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ÖZ
Motivasyon, öğrenme ve dil geliĢiminde rol oynayan önemli bir unsur olarak kelime
öğrenme sürecini de etkilemektedir. Kelime bilgisinin geliĢiminde bireysel farklılıklar,
güdülenme, istek ve gayelerin katkısı vardır. Kelime bilgisi ve okuma birbirini beslemekte,
zengin kelime hazinesi anlama ve anlatma becerilerini geliĢtirmektedir. Ġlkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama düzeyleri arasında bir iliĢki
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırma iliĢkisel tarama modeline göre
desenlenmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini, Kırıkkale il merkezindeki 35 ilkokuldaki 2594 dördüncü
sınıf öğrencisi; örneklemini ise, basit tesadüfi yöntemle seçilen 350 öğrenci oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sözcük öğrenmeye yönelik motivasyonlarını belirlemek için
Sözcük Öğrenme Motivasyon Ölçeği; okuduğunu anlama düzeylerini tespit etmek için
Okuduğunu Anlama Testi kullanılmıĢtır. Veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kasım ve
Aralık ayında toplanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı öğretmen ve öğrencilere açıklanmıĢ, öğrenciler
ders saatleri içinde sınıf ortamında veri toplama araçlarını cevaplamıĢlardır. Öğrenci cinsiyeti,
sınıf öğretmeninin cinsiyeti ve sınıf mevcudu değiĢken olarak ele alınmıĢtır. AraĢtırmadan elde
edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin okuduğunu anlama puanları, erkek öğrencilere göre daha
yüksektir. Öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanları arasında
öğretmen cinsiyetine göre farklılık olduğu belirlenmiĢtir. Sınıf mevcudu 15’in altında olan
sınıflardaki öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları orta; bulunduğu sınıfın mevcudu 30’un
üzerinde olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları ise yüksektir. Sınıf öğretmeni erkek
olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu puanları, öğretmeni kadın olan öğrencilere göre
daha yüksektir. Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme
motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama, sözcük öğrenme, motivasyon
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' WORD LEARNING
MOTIVATION AND READING COMPREHENSION LEVELS
ABSTRACT
Motivation is an important element that plays a role in learning and language
development. Individual differences, motivation, wishes and goals contribute to the development
of vocabulary. Individual differences, motivation, wishes and goals contribute to the
development of vocabulary. Vocabulary and reading help each other develop their skills of
understanding and telling rich vocabulary. This research carried out with the aim of realizing
whether a relation between the primary school fourth graders’ vocabulary learning motivation
and reading comprehension levels exist or not, has been designed according to relational
survey model. The research population consists of 2594 fourth graders at 35 primary schools
located in the central district of Kırıkkale province; and its sample consists of 350 students
chosen with the method of simple random sampling. In order to determine the vocabulary
learning motivation of the students participating in the research, Vocabulary Learning Motivation
Scale and Reading Comprehension Test to detect their reading comprehension levels were
used. Data were collected in the months of November and December of the academic year
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2018-2019. The objective of the research was explained to the teacher and students, and
students answered the data collection instruments in the classroom environment, within the
course hours. Student’s gender, class teacher’s gender and classroom size were regarded as
variable. In the light of findings obtained from the research, female students’ reading
comprehension scores are higher than male students. It has been determined that the students’
scores for vocabulary learning motivation and for reading comprehension vary by teacher’s
gender. Vocabulary learning motivation of the students in the classrooms with the size under 15
is medium; and vocabulary learning motivation of the students in the classrooms having a size
above 30 is high. Vocabulary learning motivation scores of the students whose class teacher is
male are higher than the ones whose teacher is female. There is not any statistically significant
relation between the primary school fourth graders’ scores for vocabulary learning motivation
and for reading comprehension levels.
Keywords: Reading comprehension, vocabulary, motivation

GiriĢ
Ġnsanın günlük yaĢamındaki bir ihtiyaç ve iletiĢim sürecinin bir aracı olarak
kelime bilgisi, ifade gücü, kavrama kabiliyeti ve öğrenme süreci üzerinde önemli role
sahiptir. Kelime, seslerin bir araya gelmesiyle oluĢmaktadır. Bir dil birimi olarak
bünyesinde anlamı barındırması sebebiyle sadece sesler topluluğu olarak
düĢünülmemelidir.
Kelime, anlama ve anlatma becerilerinin gerçekleĢtiricisi; sorun çözme,
eleĢtirme, üretme, öğrenme ve öğretme gibi üst zihinsel becerilerin üreticisidir (Güney
ve Aytan, 2014: 618). Kelimeler, düĢünsel veya simgesel olan varlıkların ses ve yazı
olarak karĢılığıdır. Ġnsan, soyut veya somut varlık ve kavramları hafızasında depolarken
bunların karĢılığı olan simgeleri kullanır (Karatay, 2007: 143). Kelimeleri anlamak ve
onları nasıl kullanacağını bilmek, alan bilgisinin ve genel kültürün önemli bir
göstergesidir. Kelime bilgisi aynı zamanda öğrenme verimini de etkilemektedir
(Bruning, Schraw ve Norby, 2014: 268). Kelime, çözümleme ve anlama arasındaki
önemli bir iliĢkidir. Bu haliyle kelime dağarcığı, yazar ve okuyucunun ortak
tecrübelerinde deneyimlerinden paylaĢılan kelimeler ve anlamlar olarak algılanmaktadır
(Rupley, 2005). Ġnsanlar kendilerini yazılı veya sözlü olarak ifade ederlerken bildikleri
kelime oranında bunu yaparlar. Kelime hazinesi ne kadar zenginse kendini ifade etmek
de o oranda kolay olabilmektedir. DüĢünce zenginliği, kelime ve kavram zenginliği ile
mümkün olmaktadır. Dilde müstakil olarak bulunan bu birlikler dilin en güçlü
unsurlarıdır. Kelimeler anlatımın temelidir. Bir dile hâkim olmak o dildeki temel kelime
kadrosuna hâkim olmakla (Ġnce, 2006: 104) baĢlamaktadır.
GeniĢ ve esnek bir kelime dağarcığına sahip olmak, eğitimli olmanın önemli bir
parçasıdır. Okuma, kelime dağarcığının geliĢimindeki esas yoldur. Okuyucular ne
kadar çok okurlarsa kelime hazineleri ve bu kelimelerin altında yatan bilgi ağları da o
kadar geniĢ ve zengin olacaktır (Bruning, Shraw ve Norby, 2014: 285). Eğitim-öğretim
ortamlarında öğrencilerin kelime hazinesinin önemi büyüktür. Öğrencilerin anlama ve
anlatımları yine bildikleri kelime oranına (Kurudayıoğlu, 2016: 521) göredir. Ġyi geliĢmiĢ
bir kelime bilgisi, okuma ve anlama için ön koĢuldur. Kelimelerin okuma sürecindeki bu
kilit konumu okuma veya okuma stratejileri kadar ilgi çekmemiĢtir.
Kelimelerin farklı anlamlarının bilinmesinin ve konuya uygun kelime bilgisine
sahip olunmasının dil becerileri üzerinde etkili olması, eğitim-öğretim açısından kelime
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bilgisinin önemini göstermektedir (BaĢkan, 2018: 300). Ġlkokul öğrencileri büyüdükçe,
yeni kelimeler öğrenmeyle ilgili sorumlulukları artmaktadır. Tanımları, bağlamı ve
kelime gruplarını kullanmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Kelimelerin yapısına iliĢkin
farkındalık geliĢirken kelime tanıma ve okuma kabiliyeti hususunda da bireysel
farklılıklar gözlenmektedir (Nagy, 2007: 57-60). Dil farkındalığı, kelime bilgisi, kelime
tanıma ve okuduğunu anlama arasında varsayılan nedensel iliĢkiler (Nagy, 2005: 36)
aĢağıda sıralanmaktadır:

Kelime bilgisi ve dil farkındalığı karĢılıklı olarak birbirine katkı
sağlamaktadır.

Kelime hazinesi, kelime tanımayı olumlu etkilemektedir.

Dil farkındalığı, kelime tanımayı geliĢtirmenin dıĢında farklı yollarla
okuduğunu anlamaya da katkıda bulunabilir.
ġekil 1’de okuma, anlama ve kelime bilgisi arasındaki iliĢkisel döngü
sunulmaktadır:

ġekil 1. Okuduğunu anlama ve kelime hazinesi arasındaki iliĢkiye yönelik
iĢleyiĢ modeli
(Nagy, 2005: 34)
ġekil 1’deki iĢleyiĢ kelimenin okumadaki rolüne vurgu yapmaktadır. Bu sürecin
akıcı Ģekilde olabilmesi kelime hazinesinin gücüne; kelime hazinesinin geliĢimi ise
kelime öğrenmeye bağlıdır. Metindeki kelimelerin anlamlarını bilmemek, anlamada
tıkanıklığa yol açabilir. Bir okuyucunun metin içinde bilmediği çok fazla kelime varsa,
bilinmeyen kelimeleri bulmak için çok fazla zihinsel enerji harcamak zorunda
kalacağından metni bir bütün olarak anlayamayacaktır (Pardo,
2004: 274).
Okuyucunun anlamını bilmediği bir kelime ile karĢılaĢması, kelimeyi yeniden okumasını
ve anlamı hatırlamaya çalıĢmasını gerektirmektedir. Bu süreç, anlamaya ve hafızaya
dayanmaktadır. Hafıza ve anlama, kelimelerin anlamının metnin bağlamından
çıkarımını zorunlu kılmaktadır. Bilinmeyen kelimelerin anlamlarının metnin
bağlamından çıkarımının, metindeki çoğu kelimenin anlaĢılması durumunda mümkün
olabileceği unutulmamalıdır (Perfetti, Landi ve Oakhill, 2005, 240). Sınırlı kelime bilgisi
olan çocuklar, okuma ve anlama becerilerinde zaman içerisinde diğerlerine göre daha
geride kalmaktadırlar (Willis, 2008).Eğer amaç kelime öğreterek çocukların okuduğunu
anlama düzeyini arttırmaksa bu, okul öncesi dönemdeki kelime çalıĢmalarıyla
baĢlamaktadır (Nagy, 2005: 40). Ġlkokul ve ortaokula devam eden 414 öğrencinin
katılımıyla yapılan araĢtırmanın bulguları, zaman içinde tutarlı kelime öğretiminin,
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özellikle okula devam eden zayıf okuyucular için okuduğunu anlama geliĢiminde ciddi
destek sağlayabileceğini göstermektedir (Holahan ve diğ., 2018: 317). Nagy ve
Herman (1984) kelime öğretimi ile ilgili bazı sınırlılıkları Ģöyle sıralamaktadırlar:
Kelimelerin sayısı (okumada karĢılaĢılan bilinmeyen kelimeler, zaman içinde kelime
bilgisinin geliĢimi, kelime hazinesinde bireysel ve sosyo-ekonomik farklılıkların boyutu,
öğrenilmesi zorunlu kelime listeleri, içerikle ilgili kelime öğrenme) ve anlamada
baĢarısızlık. Ġlkokul üçüncü ve beĢinci sınıf öğrencilerine üç ay boyunca içeriğe dayalı
çoklu kelime öğretiminin yapıldığı araĢtırma sonucunda, öğrencilerin okuduğunu
anlama konusunda hem istatistikî olarak hem de akademik olarak ilerleme olduğu
belirlenmiĢtir. Özellikle baĢlangıçta okuduğunu anlama baĢarısı düĢük olan öğrencilerin
diğerlerine göre okuduğunu anlama kazanımlarının daha fazla olduğu fark edilmiĢtir
(Nelson ve Stage, 2007). Kelime öğrenme ve okuma arasındaki iliĢkiye vurgu yapan
araĢtırmaların sonuçları dil becerilerinin geliĢiminde kelime öğrenmenin önemini
belirtmesi bakımından önemlidir. Kelime öğrenme, kelimeyi okuma, kelimeyi yazma,
farklı alanlarda kullanma ve sözlük çalıĢmaları yapmanın dıĢında öğrencinin kelime
farkındalığı, kelime öğrenme yeterliği, hafıza gücü, dikkat ve motivasyon ile ilgilidir.
Kelime öğrenme, öğrenme ve öğretme etkinliklerinden önce bireyin bir kelimeyi
öğrenmek istemesi ve çaba göstermesine bağlıdır.
Kelime Öğrenme Sürecinde Motivasyon
Motivasyon, davranıĢların ne kadar baĢarılı olacağından ziyade, insanların
neden böyle davrandıklarını açıklayan bir kavramdır (Csizér ve Dörnyei, 2005: 20).
Öğrencinin istek ve arzularını, ilgi, merak ve gereksinimlerini eyleme dönüĢtüren ve
eylemini de ısrarlı sonuç almaya yönelten en önemli itici güç olan motivasyon, eğitimöğretim alanında üzerinde durulması gereken önemli bir unsurdur (Akpınar Dellal ve
Günak, 2009: 23). Motivasyon, okuldaki öğrenci davranıĢlarının yönünü, Ģiddetini,
kararlılığını ve eğitim ortamlarında istenilen amaca ulaĢmada hızı belirleyen en önemli
güç kaynaklarından biridir (Akbaba, 2006: 343). Öğrenme sürecinde öğrencilerin
derslere daha çok dikkat ettikleri, ilgi duydukları, ödevlerini yaptıkları ve sınavları için
çalıĢtıkları zaman motive oldukları; bu davranıĢları göstermedikleri zaman (Kumcağız,
2016: 367) yeteri kadar motive olamadıkları belirtilebilir. BaĢarılı bir öğrenme, sadece
bilgiyi anlamayı değil aynı zamanda etkin ve güdülenmiĢ olmayı da kapsamaktadır
(Bruning, Schraw ve Norby, 2014). Sözcük öğrenme, dil becerilerinin geliĢiminde
önemli aĢamalardan biridir. Bu noktada sözcük öğrenme motivasyonunu anlamak
daha değer kazanmaktadır. Sözcük öğrenme motivasyonu; sözcük öğrenme isteği ve
gerekliliği, amaç, beklentiler ve yetkinlikler ile ilgilidir. Bireyi kelime öğrenmeye iten
gücü, pek çok unsur etkilemektedir. Bu unsurlar, kelime dağarcığının kiĢisel değerinin
fark edilmesine ve içselleĢtirilmesine destek olabilmektedir. Sözcük öğrenme
motivasyonunu etkileyen unsurlar genel olarak üç baĢlık altında toplanabilir (Willis,
2008: 84):
(1) Ġlgi Alanları:Yazma, konuĢma, liderlik, siyaset (politika), yönetim, giriĢimcilik,
eğitim ya da iletiĢim alanlarına ilgi duyan öğrenciler, uzmanlık alanına iliĢkin sözcükleri
öğrenmenin kendilerine bir anlam ifade ettiğini – içerisinde yaĢadıkları dünya hakkında
öğrenme ve onu betimleme yeteneği – deneyim ettikleri zaman motive olacaklardır.
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(2) Analitik Öğrenme: Analitik öğrenme sürecinde, birey okuma, düĢünme,
analiz etme, tartıĢma ve problem çözme sürecinde kullandıkları kelimelerin anlama
sürecini güçlendirdiğinin farkındadır.
(3) Bireysel Bağlantılar: Öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları ve özel ilgi
alanına giren konularla ilgili sözcükleri öğrenip kullanmaları da kelime ilgisini
artırmaktadır. Örneğin futboldan hoĢlanan bir öğrenci için futbol oynamak eğlencelidir
ancak gol atmak, kale, penaltı veya top gibi kelimeleri de sıklıkla kullanır, futbol
oynayarak futbolla ilgili kelimeleri öğrenme motivasyonu artar.
Türkiye’de, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1-8.sınıflar Türkçe öğretim programının
özel amaçları arasında “okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını
zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal
dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması” ifadesi ile söz varlığına vurgu yapılmaktadır.
Ayrıca her sınıf düzeyinde geliĢim, öğrenme özellikleri ve dersin temel hedefleri
kapsamında sözcük öğrenmeye yönelik kazanımlar belirlenmiĢtir. Türkçe derslerinde
öğrencilerin yeni sözcükler öğrenebilmeleri ve bunları kullanabilmeleri için etkinlik ve
çalıĢmalar yapılmaktadır. Ġlkokul Türkçe Öğretim programında sözcük öğrenme ile ilgili
kazanımlar aĢağıda sıralanmıĢtır (MEB, 2018):
1.Sınıf:
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
2.Sınıf
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin
eder.
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
Kelimelerin eĢ anlamlılarını tahmin eder
3.Sınıf
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
Kelimelerin eĢ anlamlılarını bulur.
EĢ sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
4.Sınıf:
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
Kelimelerin eĢ anlamlılarını bulur.
EĢ sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
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Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin
eder.
Ġlkokullarda sınıf seviyesi yükseldikçe konu alanları (fen/sosyal dersleri)
gündeme geldiğinden okuma materyallerindeki kelimeler daha soyut, alana özgü, nadir
kullanılan ve çocuğun ön yaĢantılarına daha az hitap ettiğinden kelime tanıma tek
baĢına anlama ulaĢmada (Akyol, 2018: 237) yetersiz kalmaktadır. Bu noktada
ilkokuldan baĢlayarak dil becerilerinin geliĢimi için kelime öğrenmeye özel zaman
ayrılması ve emek verilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin kelime öğrenmenin kendi dil
geliĢim sürecine iliĢkin farkındalığı, ilgisi ve isteği geliĢtirilmelidir.
AraĢtırmanın Amacı
AraĢtırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme
motivasyonları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir.
Problem cümlesi, “ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu
ile okuduğunu anlama düzeyi arasında iliĢki var mıdır?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
AraĢtırmada cevap aranan sorular Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:
1.Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu,
1.1.cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
1.2.sınıf öğretmeninin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
1.3.sınıf mevcuduna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2. Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi,
2.1.cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2.2.sınıf öğretmeninin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2.3.sınıf mevcuduna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3.Sözcük öğrenme motivasyonu ile okuduğunu anlama arasında anlamlı bir
iliĢki var mıdır?
Yöntem
AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırma, iliĢkisel tarama modeline göre gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠliĢkisel tarama
modelleri, iki ve daha çok değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını ve/veya
derecesini belirlemeyi amaçlayan araĢtırma modelleridir (Karasar, 2005). Bu
araĢtırmada iliĢkisel tarama modelinin kullanılmasının nedeni, sözcük öğrenme
motivasyonu ve okuduğunu anlama becerisi arasındaki iliĢki olup olmadığını anlama
çabasından kaynaklanmaktadır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırma, Kırıkkale il merkezinde, kamuya ait ilkokullarda, 2018-2019 eğitimöğretim yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. Kırıkkale il merkezindeki toplam 35 ilkokulda
öğrenim gören 2594 dördüncü sınıf öğrencisi araĢtırmanın evrenini oluĢturmaktadır.
Basit tesadüfi yönteme göre belirlenen örneklem, evrenden %95 güven aralığı ± %5
örnekleme hatasıyla (Cohen, Manion ve Morrison, 2007: 104) 350 öğrenci olarak
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hesaplanmıĢtır. AraĢtırmanın ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri ile yapılmasının sebebi,
araĢtırmaya konu olan okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme becerilerinin bu
öğrencilerin, zihinsel, duygusal ve dil geliĢimi bakımından ilgili kazanımlara sahip
olduğu varsayımından kaynaklanmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan 350
öğrenciden 176’sı (%50,29) kız, 174’ü (% 49,71) ise erkektir. Ayrıca 228 öğrencinin
sınıf öğretmeni kadın, 122 öğrencinin sınıf öğretmeni ise erkektir.
Veri Toplama Aracı
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, sınıf mevcudu ve sınıf öğretmenlerinin
cinsiyetini öğrenmek için araĢtırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgiler Formu
kullanılmıĢtır. Bu form çoktan seçmeli sorulardan oluĢmaktadır.
Ġlkokul dördüncü öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonları ile ilgili ölçme
yapmak için Genç Ersoy ve Belet Boyacı (2018) tarafından geliĢtirilen “Sözcük
Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ)” kullanılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya
koymak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve kapsamında Temel BileĢenler
Analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 24 maddelik son formunun
toplam varyans açıklayıcılık yüzdesi %44,73 bulunmuĢ olup üç faktörlü (içsel
motivasyon, dıĢsal motivasyon, araçsal-amaçsal motivasyon) bir yapı ortaya çıkmıĢ;
ölçeğin faktör analizi bünyesindeki Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=.855 olarak
belirlenmiĢtir. Ölçeğin bu araĢtırmadaki güvenirlik değeri ise .92 olarak hesaplanmıĢtır.
Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek
için Çeliktürk Sezgin (2015) tarafından geliĢtirilen, 10 sorudan oluĢan, “Okuduğunu
Anlama Testi (OAT)” kullanılmıĢtır. Bu ölçekte her bir soru 0-10 arasında değiĢen bir
değere göre puanlanmıĢtır, testten alınabilecek en yüksek puan 100’dür.
Değerlendirme ölçütleri Ģu Ģekildedir: Yetersiz (0-33); GeliĢtirilebilir (34-67); Ġyi (68100).
Verilerin Toplama Süreci ve Çözümlenmesi
AraĢtırma verileri, iliĢkisel tarama araĢtırmasının kesitsel araĢtırma desenine
uygun olarak elde edilmiĢtir. Kesitsel araĢtırmalarda, veriler tek bir seferde veya
nispeten kısa bir zaman içinde toplanır (Christensen, Johnson ve Turner, 2015: 373).
Veri toplama iĢlemi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kasım ve Aralık aylarında, 8
haftalık bir zaman diliminde gerçekleĢmiĢtir. Ġlk aĢamada Kırıkkale Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden izin alınmıĢtır. AraĢtırmanın amacı, okul yöneticileri ve sınıf
öğretmenlerine açıklanmıĢtır. Veriler, gönüllü öğretmenlerin sınıflarında, öğretmenlerin
uygun gördüğü ders saatleri içerisinde araĢtırmacı tarafından toplanmıĢtır. Öğrencilere
araĢtırmanın amacı açıklanmıĢ, SÖMÖ’nün nasıl doldurulacağı izah edilmiĢtir. Bu iĢlem
ortalama 20 dakikada tamamlanmıĢtır. Aynı öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyini
belirlemek için farklı bir gün ve saatte OAT açık bir yönerge ile dağıtılarak
uygulanmıĢtır. Bu iĢlemin süresi ise ortalama 40 dakika olmuĢtur.
Verilerin çözümlenmesinde “SPSS-20” adlı istatistik programı kullanılmıĢtır.
AraĢtırmadan elde edilen verilerin analizinde öncelikle ölçeklerden elde edilen puanlar
hesaplanarak betimsel hesaplamalar ve dağılımlar incelenmiĢtir. Puanların
dağılımlarına ait basıklık ve çarpıklık değerlerinin ±1 sınırlarına yakın olması, puanların
normalden aĢırı sapma göstermediği (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2010) kabul
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edilmiĢtir. Sözcük öğrenme motivasyonu ile okuduğunu anlama puanları arasında
anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi
kullanılmıĢtır. Sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanlarının
öğrencilerin cinsiyeti, öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti ve sınıf mevcuduna
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiĢtir. Bu
bağlamda puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değiĢkenin her bir kategorisinde
normal olması durumunda, kategori sayısı iki ise iliĢkisiz örneklemler için t testi,
kategori sayısı ikiden fazla ise ANOVA analizi kullanılmıĢtır. Ancak puan dağılımlarının
bağımsız değiĢkenin her bir kategorisinde normal olmaması durumunda, kategori
sayısı iki ise Mann Whitney U testi, kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi
kullanılmıĢtır.
Bulgular
Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve
okuduğunu anlama düzeyinin incelendiği bu araĢtırmada öğrenci cinsiyeti, sınıf
öğretmeninin cinsiyeti ve sınıf mevcudu değiĢken olarak ele alınmıĢtır. Bu çerçevede
sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlamaya iliĢkin puanların dağılımı
belirlenen değiĢkenlere göre incelenmiĢtir. Çarpıklık ve basıklık değerleri sözcük
öğrenme motivasyonu için sırasıyla -0,50 ve -0,49; okuduğunu anlama için sırasıyla 0,03 ve
-0,50 olarak bulunmuĢtur. Bu değerlerin -1 ile +1 arasında değiĢmesi
verilerin normal dağıldığını göstermektedir. AraĢtırmaya katılan ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanları cinsiyet
değiĢkenine göre incelenmiĢ ve bulgular Tablo 1’de sıralanmıĢtır.

92

58,33

15,87

251,75

-0,17

-0,64

174

Erkek

14

96

50,22

15,89

252,42

0,11

-0,17

176

Kız

24

100

51,74

14,26

203,30

-0,35

-0,47

174

Erkek

24

71

52,80

12,21

149,10

-0,70

-0,65

Varyans

22

Standart
Sapma

Basıklık

Ortalama

Çarpıklık

Sözcük
Öğrenme
Motivasyonu

Maximum

Kız

N

Cinsiyet

176

Ölçekler

Okuduğunu
Anlama

Minimum

Tablo 1. Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve Okuduğunu Anlama Puanlarının
Öğrenci Cinsiyetine Göre Dağılımı

Tablo 1’deki bulgulara göre sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu
anlama puanlarına ait dağılım cinsiyet değiĢkeninin tüm kategorilerinde normaldir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti de değiĢken olarak
incelenmiĢtir. Tablo 2’de sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama
puanlarının öğretmen cinsiyetine dağılımı sunulmuĢtur.
Tablo 2. Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve Okuduğunu Anlama Puanlarının Öğretmen
Cinsiyetine Göre Dağılımı
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Kadın
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Tablo 2’deki bulgulara göre, öğretmen cinsiyetine ait kategorilerde öğrencilerin
okuduğunu anlama puanlarının basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasında
değiĢmektedir. Okuduğunu anlama puanlarına ait dağılımın öğrencilerin sınıf
öğretmenlerinin cinsiyeti değiĢkeninin tüm kategorilerinde normal olduğu belirtilebilir.
Sözcük öğrenme motivasyonu puanlarının basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1
arasında olmadığından sözcük öğrenme motivasyonu puanlarına ait dağılımın sınıf
öğretmeni cinsiyetine göre normal olmadığı anlaĢılmaktadır. Tablo 3’te sözcük
öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanlarının öğrencilerin bulunduğu sınıfın
mevcuduna göre dağılımı yer almaktadır.

Ortalama

Maximum
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57,28

18,77

352,29
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-0,82
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26

90

53,26
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306,17

-0,34

0,54

15
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48,30

14,31

204,87

-0,10

-1,53

16-20

27

24

72

50,86

15,64

244,52

-0,35

-1,35

21-25

92

26

100

52,34

13,12

172,16

0,03

0,54

26-30

157

24

71

52,73

13,05

170,38

-0,82

-0,50

30+

24

41

69

58,79

6,36

40,43

-0,88

1,31

Varyans

18

Sapma

50

N

Standart

Basıklık

Sözcük
Öğrenme
Motivasyonu

Çarpıklık

Okuduğunu
Anlama

15

Sınıf

Ölçekler

Mevcudu

Tablo 3. Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve Okuduğunu Anlama Puanlarının
Sınıf Mevcuduna Göre Dağılımı

Tablo 3’e göre okuduğunu anlama puanlarının sınıf mevcudu değiĢkenine göre
dağılımı normallik göstermekte; sınıf mevcuduna göre sözcük öğrenme motivasyonu
puanlarının basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasında olmadığından dağılımın
normallik göstermediği belirlenmiĢtir.
Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine ĠliĢkin
Bulgular
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu
anlama düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiĢtir. ĠliĢkisiz
Örneklemler t-Testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuĢtur.
Tablo 4. Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve Okuduğunu Anlama Puanlarının
Cinsiyete Göre Dağılımı
t Testi
Okuduğunu
Anlama
Sözcük
Öğrenme
Motivasyonu

Grup

N

Ortalama

Kız

176

58,33

Erkek

174

50,22

Kız

176

51,74

Erkek

174

52,80

sd

t

p

348

4,78

0,00

348

-0,75

0,46

*p<0,05
Tablo 4’teki bulgulara göre okuduğunu anlama düzeyi kız öğrencilerin lehine
olacak biçimde istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (tOA=4,78, pOA=0,00).
Buna göre ilkokul dördüncü sınıfa devam eden kızların okuduğunu anlama düzeyi
erkeklere daha yüksektir. Hem kız hem de erkek öğrencilerin okuduğunu anlama
düzeyi geliĢtirilebilir düzeydedir. Sözcük öğrenme motivasyonu puanlarının öğrenci
cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiĢtir (p>0,05).
Ġlkokul dördüncü sınıfa devam eden kız ve erkek öğrencilerin sözcük öğrenme
motivasyonu puanları benzerlik göstermektedir.
Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve
okuduğunu anlama puanlarının, öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılık gösterip
göstermediğinin incelenmesine yönelik uygulanan ĠliĢkisiz Örneklemler t-Testi ve Mann
Whitney U Testi sonuçları Tablo 5’te sıralanmıĢtır.
Tablo 5. Sınıf Öğretmeninin Cinsiyetine Göre Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve
Okuduğunu Anlama Puanlarının KarĢılaĢtırılması
T Testi
Okuduğunu
Anlama

Grup

N

Ortalama

Kadın

228

56,65

Erkek

122

49,92

Grup

N

Mann
Whithney U

sd

t

p

348

3,73

0,00*

Z

p

-4,29

0,00*

Sıra

Sıra

Ortalaması

Toplamı

Sözcük

Kadın

228

158,52

36142,50

Öğrenme
Motivasyonu

Erkek

122

207,23

25282,50

Tablo 5’te okuduğunu anlama puanlarına yönelik uygulanan iliĢkisiz örneklemler
için t testi sonuçları bulunmaktadır. Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu
anlama puanları sınıf öğretmenlerinin cinsiyetine göre incelendiğinde öğretmeni kadın
olan öğrencilerin lehine olacak biçimde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği
tespit edilmiĢtir (tOA=4,78, pOA=0,00; p<0,05). Sınıf öğretmeni kadın olan öğrencilerin
okuduğunu anlama puanları, öğretmeni erkek olan öğrencilere göre daha yüksektir.
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Ancak, Tablo 5’teki sözcük öğrenme motivasyonu puanlarına yönelik uygulanan Mann
Whitney U testi sonuçları incelendiğinde, sözcük öğrenme motivasyonu puanlarının
öğretmenlerin cinsiyetine göre, erkek öğretmeni olan öğrencilerin lehine olacak biçimde
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir (zSÖM=-4,29, pSÖM=0,00;
p<0,05). Sınıf öğretmeni erkek olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu
puanları, öğretmeni kadın olan öğrencilere göre daha yüksektir. AraĢtırma kapsamında
öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanlarının, sınıf
mevcuduna göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesine yönelik uygulanan
Kruskall Wallis Testi ve ANOVA Analizi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Sınıf Mevcudu DeğiĢkenine Göre Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve
Okuduğunu Anlama Puanlarının KarĢılaĢtırılması
ANOVA

Okuduğunu
Anlama

Varyans

Kareler

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Ortalaması

Gruplar arası

2364,95

591,24

4

Gruplar içi

91108,55

264,08

345

Toplam

93473,50

Sözcük
Öğrenme
Motivasyonu

F

p

2,24

0,07

sd

Ki-kare

p

4

6,85

0,14

349

Grup

N

Sıra
Ortalaması

15

50

152,71

16-20

27

170,87

21-25

92

173,22

26-30

157

178,53

30+

24

217,15

Kruskall-Wallis

sd

Tablo 6’da öğrencilerin okuduğunu anlama puanlarına yönelik uygulanan
ANOVA analizi ve sözcük öğrenme motivasyonu puanlarına yönelik uygulanan Kruskall
Wallis testi sonuçları incelendiğinde, hem okuduğunu anlama hem de sözcük öğrenme
motivasyonu puanlarının sınıf mevcuduna göre, istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiĢtir (p>0,05). Sınıf mevcuduna göre dördüncü sınıf
öğrencilerinin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme motivasyonu puanları benzerlik
göstermektedir. AraĢtırma kapsamında öğrencilerin okuduğunu anlama puanlarının,
sözcük öğrenme motivasyonu puanları ile istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkiye sahip
olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan korelasyon analizi sonuçları Tablo 7’de
yer almaktadır.
Tablo 7. Sözcük Öğrenme Motivasyonu ve Okuduğunu Anlama Puanları
Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları
Sözcük Öğrenme Motivasyonu
Okuduğunu Anlama

r

,089

p

,095

N

350

973
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Tablo 7’ye göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve
sözcük öğrenme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki
bulunmamıĢtır (p>0,05).
TartıĢma ve Öneriler
AraĢtırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin
ve okuduğunu anlama düzeyleri arasında bir iliĢki
AraĢtırmaya katılan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin
öğrenme motivasyonları cinsiyet, sınıf öğretmeninin
değiĢkenlerine göre incelenmiĢtir.

sözcük öğrenme motivasyonu
olup olmadığı incelenmiĢtir.
okuduğunu anlama ve sözcük
cinsiyeti ve sınıf mevcudu

Kelime öğrenme, kelime dağarcığı ve anlama arasındaki iliĢki, araĢtırmacıların
daima ilgisini çekmiĢtir. Fakat ulusal araĢtırmalar incelendiğinde özel olarak “sözcük
öğrenme motivasyonu”nu inceleyen bir araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır. Yapılan
çalıĢmaların çoğunlukla yabancı dil öğrenme sürecinde kelime öğrenme (Çevik ve
Koçer, 2012; Kaçar ve Zengin, 2009; Yıldız, 2017; Büyükahıska ve Çebi Kozallık,
2018; MemiĢ, 2018), Türkçe ve okuma eğitiminde kelime öğrenme ve kelime hazinesi
(Ġpek ve Bilgin, 2007; Ayan ve BaĢ, 2015; Kansızoğlu, 2017; Varan, 2017; Oflaz, 2017;
Dağ ve Mete, 2017; Çetinkaya, Öksüz, Öztürk, 2018) üzerine odaklandığı
anlaĢılmaktadır. Kelime öğrenme ve kelime hazinesi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda
bileĢenlerden biri de okuma ve anlama ile kelime arasındaki iliĢkidir. Kelime bilgisi,
okuduğunu anlama odaklı çalıĢmalarda ihmal edilen bir ortak olagelmiĢtir. Bu ihmal,
kelime dağarcığının önemsiz olduğu varsayımından değil, anlama yetersizliğinin diğer
yönlerine odaklanılması ile alakalıdır. Kelime anlamları, teorik gerekçelerle anlamada
etkilidir. Ne kadar çok okuma yapılırsa, o kadar kelime bilgisi artmaktadır (Perfetti,
Landi ve Oakhill, 2005: 240).
Bu araĢtırmaya 350 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıĢtır. 350 öğrencinin
sözcük öğrenme motivasyonunun orta düzeyde; okuduğunu anlama düzeyinin ise
geliĢtirilebilir seviyede olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmada incelenen değiĢkenlerden biri
de katılımcıların cinsiyetidir. Kız ve erkek öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu
puanları benzerlik göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre ilkokul dördüncü sınıfa
devam eden kız öğrencilerin okuduğunu anlama puanları, erkek öğrencilere göre daha
yüksektir. Bu sonuç farklı araĢtırmaların (ġapcı ve KuĢdemir, 2018; Çetin, 2017; Ceran,
Oğuzgiray Yıldız ve Özdemir, 2015; Karaarslan, 2015; Rüzgâr, 2014) sonuçları ile
benzerlik göstermektedir.
AraĢtırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu
ve okuduğunu anlama düzeyinin öğrencilerin sınıf öğretmeninin cinsiyetine göre
farklılık gösterip göstermediği de incelenmiĢtir. Katılımcı öğrencilerden 228’inin sınıf
öğretmeni kadın; 122’sinin sınıf öğretmeni ise erkektir. Öğretmeni kadın olan
öğrencilerin lehine olacak biçimde istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. Sınıf
öğretmeni kadın olan öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri erkek öğretmenlerin
öğrencilerine göre daha yüksektir. Öğretmen cinsiyetine göre sözcük öğrenme
motivasyonu puanları değerlendirildiğinde öğretmeni erkek olan öğrencilerin lehine,
istatistikî yönden anlamlı farklılık göstermektedir. Sınıf öğretmeni erkek olan
öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu puanları, öğretmeni kadın olan öğrencilere
göre daha yüksektir. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerinin öğrencilerin okuma
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baĢarısındaki rolünü inceleyen ulusal araĢtırmaların sayısı ve sonuçları sınırlıdır.
UlaĢılan diğer araĢtırma sonuçları (KuĢdemir ve Bulut, 2018; ġapcı ve KuĢdemir, 2018)
sınıf öğretmeni erkek olan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama
düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak okuma ve kelime
bilgisine yönelik cinsiyet değiĢkeninin ele alındığı standartlaĢtırılmıĢ testlerle ve daha
fazla öğrencinin katılacağı araĢtırmalara ihtiyaç vardır. Toplumsal cinsiyet rollerinin
eğitime etkisi, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinde bir etken olarak cinsiyet, dil
becerilerinin geliĢtirilmesinde öğretmenlerin rolü, dil öğretim etkinliklerinde psikolojik ve
sosyolojik etkenlerin ortaya çıkarılması için uzun süreli ve derinlemesine araĢtırmalar
yapılmalıdır. Bu sayede dil becerilerinin geliĢimine katkı sağlayabilecek tüm bileĢenlerin
anlaĢılabileceği düĢünülmektedir.
Bu araĢtırmada incelenen değiĢkenlerden biri de sınıf mevcududur. Sınıf
mevcuduna göre dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme
motivasyonu puanları anlamlı farklılık göstermemektedir; bu puanların birbirine yakın
seviyede olduğu anlaĢılmaktadır. Mevcudu 30’dan fazla olan sınıflardaki öğrencilerin
sözcük öğrenme motivasyonunun diğerlerine göre biraz daha yüksek olduğu fark
edilmiĢtir. Sulak ve Ehriz (2018) tarafından yapılan araĢtırmaya göre sınıf
öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğrencilerine üst biliĢsel okuma stratejileri
kullandırma düzeylerinin sınıf mevcudu arttıkça dikkat çekici bir Ģekilde arttığı
gözlenmiĢtir. Mevcut arttıkça öğretmenin her öğrenciye bireysel olarak ulaĢması
zorlaĢacağından öğrencilerin kendi biliĢsel farkındalıklarını ve öğrenmelerini
geliĢtirmeleri için öğretmenlerin daha çok üstbiliĢsel okuma stratejilerini kullandırdığı
düĢünülmektedir. Ġlkokul öğrencilerinin okuma ve yazma problemlerine yönelik yapılan
baĢka bir araĢtırmada, aileler ve sınıf öğretmenleri çoğunlukla bu tür sorunların çözümü
için sınıf mevcudunun azaltılmasının yararlı olacağını belirtmektedirler (Calp, 2012).
Okuma ve yazma baĢarısında sınıftaki öğrenci sayısının bir etkisi olup olmadığına
iliĢkin uzun süreli gözlemlerin yapıldığı araĢtırmalar önerilebilir.
Yapılan bu araĢtırmanın genel amacına uygun olarak ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama düzeyi arasında bir
iliĢki olup olmadığı test edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre örneklem grubundaki
öğrencilerin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme motivasyonu puanları arasında
istatistikî olarak anlamlı bir iliĢki yoktur. Motivasyonun öğrenme yaĢantısında ve özel
olarak dil becerilerinin geliĢimindeki rolü yadsınamaz. Kelime bilgisinin geliĢiminde
bireysel farklılıklar, güdülenme, inanç, ilgi, istek ve gayelerin de katkısı vardır. Kelime
öğrenmek, kelimenin farklı anlamlarını fark edebilmeyi, anlatımlarda kelimeyi
kullanmayı, kelimenin geçtiği bağlamdan anlamını keĢfedebilmeyi, düĢünce dünyasını
zenginleĢtirmeyi de beraberinde getirmektedir. Kelime bilgisi ve okuduğunu anlamayı
birlikte inceleyen çok fazla araĢtırma mevcuttur. Bu araĢtırmaların bir kısmı kelime
hazinesi ve okuduğunu anlama arasındaki iliĢki açıklamaya yöneliktir. Kelime öğretimi
ile ilgili özel önlemler alındığında tüm öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyi
artmaktadır. Ayrıca, okuma-yazma zorluğu olan öğrenciler, kelime bilgisine eĢdeğer
kazanımlar elde etmektedirler (Elleman, Lindo, Morphy ve Compton, 2009: 34). Bu
sonuç, çeĢitli beceri ve yetenekler ile okuduğunu anlama arasındaki kesin iliĢkinin
geliĢimsel olarak değiĢebileceğine dikkat çekmektedir. Kelime bilgisinin geliĢimi, erken
çocukluk döneminde daha merkezi ve canlı olabilir. Ġlkokul sınıflarında da temel
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okuryazarlık eğitiminin sağlam bir bileĢeni olarak yoğun ve zengin bir öğretim ortamı
sağlanmalı, öğrenci yeni kelimeleri bulmak ve kullanmak için motive edilmelidir (Snow
ve Kim, 2007: 136). Kelime hazinesi ve okuduğunu anlama arasındaki iliĢki yaĢla
birlikte değiĢiyor gibi görünmektedir: Ġlkokul ikinci sınıftan itibaren 200 öğrencinin
katılımıyla gerçekleĢtirilen ve iki yıl süren araĢtırmaya göre kelime hazinesinin
dördüncü sınıf okuduğunu anlamadaki varyansın % 24'ünü, beĢinci sınıfta okuduğunu
anlamada varyansın % 43'ünü açıkladığı anlaĢılmıĢtır (Torgesen, Wagner, Rashotte,
Burgess ve Hecht, 1997). Kelime hazinesinin zenginleĢtirilmesi anlama ve anlatma
becerilerinin geliĢtirilmesi ile yakından iliĢkilidir. Temel kelime servetinin geliĢtirilmesi
eğitim ve öğretimde kullanılacak araç-gerecin iyi tasarlanarak hazırlanması ile
mümkündür (Karatay, 2007: 151). Yeni öğrenilen kelimelerle daha önceden bilinen
kelimeler arasında iliĢki kurmalarını sağlayacak etkinliklerin de yapılması ve buna
özellikle dikkat çekilmesi gerekmektedir. Öğrenciler yeni kelime öğrenmeye teĢvik
edilmeli, oyunlar, ödüller, okuma-yazma etkinlikleri desteklenmelidir. Kelime bilgisini
belirlemek amacıyla yapılabilecek tarama çalıĢmalarında motivasyonun etkisi de
incelenebilir. Gerek ilkokul gerek ortaokul düzeyinde kelime öğrenmeyi etkileyen
psikolojik ve biliĢsel etkenler analiz edilmelidir. Yapılan incelemelerde ulusal ve
uluslararası düzeyde doğrudan sözcük öğrenme istek ve motivasyonunu irdeleyen
araĢtırma sonuçlarının sınırlı olduğu anlaĢılmaktadır. Kelime öğretiminde öğretmenlerin
özen göstermesi gereken hususlardan biri de Ģudur: Öğrencilere okunan metinden
seçilen kelimeleri sözlükten buldurmak yerine metindeki anlamı bağlamdan
çıkarabilmeleri için bildikleri kelimeleri kullanabilmelerine yardımcı olmak. Özellikle ilk
kez karĢılaĢılan metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin okumaya baĢlamadan evvel
öğretmen tarafından açıklanması gerekmektedir. Okuma ve anlama çalıĢmalarında
önceden hazırlanmıĢ özel bir kelime listesi vermek yerine metindeki anahtar kelimelerle
çalıĢmak. Ayrıca öğrenilen kelimelerin hem yazılı hem de sözlü anlatımlarda
kullanılması sağlanmalıdır.
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