yönelik 

Nicel Veri Analizi 

Araştırmanın 1. , 2.  ve 3. alt problemlere ilişkin bulguları elde etmede kullanılacak 

testlerin seçimi için, deney ve kontrol gruplarına ait ön-test ve son-testten alınan puanlarına 

bakılmış ve puanların normal dağılım sergileyip sergilemediği incelenmiştir. Bu inceleme 

yapılırken kontrol grubunda 30 ve deney grubunda 30 öğrenci yer aldığı için Kolmogorov-

Smirnov testinden yararlanılmıştır. Gözlem sayısı 30’un üzerinde ise Kolmogorov-Smirnov 

testinden yararlanılır (Can, 2017). Bu testler aracılığı ile “puanların dağılımının normal 

dağılımdan manidar bir şekilde farklılık göstermediği” şeklinde kurulan yokluk hipotezi test 

edilmektedir. Test sonucunda hesaplanan p değerinin α=.05’den büyük çıkması, bu manidarlık 

düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı sapma göstermediği, normal dağılımla uygun 

olduğu şeklinde yorumlanır Büyüköztürk, 2017). Deney grubu ön-test puanlarına ait 

Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi sonuçları Tablo 3.6. ‘da aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 3.6. Deney Grubu Ön-Test Puanlarına Ait“Kolmogorov-Smirnov” Normal Dağılım Testi 
Sonuçları 
 
Test 

 
İstatistik 

 
Sd 

 
P 

İngilizce Kelime Başarı Testi  
.17 

 
30 

 
.16 

Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği   
.23 

 
30 

 
.00 

 

Deney grubuna ait ön-test puanlarının normalliğine ilişkin olarak Tablo 3.6. 

incelendiğinde, İngilizce başarı testinin p>0.05 olduğundan dağılımın normal olduğu ancak 

öğrencilerin Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden aldıkları puanın p<0.05 olduğundan 

veri setinin normallik dağılım testi basıklık ve çarpıklık değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Can (2017) verilerin normal dağılım gösterebilmeleri için çarpıklık (skewness) ve basıklık 

(Kurtosis) katsayılarının çarpıklık ve basıklık hatasına böldüğümüzde çıkan değerlerin -1.96 ile 
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+1.96 aralığında olması gerektiğini belirtmektedir. Deney grubunun materyal motivasyonu ön 

test puanlarına ait çarpıklık değeri -0.38; basıklık değeri ise 1.38‘dir. Bu sonuç, deney grubu 

motivasyon ölçeği ön-test puanlarının+1.96/-1.96 aralığında olduğunu ve normal dağılım 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Kontrol grubu ön-test puanlarına ait Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi sonuçları 

Tablo 3.7.’ de aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 3.7. Kontrol Grubu Ön-Test Puanlarına Ait“Kolmogorov-Smirnov” Normal Dağılım Testi 
Sonuçları 

 

Kontrol grubuna ait ön-test puanlarının normalliğine ilişkin olarak Tablo 3.7. 

incelendiğinde, İngilizce Kelime Testi ve Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden alınan 

puanlar için, p>0.05 olduğundan sonucun anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, kontrol 

grubunda İngilizce Başarı Testi ve Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden alınan ön-test 

puanlarının normal dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Deney grubu son-test puanlarına ait Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi sonuçları 

Tablo 3.8.’ de aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 3.8. Deney Grubu Son-Test Puanlarına Ait“Kolmogorov-Smirnov” Normal Dağılım Testi 
Sonuçları 
Test  

İstatistik 
 
sd 

 
P 

İngilizce Kelime Başarı Testi  
.11 

 
30 

 
.20 

Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği   
.13 

 
30 

 
.17 

 

Deney grubuna ait son-test puanlarının normalliğine ilişkin olarak Tablo 3.8. 

incelendiğinde, hem İngilizce Kelime Başarı testi hem de Öğretim Materyalleri Motivasyon ölçeği 

için p>0.05 olduğundan sonucun anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, deney grubu son-

test puanlarının normal dağılım sergilediği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Kontrol grubu son-test puanlarına ait Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi 

sonuçları Tablo 3.9.’ da aşağıda verilmiştir. 

Test  
İstatistik 

 
Sd 

 
P 

İngilizce Kelime Başarı Testi  
.15 

 
30 

 
.63 

Öğretim Materyalleri Motivasyon 
Ölçeği  

 
.18 

 
30 

 
.14 
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Tablo 3.9. Kontrol Grubu Son-Test Puanlarına Ait“Kolmogorov-Smirnov” Normal Dağılım Testi 
Sonuçları 
Test İstatistik sd P 
İngilizce Kelime Başarı Testi .15 30 .56 
Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği .12 30 .20 

 

Kontrol grubuna ait son-test puanlarının normalliğine ilişkin olarak Tablo 3.9. 

incelendiğinde, iki test içinde p>0.05 olduğundan sonucun anlamlı olmadığı görülmekte ve 

kontrol grubu son-test puanlarının normal dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Birinci alt problemden elde edilen verilerin analizi için, ön test ve son testler arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için ilişkili örneklemler için t-testi yapılmasına 

karar verilmiştir. Can’a (2017) göre bu testin güvenilir sonuç vermesi için aşağıda yer alan 

koşulları sağlaması gerekir: 

 

a. Bağımlı değişkene ait puanlar(ölçümler) en az aralık ölçeğindedir. 

b. İlişkili iki ölçüm setine ait fark puanları normal bir dağılım gösterir. (Verilerin normal 

dağılım özelliği taşıdığı Tablo 3.6. ve Tablo 3.8’ de sunulmuştur.) 

 

İkinci alt problemden elde edilen verilerin analizi için, ön test ve son testler arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için ilişkili örneklemler için t-testi yapılmasına 

karar verilmiştir.  

(Kontrol grubunun Kelime Testinden ve Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden 

aldıkları ön test ve son test puanlarından elde edilen verilerin normal dağılım özelliği taşıdığı 

Tablo 3.7. ve Tablo 3.9.’da sunulmuştur.) 

Birinci ve ikinci alt problemlerden elde edilen verilerin analizi, gerekli koşullar 

sağlandığı için ilişkili örneklemler için t-testi ile yapılmıştır. 

Üçüncü alt problemden elde edilen verilerin analizi sonucunda, kontrol ve deney 

gruplarının erişi puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla iki 

yönlü (faktörlü) varyans analizi yapılması kararlaştırılmıştır. Can’a (2017) göre iki yönlü 

varyans analizinin güvenilir sonuçlar verebilmesi için, aşağıdaki koşulların sağlanmış olması 

gerekir: 

 

1. Veriler, her bir alt grup içinde(deney ve kontrol gruplarının, ön test ve son 

testlerinde olmak üzere 4 ayrı grup için) normal dağılım özelliklerini taşımalıdır.  

Deney ve kontrol gruplarının her ikisinde de verilerin normal dağılım gösterdiği 

yukarıda verilmiştir. 

2. Birden fazla grupta aynı anda yapılan her bir ölçümde, grupların varyansı homojen 

olmalıdır. Bu homojenliğin kontrolü için, ‘‘grupların varyansları arasında anlamlı 
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fark yoktur’’ şeklindeki yokluk hipotezini sınayan Levene Testinin yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Aşağıda Levene testi sonuçları Tablo 3.10.’da verilmiştir. 

 
Tablo 3.10. Grupların Varyans Homojenliği Çıktısı 

 
Ölçüm 

 Levene's Test of Equality of  
Error Variancesa 
F df1 df2 P 

Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği 
 
İngilizce Kelime Başarı Testi 

Öntest .077 1 58 .78 
Sontest  .040 1 58 .84 
Öntest  .656 1 58 .42 
Sontest 

 .022 1 58 .88 

 

Levene testi sonucunda, Öğretim Materyalleri Motivasyon ölçeğinden alınan ön test ve 

son test puanları için deney ve kontrol grupların varyansları arası fark olmadığı yokluk hipotezi 

kabul edilerek,(F=.782;p<.05 ve F=.843;p<.05) varyansların eşitliği koşulu sağlanmıştır. Ayrıca 

Levene testi ile İngilizce Kelime Başarı testinden alınan ön test ve son test puanları için ve 

kontrol grupların varyansları arası fark olmadığı ve varyansların eşitliği koşulunun sağlandığı 

görülmüştür(F=.881;p<.05 ve F=.421;p<.05). 

Verilerin normal dağılımda olduğu tespit edildiğinden verilerin analizinde parametrik 

testler kullanılmıştır. Aşağıda kullanılan parametrik testler sırasıyla Tablo 3.11’da verilmiştir. 

 
Tablo 3.11. Ölçekten ve Kelime Testinden Elde Edilen Verilerin Analiz Testleri 
Ölçekten ve Başarı Testinden Elde Edilen Verilerin Analizi           Analiz Testleri 
Video sunumlu kelime öğretimi yapılan deney grubu 
öğrencilerinin,  İngilizce kelime öğrenme başarısı ve materyal 
motivasyon açısından ön test–son test puanları arasında 
anlamlı bir fark var mıdır? 

 İlişkili Örneklemler İçin t-testi 

Mevcut programın öngördüğü yöntemle kelime öğretimi 
yapılan kontrol grubu öğrencilerinin,  ön test–son test puanları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

İlişkili Örneklemler İçin t-testi 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce kelime 
öğrenme başarısı ve materyal motivasyon açısından erişi 
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

İki Yönlü Varyans Analizi 

Deney grubundaki öğrencilerin cep telefonu destekli video 
sunumlu kelime öğretimine yönelik görüşleri nelerdir? İçerik Analizi  
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3.5.2.Nitel Veri Analizi 

3.5.2.1.Açık Uçlu Soruların Analizi  

Açık uçlu soruların değerlendirilmesi için ise içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi 

verilerin sistematik bir şekilde incelenmesine yardımcı olan bilimsel bir yaklaşımdır. İçerik 

analizinde temel amaç toplanan verileri açıklamayı kolaylaştıracak kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmaktır. İçerik analizinde amaç elde edilen bilgileri düzenlenip, anlaşılır hale gelmesini 

sağlayacak temaları ortaya çıkarmaktır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013). Öğrencilerin cep 

telefonu destekli video sunumlu kelime öğretimine yönelik görüşlerine vermiş oldukları 

cevaplar iki farklı uzman tarafından bağımsız olarak temalarına ayırmış ve daha sonra bu 

temalar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın güvenirliğinin hesaplanması için Miles ve Huberman’ın 

önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. Açık uçlu sorular formunda bulunan 4 farklı soru iki 

ayrı uzman tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra, bu veriler Güvenirlik= Görüş 

Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı formülü kullanılarak her bir soru için güvenirlik 

hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’a göre güvenirliğin 0.80’in üzerinde çıkması, araştırma 

sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir (Akbaba Altun ve Ersoy, 2016).  

Açık uçlu sorular formu güvenirlik katsayı değerleri Tablo 3.12’de verilmiştir. 

 
Tablo 3.12. Açık Uçlu Sorular Formu Güvenirlik Katsayı Değerleri 

 

Tablo 3. 12. incelendiğinde açık uçlu sorular için yapılan hesaplama sonucunda birinci 

açık uçlu soru için güvenirlik 0.90, ikinci açık uçlu soru için güvenirlik 0.92, üçüncü açık uçlu 

soru için 0.88, dördüncü açık uçlu soru için güvenirlik 0.94 olarak tespit edilmiştir. 

 

3.6. Geçerlik Güvenirlik Çalışması 

Geçerlik, geliştirilen ölçme araçları yardımıyla ölçülmek istenilen özelliğin doğru ve diğer 

özelliklerle karıştırılmadan ölçülmesidir (Çalışkan ve Çınar,2012). Büyüköztürk ve diğerleri 

(2013) geçerliği hedeflenen ölçmenin gerçekleşebilme derecesi olduğunu belirtmektedirler. 

Araştırılmak istenen probleme uygun yöntem seçilir ve yine bu yönteme uygun veri toplama 

teknikleri ile gerekli veriler toplanır ve analiz edilirse araştırmanın problemi etkili bir şekilde 

çözülebilir. Bu araştırmada çalışmanın geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda 

verilmiştir: 

 

Soru 
Numarası 

Miles ve Huberman (Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı) Güvenirlik 
Katsayı Değeri 

        1. 0.90 
        2. 0.92 
       3. 0.88 
       4. 0.94 
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1. Çalışmada kullanılan araçların yapı geçerliği incelenmiştir. 

2. Nitel ve nicel veriler toplanmıştır. 

3. Kullanılan ölçek hariç diğer veri toplama araçları oluşturulurken uzman görüşlerine 

başvurulmuştur. 

 

Güvenirlik,  bir testin ya da herhangi bir ölçüm aracının duyarlı, birbiriyle tutarlı ve 

kararlı ölçme sonuçları verebilmesidir ve ölçümün kalitesinin göstergesidir(Çalışkan ve 

Çınar,2012). Bu araştırmada çalışmanın güvenirliği için yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir: 

 

1. Bu çalışmada araştırmanın güvenirliği için kullanılan ölçeğin Cronbach-Alpha iç 

tutarlılık katsayı değerine bakılmıştır. 

2. Deney ve kontrol gruplarının her ikisinde de uygulamayı araştırmacı 

gerçekleştirmiştir. 

3. Araştırmacı uygulama konusunda konu uzmanıdır.  

 

3.7. Deneysel İşlem Süreci 

Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen İngilizce Kelime testi ve Kutu ve Sözbilir 

(2011) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği 

(ÖMMÖ) deney ve kontrol gruplarına ön-test olarak uygulanmıştır. Ön-test uygulamasından 

sonra araştırmacı 9. Sınıftaki My Environment ve Movies ünitelerindeki kelimelerinden 

hangilerinin videolara çekileceğini belirlemiştir. Videolara çekilecek kelimelerin belirlenmesinin 

ardından bu kelimelerin cep telefonlarının video özelliğini kullanarak günlük hayattan videolara 

çekilmesinde ve bu videolara kelimelerin telaffuz ve örnek cümle içerisinde kullanılmalarının 

eklenmesinde hangi öğrencilerin görev alacağı kararlaştırılmıştır. Öğrencilere videoları 

çekmeleri için bir hafta süre verilmiş daha sonra çekilen videolar araştırmacı tarafından izlenmiş 

ve uygun olan videolara kelimelerin telaffuzlarının ve örnek cümle kullanımlarının 

eklenmesinde öğrenciler görevlendirilmiştir. Çekim esnasında iyi çekilemeyen görüntü sorunu 

olan ya da günlük hayattan alındığı için istenmeyen görüntülerin yer aldığı videoların tekrar 

çekilmesi istenmiştir. Cep telefonu destekli video sunumlarının hazırlanmasında görev dağılımı 

yapılırken deney grubundaki öğrencilerin 4 veya 5 kişilik gruplardan oluşması sağlanmış 

öğrencilerden bazıları video çekmede bazıları videolara telaffuz ve örnek cümle eklemekten 

bazıları ise hazırladıkları videoları sınıfta sunmaktan görevli olacak şekilde görev dağılımı 

yapılmıştır. Videolara ses ve bağlam içerisinde kullanıldıkları örnek cümleler yerleştirildikten 

sonra hazırlanan video kelime sunumlarının son şekli araştırmacı tarafından izlenmiştir. 

Hazırlanan video kelime sunumlarındaki kelimelerin doğru telaffuz edilip edilmediği örnek 

cümle kullanımlarının dilbilgisi açısından doğru olup olmadığı araştırmacı tarafından kontrol 
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edilmiş ve gerekli düzeltmeler öğrencilere bildirilmiş ve video sunumlarına son şekilleri 

verilmiştir. Böylece videolardaki telaffuzun doğru ve anlaşılır olması sağlanmış ve bağlamlar 

içerisindeki kelimelerin doğru kullanılması sağlanmıştır.  Daha sonra her hafta 6 veya 7 

kelimenin yer aldığı cep telefonu destekli video kelime sunumları görevli öğrenciler tarafından 

sınıftaki etkileşimli tahtalar kullanılarak deney grubunda yer alan öğrencilere sunulmuş ve 

deney grubundaki öğrencilerin kelimenin hem telaffuzunu duymaları hem bağlam içerisinde 

nasıl kullanıldığını görmeleri sağlanmıştır. Deney grubunda kelime öğretimi kendileri tarafında 

hazırlanan ve sunulan video kelime sunumları aracılığıyla kontrol grubunda ise kelime öğretimi 

ders kitapındaki metinler ve görseller aracılığı ile yapılmıştır.  

 

Araştırmanın deneysel süreci şekil 3.2.’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.2. Deneysel Süreç 

 

Araştırmanın deneysel süreci 8 hafta sürmüştür. Deneysel süreçte ilk 4 hafta 9. sınıf ders 

programındaki 2. ünite olan My Environment ünitesinde yer alan kelimelerin son 4 hafta ise 3. 

Ünitesi olan Movies ünitesinde bulunan kelimelerin cep telefonu destekli video kelime 

sunumları aracılığı ile öğrenimi gerçekleştirilmiştir. 8 hafta boyunca, deney ve kontrol grubunda 

50 kelime öğretimi yapılmıştır. İki ünitede yer alan 50 kelime tablo 3.13.’te verilmiştir. 
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Tablo 3.13. Deneysel Süreçte Öğretimi Yapılan Kelimeler 
1.Hafta 
23-27 Ekim 

environment, house, living room, kitchen, bathroom, bedroom) 
kelimelerinin video sunumlarının yapılması. 

2. Hafta 
30Ekim- 3Kasım 

 (Swimming pool, garden, neighbor,    mall,   basketball court,   tennis 
court) kelimelerinin video sunumlarının yapılması. 

3. Hafta 
6-10 Kasım 

(Butcher, baker, florist, pharmacy, greengrocer, shoe shop) kelimelerinin 
video sunumlarının yapılması. 

4. Hafta 
13-17 Kasım 

(Clothes shop, shop assistant, customer, pay in cash, prefer, cheap, 
expensive) kelimelerinin video sunumlarının yapılması. 

5. Hafta 
20-24Kasım 

( comedy programme, soap opera, documentary, news, weather forecast, 
romance, Signs in Movies) kelimelerinin video sunumlarının yapılması 

 
6. Hafta 
27 Kasım- 1 Aralık 

(Horror, Entertaining, boring, exciting, enjoy, hate) kelimelerinin video 
sunumlarının yapılması. 

7. Hafta 
4-8 Aralık 

(Accept, refuse, invite, invitation, What a great idea, Are you in the mood 
for a movie?) kelimelerinin video sunumlarının yapılması. 

8. Hafta 
11-15 Aralık 

(Headache, I’m busy, comment, Teenager, Adult, Free time) kelimelerinin 
video sunumlarının yapılması. 

18-22 Aralık Akademik Başarı testinin ve Materyal Motivasyon Ölçeğinin son testleri 
uygulanması  

18-22 Aralık Deneysel İşlem sürecinde kullanılacak olan video sunumlarına yönelik 
görüşleri alınması  

 

Araştırmacı her iki grupta da her hafta aynı kelimelerin öğretimini yaparak dersi 

sürdürmüştür. Deney grubuna yeni kelimelerin öğretimi cep telefonu destekli video kelime 

sunumları aracılığı ile kontrol grubuna ise kitaptaki metinler ve görseller yardımıyla 8 haftalık 

bir sürede sunulmuştur.  8 haftalık süreç tamamlandıktan sonra araştırmacı her iki gruba da 

son-test uygulamıştır.  

 

Aşağıda deneysel sürece ilişkin uygulamalar fotoğraf 3.1.  ve fotoğraf 3.2’de verilmiştir. 
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Fotoğraf 3.1. Deney Grubu Ders İşlenişi 

 

 
Fotoğraf 3.2. Deney Grubu Ders İşlenişi 
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4. BULGULAR 

Tezin bu bölümünde araştırma bulgularına yer verilmiştir. 

 

4.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “Video sunumlu kelime öğretimi yapılan deney grubu 

öğrencilerinin, materyal motivasyonu ve İngilizce kelime öğrenme başarısı açısından ön test – 

son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklindedir. 

Deney Grubu Öğrencilerinin Materyal Motivasyon Açısından Ön Test-Son Test Puanlarına Ait 

Tablo 4.1’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Deney Grubunun Motivasyon Ölçeğinden Alınan Ön Test ve Son Test Puanları  

 

Analiz sonuçlarına göre, deney grubunda bulunan 30 öğrencinin öğretim materyalleri 

motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların ön test ortalaması 88,63 ve son test ortalaması 91,10’ 

dur. Deney grubu öğrencilerinin“Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği” nden aldıkları ön test 

ve son test puanları arasında, son test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir [t(29)=-,665, p>.05]. 

Deney grubunda İngilizce kelime başarı testinden alınan ön test ve son test puanlarına 

ait Tablo 4.2.’de aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Deney Grubunda İngilizce Kelime Başarı Testinden Alınan Ön Test ve Son Test 
Puanları 

 

Analiz sonuçlarına göre, deney grubunda bulunan 30 öğrencinin İngilizce kelime başarı 

testinden aldıkları puanların ön test ortalaması 52,92 ve son test ortalaması 61,83’tür. Deney 

grubu öğrencilerinin“İngilizce kelime Başarı Testi” nden aldıkları ön test ve son test puanları 

arasında, son test puanları lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [t(29)=-4,19, p<.05]. 

Ölçüm  N  X̅      S.Sapma sd  T P 

Ön  30 88,63 2,81  
29 

 
-.665 

 
.511 Son  30 91,10 2,59 

Ölçüm  N  X̅      S.Sapma Sd T P 

Ön  30 52,92 25,85 
29 -4,19 ,000* 

Son  30 61,83 21,11 
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4.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Mevcut programın öngördüğü yöntemle kelime öğretimi 

yapılan kontrol grubu öğrencilerinin materyal motivasyonu ve İngilizce kelime öğrenme başarısı 

açısından Ön Test – Son Test Puanları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?” şeklindedir. 

Kontrol grubunun Öğretim Materyalleri Motivasyon ölçeğinden aldıkları ön test ve son 

test puanlarına ilişkin Tablo 4.3.’te verilmiştir.  

 

Tablo 4.3. Kontrol Grubunda Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden Alınan Ön Test ve 
Son Test Puanları 

 

Analiz sonuçlarına göre, kontrol grubunda bulunan 30 öğrencinin öğretim materyalleri 

motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların ön test ortalaması 83,03 ve son test ortalaması 

81,77’dir. Kontrol grubu öğrencilerinin“Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği” nden aldıkları 

ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir [t(29)=.349, p 

>.05]. 

Kontrol Grubunun İngilizce kelime başarı testinden aldıkları ön test ve son test 

puanlarına ilişkin Tablo 4.4.’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.4. Kontrol Grubunun İngilizce Kelime Başarı Testinden Alınan Ön Test ve Son Test 
Puanları 

 

Analiz sonuçlarına göre, kontrol grubunda bulunan 30 öğrencinin İngilizce kelime başarı 

testinden aldıkları puanların ön test ortalaması 51,83 ve son test ortalaması 54,42’dir. Kontrol 

grubu öğrencilerinin“İngilizce Kelime Başarı Testi”nden aldıkları ön test ve son test puanları 

arasında, anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir [t(29)=-2,481, p>.05]. 

 

4.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi ‘‘Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce 

kelime öğrenme başarısı ve materyal motivasyon açısından erişi puanları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? ’’şeklindedir. 

Ölçüm  N  X̅      S.Sapma Sd  
T 

 
P 

Ön  30 83,03 13,77  
29  

 
.349 

 
.729 Son  30 81,77 14,90 

Ölçüm  N      X̅ S.Sapma Sd T P 

Ön  30 51,83 24,37 
29 -2,481 0,19 

Son  30 54,42 23,21 
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Üçüncü alt problemden elde edilen verilerin analizi aşağıda Tablo 4.5.’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Materyal Motivasyon Ölçeği İçin Betimleyici İstatistikler 
 Ön Test Son Test 

Gruplar N     X̅ SD N    X̅  SD 
Kontrol 30 83.03 13,77 30 81,77 14,90 
Deney 30 88,63 15,44 30 91,10 14,19 
 

Grup-içi etkiler testi Tablo 4.6.’ da verilmiştir . 

 

Tablo 4.6. Grup-İçi Etkiler Testi 
 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda ön-test ve son-test deney ve kontrol gruplarının kestirilen ortalamaları 

Şekil.4.1’ de verilmiştir. 

 

Değişkenlik Kaynağı Tip III 
Kareler 
toplamı 

df Kareler 
Ortalaması 

F P 

Ölçüm 10,800 1 10,800   0,54 .818 
ölçüm * GRUP 104,5 1 104,5 .518 .475 
Hata(ölçüm) 11,704 58 201,8   
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Şekil 4.1. Ön test son test deney ve kontrol gruplarının kestirilen ortalamaları 
 

Karışık ölçümler için iki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, Öğretim Materyalleri 

Motivasyon ölçeğinden alınan erişi puanları açısından deney grubu ve kontrol grubu arasında 

anlamlı bir fark yoktur(F=.518, p>.05). Diğer bir deyişle, İngilizce dersinde cep telefonu destekli 

kelime sunumlarının kullanımı, ders programında belirtildiği şekilde video sunumları desteksiz 

öğretimle karşılaştırıldığında öğrencilerin materyal motivasyonları ve derse yönelik 

motivasyonları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.Kontrol grubunda 

Öğretim Materyalleri Motivasyon ölçeğinden alınan ön test puanı 83,03, son test puanı 81,77’dir. 

Deney grubunda ise ÖMMÖ’den alınan ön test puanı 88,68, son test puanı 91,10 dur. 

 

Aşağıda Tablo 4.7.’de İngilizce kelime başarı testi için betimleyici istatistikler verilmiştir. 

 

Tablo 4.7. İngilizce Başarı Testi İçin Betimleyici İstatistikler 

 Ön Test Son Test 
Gruplar N     X̅ SD N    X̅ SD 
Kontrol 30 51.83 24,37   30 54,42 23,21 
Deney 30 52.92 25,61   30 61,83 21,11 
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Aşağıda Tablo 4.8’ de grup-içi etkiler testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 4.8. Grup-içi etkiler testi 

Değişkenlik Kaynağı 
TipIII 
Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ortalaması F P 

Ölçüm 991,0 1 991,8 30,26 .00 
ölçüm * GRUP 300.8 1 300.8 9.17 .00 
Hata (ölçüm) 1901 58 32.777   
 

Aşağıda ön-test son-test deney ve kontrol gruplarının kestirilen ortalamalarıŞekil 4.2. ‘de 

verilmiştir. 

 

 
 

 

Karışık ölçümler için iki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, İngilizce kelime başarı 

testinden alınan erişi puanları açısından deney grubu ve kontrol grubu arasında, deney grubu 

lehine anlamlı bir fark vardır(F=9.17, p<.05). Diğer bir deyişle, İngilizce dersinde cep telefonu 

destekli video sunumlarının kullanımı, video sunumları kullanılmadan programda belirtildiği 

şekilde yapılan öğretimle karşılaştırıldığında öğrencilerin İngilizce kelime öğrenme başarısı 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda İngilizce kelime 

başarı testinden alınan ön test puanı 51,83 son test puanı 52,42 iken deney grubunda ise 

İngilizce kelime başarı testinden alınan ön test puanı 52,92 son test puanı 61,83’ tür. 

 

 

Şekil 4.2. Ön-test son-test deney ve kontrol gruplarının kestirilen ortalamaları 
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4.4. Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Deney grubundaki 30 öğrenciye uygulanan Kişisel Bilgi Formunda 4 adet kapalı uçlu 

soru bulunmaktadır.  
Deney grubunda bulunan öğrencilerin kişisel bilgi formuna verdikleri cevaplardan elde 

edilen verilerin frekans ve yüzdeleri Tablo 4.9’da verilmiştir. 
 

Tablo 4.9. Deney Grubunun Kişisel Bilgi Formundan Elde Edilen Verilerin Frekans ve Yüzde 
Değerleri(N=30) 
Değişkenler f % 

Kelime öğretiminde video materyal kullanımı İngilizce 
öğretimini kalıcı hale getirir mi? 
-Evet 
-Hayır   

 
 
27 
3 

 
 
90,0 
10,0 

Toplam 30 100 

İngilizce kelime öğretiminde video materyalinin kullanımı 
derse yönelik motivasyonunuzu arttırır mı? 
-Evet 
-Kısmen 
-Hayır 

 
 
18 
10 
   2 

 
 
60,0 
 33,3 
   6,7 

Toplam 30 100   

İngilizce kelime öğretiminde video materyal kullanımı dersi 
ilgi çekici hale getirir mi? 
-Evet 
-Hayır   

 
 
23 
7 

 
 
76,7 
23,3 

Toplam 30 100 

İngilizce kelime öğretiminde video materyali ne sıklıkla 
kullanılmalıdır 
-Bazen 
-Genellikle 
-Sıklıkla 
 

 
18 
 8 
 4 
 

 
60,0 
26,7 
13,3 
 

Toplam 30 100 
 

Tablo 4.9. incelendiğinde 9. Sınıfta deney grubunda bulunan 30 öğrencinin 27 (%90,0) 

öğrenci kelime öğretiminde video materyal kullanımı İngilizce öğretimini kalıcı hale getirdiğini 

düşünürken, 3 (%10,0) öğrenci ise kelime öğretimini kalıcı hale getirdiğini düşünmemektedir. 

18 (%60,0)öğrenci İngilizce kelime öğretiminde video materyalinin kullanılmasının derse 

yönelik motivasyonlarını arttırdığını düşünürken, 10 (%33,3) öğrenci ise derse yönelik 

motivasyonlarını kısmen arttırdığını ve 2 (%6,7) öğrenci video materyal kullanımının derse 

yönelik motivasyonlarını arttırmadığını düşünmektedir. 23 (%76,7) öğrenci İngilizce kelime 

öğretiminde video materyal kullanımının dersi ilgi çekici hale getirdiğini düşünürken; 7 (%23,3) 
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öğrenci video materyal kullanımının dersi ilgi çekici hale getirmediğini düşünmektedir. 18 

(%60,0) öğrenci İngilizce kelime öğretiminde video materyalinin bazen, 8 (%26,7) öğrenci 

genellikle, 4 (%13,3) öğrenci sıklıkla kullanılması gerektiğini düşünmektedir. 

Deney grubunda yer alan 9. sınıftaki 30 öğrencinin cep telefonu destekli video sunumlu 

kelime öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 4 açık uçlu soru sorulmuştur. Deney 

grubundaki öğrencilerin vermiş oldukları cevapları iki uzman bağımsız olarak temalarına 

ayırmış ve daha sonra bu temalar karşılaştırılmıştır. 

 

4.4.1. Birinci Açık Uçlu Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilere sorulan birinci açık uçlu soru olan “İngilizce dersinde kelime öğrenirken 

kullanılan video destekli kelime sunumları kelime öğreniminizi kolaylaştırdı mı? Nedenleriyle 

açıklayınız.” sorusuna 30 öğrenci cevap vermiştir. Tablo 4.10’da deney grubundaki öğrencilerin 

video sunumlu kelime öğreniminin kelime öğrenmeyi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına ilişkin 

cevapları verilmiştir. 

 

Tablo 4.10. Deney Grubundaki Öğrencilerin Video Sunumlarının Kelime Öğrenimini 
Kolaylaştırmasına Yönelik Bulgular  

Kolaylaştırdı 28 93.3 
Kolaylaştırmadı 2 6.7 

Toplam 30 100 
 

Tablo 4.10 incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin % 93.3’ü (n=28) cep telefonu 

destekli video kelime sunumlarının kelime öğrenme sürecinde kullanılmasının kelime 

öğrenimini kolaylaştırdı cevabını verirken %6.7’si (n=2) video sunumlarının kelime öğrenimini 

kolaylaştırmadığı cevabını verdiği tespit edilmiştir. 

Deney grubundaki öğrencilerin birinci açık uçlu soruya verdikleri cevaplar tema ve alt 

temalara ayrılarak tablo 4.11 oluşturulmuştur. 
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Tablo 4.11. Açık Uçlu Sorular Formunda Birinci Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen 
Bulgular 

Tema                     Alt Tema F % 
K

el
im

e 
öğ

re
ni

m
in

i 
K

ol
ay

la
şt

ır
m

a 
Kelimelerin görsel ve işitsel olması kelimeleri daha iyi 
anlamamı sağladı 

18 58,0 

Videolarda kelime telaffuzlarının olması okunuşlarını da 
öğrenmeme yardımcı oldu 

7 22,5 

Kelime öğrenmede kalıcılığı sağladı 6 19,3 
Kelimelerin bağlam içerisinde verilmesi kelimeleri 
nerede kullanacağımı öğretti 

5 16,1 

Yeni kelimelerin daha çabuk öğrenmeme yardımcı oldu 3 9,6 
Toplam 39 100 

 

Tablo 4.11. incelendiğinde cep telefonu destekli video kelime sunumlarının, kelime 

öğrenimine olumlu etkilerinin Kelime Öğrenimini Kolaylaştırma alt teması kapsamında 

Kelimelerin görsel ve işitsel olması kelimeleri daha iyi anlamamı sağladı (18, %58,0),Videolarda 

kelime telaffuzlarının olması okunuşlarını da öğrenmeme yardımcı oldu (7,%22,5), Kelime 

Öğrenmede kalıcılığı sağladı (6,%19,3), Kelimelerin bağlam içerisinde verilmesi kelimeleri 

nerede kullanacağımı öğretti (5,%16,1) ve Yeni kelimeleri daha etkili öğrenmeme yardımcı oldu  

(3,%9,6) özelliklerinin İngilizce kelime öğrenimini olumlu etkilediği görülmektedir. 

Aşağıda öğrencilerin İngilizce kelime öğrenme sürecinde video sunumlarının 

kullanılmasının kelime öğrenimini kolaylaştırmaya yönelik görüşlerinden bazılarına yer 

verilmiştir. 

Öğrenci-1: “Video sunumları kelime öğrenmemi kolaylaştırdı çünkü aklıma girmeyen 

kelimeleri videodaki görseller daha kolay ve kalıcı öğreniyorum. Video sunumları sayesinde 

kelimenin telaffuzunu ve nasıl kullanılacağını öğrendim.” 

Öğrenci-5: “Video sunumlarındaki görseller kelimelerin tam olarak ne anlama geldiğini 

anlamamı sağladı ve videolardaki görüntüler kelimelerin aklımda kalıcı olmasına yardımcı oldu. 

 

4.4.2. İkinci Açık Uçlu Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilere sorulan “ İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli 

kelime sunumları derse karşı motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Nedenleriyle açıklayınız.” 

Sorusuna verilen cevaplar temalar ve alt temalara ayrılarak tablo 4.12 oluşturulmuştur. 
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Tablo 4.12. Açık Uçlu Soru Formunda İkinci Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen Bulgular 
Tema               Alt Tema f % 

D
er

se
 Y

ön
el

ik
 

M
ot

iv
as

yo
n 

Videolar dersi ilgi çekici ve eğlenceli hale getirdi          17        54,8 
Video sunumları dersi anlamamı sağladı  6 19,3 
Kelime öğrenmeyi sevmemi sağladı 5 16,1 
Dersteki başarımı arttırdı 3   9,6 
Toplam 31 100 

 

Tablo 4.12. incelendiğinde cep telefonu destekli video kelime sunumlarının Derse 

Yönelik Motivasyonu teması kapsamında Videolar dersi ilgi çekici ve eğlenceli hale getirdi 

(17,%54,8), Video sunumları dersi anlamamı sağladı (6,%19,3), Kelime öğrenmeyi sevmemi 

sağladı (5,%16,1), Dersteki başarımı arttırdı (3, %9,6) özelliklerinin video materyalinin derse 

yönelik motivasyonu arttırarak kelime öğrenimini olumlu etkilediği görülmektedir. 

Aşağıda öğrencilerin İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu destekli video 

kelime sunumlarının derse yönelik motivasyonlarını nasıl etkilediğine yönelik görüşlerine yer 

verilmiştir. 

Öğrenci-15: “Video sunumlarının içerisindeki görsellerin yanı sıra kelimelerin 

telaffuzlarının ve örnek cümlelerinin bulunması dikkatimi çekti ve kelimeleri anlamamı sağladı.” 

Öğrenci-18: “Video sunumları motivasyonumu olumlu etkiledi çünkü video sunumlarıyla 

ders daha eğlenceli geçti. Kelimeleri videolarla öğrenmek dersi anlamamı, kelimeleri öğrenmemi ve 

başarı hissimi arttırdı.” 

Öğrenci-23: “Kelime öğrenme sürecinde kullanılan video sunumları dikkatimi ve ilgimi 

çekerek kendimi daha rahat hissetmemi sağladı. Video sunumları aynı zamanda dersi daha iyi 

anlamama ve İngilizceyi sevmeme yardımcı oldu.” 

 

4.4.3. Üçüncü Açık Uçlu Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilere sorulan“Sizce İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli 

kelime sunumları derste materyal kullanımına karşı görüşlerinizi nasıl etkiledi?” sorusuna 

verilen cevaplar tema ve alt temalara ayrılarak tablo 4.13 oluşturulmuştur. 
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Tablo 4.13. Açık Uçlu Sorular Formundaki Üçüncü Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen 
Bulgular 

Tema                        Alt Tema f % 
K

ul
la

nı
la

n 
M

at
er

ya
lin

 
Ö

ze
lli

kl
er

i 
Video sunumları kelime öğreniminde ilgi ve merakımı 
arttırdı 

9 45,0 

Video sunumları kelime öğrenmeyi ilgi çekici ve dikkat 
çekici hale getirdi 

6 30,0 

Video sunumları kelime öğrenmeyi sevdirdi 3 15,0 
Video sunumları kelimelerin daha etkili ve kalıcı 
olmasını sağladı 

2 10,0 

Toplam 20 100 

 

Tablo 4.13. incelendiğinde cep telefonu destekli video kelime sunumlarının Kullanılan 

Materyalin Özellikleri teması kapsamında Video sunumları kelime öğreniminde ilgi ve merakımı 

arttırdı (9,%45,0), Video sunumları kelime öğrenmeyi eğlenceli ve dikkat çekici hale getirdi 

(6,%30,0), Video sunumları kelime öğrenmeyi sevdirdi (3,%15,0), Video sunumları kelimelerin 

daha etkili ve kalıcı olmasını sağladı (2,%10,0) özelliklerinin hedef dildeki yeni kelimelerin 

öğrenilmesini olumlu etkilediği görülmektedir. 

Aşağıda kelime öğrenme sürecinde kullanılan video sunumlarının öğrencilerin derste 

materyal kullanımına yönelik görüşlerine yer verilmiştir. 

Öğrenci-16: “Video sunumları çok dikkat çekici ve eğlenceliydi video sunumları yardımıyla 

kelime öğrenmenin zor olmadığını gördüm ve kelimeleri daha kolay öğrendim.” 

Öğrenci-13: “Video kelime sunumlarıyla ders daha eğlenceli geçiyor çünkü videodaki 

görseller ilgimizi ve merakımızı arttırıyor. Kullanılan materyaller kelimeleri daha iyi ve kolay 

anlamamızı sağlıyor.” 

 

4.4.4. Dördüncü Açık Uçlu Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilere sorulan “İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli 
kelime sunumlarına ilişkin farklı önerileriniz varsa yazınız.” Sorusuna verilen cevaplar tema ve 
alt temalara ayrılarak Tablo 4.14 oluşturulmuştur. 
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Tablo 4.14. Açık Uçlu Sorular Formundaki Dördüncü Soruya Verilen Cevaplardan Elde Edilen 
Bulgular 

Tema                      Alt Tema f % 
Ö

ğr
en

ci
 G

ör
üş

le
ri

ni
 D

ik
ka

te
 

Al
m

a 
Derste kullanılan video sunumlarının kelime 
öğreniminde yeterli olduğunu düşünüyorum 

18 60,0 

Video sunumlarında İngilizce film ve çizgi filmlerden 
kesitler yer almalı 

7 23,3 

Video sunumlarında daha çok dikkat çeken görseller 
kullanılmalı 

2 6,6 

Video sunumlarında geçen konuşmaların hepsi İngilizce 
olmalı 

2 6,6 

Video sunumlarında yer alan diğer nesnelerin de isimleri 
videolarda yer almalı 

1 3,3 

Toplam 30 100 

 

Tablo 4.14. incelendiğinde cep telefonu destekli video kelime sunumlarının Öğrenci 

Görüşlerini Dikkate Alma teması kapsamında Derste kullanılan video sunumlarının kelime 

öğrenimi açısından yeterli olduğunu düşünüyorum (18,%60,0), Video sunumlarında İngilizce 

filmlerden, çizgi filmlerden kesitler yer almalı (7,%23,3), Video sunumlarında daha çok dikkat 

çeken görseller kullanılmalı (2,%6,6), Video sunumlarında geçen konuşmaların hepsi İngilizce 

olmalı (2,%6,6), Video sunumlarında yer alan diğer nesnelerinde isimleri videolarda yer almalı 

(1,%3,3) görüşlerinin İngilizce kelime öğrenimine olumlu etkileri olacağı görülmektedir.  

Aşağıda öğrencilerin İngilizce kelime öğrenme sürecinde video sunumları kullanımına 

yönelik farklı görüşlerine yer verilmiştir. 

Öğrenci-6: “Video kelime sunumlarında İngilizce filmlerden kesitlerin bulunması 

kelimelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak kelimelerin telaffuzlarının doğru öğrenilmesine 

yardımcı olabilir.” 

Öğrenci- 21: “Video sunumlarında çizgi filmlerden komik öğelerin bulunması videoların 

daha dikkat çekici olmasını sağlayabilir. Video sunumlarında geçen konuşmaların hepsinin 

İngilizce olması dinleme ve konuşmayı geliştirir.” 
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5. TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda her bir alt probleme ait 

bulgular dikkate alınarak tartışma ve yorum verilmiştir. 

 

5.1.1. Birinci Alt Probleme Ait Tartışma 

Birinci alt problemden elde edilen bulgulara göre deney grubunun cep telefonu destekli 

video kelime sunumları ile ders işlenişinden önce, öğrencilerin başarı testinden aldıkları puanlar 

ile ders işlendikten sonra testten aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak son test 

puanlarının ortalaması lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum, cep telefonu 

destekli video kelime sunumları kullanıldıktan sonra öğrencilerin son testten aldıkları puanların 

ortalamalarında artış olduğu ve bu öğretim yöntemi ile gerçekleştirilen kelime öğretiminin 

öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı ve öğrenmenin gerçekleştiği şeklinde 

yorumlanabilir. Turgut (2011) İngiliz Dili Eğitimi Hazırlık programına devam eden 30 öğrenciyi 

kapsayan kontrol ve deney gruplarının oluşturduğu çalışmasında kontrol grubunun klasik 

yöntemlerle kelime öğretimi gerçekleştirirken deney grubuna yeni kelimeler kısa SMS’lerle 

gönderildi.  Yapılan veri analizi sonucunda deney grubunda kelime öğrenme başarısında anlamlı 

bir fark olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmanın bulgularından biri deney grubunun ön test ve son 

test İngilizce kelime öğrenme başarı puanları arasında anlamlı bir fark olmasıdır. Elde edilen bu 

bulgu, bu araştırmanın sonucu ile paralellik göstermektedir. Motallebzadeh, Beh-Afarin ve Daliry 

Rad (2011)  kelimelerin tanımlarının ve örnek cümle içerisinde kullanımlarının deney grubuna 

SMS aracılığıyla kontrol grubuna ise kağıt üzerinde verildiği çalışmanın sonuçlarına göre deney 

grubunun son test puanlarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu bulgusu bu araştırmanın 

bulgusunu desteklemektedir. Ayrıca Başoğlu ve Akdemir’in (2010) yaptıkları çalışmada cep 

telefonu yardımıyla yapılan kelime öğretiminin daha etkili olduğu bulgusu da bu araştırmanın 

sonucu ile örtüşmektedir. 

Deney grubunda ön-test ve son-test arasında İngilizce kelime öğreniminde anlamlı bir 

farklılığın olması öğrencilerin kendi hazırladıkları materyaller yardımıyla öğrenilecek yeni 

kelimelerle bir yaşantı geçirmeleri sonucu kelimelerin, öğrencilerin zihinlerinde farkında 

olmadan kalıcı öğrenmeye yol açması olarak düşünülebilir. Yine öğrenenler tarafından cep 

telefonu kullanılarak hazırlanan videoların hem görsel hem de işitsel olması sonucu aynı anda 

birçok duyu organına hitap etmesi de kelimelerin daha iyi öğrenilmesine katlı sağladığı ve bu 

şekilde kelimelerin daha etkili öğrenildiği düşünülebilir. Thornton ve Houser (2005) ve Lu 

(2008) çalışmalarının sonucu da cep telefonu yardımıyla yapılan İngilizce kelime öğretiminin 

kelimelerin öğrenilmesinde önemli bir yere sahip olduğu ve öğrenenlerin bu şekilde kelimeleri 

daha iyi öğrendikleri bulguları da bu araştırmanın bulguları ile paralellik göstermektedir. Ayrıca 

Nikolova (2002) kelime öğrenimi için ek açıklamaların sesin ve resmin bulunduğu metinlerin 
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sadece ses ve metnin bulunduğu metinlerden daha yararlı olduğu bulgusu da bu araştırmada 

kullanılan videoların ses görüntü ve en önemlisi telaffuz ve örnek cümleler içermesinin 

kelimelerin daha iyi ve kalıcı öğrenilmesi sonucu ile örtüşmektedir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç da deney grubundaki öğrencilerin Öğretim 

Materyalleri Motivasyon Ölçeğinden uygulama öncesinde ve sonrasında anlamlı bir farklığın 

olmamasıdır. Öğrencilerin uygulama sonrasında aldıkları motivasyon puanı uygulama 

öncesinden daha yüksek olsa da bu farkın anlamlı olmamasında öğrencilerin video çekimlerine 

ve hazırlanmasına epeyce zaman ve emek harcaması ve her öğrencinin bu emek ve zamanı 

harcamak istememesi olarak düşünülebilir. Hilao ve Wichadee (2017) kız ve erkek öğrenciler 

arasında cep telefonunu dil öğrenme aracı olarak görüp görmediklerine, İngilizce öğrenmek için 

cep telefonu kullanmalarına ve telefon yardımı ile dil öğrenme performanslarında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığına yönelik bir araştırma yapmışlar. Bu araştırma sonucunda kız ve erkek 

öğrenciler arasında cep telefonu kullanmalarında, dil öğrenmede cep telefonu kullanmaya 

yönelik tutumlarında bir farklılığın olmadığı bulgusu bu araştırmanın bulgusu ile örtüşmektedir.  

Jaradat (2014) Üniversite öğrencilerinin cep telefonlarını kullanarak Fransızca öğrenmeye 

yönelik algı ve tutumlarını belirlemek için yaptığı araştırmada öğrencilerin telefonu daha çok 

eğitim dışı amaçlar için kullandıkları bulgusu da bu araştırmanın bulgusunu desteklemektedir. 

Ancak yine de materyal motivasyon son test puanının ön test puanından yüksek olması, 

öğrencilerin cep telefonu destekli video kelime sunumları yöntemiyle kelime öğretimini 

geleneksel yöntemle kelime öğretme yönteminden daha dikkat çekici ve etkili bulmalarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

5.1.2. İkinci Alt Probleme Ait  Tartışma 
İkinci alt problemden elde edilen bulgulara göre kontrol grubunun geleneksel yöntem 

kullanılarak ders işlenişinden önce, öğrencilerin İngilizce kelime başarı testinden aldıkları 

puanlar ile ders işlendikten sonra testten aldıkları puanlar arasında istatistiksel anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir. Turgut (2011) ve Tavacı Gelir (2015) çalışmaları sonucunda 

elde ettikleri geleneksel yöntemle İngilizce kelime öğretiminin İngilizce kelime öğrenmede etkili 

olmadığı bulgusu bu araştırmanın sonucu ile paralellik göstermekte ve bu yöntemin kelime 

öğrenme başarısını arttırmadığını göstermektedir.   Kontrol grubundaki öğrencilerin son testten 

aldıkları puanların ön test puanlarından daha yüksek olması ise öğrencilerin metinler ve 

kitaptaki görseller yardımıyla kelime öğrenmeye alışık olması ve İngilizce kelime öğrenmede 

çoğunlukla bu yöntemi kullanmaları ile açıklanabilir.    

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, kontrol grubundaki öğrencilerin Öğretim 

Materyalleri Motivasyon ölçeğinden uygulama öncesinde ve sonrasında aldıkları puanlar 

arasında anlamlı bir farkın olmaması ve öğrencilerin Öğretim Materyalleri Motivasyon 
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Ölçeğinden aldıkları son test puanlarına göre motivasyonlarında düşüş olmasıdır. Bu sonuç 

mevcut programın öngördüğü yöntem kullanılarak gerçekleştirilen kelime öğretiminin, 

öğrencilerin materyal ve derse yönelik motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olamadığı ve öğrencilerin bu yöntemi dikkat çekici ve eğlenceli bulmamaları şeklinde 

yorumlanabilir. Bu sonucun ortaya çıkmasında öğrencilerin İngilizce kelime öğretiminde 

alışılagelen bir yöntemin kullanılmasının onların derse ve kullanılan yönteme yönelik duyuşsal 

özelliklerinde ve derse yönelik tutumlarında bir değişiklik meydana getirmediği ve hatta 

motivasyonlarında düşüşe neden olması şeklinde açıklanabilir.  Lu (2008), çalışmasında 

İngilizce kelimeleri deney grubuna cep telefonları yardımıyla; kontrol grubuna İngilizce 

kelimeleri yazılı metinlerle sunduğu çalışmasında nitel verilerle elde ettiği sonuçlara göre deney 

grubundaki öğrencilerin cep telefonu aracılığıyla kelime öğrenmeye yönelik olumlu tutumlara 

sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre alışılagelen bir yöntemle 

yapılan kelime öğretiminin anlamlı farklılık yaratmaması bu araştırmanın sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. Bu durum yabancı dilde kelime öğretimi yaparken alışagelen yöntemlerin dışına 

çıkılması gerektiği ve seçilen yöntemin öğrenenlerin ilgi ve motivasyonlarını arttırıcı nitelikte 

olması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. 

5.1.3. Üçüncü Alt Probleme Ait Tartışma 
Karışık ölçümler için iki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, İngilizce kelime başarı 

testinden alınan erişi puanları açısından deney grubu ve kontrol grubu arasında, deney grubu 

lehine anlamlı bir fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgu İngilizce kelime öğretiminde 

öğrenciler tarafından cep telefonu kullanılarak çekilen video sunumlarıyla gerçekleştirilen 

kelime öğretiminin, geleneksel yöntem olan kitaptaki metinler ve görseller kullanılarak yapılan 

kelime öğretimi ile kıyaslandığında öğrencilerin kelime öğrenme başarısı üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu söylenebilir. Literatüre bakıldığında çalışmanın bu sonucunu destekleyen 

pek çok çalışma bulunmaktadır. Zhang, Song ve Burston (2011) mobil telefonların kelime 

öğrenmedeki etkililiğini gözden geçirmek amacıyla Çin’de 78 Üniversite öğrencini deney ve 

kontrol gruplarına ayırarak yaptıkları çalışmalarında deney grubundaki öğrencilere cep 

telefonundaki metin mesajlarıyla; kontrol grubuna ise aynı kelime listesini kağıt malzemesi 

aracılığıyla kendi kendilerine öğrenmeleri için sunmuşlardır. Araştırma sonucunda deney ve 

kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve İngilizce kelime öğrenmeye yönelik 

akademik başarılarının arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Basal ve diğerleri (2016) Türkiye’deki bir 

üniversitenin İngilizce bölümündeki öğrencilerin katılımı ile yaptıkları yarı deneysel 

çalışmalarında mobil uygulamaların İngilizce kelime öğretimi üzerine etkililiğini inceledikleri 

çalışmada deney grubundaki öğrencilerin kelime öğrenme başarısı ve kontrol grubunun başarısı 

arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, Chen ve Chung 
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(2008) hafıza döngüsüne göre bireyselleştirilmiş Öğe Müdahale Teorisine ve öğrenme bellek 

döngüsüne dayalı bir mobil İngilizce öğretme sistemi geliştirerek yaptıkları çalışmanın 

araştırma sonuçlarına göre sistemin kelime öğrenme performanslarını büyük ölçüde 

desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar,  bu araştırmanın 

bulgusuyla paralellik göstermektedir. Bu bağlamda,  İngilizce kelime öğretme sürecinde cep 

telefonu destekli video kelime sunumlarının kullanılması ile sadece ders kitabındaki metinler, 

görseller ve yazı tahtası kullanımıyla gerçekleştirilen kelime öğretimi karşılaştırıldığında cep 

telefonlarının eğitim aracı olarak kullanılmasını kelime öğrenme başarısını arttırdığı 

söylenebilir. Aynı zamanda cep telefonlarının öğretim aracı olarak kullanılıp, öğrenenler 

tarafından bu eğitim araçları yardımıyla hazırlanan videolara öğrenilecek İngilizce kelimelerin 

telaffuz ve örnek cümlelerin eklenmesinin, bireyin kelime öğrenme sürecinde aktif olmasını 

sağladığı ve bu şekilde İngilizce kelimeleri daha iyi öğrendiği şeklinde yorumlanabilir. İngilizce 

kelime öğrenme sürecinde cep telefonları kullanılarak yapılan kelime öğretiminin öğrenenlerin  

birçok duyu organına hitap etmesi sonucunda kelimelerin öğrenilmesi ve akılda kalmasını 

sağladığı (Başoğlu ve Akdemir, 2010; Hayati ve diğerleri, 2013; Lu, 2008; Saran ve Seferoğlu, 

2010; Suwantarathip ve Orawiwatnakul, 2015; Turgut, 2011) ve sonuç olarak İngilizceyi yabancı 

dil olarak öğrenenlerin akademik başarılarını artırdığı söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, ÖMMM ölçeğinden alınan erişi puanları 

açısından deney grubu ve kontrol grubu arasında, anlamlı bir fark olmadığıdır. Bu sonuç 

İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu yardımıyla hazırlanan videoların belli bir emek 

ve çaba gerektirmesi ve tüm öğrencilerin bu emek ve çabayı harcamak istememesi olarak 

düşünülebilir. Sorumluluk sahibi olmayan ya da pasif öğrenciler için telefonu kullanıp gerçek 

hayattan video çekmek ve bu videolara kelimelerin İngilizce telaffuzlarını ve örnek cümlelerde 

kullanımlarını eklemek çok zor bir iş olarak görünebilir. Bunun sonucunda materyal hazırlama 

sürecine isteksiz katılan öğrencilerin bu yöntemi kullanmak istememeleri de deney ve kontrol 

gruplarının materyal motivasyon ölçeği erişi puanları açısından bir anlamlı bir farklılığın 

görülmemesinin sebebi olarak görülebilir. Kukulska ve Hulme (2009) sınıf dışındaki 

öğrenmelerin bazı dezavantajları olabileceğini çünkü buralardaki öğrenmenin öğretmenin 

kontrolünü dışında olduğunu öne sürmektedir. Yine telefonların genelde öğrenenler tarafından 

ders dışı aktivitelerde kullanılması da bu yönteme alışkın olmadıkları için materyal 

motivasyonları üzerinde önemli bir etki yaratmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 

öğrenenlerin derse yönelik tutumlarının değişmesi uzun zaman alan bir özellik olması ve bu 

araştırmanın süresinden kaynaklandığı da düşünülebilir. Literatür incelendiğinde Kiernan ve 

Aizawa (2004) yaptıkları çalışma sonucunda cep telefonlarının potansiyel avantajlarına karşın 

birtakım sınırlamalara sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak bu çalışmanın aksine Çakır 

(2015) İngilizce bölümünde okuyan öğrencilerin katılımıyla yaptığı çalışmasında katılımcıların 
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çoğunun yabancı dil öğrenmede cep telefonlarını tercih ettiklerini ve cep telefonlarının yabancı 

dil öğretiminde İngilizce öğretimini anlamlı kıldığını belirtmiştir. Yine de öğrencilere kelime 

öğretme sürecinde cep telefonu kullanarak video hazırlama yönteminin daha sık kullanılmasıyla 

öğrencilerin yöntemi daha çok benimseyip motive olacakları düşünülmektedir. 

5.1.4. Dördüncü Alt Probleme Ait Tartışma  
Deney grubu öğrencilerinin İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu destekli 

video kelime sunumlarının kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla sorulan açık 

uçlu sorulara verdikleri cevaplar, dört alt tema altında (kelime öğrenimini kolaylaştırma,  derse 

yönelik motivasyon, Kullanılan Materyalin Özellikleri ve öğrenci görüşlerini dikkate alma) 

toplanmıştır. Öğrencilerin % 93.3 ünün cep telefonu destekli video kelime sunumlarının derste 

kullanılmasının olumlu yönleri olduğunu düşündükleri söylenebilir. Birinci Alt tema 

incelendiğinde, öğrencilerin video kelime sunumlarının kullanılmasının, kelimelerin görsel ve 

işitsel şekilde sunulduğunu, Videolarda kelime telaffuzlarının yer aldığını, Kelime Öğrenmede 

Kalıcılığı Sağladığını, Kelimelerin bağlam içerisinde öğrenildiğini ve Yeni kelimelerin daha etkili 

öğrenildiğini (Kelime Öğrenimini Kolaylaştırma) sağladığını düşündükleri söylenebilir. Bu 

sonucun, deney grubunda öğrencilerin İngilizce kelime başarı testinden alınan son test 

puanlarının daha yüksek, olması sonucunu desteklediği söylenebilir. Ayrıca, bu sonuç 

doğrultusunda Video kelime sunumlarının birçok duyu organına hitap etmesinin, öğretilecek 

kelimelerin telaffuzlarının video sunumlarında yer almasının ve kelimelerin belli bir bağlam 

içerisinde sunulmasının kelime öğrenmede ve akılda tutmada etkili bir yöntem olduğu da 

düşünülebilir. Literatür incelendiğinde Saran, Çağıltay ve Seferoğlu (2008) çalışmaları 

sonucunda multimedya mesajlarının öğrencilerin kelimeleri, örnek cümleleri, görsel sunumları 

ve kelimelerin telaffuzlarını öğrenmelerini sağladığı sonucuna ulaşmışlardır.  Bu sonuç 

araştırmanın bu bulgusu ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak İngilizce 

kelime öğretiminde video sunumlu kelime öğretme yönteminin kelime öğrenimini 

kolaylaştırdığı ve öğrenmede kalıcılığı sağladığı için etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.  

Derse Yönelik Motivasyon alt teması incelendiğinde öğrencilerin Video kelime 

sunularının dersi ilgi çekici ve eğlenceli hale getirdiğini, Video sunumları dersi anlamayı 

sağladığını, Kelime öğrenmeyi sevdirdiğini, Dersteki başarıyı arttırdığını düşündükleri 

söylenebilir.  Deney grubundaki öğrencilerin motivasyon son test puanlarının yüksek olması 

sonucuna yol açtığı şeklinde yorumlanabilir. İngilizce kelime öğretme sürecinde kullanılan video 

sunumlarının öğrencilere kelime öğretimini sevdirmesi, dersi anlamaya yardımcı olması ve dersi 

ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmesinin öğrencilerin motive olmalarını sağladığı ve bunun 

sonucunda da derste daha aktif ve öğrenmenin daha verimli olduğu söylenebilir. Davie ve Hilber 
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(2015) araştırmalarında kullandıkları mobil flashcard ile öğrenme yöntemini öğrenenlerin çok 

verimli, kullanışlı ve eğlenceli bir öğrenme yöntemi olarak bulduklarını ifade etmişlerdir. 

Araştırmanın Kullanılan Materyalin Özellikleri alt teması incelendiğinde öğrenenlerin 

İngilizce kelime öğretme sürecinde video kelime sunumlarının kullanılmasının kelime 

öğreniminde ilgi ve merakı arttıran,  kelime öğrenmeyi eğlenceli ve dikkat çekici hale getiren, 

kelime öğrenmeyi sevdiren ve kelime öğreniminin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlayan 

materyaller olduklarını düşündükleri söylenebilir. Ağca ve Özdemir (2013) çalışmalarının 

bulgularına göre mobil öğrenme materyalinin öğrencilerin merakını arttıracağını ve öğrenenleri 

kelime öğrenmeye motive edeceği bulgusu bu araştırmanın bulgusunu desteklemektedir. 

Öğrencilerin bu görüşlerinden yola çıkarak kelime öğretme sürecinde yazılı metin, kitaptaki 

metinler ve uzun kelime listeleri gibi materyallerin kelime öğretme sürecinde yeterince eğlenceli 

ve dikkat çekici materyaller olmadıkları ve öğrenenlerin bu yöntemler kullanılarak yapılan 

kelime öğretiminden zevk almadıkları ve bu yöntemin kelimelerin etkili bir şekilde 

öğrenilmesini sağlamadığı şeklinde yorumlanabilir. Yabancı dil öğretiminde eğitmenlerin, 

kelime öğretme sürecini öğrenenler için sıkıcı ve zor bir etkinlikten eğlenceli, dikkat çekici ve 

merak uyandırıcı bir süreç haline getirmek için cep telefonu destekli kelime sunumlarını 

materyal olarak kullanmalarının kelime öğretimini kolaylaştırıcı ve kalıcı hale getireceği 

söylenebilir.  

Öğrenci Görüşlerini Dikkate Alma alt teması incelendiğinde öğrencilerin video destekli 

kelime sunumlarının kelime öğretme sürecinde materyal olarak kullanılması durumunda 

hazırlanacak olan video kelime sunumlarında İngilizce filmler ve çizgi filmlerden kesitler yer 

alması gerektiğini, video sunumlarında daha çok dikkat çeken görseller kullanılması, video 

sunumlarında geçen konuşmaların hepsinin İngilizce olması, video sunumlarında yer alan diğer 

nesnelerin isimlerinin de yer alması gerektiğini düşündükleri söylenebilir. Öğrenenlerin 

İngilizce film ve çizgi filmlerden kesitlerin yer almasını ve tüm konuşmaların İngilizce olmasını 

hem öğrenilen dilin kullanıldığı yerdeki kültürün de öğretilmesini sağlayacağı ve ikinci dile daha 

fazla maruz kalarak o dildeki kelimelerin daha etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesini 

sağlayacağı düşüncelerinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde, İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu 

destekli video kelime sunumlarının kullanılmasının öğrencilerin kelime öğrenme başarısı 

arttırdığı görülmektedir. Öğrencilerin kelime öğrenme başarısındaki bu artışın, video kelime 

sunumlarının görsel ve işitsel unsurlara sahip olmasından, birçok duyu organına hitap ederek 

öğrenmede etkililiği ve kalıcılığı sağlamasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca videoların 

kelime öğretme sürecini zor ve monoton bir süreç olmaktan kurtararak eğlenceli ve dikkat çekici 

hale getirme, öğrenenlere kelimelerin telaffuzlarını öğrenme ve gerçek bağlamlarda kullanılma 

fırsatlarını sağlama özelliklerinin de kelime öğrenme başarısını arttırdığı söylenebilir. Bu 
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yöntemle yapılacak kelime öğretiminin öğrencilerin süreçte aktif olmasını sağlayarak kelimeleri 

daha iyi öğreneceği, kelime öğrenme sürecinden zevk alacağı ve kelimelerin akılda kalmasını 

sağlayacağı şeklinde yorumlanabilir. Cep telefonu destekli video kelime sunumlarının 

öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini derse çekeceği ve kelime öğrenimini eğlenceli bir aktiviteye 

dönüştüreceği için dil eğitmenlerine de büyük kolaylıklar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 



Zeynep ANLAMIŞ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuçlar 

1.İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu destekli video kelime sunumlarının 

kullanımı deney grubu ve kontrol grubu kıyaslandığında deney grubundaki öğrencilerin kelime 

öğrenme başarısını anlamlı bir şekilde arttırdığı ancak materyal ve derse yönelik 

motivasyonlarını anlamlı bir şekilde arttırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

2.Geleneksel yöntemle yapılan kelime öğretiminin kontrol grubundaki öğrencilerin 

kelime öğrenme başarısında ve materyal motivasyonunda anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

3.İngilizce Kelime Başarı Testinden alınan erişi puanları açısından deney grubu ve 

kontrol grubu arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ancak Öğretim Materyalleri 

Motivasyon Ölçeğinden alınan erişi puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı 

bir farklılığın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

4. Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime öğretiminde cep telefonu destekli 

video kelime sunumlarının kelimelerin görsel ve işitsel şekilde sunumunun, videolarda kelime 

telaffuzlarının yer almasının, kelime öğrenmede kalıcılığı sağlamasının, kelimelerin bağlam 

içerisinde öğrenilmesinin ve yeni kelimelerin daha etkili öğrenilmesinin kelime öğretimini 

kolaylaştırdığı görüşlerine ulaşılmıştır.  Video kelime sunularının dersi ilgi çekici ve eğlenceli 

hale getirdiğini, bu sunumların dersi anlamayı sağladığını, kelime öğrenmeyi sevdirdiğini, 

dersteki başarıyı arttırarak kelime öğrenme sürecine ve kullanılan materyale yönelik 

motivasyonu sağladığı görüşlerine ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kelime öğretme sürecinde 

video sunumlarının kullanılması durumunda İngilizce filmler ve çizgi filmlerden kesitler yer 

alması gerektiği, video sunumlarında daha çok dikkat çeken görsellerin kullanılması, video 

sunumlarında geçen konuşmaların tamamının İngilizce olması, video sunumlarında yer alan 

diğer nesnelerin isimlerinin de yer alması gerektiği görüşlerine ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak; lise öğrencilerinin İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu destekli 

video sunumlu kelime öğretme yöntemine karşı olumlu tutumlara sahip oldukları, bu yöntemi 

uygulamanın İngilizce kelime öğretiminde kelimelerin etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesini 

sağladığı, bu yöntemin kelime öğrenme sürecini dikkat çekici ve eğlenceli hale getirerek ve aktif 

katılımı sağlayarak derse yönelik motivasyonu sağladığı için İngilizce kelime öğretiminde bu 

yöntemi kullanmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 

6.2. Öneriler 

Bu bölümde araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve 

uygulamaya yönelik bazı öneriler sunulmuştur. 
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6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 
1. Cep telefonları yardımıyla hazırlanan videoların hem görsel hem de işitsel olması 

İngilizce kelime öğretme sürecinde kelimelerin telaffuzlarının açık ve net bir şekilde 

videolarda yer alması sağlanarak öğrenenlerin dinleme ve konuşma becerileri 

geliştirmeleri sağlanabilir.  

2. İngilizce kelime öğretme sürecinde ünitelere başlamadan önce, öğrencilerin cep 

telefonu yardımıyla çekebileceği kelimeler özenle seçilebilir ve videolara çekilecek 

kelimelerin dağılımında öğrencilere belli süreler tanınabilir ve bu sayede 

öğrencilerde sorumluluk alma ve yerine getirme bilinci yaratılabilir. 

3.  Öğretilecek İngilizce kelimelerle ilgili mobil destekli materyalin hazırlanmasında 

sınıftaki tüm bireylerin görev alması sağlanarak pasif öğrencilerin de İngilizce 

kelime öğretme sürecine katılması sağlanabilir.   

4. Kelime öğretme sürecine cep telefonlarının öğrenenler tarafından öğretim aracı 

olarak kullanılması ile tüm öğrencilerin derse katılımı sağlanarak interaktif bir 

öğrenme ortamı sağlanabilir. 

5. İngilizce öğretmenlerinin cep telefonunun ve diğer mobil cihazların kelime öğretme 

sürecine entegre edilmesiyle kelime öğretiminde öğrencilerin hazırladıkları 

materyal kullanımının kelime öğretme sürecindeki faydaları hakkında 

bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hizmet içi eğitim programları düzenlenebilir.  

 

Ortaöğretim İngilizce ders kitapları içerisinde bulunan dinleme etkinliklerinin video 

çekimleri hazırlanıp gönderilebilir bu şekilde dinleme metinlerinin sadece kulağa değil aynı 

zamanda göze hitap etmesi ile kelime öğrenimini daha etkili ve akılda kalıcı olması sağlanabilir. 

6.2.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 
1. Bu çalışmada, İngilizce kelime öğretme sürecinde cep telefonu destekli video kelime 

sunumlarının öğrencilerin İngilizce kelime öğrenme başarısına ve kullanılan 

materyallere yönelik tutumlarına olan etkisi 60 katılımcı ve 8 haftalık süre ile 

sınırlandırılmıştır. Ancak araştırmanın sonuçları doğrultusunda, bu sürecin tutum 

ve kaygı gibi duyuşsal özelliklerin değişmesi için kısıtlı bir süre olduğu ve daha çok 

katılımcı ile yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle, cep telefonunun 

ve videoların, öğrencilerin bu materyallere ve sürece yönelik tutum ve kaygı gibi 

duyuşsal özelliklerine etkinsinin inceleneceği gelecek çalışmalarda katılımcı sayısı 

arttırılabilir ve araştırma süresi uzatılabilir. 

2. Cep telefonu destekli video kelime sunumlarının yabancı dildeki kelimelerin 

telaffuzlarını ve hangi bağlamlarda kullanılacağını öğretmesi yabancı dillerin daha 

etkili ve kalıcı öğrenilmesini sağlar.  Bu nedenle bu yöntemin Almanca ve Fransızca 
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gibi kelime öğretiminin büyük önem taşıdığı yabancı dil derslerinin kelime öğrenme 

sürecinde öğrenci başarısına ve tutumuna yönelik etkisi araştırılabilir. 

3. Bu çalışmada, cep telefonu destekli video kelime sunumlarının lise öğrencilerin 

başarısına ve materyal ve derse yönelik motivasyona etkisi incelenmiştir. Gelecekte 

yapılacak araştırmalarda bu yöntemin Ortaokul ve Üniversitede bulunan 

öğrencilerin kelime öğrenme başarısına ve motivasyonuna olan etkisi üzerine 

çalışmalar yapılabilir. 

4. Bu çalışmada cep telefonu destekli video sunumlarının kelime öğrenme üzerindeki 

etkisi araştırılmış ancak ileride yapılacak araştırmalarda konuşma ve dinleme 

becerilerine olan etkisi üzerine araştırmalar yapılabilir. 

5. Gelecekte yapılacak araştırmalarda cep telefonu destekli video kelime sunumlarının 

hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin teknoloji becerileri üzerine etkisi 

incelenebilir. 
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EKLER 

Ek 1.Araştırma İzin Onayı 
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Ek 2. Açık Uçlu Sorular Formu Öğrenci Cevapları 
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Ek 3. İngilizce Kelime Başarı Testi 

 

9thGRADE MY ENVIRONMENT AND MOVIES UNITS VOCABULARY EXAM                                                   

TIME: 40 minutes 

 

Circle the correct answer. Doğru cevabı işaretleyiniz. (Each question is 2.5 points) 

 

1) According to ……………….,it will be rainy tomorrow 

A) documentary 

B) weather forecast 

C) sport Programmes 

D) comedy programmes 

E) news 

 

2) My mother grows colorful flowers in her ………................. 
A) environment 
B) kitchen  
C) basketball court 
D) tennis court  
E) garden 

 

3) Comedy programmes are very ……………….because you laugh a lot while watching. 

A) exciting 

B) entertaining 

C) frightening 

D) boring 

E) worrying 
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4) Kate says a new ………………is going to open this weekend and everything will be cheap 
for the opening. 
A) pharmacy 
B) mall 
C) swimming pool 
D) hospital 
E) school 

 

5) Mary is a vegeterian so she ………………. eating meat. 

A) like 

B) likes 

C) hate 

D) hates 

E) enjoys 

 

6) While playing tennis in ……………..,, Marry fell and hurt herankle. 
A) basketball court  
B) tennis court  
C) house  
D) garden 
E) swimming pool 

 

7) Ali: Mum! Let’s eat Lahmacun for dinner! 
    Mum:Ok! But we don’t have any minced meat at home. Call your father and tell him bring 
it from………………. 
A) baker 
B) florist  
C) pharmacy 
D) butcher 
E) green grocer 
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8) He invited me to the cinema but I have to ………………… because I have to finish my 
project. 
A) accept 
B) think 
C) join 
D) refuse 
E) go 

 

9) Doing bungee jumping is very …………………because you feel as if you are flying. 

A) frustrating 

B) boring 

C) annoying 

D) exciting 

E) frightening 

 

10) Mary is going to cook green beans for dinner but there is a few tomatoes and no beans in 
the fridge she has to go to the………………… and buy some. 
A) butcher 
B) green grocer  
C) pharmacy  
D) baker  
E) florist  

 

11) My son likes animals very much sohe watches lots of………………… 

A) soap operas 

B) news 

C) documentaries 

D) comedy programmes 

E) films 
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12) I forgot my wallet in ……………….. while buying a t-shirt. I called the cashier and tell 
her if the wallet is there or not. 
A) clothes shop  
B) shoe shop 
C) florist 
D) baker 
E) butcher 

 

13) I want to buy a skirt but I can’t find the department so I want the ……………to help me. 
A) chef 
B) cashier 
C) waiter 
D) director 
E) shop assistant 

 

14) Daniel:Would you like to go to the cinema with me? 
      Carol:…………… lets go. 
A) What a great idea! 
B) I want but I can’t. 
C) I’m very busy. 
D) I’m sorry I can’t. 
E) I’m ill so I can’t 

 

15) Jack: How much is the bill? 
      Cashier:120 TL. How will you pay? By credit cardor ………………. 
A) cash 
B) money 
C) coins 
D) check 
E) dollars 

 

16) I bought lots of summer clothes at the end of the summer because they were very 
………………. at that time. 
A) expensive 
B) hard 
C) fashionable 
D) cheap 
E) outdated 
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17) I can’t buy this ring because it is very ………….... I don’t have enough money. 
A) cheap 
B) beautiful 
C) gorgeous 
D) shiny 
E) expensive 

 

18) Jane is having a shower in ……………. now. So she can’t answer the phone.  
A) house 
B) bathroom 
C) environment  
D) kitchen 
E) bedroom 

 

19) Nowadays, people watch lots of ………………… such as İçerde, Kara Sevda and 
Karadayı. 

A) sport programmes 

B) cartoons 

C) documentaries 

D) soap operas 

E) comedy programmes 

 

20) Sally: Next week, David and Kate are going to marry. I’ll go their weeding I’ll wear pink 
dress and I need high heel shoe. 
     Brian: Don’t you see the …………………..which is near hospital. 
A) pharmacy 
B) clothes shop 
C) florist  
D) shoe shop  
E) greengrocer 
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21)  My father doesn’t give remote control to anyone every day at 19:00 o’clock because he 
watches ………………..to learn what happens in the world. 

A) news 

B) sport programmes 

C) weather forecast 

D) documentary 

E) soap opera 

 

22) My parents bought two beds for my sister and me. We put them in our ………………...  
Now it seems more beautiful to us. 
A) bedroom 
B) living room 
C) garden 
D) house  
E) kitchen 

 

23) My wife likes watching the films about love so she always watches ……………….films. 

A) horror 

B) comedy 

C) action 

D) war 

E) romance 

 

24) Jane likes swimming in the ………………… during summer time. 
A) garden 
B) mall 
C) bathroom  
D) pool 
E) neighbor 
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25) We shouldn’t allow children to watch ………………..films because they may frighten the 
children. 

A) comedy 

B) western 

C) horror 

D) romance 

E) documentary 

 

26) My mother don’t let my father sell our house because she doesn’t want to leave from 
our………………….. 

A) aunt 
B) friends 
C) neighbors 
D) teacher 
E) doctors 

 

27) Lazy students think studying is ………………. 

A) entertaining 

B) interesting 

C) boring 

D) amusing 

E) exciting 

 

28) Linda: I have a headache. 
      Mary: Why don’t you go …………………. and buy some painkillers? 
A) mall 
B) florist 
C) pharmacy  
D) baker  
E) butcher 
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29) Ali: Do you………………. listening to music? 

     Merve: Yes! When I listen,I feel relaxed. 

A) like 

B) likes 

C) hate 

D) hates 

E) enjoys 

 

30) Tony: We will play basketball in the …………………. Do you want to come? 
      John: Yes of course. I like playing basketball. 
A) street 
B) environment 
C) basketball court  
D) tennis court  
E) mall 

 

31) Before I come back to the house, I will go to the……………….and buy some bread for 
dinner. 
A) baker 
B) pharmacy 
C) school 
D) green grocer 
E) butcher 

 

32) I’m going to …………………….. her to dinner and tell her that I love her. 
A) make 
B) eat 
C) invite 
D) ask 
E) go 
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33) He sent me a/an …………….. card yesterday to ask me to join his birthday party. 
A) identity 
B) invitation 
C) credit 
D) flash 
E) cash 

34) Because of sale in the market, there are lots of ………………who come and benefit from 
the sale. 
A) patients 
B) students 
C) customers  
D) passengers  
E) children 

 

35) Tom:……………………. ? 
       Jessica: Yes, I want to watch “Hükümet Kadın” 
A) Do you want to eat out? 
B) Would you like to come to my party? 
C) Are you in the mood for a movie? 
D) Why don’t we play tennis? 
E) How about watching football match? 

 

36) According to law, you become a/an…………………when you are 18. 

A) teenager 

B) student 

C) man 

D) woman 

E) adult 

 

37) As ……………………, I can’t go to  the Aleyna Tilki’s concert. I’m so sad for this. 
A) I’m free  
B) I’m busy 
C) I have lots of time 
D) I have nothing to do 
E) I don’t have any homework. 
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38) Teacher: What do you like doing in your ………………? 

      John: I like playing sports especially football. 

A) Free time 

B) Lunch Time 

C) Weekend 

D) Plenty of time 

E) Most of the time 

 

39) The film is about 16 year old …………….. He lost his father and tried to look after his 
family. 

A) man 

B) adult 

C) thief 

D) teenager 

E) woman 

 

40) Arda:I have something wrong with my head.  

      Betül: If you have ………………..,you can take an aspirin. 
A) headache 
B) backache 
C) stomach ache 
D) earache 
E) broken arm 

 

 

 

 

             Zeynep ANLAMIŞ 
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Ek 4. Kelime Testi Madde Güçlükleri ve Madde Ayırt Edicilikleri  

Madde No Madde Güçlüğü Madde Ayırtedicilik Gücü 

4 .71 .51 

8 .65 .49 

9 .53 .57 

10 .55 .72 

11 .36 .54 

12 .68 .42 

13 .42 .42 

14 .49 .59 

16 .50 .57 

17 .55 .59 

18 .54 .64 

19 .53 .75 

20 .46 .57 

21 .66 .67 

22 .51 .62 

24 .34 .47 

25 .45 .70 

26 .56 .84 

27 .41 .49 

28 .29 .47 

29 .63 .59 

30 .57 .70 

31 .50 .75 

32 .48 .70 

33 .48 .77 

34 .44 .57 

35 .48 .67 

36 .41 .54 

37 .51 .49 

38 .56 .60 

40 .53 54 

41 .37 .58 

42 .37 .44 
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43 .44 .42 

44 .52 .64 

45 .25 .40 

46 .45 .57 

48 .62 .46 

49 .55 .54 

50 .63 .52 

Testin tamamına ilişkin KR-20 güvenirliği: .91 
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Ek 5. Kişisel Bilgi Formu 

A. Kişisel Bilgi Formu 

Değerli katılımcı, 

   Size üç bölümden oluşan bir form sunulmaktadır. Formun birinci bölümünde kişisel 
bilgileriniz ile ilgili sorular, ikinci bölümde öğretim materyali motivasyonunuza dair ölçek 
soruları bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise video destekli kelime öğretimine yönelik 
görüşlerinizi öğrenmek amacıyla açık uçlu sorular yer almaktadır. Her üç bölümde de size 
göre en uygun, içten ve doğru yanıtlar vermeniz çalışmamızı daha güvenilir kılacaktır. 
Buradan elde edilecek bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Katkılarınız için 
teşekkür ederim. 

 

  Zeynep ANLAMIŞ                                                                   Cenk AKAY 

 Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü                        Dr. Öğretim Üyesi 

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü 

      Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1. Kelime öğretiminde video materyal kullanımı İngilizce öğretimini daha kalıcı hale getirir 
mi? 

Evet □    Hayır □ 

2. İngilizce kelime öğretiminde video materyalinin kullanımı derse yönelik motivasyonunuzu 
arttırır mı? 

Evet □    Hayır □    Kısmen□ 

3. İngilizce kelime öğretiminde video materyalinin kullanımı dersi ilgi çekici hale getirir mi? 

Evet □    Hayır □ 

4.İngilizce kelime öğretiminde video materyali ne sıklıkla kullanılmalıdır? 

Sıklıkla □    Genellikle □      Bazen □     Nadiren □        Hiç □ 
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Ek 6. Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği 

B. Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği 

Sevgili öğrenciler, 

Bu ölçek derslerde kullanılan öğretim materyallerinin derse karşı olan motivasyonu nasıl etkilediğini 
ölçmeyi hedefleyen 24 maddeden oluşmuştur. Ölçeği cevaplarken, lütfen her bir ifadenin, karşısında 
yer alan Tamamen Katılıyorum (5), Çok Katılıyorum (4),Orta Derecede Katılıyorum (3), Az 
Katılıyorum (2), Hiç Katılmıyorum (1) seçeneklerinden size en uygun olanını işaretleyiniz. Lütfen 
hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız. İlginiz ve katkılarınız için teşekkür ederim. 

. 

 

 

 

1 İçeriğini ilk öğrendiğimde, bu derste dikkatimi çeken ilginç bazı şeylerin 
olduğunu gördüm. 

5 4 3 2 1 

2 Dersin işleniş şekli ve derste kullanılan materyaller dikkat çekiciydi. 5 4 3 2 1 
3 Derste kullanılan materyallerde yeterli bilgi yoktu. 5 4 3 2 1 
4 Derste kullanılan materyallerde bilgilerin işleniş şekli dikkat çekiciydi. 5 4 3 2 1 

5 Bu derste dikkat çekici şeyler vardı. 5 4 3 2 1 
6 Derste bazı dikkat çekici yeni bilgiler öğrendim. 5 4 3 2 1 
7 Alıştırmaların, materyallerin, sunumların çeşitliliği dikkatimi derse 

vermeme yardımcı oldu. 

 

 

 

 

   

5 4 3 2 1 

8 Derste kullanılan materyallerde işlenen konunun önemini gösteren 
hikayeler, resimler ve örnekler vardı. 

 

5 4 3 2 1 

9 Derste kullanılan materyaller benim için uygundu. 5 4 3 2 1 
10 Derste öğrendiğimiz bilgilerin nasıl uygulamaya yansıtılabileceğine dair 

açıklama ve örnekler vardı. 
5 4 3 2 1 

11 Derste kullanılan materyallerin gerek içeriği gerek sunumu konularının 
öğrenilmeye değer olduğu izlenimini uyandırıyor. 

  

5 4 3 2 1 

12 Dersi anlamak beklediğimden daha zor oldu. 5 4 3 2 1 
13 İçeriğini ilk incelediğimde, bu ders kapsamında neler öğreneceğimi 

anladım. 
5 4 3 2 1 

14 Derste kullanılan materyallerde çok fazla bilgi verildiğinden nelerin 
önemli olduğunu ayırt edemedim. 

5 4 3 2 1 

15 Verilen ödevleri yaptıkça konuları öğrenebileceğime dair kendime 
güvenim arttı. 

5 4 3 2 1 

16 Dersteki alıştırma ve uygulamalar oldukça zordu. 5 4 3 2 1 
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17 Ders konularını çalıştıktan sonra, bu dersten geçebileceğime dair güvenim 
arttı. 

5 4 3 2 1 

18 Ders kapsamındaki konuların birçoğunu tam olarak anlayamadım. 5 4 3 2 1 
19 Dersteki konu diziliminin iyi olması dersi öğrenebileceğime dair güvenimi 

artırdı. 
5 4 3 2 1 

20 Dersteki uygulamaları/alıştırmaları tamamlamak bende başarı hissi 
uyandırdı. 

5 4 3 2 1 

21 Dersten zevk aldığım için, dersteki konular hakkında daha çok şey 
öğrenmek istiyorum. 

5 4 3 2 1 

22 Derse zevk alarak çalıştım. 5 4 3 2 1 
23 Ödev sonrasındaki dönütler ve dersteki diğer yorumlar emeğimin 

karşılığını aldığım hissini verdi. 
5 4 3 2 1 

24 Dersi başarıyla tamamlamaktan mutluluk duydum. 5 4 3 2 1 
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Ek 7. Açık Uçlu Sorular Formu 

 
 

C. Açık Uçlu Soru Formu 

1. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumları 
kelime öğreniminizi kolaylaştırdı mı? Nedenleriyle açıklayınız. 

 

 

 

 

2. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumları derse 
karşı motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Nedenleriyle açıklayınız. 

 

 

 

 

 

3. İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumları 
derste materyal kullanımına karşı görüşlerinizi nasıl etkiledi? 

 

 

 

 

4.  İngilizce dersinde kelime öğrenirken kullanılan video destekli kelime sunumlarına 
ilişkin farklı önerileriniz varsa yazınız. 
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Ek 8. Deney Grubu Ders İşleme Süreci Uygulama Örnekleri 
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