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DİNLEME BECERİSİ
5. “Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.”
kazanımı dinleme sürecinin aşağıdaki
aşamalarından hangisi ile doğrudan ilgilidir?

TEST 1
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda yer alan dinleme yöntemlerinden
biri değildir?

A) İşitme
B) Hatırlama

A) Katılımlı dinleme

C) Kavrama

B) Katılımsız dinleme

D) Değerlendirme

C) Seçici dinleme

E) Sentez

D) Not alarak dinleme
E) Estetik dinleme
2. 2019 yılında hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda dinleme eğitimine yönelik
kazanımlar hangi öğrenme alanı içinde yer
almaktadır?

6. Dinleme süreciyle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dinleme eylemi işitme ile başlar.

A) Okuma

B) Dinlemede, dinleyici açısından seçicilik söz
konusudur.

B) Medya Okuryazarlığı
C) Konuşma

C) Dinleme sürecinin son basamağı ilişki kurmadır.

D) Dinleme/İzleme

D) Kavrama, dinleyicinin aldığı mesajı çözümleme
sürecidir.

E) Sözlü İletişim

E) Konuşmaya tepki göstermek dinleme sürecinin
bir parçasıdır.

3. Türkçe öğretmeni dinleme/izleme etkinlikleri
kapsamında öğrencilerine bir çizgi film izletmiş ve
öğrencilerinden bu çizgi filmdeki örtülü anlamları
tespit etmelerini ve bunları açıklamalarını istemiştir.
Bu etkinlik sürecinde Türkçe öğretmeninin
aşağıdaki kazanımlardan hangisini edindirmeye
çalıştığı söylenebilir?

7. Aşağıdakilerden hangisi bir konferanstaki etkili
dinleyicinin davranışlarından değildir?

A) Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

A) Ön bilgilerini kullanmak

B) Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

B) Anlaşılmayan hususları anında sormak

C) Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar
önerir.

C) Beden dili ile geri bildirimde bulunmak
D) Not alarak dinlemek

D) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği
kelimelerin anlamını tahmin eder.

E) Ana noktaları yakalamaya çalışmak

E) Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini
değerlendirir.
4. Aşağıdakilerden hangisi dinlenecek/izlenecek
materyallerde bulunması gereken özelliklerden
biri değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi dinleme öncesinde
yapılabilecek uygulamalardan biri değildir?

A) Süreye uygun olmak

A) Sınıfta sessizliği sağlama

B) Millî, kültürel ve ahlaki değerlere uygun olmak

B) Motivasyonu sağlama

C) Toplumdaki farklı sosyal anlayışları yansıtır
nitelikte olmak

C) Öğrencilere gereken açıklamaları yapma

D) Öğrencilerin seviyesine uygun olmak

D) Önemli noktaları not alma

E) Öğrencilerin dil zevkini geliştirecek nitelikte
olmak

E) Dinleme için sağlıklı bir işitme ortamı sağlama
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9. Aşağıdakilerden hangisi “Dinledikleri/
izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.” kazanımını
gerçekleştirmeye yönelik bir çalışma değildir?

12. Aşağıdakilerden hangisi dinlemede kavramayı
desteklemez?
A) Dinlenen konunun bir kısmına odaklanma

A) Yönergeleri takip etme

B) Dinleme amacını belirleme

B) Karşılaştırma

C) Önceki bilgileri harekete geçirme

C) Neden-sonuç ilişkisi kurma

D) Dinleme süreciyle ilgili değerlendirme yapma

D) Benzetmeleri çözümleme

E) Uygun dinleme tekniklerini kullanma

E) Örneklendirme

10. Aşağıda dinleme becerisi ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1924 İlk Mekteplerin Müfredat Programları’nda
dinleme becerisine yer verilmemiştir.

13. İletişim süreci içerisinde en fazla kullanılan dil
becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

B) 1968 İlkokul Programı’nda dinleme dil etkinlikleri
arasında sayılmaktadır.

A) Dinleme
B) Konuşma

C) 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe
Eğitim Programı’nda dinleme becerisinin
kazandırılması genel amaç seviyesinde
kalmaktadır.

C) Okuma
D) Yazma
E) Beden dili

D) 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
dinleme kazanımları bağımsız bir beceri olarak
ele alınmıştır.
E) 2006 ve 2018 öğretim programlarından dinleme,
ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmıştır.

14. Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre dinleme
becerisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Her temada en az bir dinleme/izleme metni
bulunmalıdır.

A) Dinleme metinlerinde metnin özünü ve anlam
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da
düzeltme yapılabilir.

B) Dinleme/izleme metinleri ders kitabında ve
öğretmen kılavuz kitabında yer almalıdır.
C) Dinleme/izleme metni okuma metinlerinde ele
alınan alt temalardan biriyle bağlantılı olabilir.

B) Aynı temada birden fazla dinleme/izleme metni
ne yer verilecekse bunların türleri farklı olmalıdır.

D) Dinleme/izleme metinleri amaç ve kazanımlara
uygun olmalıdır.

C) Dinleme metinleri estetik duyarlılık kazandıracak
nitelikte olmalıdır.

E) Dinleme metinlerinde metnin özünü ve anlam
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da
düzeltme yapılabilir.

D) Dinleme metinleri millî, kültürel, ahlaki değerlere
uygun olmalıdır.
E) Her temada en az iki dinleme/izleme metni yer
almalıdır.
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15. “Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak
öğrencilerden bunların cevaplarını bulmaya yönelik
olarak dinlemeleri/ izlemeleri istenir.”

18. “Öğrencilere ‘sandal, gemi, feribot, sal’ gibi aynı
kavram alanına giren kelimeler verilir. Onlardan
bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini
belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir.”

Yukarıda verilen uygulama hangi dinleme/izleme
yöntem ve tekniğine aittir?

Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Eleştirel dinleme

A) Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak
birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.

B) Katılımlı dinleme

B) Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam
farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

C) Yaratıcı dinleme
D) Seçici dinleme

C) Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler.

E) Katılımsız dinleme

D) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime,
deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
E) Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni
öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.

19. “Dinlenen/izlenen metinde belirlenen bir sorun,
çizilen bir balık kılçığı şeklinin başına yazılır. Her
bir alt sorun balığın bir kılçığıymış gibi yerleştirilir.
Böylece ana sorunun ortaya çıkmasına sebep
olan alt sorunlar belirlenerek çözüm önerilerinde
bulunulur.”

16. “Sunulan bilginin konuşmacının kişisel duygu ve
düşüncelerini mi yansıttığı, yoksa bilimsel verilere ve
gözlemlere mi dayandığı analiz edilir.”

Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine
koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri
yorumlar.

Yukarıda verilen uygulama hangi dinleme/izleme
yöntem ve tekniğine aittir?
A) Eleştirel dinleme

B) Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan
sorunlara farklı çözümler üretir.

B) Katılımlı dinleme
C) Yaratıcı dinleme

C) İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine
yönelik tahminlerde bulunur.

D) Seçici dinleme
E) Katılımsız

D) Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya
sonrasına ait kurgular yapar.
E) Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği
arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.

20. Sağlıklı dinlemenin basamakları, aşağıdakiler
den hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?
A) İşitme, kaydetme, duyma

17. Dinleme becerisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

B) Mesajın gönderilmesi, işitilmesi,
anlamlandırılması

A) Dinleme ilk kazanılan dil becerisidir.

C) Mesajın kodlanması, dönüt verilmesi,
saklanması

B) Dinleme süreci değerlendirme ile başlar.
C) Dinleme isteğe bağlı bir süreç değildir.

D) Konuşmanın gerçekleşmesi, anlamanın
oluşması, kodlama

D) Dinleme becerisine ilk defa 2006 Türkçe
Öğretim Programı’nda yer verilmiştir.

E) Mesajın kodlanması, ön bilgilerle birleşme,
dönüt.

E) 2006 Türkçe Öğretim Programı’nda dinleme;
anlama becerileri altında yer alır.
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ÇÖZÜMLER
1. 2006 Türkçe Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda

yer alan dinleme yöntemleri şunlardır: katılımlı, katılımsız, seçici, not alarak, yaratıcı, eleştirel, empatik dinleme. Programda dinleme yöntemleri arasında estetik
dinleme sayılmamıştır.
Cevap E

2. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında öğrenme alanları (1) Dinleme/İzleme, (2) Konuşma, (3) Okuma, (4)
Yazma olmak üzere dört ana başlık altında düzenlenmiştir. E seçeneğinde verilen Sözlü İletişim başlığı 2015
yılında yayımlanan programa aittir.

•

Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini
yansıtmalıdır.

•

Dinleme metinlerinde, metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. Düzenleme sırasında metne
cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz.

•

Aynı temada birden fazla dinleme/izleme materyali
ne yer verilecekse bunların türleri farklı olmalıdır.

•

Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, ha
yal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır.

•

Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve
onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.

Cevap C

5. Dinleme sürecinde değerlendirme aşamasında konuş-

Cevap D

macının söylediklerini yorumlama, ön bilgilerle ve başka
kaynaklarla karşılaştırma söz konusudur. Bu aşamada
konuşmadaki iletiye özü, önemi, niteliği ve niceliği üzerinden değer biçilmekte ve iletiyi oluşturan gerçekler ile
konuşmacının yorumu birbirinden ayrılmaktadır.

3. Öncülde verilen açıklamada öğretmenin dinleme/izleme

Cevap D

metninin içeriğine yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Dinleme/izleme metninde yer alan örtülü
anlamların tespit edilmesi, metnin içeriğini değerlendirmeye almakla mümkün olduğundan bu etkinlikle öğretmenin “Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.” kazanımını edindirmeye çalıştığı ifade edilebilir.

6. Dinleme/izleme süreci ilgi, işitme, kavrama, dinleme,

değerlendirme, tepki aşamalarından oluşur. Dinleme sürecinin son aşaması tepki/karşılıktır.
Cevap C

Cevap E

7. İyi bir dinleyici dinlediği konuşmada anlaşılmayan hususları konuşmanın sonunda sormalıdır.

4. Dinleme/izleme metinlerinde ideolojik unsurlar yer al

Cevap B

mamalıdır. Dinlenecek/izlenecek materyallerin içeriğin
de bulunması gereken özellikler şu şekildedir:
•

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.

•

Millî, kültürel ve ahlaki değerlere, milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır.

•

Siyasi kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır.

•

Öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini
olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler yer almamalıdır.

•

İnsan hak ve özgürlüklerine, insani değerlere aykırı
ögeler yer almamalıdır.

•

Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek
nitelikte olmalıdır.

•

Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır.

•

İşlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.

8. Önemli kısımları not almak dinleme sırasında yapılacak

bir çalışmadır. Sınıfta sessizliği ve motivasyonu sağlama, öğrencilere gereken açıklamaları yapma, dinleme
için sağlıklı bir işitme ortamı sağlama dinleme öncesi
yapılabilecek çalışmalardır.
Cevap D

9. Çıkarım yapma metinde verilenlerden hareketle arka

plandaki anlam ve ilişkileri belirlemek için yapılan bir eylemdir. Yönergeleri takip etme çıkarımda bulunmadan
dinleyicinin söylenenleri birebir uyguladığı bir çalışmadır.
Cevap A
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16. Eleştirel dinlemede amaç öğrencilere dinledikleri/izledik-

yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda dinleme becerisi ile ilgili kazanımlar “Sözlü İletişim” başlığı altında konuşma becerisi ile ilgili kazanımlarla birlikte sunulmuştur.

leri hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu
hakkında düşünmelerini; konuyu olumlu ve olumsuz
yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayarak kendi doğrularını buldurmaktır. Sunulan
bilginin konuşmacının kişisel duygu ve düşüncelerini
mi yansıttığı, yoksa bilimsel verilere ve gözlemlere mi
dayandığı hızlı bir şekilde analiz edilmelidir. Bunun için
öğrencilerin konuya yönelik olarak aşağıdaki soruları
sorma becerisini kazanmış olmaları gerekmektedir.

Cevap D

11. Türkçe Öğretim Programı’nda dinleme/izleme metinlerinin nitelikleri belirlenmiştir. A, B, C ve D seçeneklerinde
verilenler bu nitelikler arasındadır. Bu nitelikler arasında
bir temada en az iki dinleme/izleme metnin yer alması
gerektiğine dair bir açıklama yoktur.

1. Konuşmacının amacı nedir?
2. Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi?

Cevap E

3. Verilen bilgiler güncel ve geçerli midir?
4. Konu tarafsız bir bakış açısıyla mı ele alınıyor?

12. Dinlenen konunun bir kısmına odaklanma, dinleme sı-

Eleştiriler doğru mu?

rasında konuyu bir bütün olarak kavramayı zorlaştıracağından kavramayı engeller.

5. Alternatif çözüm önerileri sunuluyor mu?
6. Çözüm önerileri bilimsel mi?

Cevap A

Cevap A

13. İnsanlar günlerinin büyük bir bölümünü başkalarını dinleyerek geçirirler. Bu bakımdan iletişim süreci içerisinde
en fazla kullanılan dil becerisi dinlemedir.

17. Dinleme ilgi ile başlayan, isteğe bağlı bir süreçtir. Dinleme

becerisine ilk defa 1968 İlkokul Müfredat Programı’nda
yer verilmiştir. 2006 Türkçe Öğretim Programı’nda dinleme becerisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmıştır.
Dinleme ilk kazanılan dil becerisidir.

Cevap A

14. Dinleme/izleme metinleri sadece öğretmen kılavuz ki-

Cevap A

tabında yer almalıdır. Her temada en az bir dinleme/
izleme metni bulunmalıdır. Dinleme/izleme metni okuma
metinlerinde ele alınan alt temalardan biriyle bağlantılı
olabilir. Dinleme/izleme metinleri amaç ve kazanımlara
uygun olmalıdır. Dinleme metinlerinde metnin özünü ve
anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da
düzeltme yapılabilir.

18. Verilen etkinlik aynı kavram alanına giren kelimeleri,

anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanma kazanımına
yönelik uygulamalar içermektedir.

Cevap B

Cevap B

15. Seçici dinleme, dinlenenlerin/izlenenlerin içinden ilgi ve

ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesi/izlenmesidir. Seçici dinleme/izleme aşağıdaki şekillerde uygulanabilir:

19. Verilen etkinlik dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretme kazanımına yönelik uygulamalar içermektedir.

1. Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğrencilerden bunların cevaplarını bulmaya yönelik olarak
dinlemeleri/izlemeleri istenir.

Cevap B

2. Dinleme/izleme amacına veya ilgi alanına yönelik
olarak dinlenenlerden/izlenenlerden bir veya birkaç
bölüm/ konu seçilerek yalnızca bu kısımlar dikkatle
dinlenir/izlenir.

20. İşitme ve duyma aynıdır, kaydetme ise sıra olarak yan-

lıştır. Anlamanın gerçekleşmesinde dönüt şart değildir.
Bu sebeple C ve E şıkları yanlıştır. Kodlama, anlamadan
öncedir. Dinlemede mesaj gönderilir, işitilir ve anlamlandırılır.

Örneğin; hazırlanan bir karşılıklı konuşmada (öğretmenöğrenci, doktor-hasta, satıcı-müşteri vb.) tarafların bir
birlerinin konuşmalarından seçme yapmaları ve bunları
sınıfta değerlendirmeleri istenir.

Cevap B

Cevap D
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