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ÖN SÖZ

Okumayı öğrenme okula başlayan tüm öğrenciler için başarılması gereken 
zor ve önemli bir görevdir. İyi bir okuma eğitimi sürecinden geçen öğrenciler 
başarılı bir öğrenme sürecinin de temelini atmış olurlar. Temel dil becerilerin-
den biri olan okuma, kendi içerisinde ses farkındalığı, kelime tanıma ve ayırt 
etme, akıcı okuma ve anlama gibi çeşitli düşük ve yüksek düzey zihinsel bece-
rilerin kullanımını içermektedir. İyi bir okuma eğitiminin çocukların düzey-
leri göz önünde bulundurularak tüm bu bileşenleri de geliştirecek şekilde dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çocukların okuma becerileri açısından 
gelişimlerine yönelik öğretim süreci, değerlendirme çalışmalarıyla birlikte yü-
rütülmelidir. Değerlendirme süreci öğretmenlere çocukların okuma becerileri 
açısından nerede olduklarını ve nereye gitmeleri gerektiğini ve bunun için ne-
ler yapılması gerektiğini gösteren bir yol haritası işlevi görmelidir. Bu anlamda 
değerlendirme çalışmaları hem öğretim için başlangıç noktasını hem de okuma 
becerileri açısından öğrencilerde gözlenen ilerlemeyi ve öğretim sürecinin ni-
teliğini belirleme açısından önem arz etmektedir. 

Öğretim sürecinin karmaşıklığı ve yoğunluğu dikkate alındığında değer-
lendirme süreci kimi zaman göz ardı edilebilmektedir. Bunda değerlendirme-
nin nasıl ve hangi boyutlarda yapılması gerektiğine ilişkin bilgi ve materyal 
eksikliğinin de etkisi bulunmaktadır. Bu kitap, bu anlamda basit ve pratik bir 
şekilde temel okuma becerilerinin nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin öğret-
menlere örnekler sunmakta ve çocukların okuma açısından zayıf oldukları 
alanlarda nasıl geliştirilebileceklerine ilişkin öneriler ortaya koymaktadır. Bu 
değerlendirme etkinliklerinin en önemli özelliği, fazla zaman almaması ve öğ-
retim zamanından çalmamasıdır.

Bu kitabın ilk bölümünde, öğretim ve değerlendirmede sürecine ilişkin 
kısa bir giriş yapılmakta, ardından okumayı değerlendirmede öğretmenlerin 
faydalanabilecekleri pratik bir yol önerilmektedir. Bu bölümde yöntemin içeri-
ği, faydaları, yıl boyunca kullanımı, kullanımına ilişkin yönergeler, puanlama 
ve yorumlama süreci anlatılmaktadır. 

Kitabın ikinci bölümünde, öğretmenlerin değerlendirme kullanabilecek-
leri örnek metinlere yer verilmekte, birinci sınıft an sekizinci sınıfa kadar her 
sınıf düzeyinde biri bilgilendirici diğeri öyküleyici olmak üzere iki metin yer 
almaktadır. Metinler, değerlendirmede kullanmak üzere öğrenci ve öğretmen 
formu şeklinde düzenlenmiştir. Bu metinler öneri niteliğinde olup, uygulayıcı-
lar sınıf düzeylerini dikkate alarak kendi değerlendirme metinlerini ve formla-
rını oluşturabilirler. 



vi Okumayı Değerlendirme 

Kitabın üçüncü bölümünde, okuma becerileri açısından çocukların zayıf ol-
dukları alanlarda gelişimleri için önerilere yer verilmiştir. Bu öneriler okumanın 
kelime tanıma, okuma hızı, prozodi ve anlama boyutlarıyla ilgilidir. 

Kitabın son bölümünde ise, “Cümle Doğrulama”, “Boşluk Doldurma” ve “So-
ru-Cevap” tekniği gibi anlamayı değerlendirmede alternatif olarak kullanılabile-
cek bazı tekniklere yer verilmiştir. Çocukların okuma becerilerini pratik bir şekil-
de değerlendirmek amacıyla bu kitapta önerilen tüm değerlendirme etkinliklerini 
öğretmenler kadar ebeveynler de kolayca uygulayabilirler. Biz yazarlar olarak bu 
kitabın öğrencilerinin daha iyi birer okuyucu olmaları için çaba gösteren öğret-
menlerin sınıf içi öğretim ve değerlendirme uygulamalarına büyük katkıları ola-
cağı inancındayız.

       ANKARA, 2014
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Değerlendirme, başarılı bir öğretim sürecinin önemli bir unsurudur. Değer-
lendirme süreci, yaptıkları öğretimin öğrencilerde yeteri kadar ilerleme sağlayıp 
sağlamadığını belirlemede öğretmenlere yardımcı olur. Değerlendirme süreci so-
nunda öğretmenler hızlandırılmış öğretim programından yararlanabilecek olan 
öğrencilerle, yoğunlaştırılmış bir öğretime ve daha fazla desteğe ihtiyacı olan öğ-
rencileri belirleyebilirler. Şayet değerlendirme yeterince hassas ise öğretmenlere 
öğretim sürecinde hangi aşama ve beceri üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini 
belirleme fırsatı verir. Bir anlamda değerlendirme süreci öğretmenlere (ve ayrıca 
ebeveynlere) çocukların akademik olarak nerede olduklarını ve nereye ulaşmaları 
gerektiğini ve bunun için onların neler yapabileceklerini gösteren bir yol harita-
sıdır. 

Araştırmalar, değerlendirmenin başarılı bir öğretim için önemli olduğu dü-
şüncesini desteklemektedir. Birçok bilimsel araştırma düzenli değerlendirmenin 
okumayı öğrenmede öğrenci başarısıyla olumlu yönde ilişkili olduğunu göster-
miştir (Postlethwaite ve Ross, 1992). 

Son yıllarda tüm dünyada gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde farklı di-
siplinler ve sınıf düzeyleri açısından öğrenci performanslarının daha yakından 
izlenmesinin ulusal eğitim politikalarının ve programlarının güncellemesinde 
önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu tür değerlendirmeler, ulusal ve uluslararası 
ölçekte eğitimin niteliğini artırmaya yönelik politika geliştirmede ve başarıda ge-
nel eğilimleri belirlemede çok önemlidir. Ancak pek çok nedenden dolayı bu tür 
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değerlendirmeler, öğrenciler için öğretime yönelik kararlar almada öğretmenlere 
ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlayamaz. Problemlerden biri zaman problemidir. Bu 
tür geniş ölçekli değerlendirmelerin sonuçlarının öğretmenlere ulaşması genellik-
le aylar alır. Bu gibi durumlarda çoğu zaman sonuçlara ulaşamadan bir öğrenci-
nin bir sonraki sınıf düzeyine geçtiği görülür. Ayrıca bu testlerde elde edilen pu-
anlar, doğal yoldan öğretime yönelik değişikliklere yol açmaz. Burada elde edilen 
puanlar, bir öğrencinin ihtiyaçlarına ve öğretimine yön verecek talimatlara ilişkin 
belirleyici nitelikte bilgi sağlamaktan ziyade çoğunlukla basitçe onun yeterli dü-
zeyde başarılı olup olmadığını gösterir. 

Çocukların anlık başarılarını gösteren geniş ölçekli genel değerlendirmelerin 
ötesinde daha belirleyici öğretim uygulamalarına yol açan bir dizi okuma değer-
lendirmesi mevcuttur. Türkiye’de örnekleri olmayan bu testler, standartlaştırılmış 
veya informel nitelikte olup grupla veya bireysel olarak uygulanabilmektedir. Ör-
neğin Stanford Tanılayıcı Okuma Testi ve DIBELS testi grupla, Woodcock Okuma 
Yetkinlik Testi ise bireysel olarak uygulanan standartlaştırılmış ticari testlerdir. 
İnformel okuma envanterleri ve anlık sürekli kayıtlar gibi (Clay, 1993) daha çok 
öğretmenlerin kaydettikleri okuma davranışlarını yorumlama yeteneği üzerine 
temellendirilen testler de doğal olarak daha informel olanlardır. Bunların yanı 
sıra Gelişimsel Okuma Değerlendirmesi (Beaver, 1997) ve Niteliksel Okuma En-
vanteri (Leslie ve Caldwell, 2000) gibi öğretmenlerin yorum unsurunu da içeren 
informel yönü güçlü, karma nitelikte standardize testler de bulunmaktadır. Bu tür 
değerlendirmeler öğretmenlere, öğrencilerini bir okuyucu olarak derinlemesine 
inceleme imkânı verir. Öğrencilerin başarı düzeyleri, bir nebze de olsa okuma 
güçlükleri ve ilgi alanları hakkında bilgi verir.

Yukarıda sözü edilen değerlendirmelerin bir dezavantajı varsa o da çok faz-
la zaman almalarıdır. Bu tür değerlendirmeler hazırlık, uygulama ve puanlama 
için dikkate değer bir zaman gerektiren etkinlikleri içermektedir. Örneğin bir 
informel okuma envanterinin tam anlamıyla uygulanması 2-3 saatlik bir zaman 
dilimini gerektirir. Envanterin bir öğrenciye uygulanması bir-iki saat sürerken; 
puanlaması ve değerlendirmesi de en azından bir saatlik zaman alır. Böyle bir 
değerlendirmeden elde edilen veri, geçerli ve değerli olmasına rağmen; bu tür bir 
değerlendirmeyi sınıft aki her öğrenci için yapmak, öğretimi engelleyici düzey-
de olabilmektedir. Türkiye’de böyle bir uygulama yaygın olmasa da uluslararası 
arenada pek çok okulda öğretmenlerin her çocuğa yılda iki veya üç kez informel 
okuma envanterini uygulaması beklenmektedir. 25 öğrencili bir sınıft a, informel 
okuma envanterinin üç kez uygulanması, her çocuk için sadece bir saat ayrılsa 
bile 75 saatlik süreyi gerektirecektir. Bu süre neredeyse üç haft alık öğretim süreci-
ne denktir. Bu süre sadece okumayla ilgili derslerden alındığında değerlendirme 
için on haft adan fazla bir zaman dilimi gerekecektir.

2 Okumayı Değerlendirme 



Değerlendirme mi Öğretim mi?

Öğretmenler için değerlendirme süreci ne kadar önemli ise öğretim süreci 
de o kadar değerlidir. Aslında öğrenciler değerlendirme sonucu değil, bir öğretim 
sonucunda öğrenirler. Değerlendirme belirgin bir biçimde öğretime rehberlik et-
mek zorundadır, bu nedenle öğretimin yerini tutamaz. Değerlendirme için çok 
fazla zaman harcanan okullarda ve sınıfl arda, harcanan bu zaman, öğretimden 
alınan zamana eşittir. Kısaca değerlendirmeye verilen zaman öğretimden alınır. 
Bu durumun ironisi şudur ki değerlendirilmek istenenler, değerlendirmeyi yap-
mak üzere öğretimden alınmak zorunda olan zamanla kısıtlanmıştır. 

Okuma Becerileri İle İlgili Pratik Değerlendirme Yönteminin 
Faydaları

Yukarıdaki hususları göz önünde bulundurarak sınıf öğretmenlerinin ve uz-
manların öğrencilerin okuma başarısına ilişkin hızlı bir şekilde tanılayıcı ve ge-
çerli bilgi elde etmelerini sağlamak için bu kitaptaki değerlendirme etkinlikleri 
önerilmektedir. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir zaman diliminde bu kitapta önerilen 
değerlendirme etkinlikleri ile bir öğrencinin okuma becerilerinin zayıf ve güçlü 
yönleri kolaylıkla belirlenebilir. Bir öğrencinin okuması örnek olarak alınıp üç 
kritik alanda performans düzeyi belirlenebilir. Bu kritik alanlar kelime tanıma, 
okuma akıcılığı ve anlamadır. Bu değerlendirme etkinlikleri ile elde edilen bilgi-
lerle okumanın bu üç boyutu (kelime tanıma, akıcılık ve anlama) açısından bir öğ-
rencinin zaman içerisindeki ilerlemesi izlenebilir. Çocukların özel ihtiyaç alanları 
tanımlanabilir ve onların okuma sürecine ilişkin ebeveynlerle ve diğer ilgililerle 
iletişime geçilebilir.

Pratik Değerlendirme Yönteminin Yıl Boyunca Kullanımı 

Bahsedilen değerlendirme etkinlikleri öğrencilere bireysel olarak düzenli 
aralıklarla yılda üç veya dört kez uygulanabilir Bu uygulamalar okul yılının başın-
da bir, ortasında iki ve sonunda bir defa yapılabilir. İki saat içerisinde 25 kişilik bir 
sınıft a tüm öğrencilerin okuma becerilerinin değerlendirilmesi ve puanlanması 
mümkündür. Kitapta her sınıf düzeyi için örnek olarak iki form (bir bilgi verici ve 
bir hikâye edici metin örneği) verilmiştir. Öğretmen, kitapta verilen bu formları 
kullanarak ve benzer nitelikte formlar hazırlayarak öğrencilerini belirli aralıklarla 
değerlendirebilir. 

Okul yılı boyunca düzenli aralıklarla yapılan ölçümlerle öğrencilerin kelime 
tanıma, okuma hızı, okuma prozodisi ve anlama becerilerindeki gelişim düzeyleri 
değerlendirilebilecektir. Böylece öğretmenin öğretim çabalarına yeteri düzeyde 
cevap veremeyen öğrenciler belirlenebilecektir. Bunun sonucu, güçlük yaşayan 
veya arzulanan ilerlemeyi gösteremeyen öğrenciler için öğretmen ek planlama 
yapabilecek veya daha özel hedefl eri olan öğretim etkinlikleri tasarlayacaktır. 
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