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ÖN SÖZ

Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, 
inanç ve kanaatin ötesinde, kanıtlanabilir, bilimsel verilere dayalı olarak yapılması 
gereken işlemlerdir. Eğitim programlarında yer alan diğer disiplinlerle kıyaslan-
dığında, dil öğretiminin kendine özgü yöntemleri, araç-gereçleri, ölçme ve değer-
lendirme biçimleri olduğu görülür. Çağdaş dil öğretimi, dört temel dil becerisine 
dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde ulaşılan dil düzeyinin belirle-
mesinde de, her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları gerekli görmektedir.

Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde sınav hazırlama, ölçüt geliştirme ve 
değerlendirme konuları ele alınmıştır. Kitapta, Almanca, İngilizce ve Yabancı dil 
olarak Türkçe olmak üzere, üç dilden sınav örneklerine yer verilmiştir. Bu çalış-
manın, yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlardaki öğretmen adaylarına, hâ-
lihazırda yabancı dil öğretimi alanında görev yapan öğretmenlere yararlı olacağı 
umulmaktadır. 

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarıma, okuma ve düzeltme-
de, İngilizce Okutmanı Yasin Biçer’e, Türkçe öğretmenleri, Asilhan Şahin’e ve Ay-
han Karataş’a, her zaman yanımda olan ve desteğini esirgemeyen Eşim’e teşekkür 
ederim.

Babama ve Anneme özlemle ….

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

ORCID No: 0000-0002-7701-0077
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İnsanları diğer canlılardan ayıran özelliklerin başında, onların aralarında 
kurdukları iletişim biçimine aracılık eden Dil gösterilmektedir. Dil ile ilgili yapı-
lan tanımlardan ortaya çıkan ana tanım ise, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan 
dinamik bir yapı olduğudur. Bu dinamik yapının genetik olarak aktarılan kalıtsal 
bir özellik olmadığı, bireyin içinde yaşadığı sosyal çevreyle etkileşiminin türüne ve 
yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik göstermesinden anlaşılmaktadır. İnsanların 
doğuştan dil yetisine sahip olduğu ve bu yetinin de herhangi bir dille sınırlı olma-
dığı; bu yetinin bütün doğal dillerin öğrenimine eş değerde olanak sağlayacak bir 
donanımda olduğu, yeni doğan bir çocuğun dil edinimi sürecinden elde edilen 
verilerle ortaya konulmaktadır. 

İnsanlar, doğuştan aynı temel özelliklere sahip olmalarına rağmen insanların 
neden farklı dilleri konuştukları; insanlığın kullandığı ilk dilin veya diğer dille-
rin türediği ortak bir dilin olup olmadığı, varsa bu dilin hangi dil olduğu, tarih 
boyunca cevap aranan önemli sorulardandır. Bu arada insanlar, kendileri gibi ko-
nuşmayan diğer insanlarla da iletişim kurmakta ve çeşitli alanlarda işbirliği yap-
maktadırlar. Bu durum, dilin edinim biçimine ve işlevine göre, farklı biçimlerde 
ele alınmasını gerekli kılmıştır. 

-Doğrudan ve içsel biçimde, belli bir programa, zamana ve mekâna bağlı ol-
maksızın bireyin doğduğu andan itibaren çevresiyle kurduğu iletişimde kullandığı 
ilk dil Anadil,

-Bireyin doğduğu andan itibaren çevresinde kullanılan iki dili aynı anda 
edinmesi ve işlevsel biçimde kullanabilmesi İki Dillilik,

-Bireyin içinde bulunduğu çevrede birden fazla dilin konuşulur olması ve bi-
reyin çevresindekilerle bu dillerle iletişim kurabilme yeterliliği Çok Dillilik ve
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-Birey için tamamen yabancı olan, sonradan öğrendiği ve yaşadığı çevrede 
işlevsel olarak iletişimde kullanma olanağı bulunmayan; belli amaçlar doğrultu-
sunda öğrenilen dil Yabancı Dil olarak adlandırılır. Birey, yabancı dilde sınırlı söz 
varlığına sahiptir ve yaratıcı ifadeler bakımından anadile kıyasla oldukça fakirdir. 
Birey, çoğu zaman ifadelerinde isabetli sözcük bulmada zorlanır; bireyin konuş-
maları anadildeki kadar akıcı ve rahat değildir. Düşüncelerini dile getirmede çoğu 
zaman anadilinin etkisi altındadır. Öğrenme, belli bir zaman, mekân ve belli bir 
program doğrultusunda şekillenir. Yabancı dilde edinimden ziyade öğrenme söz 
konusudur.

Bu çalışmada dil, yabancı dil boyutuyla ele alınacaktır. Yabancı dil, tanımın-
dan da anlaşılacağı üzere, birey için günlük yaşamında iletişimsel olarak doğrudan 
kullanmadığı, sonradan, belli amaçlar için öğrendiği dildir. Öğretim kurumla-
rında yer alan yabancı dil ise, belli bir plan ve program doğrultusunda öğreni-
len-öğretilen bir dildir. Öğrenim-öğretimin gerçekleştirilmesinde izlenen yolun 
doğruluğundan emin olunması; öğrenim-öğretimin ne düzeyde gerçekleştiğinin 
saptanması; belirlenen hedef ile ulaşılan nokta arasındaki farkın belirlenmesi ve 
ulaşılamayan hedeflerin nedenlerinin araştırılması bir ölçme ve değerlendirme et-
kinliğidir. 

Yabancı dil öğretiminde geçmişten günümüze farklı yöntemler uygulanmış-
tır. Bununla birlikte günümüzde, bireysel ve toplumsal hareketliliğin artması; 
dünyadaki gelişmelerin bireyleri ve toplumları her alanda işbirliğine zorlaması 
yabancı dile duyulan ilgiye ve gereksinime yeni boyutlar kazandırmıştır. Daha 
kısa sürede, daha etkili yabancı dil nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı, yeni yöntem 
arayışlarıyla ve bilişim teknolojilerini devreye sokarak bulunmaya çalışılmaktadır. 
Özellikle yapay zekânın (artificial intelligence) dil öğretiminde kullanılmasıyla, 
hem öğreticilere hem de öğrenenlere büyük kolaylıklar sağladığı bu alanda yapı-
lan araştırmalarda görülmektedir (Aslan, 2014). Yapay Zekânın dil öğretimindeki 
uygulama alanları:

•	 Sözlük çalışmaları (Eş-zıt anlamlı sözcükler, sesli sözlük, sesi yazıya, ya-
zıyı sese çeviren sözlük çalışmaları)

•	 Dilden dile çeviri çalışmaları

•	 Sözcük yazım yanlışları, doğru yazılışları

•	 Hiper Metin (Hypertxt), kullanıcılar tarafından yazılan metinler üzerine 
tıklandığında belirli bir siteye veya aynı belge üzerinde başka bir bölüme 
gitmenizi sağlayan linklenmiş kelimedir.
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