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48-72 AYLAR ARASINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ
ALIcI DiL yApILARININ iNcpı,BNunsi

Tiitin GÜLER I

Necale BAYKOÇ DÖNMEZ2

()zet: tsu t]ıştımıa. ota sosyoekonomik düziydekiaiIelerin anaoku]una devarn edcn,18 72 aylİr İra\lndi*i ço
cuklitrİnln Türkçcdcki dilbilgisi yapüliırln] vc sözcüklcri anlamada gelirdikleri 4luıaların. cinsiyct. yaş. anne ve ba
baeğiıjm düZe],i. Çocuğun doğum §rasü ve k2ırdeŞ sayısı dcğişkcnlerinc göre nasıl birgelişim 8österdiğini bclirlemek
amacıyla yapllmlş!ır. Aıitştlrma cvreninden. her vi§ güubu için en az 50 küz vc 50 erkekten oluşaca( şekilde toplaJı
215 ç«juk scçilerek ari\!ımarün ömck gnıbu oluyurulmu;tur, Ömek grubundaki ço(ukl$t Denver ll Gelişiınsel
Tarama Testi (DGTT II) ve arililırmacü tltftfındiur gcliyinlcn Alıcl Di1 Kontrol Listesi (A.D.K.L.) uygulanmlşlür. Ço-
cuğa ve aileye yöne]ik dcmografik bilgiler ile evde çocuğun dii gclişinrini destekleYeceği düşünülen ortanlarla ilgi_
li bilgi alabilnlek içjn hazıılıınmış sorulann oldulu Aile Bilgi Fonıu iurnc vc/vcva babalar taıafından doldurulmuş
tur. Çüjuklitnn di] },apılallnı ve dildeki sözcük çeŞilliliğini içeren 6 stand.ü etkin]ik araşlırmacı Laraflndan çdjukla
ra okul oıtamnda cğitim oJası olui* ayrılnış sınıt'laİda bire bir ırygulenmış!ır. Afa§t,rma sonucunda çocuklann dil
bilgisi yapılannı ve sözcükleri anlanla dü,,eylerilıin yaŞ]a bir]ikle 8elişim goslerdiği görü]IllüŞtür. Cinsiyct. anne ve
baba cğitim dü4yi. kitrdeş savlsı ve doğum sıraıı değişkenlerine göre çocuklann dilbilgisi yapllannü Ve sözcükleri
iın]iuna düz€y]ennde fi]rklılık 8örülsc de bu farklılık isütistjksel olarik itnlamlı bulunmannştır,

Anahtar sazciikler: Djl gelişinıi. alıcı dil. scmentik. sö7.ük türleri. erken çocukluk dönemi.

Revi€w of Receptive Language sfructures of Turkish Child.en Between ,t8-72 Month§
Absıract: This rescarch wi$ done with üe aim of dclemlining what kind of chanees ale sc.n accordjng to

childİen' s scx. age. educationa] Icvcl of üeir molher tmd father, binh ordcr and nı]mber of siblings vafiablcs of
'furkish childrcn atlending to presch«]] and in midd]e socio economic slatus t'iurli]ics agcd between 48_ 72 nlonüs
go through üe conıprehcnsion in the 1'urkish gnrmınirr strucnırcs and word üypes. AnDng üe children aged between
,lE 72 İ]onüs. e lolül of 2 l 5 ch]ldrcn at lc.ıst 50 girls oıd 50 boys 1ırım each yeal lmk place with in üe sa,nple group.
Denıer Deve]opmental Screening Test II (DGTT I]) iınd Thc Checklisl of'I-he Re.eptive t iırıguage (ADKL). which
havc b(İn developed by üe rcscarcher. has been appliei to üese chi]dren. A family inlormation fonı hits bc.n fiued
by parenls fbr demogmphic intbnnation which is thought !o suppon laıgua8e dcvclopment envionmenti] elJ'ect at
home- about chi]drcn and lheiı parent^! . Six standan acdvilies deternined by üe reseitfchcr. wcre applied to the
children in their Schü' by the rcsearcher individually, Resulı§ of üis rcseafch have shown thaı comprehcnsion ]evel
of grımmar structırıes ırıd words of thc childİen have improved in corre]ation with age. sex. educational levcl of üe
chilüen's moüer ıınd falhcr, birıi oıder and nuınbcr of siblings vıriables were not stalistjca]Iv signtficant in üe
conıprchcnsion of ı}ıe gralİnrirr structures and üe woıds.

K€y worG: t anguage developınent, rcccptive ]anguage. semantjc. word typcs. carly childhcııd periıxl,

r. Giriş
Dil, biıbirindcn farklı karalteistik özcllikte çok çeşidi olsa da, her topJuınun sıüip olduğu onak bir

olgudur. Başka bir deyişle dil cvrenseldir ve bu öZelliği onu tüm dünya insıuılaı için vazgeçilmez bir ııraç
kılmaltıdır, Bu aracın işlevlerinden biri önenne biçimindeki düŞünceleri temsil eınek, diğcri ise bu dü

şünceleri iletmektir.
Tüm insanlar dil iiğrenme potansiyeli ile dünyaya gclirlcr ve doğduklan onamda konuşulan diIi kul

lanırlar: sınırlı birimlerIe sonsuz iladc yaratabilirler. Dilin yaıatıcı özelliği insinılıırın i]etim ve anlatım gü-

,15l
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cünü yükscltmekte, değişik anlaınlann keşfeclilmcsini sağlamakndır, Dilin önemi, düşiincenin ve bilgi-

nin kişiler arasında aktanmına olıniü vcımcsinden. düşünccnin ifade bulduğu bir ııraç olmasından kay

naİlanmi]ktadtr (Topbaş, 200 l ; Tüfekçioğlu. 2003),

Küçük bir çcruğun anadilini öğrcnmcsi ve kıSa bir süre içiırde konuşur duıuma gelmesi. en büyük ve

açıklıuıması güç gelişimsel özcllik]erden birisidir. Çok karmaşık bir bcccri o1an dil ve ktınuşma ediniıni-

ni çcrcuklar kendi kcndilcrine geliştiıcbiJmektedirler. Yetişkinlcrİı konuşmı dilini geliştimre konusunda

yctcrti bilgiye süip olmıları. bu süıeçte çıxukların işini kolayIaştırmak ve gelişimlcrini eır üst düzcyc çü

kiirmak konusunda onlııra yiırdımcı olııalaıını sağlar. Yctişkinlerin bu konudıüi bilgisi. çtrukların gcli

şiın sürecinde dıüa güvcnli adınılıırla ilcrlcycbilecekleri konusunda güvence oluşturur (Tüfckçitığlu,

2ül3).

Çocuğun dili kizanmasına ilişkin yapı]an çalışmalıır vc oılaya atılan 8iirüşlcr. ya§amrn ilk a]t] ay]ık,

hatta ilk sözcüğün ortıya çıkışına kadıır olıın döneıninde. dil yapısındaki gelişinıin cvrcnsel olduğunu sa-

vunmi]ktadır. Bundan sonra dili kazanmada anlamsal (scmantic) özelliklcrin evrenselliği (ılası ise de. yı
p]sal öZe]lik (söz dizinri,synlaclic) her dilin yapısına göre değişiklik göStermektcdir, Sö7gelimi. dilc ait

ıuılaınlı tiüılann (moıfem) kazanılma_sı. her dildc. o dil yapısının özclJiğine göre zamııı vc §ekil yönün-

den faİklılık göstcnnektedir. Ancık bu duıı.-lm. her dil için açıkça ortaya konmamlştır. Bızı dillcrde. ör

ncğin. ingilizce'de. tıebcklikten itibaren. çocuğun hangi aydı ne gibi dil gelişim özelliklcri kazıuıdığı bc-

Jirlenmiştir. Bu konuda 0 6 yaş grubunda. dilin kuıırımırı ve daha sonraki gelişimini ölçen pek çok test

geli§ıjilmiştir (Ilinmez ve ark.. 2000),

Günümüzde çcuklıuın dili anlamlı kullanlp kullanmadıklımnı ölçmek amacıyla bazı testleı gelişti-

.ilmiştiİ. Bu testler genellikle siizcük dağarcrğı ve söz dızimine önem vennckte. uygun bir standarda gö

ıe çııcuğun dili kullantmını ölçebilmektcdir. Ancai çcuğun dil gelişiminin değcrlcndiriJmesindc kulla

nü]acak testlerin gcnei gelişirn testleri ilc birlikte uyguliınmasü dcğerlendiİme açısından da}]a sağlıklı ola

bilüncktedir. Her ne kadıır yapıland]nım]ş testler ç(ruklann dili kullanınalannı değerlcndimlede önemli

biretken olsa da, düa uzun süreligözlem ve değerlendinnclcfe gereksinim olduğu düşünüImektcdir, Ço
cuğun göZ]enmesi. ailcsinden ve oku]und.ür alınan bilgiler. çocuğun kendisini ifadc cdcbiJme ve çevrc-
siyle iletişim kurabilme becerilcri ile ilgili bilgi veımcde önem kazaı]maktadır (Dönmez. l986).

Ülkemizde dile ilişkin ne gibi çalışınalıır yapıldığı incelendiğinde. Türk diliylc iigili pek çok yayın

bulunınakla birlikte. Türk çocuklannın Türkçe'yi kMantna dönemleriylc ilgili. çok az sayıda araştırma-

ya rastlanmıştır. Bu araştırma]ann çoğunlukla l986 l990 yillıırı arasında yapıidtğı. l996 2000 yıllırı ara

sünda da arlış göSterdiği 8örüimüştür (Haktanır vc Aıar. 2(x)l), Çocuğun di] 1apılınını inccleyen bu irraş-

tırrnalar: l2-30 aylık çocuklarda dilin kazanılması (Dönmcz, l986). 2.5-4 yaş grubundaki ço:uklann dil

yapılannın incelenmesi (Acarlar. ]99l),.18-60 aylar araslndııki çocuklann di] yapılanırın incelenmesi

(Güleryüz, l990), 12 30 aylıır ıırasındaki çocukların dil yapılannın .ullamsa] yönden incelenınesi (Erde

mir. 2Nl). 30-47 aylıu arasındaki çocukların alıcı dil becerilerinin incelenmesi (Yüksel, 2003) gibi bir-

biriüıi tamam]ar biçimde yapı]mıştır. .18-72 aylıu arasındaki çocukl.inn alıcı dil yapıl.ırını belirlemek için

yapılan bu çalışmanın dıüa iince yapılaılım tamıımlayacağl ve Türk dilinin aynnılı birimlerini (bağlaç.

zamir, zarf gibi...) inceleyerek, ç(^-uk]arın bu birin,ıleri edinimine ve kullıırrımına ışık tutacağı düşünül,

mcktcdir. Araşt]rma sonucunda e]de edilen bulgulardan yaİarlanafak, Türk çocukl.mnın 48 72 aylar ııra-

sındaki alıcı dil gelişirn aşımalıırı saptanabilir, Çocukla ilgilenen yetişkinler bu 4amala. dikkatc alarak

gerckli rehberliği sağlayabilir; okul öncesi cğitim programlıırının düzenlenmesinde vc özellikle okuma-

yıumaya ha_ııırlık çalışmeılıırında mevcut aıaştfTnirnın sonuçlanndıur yanrrlanabilirler. Aynı zamanda

okul öncesi dönemdeki çocuklann ilkiiğretime geçiŞte nasıl bir dil yapısına süip olduğunun öğretmcn

ler tarafından bi]inmesi. onların çocuklarla yaptüklan konuşmalıırında doğıu ifadeleri kullanabilmeleri

açısındıur önemlidir.

I
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1.1 Çocuklarda Dilin Kazanılmıısı
Chomsky'ye görc dil gclişimi çocukta vaı olan dil yetisinin adım adın detaylanmasıdır. Preyer'in gii

rüşüne görc normal çıxuklarda konuşma oıgırnları üç y4la birlikte gelişimlcrini tamamlamaktadır. Aynı
süre sinir sisteıni içindc ycr alan diğel davrantş mekanizmalıuı için de geçerli görülmektedir. Bijylccc
hcyer. dil gelişimini konuşma gelişin]inin tamamlaırmasına kadar ele alm*tadır (Ağaçsapan, 2002).

siiz.ük oluşumu taklit ürünüdür. Ç(Xuk sesleri herhıuıgi bir anlamla ilişkilendirmeden ta}<lit etmeye

çalışır, Bu ııklit edilen ses değerleri dil öncesi kavramlardır ve i]k amaçlı davranışlirrın araçlandır, Dil ön

cesi kavramIıırla tiülit edilen seslcrin birlcştirilmesi, dil gelişiminin başlangıcını oluşturur,

Vygotsky'e göre dil. sosyal. ben merkezci ve içsclleşmiş dil gelişimi evreierindcır oluşmaktadır, Ona
göre çcruğun dili sosyaldir; gclişimini tamatılaması ile biıeyscllcşir. Bcn nıerkezci dil bir ara süreç ola-

rak dil gelişiminde yer alıp kaybolmıu. ı*sine içscllcşmiş dil olarak v,ırlığını sürdürür. Çocuğun ben mer

kezci dili ilc yctişkinin içsclleşıniş dili arasında bu nedenle y:ıkın iiişki vaıdıı (Ağaçsapan. 2fi)2).

Sağlıklı olıırıık doğıın hcr çocuk koüruşmanın gerektirdiği kıuın:şık koordinasyonJan. ağlamaya bış-
ladığı andan itibaren öğrenmeye de başlamiütadıI. Çocuklann sözcükleri. dilbil8isi birimlerini. kelime

leriıı dizilişini. konuşmayı Ve dil yapılannı anlaması. alıcı dil bgcerileri olarak ad]andınlmaktadır. Diğer

tiiral'tan, sözcükleri, gıameri ve dili uygun kullanması ise ifade edici dil becerileridir. Alicı dil. ifade edi

ci dilden iiııce gclişmcktedir, Araştıümalar ajzellikle tek sözcüklü dijnen]de çocuğun alıcı dil kapasitesi-

nin. ifhde edici dil kapasitesinden yııklaşık iki kat daha fazla olduğunu 8östermcktcdir (njnnlez ve Acar
iıır. l992; Dönmez ve An l992: Yüksel.2003).

DiIin kıırmaşık yapısını öğrenmck için, dilbilimde en çok kullanılaı yiinteınlcrden biri, çocuğun dili
kazanİra sürccindeki aşamalan iz]emektir. Bu ıedenlc son yıllarda çocuklarda dilin kıuanılması vc dil
gelişimi ile ilgili konulıır, dil biliınin yoğun bir,,ılışma ılırıı hilinc gclmiştir. Ülkemi7de gerek al!cı dil

sercksc iiadc cdici dil gelişim a§amalanyla ilgili olarat yapülal iui§tnnalann tamamlaylcüsl ve destekle-

yicisi olarıık yapılan bu ııraştırmada dilin d:üa kaımaştk yapılan belirlenııeye çalışılnlışttr.

2. Araştırmarun Amacı
Bu araştırma. Ankııra İli merkezindc bulunan bızı devlet kunımlannın pcısorc] çocuk]anna hizmet

veıen anaokullanna devam eden.18-72 aylıır ıuasündııki çocuklann Türkçedeki dilbilgisi yapılarını vc söz-

cüklcri anlamada geçirdikjeri aşamalan belirlemek arnacıyla yapılmıştır.

2.1. Problem: Oıla sosytıcktınomik düzeydeki ailelerin ,18-72 aylar arasındaki anaokuluna devam

eden çocuklannın dili kizanma siireü:inde. Türkçcdcki dilbilgisi yapılımnı ve sözcüklcri anlamada geçir

dikleri a§ama]ar nelerdir']

Alt Problenrler:
l. Orta sosyoekonomik düzeydcki çocukların aJıcı dil gelişim düzey]cri küz vc crkek çGuklarda na

sıl bir değişim göStenıektedir?

2. Orta sosyııekonomik dürcydcki çüuklann alıcı dil gelişim düzcylcri yaşa göre nasıl bir değişim
göstermekteılir'ı

3. Yöntem
3. l. Ewen ve örnek
Çalışmanın cvrenini Ankan'da yaşayan ,18-72 aylıu :rrasındaki noımal gelişim gösteren Türk çocuk-

lan oluşfu.muştur. AJaştırma cvrcnindcn, her yai gıubu için en ız 50 kız vc 50 erkekten oluşacak şeki]

dc toplinn 2l5 ç(Xuk tesadüfi ömekleme yöntemi ile scçilen]k araittrmanın ömek grubu oluştuüulmuştur,

Seçilen ömeğin aylara göre dağılımı. dil gclişimi alanında yapılaı diğer iıraşlrmalardaki yaklaşıma uy
gun olarak alışar aylık yaş gırrplan şeklinde beliılenmiştir.

ı
ı
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3.2. Veri Toplama Araçlan
Ömek gıubuna alınan çcrcuklara: aileyc vc çtıcuğa yiinclik dcmografik bilgiler ile çocuğun dil gelişi,

mini etiileyen unsurlıır haikında bilgi edinmek amacıyla hıuırIanmış sorulıırın bulunduğu ''Çtıcuk ve Ai-
le Bilgi Fonııu"; Denver II Gelişimsel Tanma Testi (DGTT II); İil kipleri. yapılanna ve anlamlanna gö

ıc cümlc çeşitleri. sıfatlıır, zıırflıır. ztunirler. bağlaçlırr ve ünlemler alt kilümlerinden oluşıin ve her bir dil-
bilgisi yapısının en az iki madde ile ölçüldüğü "Alıcı Dil Konhol Listesi (A.D,K.L.)" uygulanmıştrİ. A]ı
cı dil kontrol listcsindc bclirlcnen dilbilgisi yapılannı çirukleırın ıınlıyıp iınlayırmadıklıırını iilçmck için
araştrmacı talallndan slandafi ctkinliklcr oluşturulmuştur.

3.3. Veri Toplama Yöntemi
Bu araşırma iJişkisel türden belimsel bil araştırmadır, Araştıma verileri yapıJandınlrnış görülme. ka

tılımlı gözlem, cnvantcrİaydı yöntcmlcri ilc toplirnmıştır.

3.4. Veri Toplama Işlemi
Araştrİmacı laİafından Ankara ili merkezinden ota sosy(rkonomik düzey aile]erin çrruklaının bu

]unduğu dev]et kurum]anna ait kreşlere giden toplaın 2l5 ço:ukla 24 Ağustos,l6 Eylül 20C]4 talihleri iua-

sında uygulıına gerçekleştirilıniştir. Çmuklııra DGTT II uygulanarak no.mal ge]işim gösteren çtıcuklıırı
araştırma kapsamına alınmıştır. Aynı Zamanda DGTT lI'nin dil b€cerilerini ölçen boyutu ile
A.D.K.L.'dcn cldc cdilcn veriler ıuasındııki ilişki inceicnıniştir.

Araştırmacı tarafından geliştirjlen standart etkinlikler yine araşt]macı larafından çocuklara bire bir
görüşmeler ha]inde ]0.00 l2.00 Saatleri arasında uygulanmıştür. Uygulaına sırasıırda; alıcı dil kontrol lis
lesi ilc çrcukliırın yöncrgeler doğrultusunda gösterdiği davranışlar kaydedilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi
Araştıma veli]erinin analizindc iki bağınsız gıup ktuşılaştırmasü için ı tcsti, gıup sayısı ikiden lazla

olduğunda ise tek yönlü vııryıuıs ıuıalizi (ANOVA) yapılmışhr. Gruplıır ıırasında aılamlı fıırk bulundu-

ğunda. farklılığ yaralan grup ya da gruplan bulabilmek için Tukey Testi kullanılmıştıI. Kaniı]qtrmalar
da aniamlılık düzeyi 0.05 alüürm]ştı..

4. Bulgular
()rnek grubuntluki çocukların yaşlurırw göre alıcı diL geLişim duruınları ile tLgili butgulur:

Tablo 4.1 Yaş gruplanna görc ç(uklarüüı A,D.K.L.'nin f'iil kiplcri alt tıiilümlerindcn aldıkiarı puan-

ların oılirlirmaliuı, st ırrdiırt sıpmal^n ve F değerleri (Ankara 2ü).1)

Fiil Kipleri A\lar X t, p

Di'li Gcçmiş Zanan

48 5.:l 56 391] 0.1]

0,]88
55 60 5]

61 66 5,+ 3.96 0. ]9
61 12 5.1 ,l.({] 0.00

'I'tıplım 2l5 ].98 0.15

Geniş Ziınıan

,1lJ 5,1 )6 _1.00 ().([)

55_adl 51 ,1.u] 0,(I)
5.1 ].9E 0,l4

6,7 -,72 5.1 ,1,00 0,{[)

Topl{ıJrr 2I5 .],99 0,07

Gc]ccck Zlnran

.11] 5,1 56 ,1,ü) ().(I)

(),99 (),1{)

55_60 5l ,1.ü]t) t].00

61 66 54 ].9I] 0,1.1

61 12 5,1 ,1,{X) (] (X)

Toplanl 215 ],99 0.07

,!

{

I
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Tablo:1.1 'de A.D,K.L.'nin fiil kipleri alt k]lümlerinden alınan puanlar inceicndiğinde dtinüşlü ve iş-
teş fiillerde yaş grupliirına göre farklılık olduğu görü]mektedir (p<0.0_5). Bu iılt kilümde. yaş gnıplan ara

sındaki farkın anlam]ı olup olmadığını belirlcmck için yapılıın tek yönlü varyans analizi sonucunda, dii-
nüşlü ve işteş fiilleri anlama düzcyinde gruplıır ıırasında aılamh fark olduğu görülmüştür. Farklılığı ya-
ratan 3nıp ya da gıııplauı bulabilmek için Tukey Tesli yaptldığtnda, dönüşlü ve işteş fiillerde 48 5.1 aylar
arasındaki çocukların puanlaflnın 55 60 vc 67-72 aylıu ıuasındııki çcrcuklımn puan]anndan tarklı olduğu
sonucuna vafilmtştır, Dönüş]ü ve işteş fil]eri anlana düzeyi açlslndan 55 60 aylar arasında hızll bir artış
olduğu görülnıcktcdir.

Ömek gnıbundaki çıxuklann A.D.K.L.'nin fiil kipleri alt bölümlerinden alünan puan]anır ortalamı-
lannda yaşla birlikte ıutış olduğu söylenehilir. Özellille.55 öU, !}]ar rc 67-72. ıl lıır ıırasında diğer yaş
gı,ı.]p]arına görc fafklılık görülmektedir, Fiil kiplcri alt b(ilümlcrinde belirtilen bu farklılığa rağmen alınan
puanliır tüm yaŞ gruplannda hel bd]üm için belirlenen tıuı puana oldukça yakın bu]unmuştur. Bu bıılgu-
ya göre çocuklann iil kiplcrini 48 ay öncesinde kazanmış olduklan sonucuna v:rrılabilir,

Tablo,1.2. Yaş gnıplanna görc çocukliırın A.D.K,L.'nin sıfat]ıır ait kilümlerinden aldıklan puanların
ortalamaları. standart sapmalan ve F değer]eri (Ankara 2004)

Şitıdiki ZaJn|üı

,18 5,1 56 3.93 ().()()

1,9] 0,l2

_55 60 0.(X)

61 66 5,1 ].98 0. ]4

61 12 5.1 .1,00 0.00

Toplam 2l5 3,9l] 0.07

Miş'li GeÇnliŞ Zünm

,1l]-5.1 56 ,1,00 ().(I)

0.,10

55 60 5l ,1«) 0,ü)(l

61 66 54 ,l.(I) 0,t)()

6,7,72 5,1 ].9lJ 0.1,1

Toplam 2l5 ].99 0.07

İsıek Kipi

,11] 5,1 56 ,1.({) 0,00

0,99

55 (l) 5] 4.0() 0.00

61 66 5.1 .1,00 0.m
6T -72 5,1 ].98 0. 1,1

1'oplanl 2l5 ].99 ().07

Dijnii\Iii FiiI

,1E-5,1 56 5.55 0.8]

7.86 (].(I]

55 «) 5l 5.92 0,21

61 66 5,1 5.85 0,53

6,7 
,72

5,1 6.00 0,(X)

Toplam 2l5 5.lt] 0.5.+

i$eş Fiil

.18_5,1 )6 3.7] 0.56

_].0.] 0,0]

55 60 )1 3.q) 0.]0

61 66 5,1 3.8] 0.39

61-12 5,1 3.9,1 0.23
'foPlanl 2l5 386 0..11)
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0.11)

)



sıfatlar i l, p

sonr slli(lıll

,lE-5,1 56 l6,(X) ().{I)

().lJ() 0,50

55 «] 5] l5.96 0.2ıt

61 66 5,i l5.98 0. 1.1

61 12 5,1 l6.u) 0.(Il

'li)plal]r 2I5 l5.98 0. j5

süra sayt s)fall&l

,{E 5.1 5f) 1.11 () 9l

1.1.95 0.(u)
55 6() 5l 5.,l5 0 9,1

61 66 5_1 5.5,1 0,9]

6,7 12 5_1 5.ıj l 0.62

Toplanl 2l5 5.]9 (),9]

ü]cştinnc sayt stlallirn

,18 5,1 56 3.05 0.75

l.+.06 {).(Iİ)

55 d) 5I 3.57 ().5,1

61 66 5,+ 3.56 0.6]

61 12 5_1 ],79 0.5]

lbplalür 2l5 ],,19 0.6IJ

Belgisil Sıfitt]iır

,1ı] 5,1 56 11.19

l3.]6 ().0(x)

55,fl) 5l l8.5l l ,1l

61_66 5,1 l8.55 L5l

61-12 5,1 l9. ]7 l ,0l
'I'()plıllr 2l5 18.55 l :l]

Tabltı 4.2'de A,D.K.L.'niı] süfal]aü alt bölümlerinden alınan puanlar incelendiğindc sıra sayı ve ülcş-

tirme say] sıfatliirı ilc belgisiz sıfatlıırda yaş gıuplarüna göre. yaş ırttıkça puan]ann ortiilaııalarıünn da ar1-

tığı görülmüştiir- Bu alt &jlümlerde. yaş gnıplırı ıuasındaki farkın tüılamlü olup olmadığını b,clirlcınek

için yapılıın tek yönlü vüulans iuralizi sonuçunda gnıplıu ıuasında anlamlı fıuk olduğu bulunmuştur
(p<).u)l).

Fiırklılığı yaıııtaı gnıp ya da gıupJaıı bu]abilnek için Post Hoc Testlerindcn Tukey Testi yıpılıılştır.
Sıra sayı vc ült:ştirme sıfatlannda 48-54 aylar ara!ındaki çocukliırın puanla. diğer üç gtupla farklılık y'.a-

ıatmIŞtır. Bu alt kjlüınlcıdc yaşla birlikte görülen aılışa rağmen puan orta]amalannın düşük olduğu gö

.ülm(rktedil. Be]giSiz sıfatlıırda isc 67 72 aylar arasrndaki çocuklann puanlıırı diğcı üç grupla farklılık ya-

ratn,ıışlr. Belgisiz sıl'at]an karzanma düzeyiniır. ortalama puanlar incclcndiğiıde 67 72 ayliu arasında en

yüksek olduğu görülınüştür. Bc]gisi7 sıfatlıın ıuılama düzeyi 55 60 aylıırda hızlı bir ;rrtı! göstersc dc 67,

72 aylar ansındaki çocuklımn puanlaıınln diğeİ ya§ gnıplarına gijre daha yüksek olduğu görüln,ıektedir.

Tablo 4.3. Yaş gruplanna göıe çocuklıfın A,D.K.L.'nin 7arflır altbiilümlerinden aldıklıırı puanlann

ol1alamalan. Standart sapmaliıİı ve F değerleri (Ank,ını 2004)

Zarflar Ax'.lar n i !

Ycr yön Zırflar

af) 1,1.,1] 1.63

19.,71 0.uX)

5l l5.1lt 1,69

61,66 5,1 l5.10 1.62

61-12 5,1 lr.7() ].,|5

Toplııı 2l5 l5,],1 l.ıl0

I

I

l

l

(
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Atlar

p

,1ll 5,1

55 6() l



Duruın ZüJlilrl

,18-5,1 56 5.91] l.].1

0.95 0.,12

55 60 5I 6,«] 0.u)

61 66 5,1 6.(X) ().({]

61 72 5,1 6,(X) ().({]

TopllüIrı 2l5 5.99 0.07

sorüı Zal-t'lan

,lıt 5,1 5() l6.(I) (].(I]

0.99 ().1{)

55_al) ]6.ü) ().()()

5.1 1_5.9li (]. ].1

61-12 5,1 ]6.m 0,u)

Top]anl 2l5 l5.99

Tablo 4.3'tc A.D.K.L.'nin ziullar a]tbölülnlerinden alınan pu.ırrlıır incclcndiğinde yaş gruplanna gö

.e aitı§ olduğu görülmektedir. Bu irrtış sadece yer-yön zadlan alt bölümtinde gnıplıu ıuil_sında anlaırrlı

fiirklüllk oluştuü,ünuştur (p<O,LüJ), Farklılığı yaıatan grup ya da gıupliin bulabilünek için Tukey Testi ya-

pılmış ve 67 72 aylır arasındııki çocuklıırın puanlaünın diğer üç grupla fiırklılık y.ırattığı gijrülııüştür.

Ycr-yajn zarllan alt bölümünde yaşla bir]ikte görülen irrtışa rağın.ır puan onalamalınının düşük olduğu
görülmektedir. Yer-yön zıırfliırını ınlaına düzcyinin 61 72 aylıır arısında hızlı bir aılış göSterdiği söyle

ncbilir.
'I'ablo,1.,1. Yaş gruplaına göre çrcuklıırın A,D.K.L.'nin zamirler alt bölüıılerindcn aldıklan puanla

rün oılalamaları. standan sapünalaı,ı Ve F değerleri (Ankııra 2004)

A!,lar ll İ [, p

İyelik Zınıirlcri

_lE 5_1 (),I9

1,9] 0.13

55 6() 5l l0.([] (],(X)

5,1 l0.u) (),{X)

61 11 5,1 l().(X] ().(X)

]i)plıülı) 2l5 (),l()

ilgi7ınrirleri

.l8_5.1 56 ],9E 0.1_1

0.6,1

55_6{) 5l .+,ü) 0.0()

61_66 54 ].9E 0. ].1

61 12 5.1 .+.(X) 0.00

Top]aıİ 2]5 ].99 0.10

Tabb 4.4'tc A.D.K.L.'nin zaınirlcr alt t)ii]ün,ılerinden irlınan puirnlar incclcndiğinde, y2§ gIuplanna

göre falklrhk görülmemektedir. Bu sonuca giirc çrrcuklann 48 aydan önce zımirleri kazandığı söylene-

biiir,
Tablo 4,5, Yış gıııplarııra göre çocuklarıır A.D.K.L.'nin cümlc çcşitleri alt btilümlerinden aldıklan

puiürlann ortıl.ırnalırrı, standirrt sapmalan ve F değerleri (Anktua 200,1)

Ciinıl€ çeşitleri Aylar n x s F p

oluınsuz ciimle

,1E 5,1 )6 5.52 0.7]

6.]:] {).(II)

55(r() 5l 5.73 0.,15

5.El 0.59

6,7 1) 5,1 5.9.1 0.23
'I'Oplxm 2l5 5.75 0.55
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61 66



Dc!rik Cümlc

56 2,(u

|.22 0,30

55 ({) 5l ],{l()

61_66 5,1 ],98 i) 1.1

67 12 _5,1 2,00 0.(()

Toplanı 2l5 2.(X] ().((]

slra-lı vc Bağll Cüm]c

,18_5,1 56 0.6l)

I5.,1] 0.(II)

55 6() 5l 1.21 0.62

t,I -t t, 5,1 7. ]0 0.71

6] ]2 5,1 7.5.1 0,66

Toplanı 2l5 7.1] 0,7l

Tablo 4.5'te A.D.K.L.'nin cümle çeşitleri alt h,cjlümle.inden alınan puanlar incelendiğinde yaş grup-

la.na göre aılış olduğu görüimektedir, Bu aıl]ş oluünıuz vc sıralı Ve bağlı cümle yapılannda grrıplar ara

sında aniiımlı fıuklılık t)luşturmuştur (p<0.00l). Fiırklülüğı yaratan g,,ülp ya da gııplıırı bulabilmck için Tu
key Testi yapı)nışnr, Olumsuz cümle ılt k]ümünde 48 54 ve 67 72 aylar arasındaki çocuklann puınla-
rının fıırklılık yıırattığı görülmüştür. Sırıılı ve bağlı cümlelerde ise 48-54 aylar ile 55-60 vc 67-72 ayliu
irrasında. 6l 66 aylar ile 67 72 aylar arasındali çocuklann puanlannda fıırklılık bulunmuştuı. Çt^-uklıırıı
olumsuz cümlelcri anlama düZcylcrinin yaş]a birliktc ixlış göstcrdiği vc 67 72 aylaü alasında bu artı!ın en
yüksck seviyeye ulaştlğü görülmüştür, 48-5,1aylıır ilc 55-f aylar ıırasındaki farklılığın. olumsuz cüırlc
leri anlama düzeyi açısrndan h]zlı biı iirtışln gösıergesi olduğu söylenebilir (Şekil 4,7). Sıralı ve bağlı
cümle]er aürlama düZcyi açısından 55 ({) aylar arasında hızlı bir ixlış görülmektedir, 67 72 aylar arasın

daki çtrcuklıır sıralı ve bağlı cünıleler alt btjlümünden en yüksek pu.urlıuı alıııştır,
Tabkı 4.6. Yaş gruplıırına göre çocuklıırın A.D.K.L.'nin bağlaçlıu alt Mlüınünden aldıklıırı puanların

oİtalamiılaİ. standart Sapmalın ve tr değerleri (Ankara 2004)

Cümle ç§İtleri A}lar n İ l, p

Bağlaçliır

,l8 5.1 56 l2.2l 1.30

lIJ.66 ().(I](]

55,fl) 5l l],l, 0.65

61 66 5,1 ]2,8I 0.93

61-12 5,1 I],50 o,11
'foplfuır 2l5 |2,92 l,l0

Tablo,1,6'da A.D.K.L.'nin bağlaçlar alt biiiümündcn alınım puanJar incclcndiğindc y'aş gruplaıına

8öre artış olduğu 8örülmektedir. Bu üttş yaş gıuplirrı ırasında anlamlı fıuklılık oluşturmuştur (p<0.00l).

F'arkhllğı yaratan grup ya da $uplan bu]abilmek için Tukey Testi yapllmış Ve 48 5,1 aylar arasrndaki ço
cuk]arın tüm yaş gruplıuıyla ıirasında itırklılık olduğu görülmüştür. 55-60 aylar iIe,18-5,1 aylar arasında,

61-66 ile 48 54 ve 67 72 aylar iirısında.67 72 aylar ile 4E 5.1 ve 6J 66 aylar arasında aniamlı fıuklılık
bulunmuşfur.

Bağlaçlan anlama düzeyinin 55 60 aylar iuasında hüzlı bir aülış gösterdiği görülmckledir. 6l 66 aylar
ıırasındiıki çocuklıırın bağlaçlar tiilüınündeki başiın oriinlnın 55-&') aylıır ıırasındııki çcruklıira giire düş-

tiiğü: 67 72 aylar arasında ise bu bö]ümdeki en yüksek başarıya ulaştığl Söylenebilir,

5. Tarhşma
Bu araştırma, ortı sosyoekonomik düzcydcki ajlclerin ıuraokuluna dcvaıı cdcn ,18-72 avlar arasında

ki çocuklanntn Tiirkçe'deki dilbilgisi yapı]an ve Sijzcükleri anlamıda geçirdikleri aşamalıırın, cinsiyet,
y4. anne vc baba eğilim düzcyi, çOcuğun doğum sırası vc kardcş sayısı dcğişkcnlcrinc göre nasıl bir ge

:l5 8

,1ı,] 5,1 0.21

().(I]



459

lişiın gösterdiğini belirlemek amacıyla planlanm]ş ve uygulanmışt]r.

48,72 aylar arasündaki çtrcuklıırın alıcı dil gelişim düzcylerinin yaşa görc nasıl bir gelişim gösterdiği
,18-54. 55-60, 61-66 ve 67 72 aylar şeklinde gıuplanarak incelenmiştir. A.D.K.L.'nin tiim alt bölümlerin-
dc yaşla birliktc bir aıttş olduğu 8iirülmüştür.

Ömek gnıbundaki çocuklann A,D,K,L.'nin fiil kipleri alt kilümlerinden alınan puanlaın onalama
lıuında yaş ilc birlikte artlş olduğu görülmektedir. Bu artış diinüşlü vc işteş fiilJerdc anlamtı bir farklılık
yaratmıştır. Bununla birlikıe alınan puan ona]an]alannın tiim yaş gruplaİında tam puaıa yakınlığı nede

niylc çocuklann liil kiplerini,18 ay öncesinde krzıurmış oldukları sonucuna varülabilir.

A.D.K.L.'nin sıfatlıu alt bölümlerinden a]ınan puanlaI incelendiğinde sıra sayı ve üleştirme sayı sı-
fatlan ile belgisiz sıfatlada yaş gruplanna gijrc artış olduğu görülmektedir. sıra Sayı ve üleştirme Sayı sı
fatlıınnda ,18-54 aylıır ıırasındaii çocuklann puanlan diğer üç 3nıpla fıırklılık yııratmışıı. Çocuklmn sı-

ra Sayı Ve ü]eştime sayü sıiatlarınü anlama durumu açüsından 55 ({) ay]ar arasünın kitik dönem olduğu
siiylenebilir. Belgisiz sıfadarda ise 67 72 aylar arasındaki çocuklmn ortiilaına puanları diğtr üç gruptan

daha yüksek bulunınuştur, 67-72 aylıuın. çtrcuklıırın bclgisiz sıfatları anlama düzcyi açısından kritik dii-
nem olduğu düŞünülebilir.

A.D.K,L,'nin zaı{lıu alt btjlümlerinden eldc edilen bulgul:ir incclcndiğindc yaş grupl.ırüna giire ariş
olduğu görülmekle birlikte bu anış sadece yer yön zarflaı alt bölümünde gruplar arasında anlamlı fark
]ı]ık bu]unmuştur.67 72 aylar arasınd:*i çcuklıuın puan ortalamal,ırü diğcr üç güuptan falklılük giistcr-
miştir, Bu bulguya dayanaral yer yön zarf]annı anlama açısından 67 72 aylann kritik döneın olduğunu
söyieyebiliriz . Bu bulguya ck olarak, ycr-yijn ziüları alt M]ümündc y4la birliktc göIülen aütışa rağmcn
puirn ortalamalarının düşük olması çocuklann yer yön zarflıı-ı ile ilgili yapılar, 61-'12 aylıır arasında

ve/veya bu dönemden kısa bir sürc iiıcc kızıuımış olabilccekleri düşünülcbilir Aynı zamanda bu yaş dii-
ncmiırden sonra da yer-yön Ziırtlaİının kirzanımınln devam elİiği söylenebili..

A.D.K,L.'nin Zamir]er alt b(jlümlcrindcn cldc cdilcn bulgulal, yaş gır]planna görc bir değişiklik gös-

tcrmcmcktcdir, Çcuklıırın bu kjlümlerden irldıklıırı puıurlııın ortal.un.üiırı bütün yaş gruplaİında tam
puana yı*ındır. Bu bulgu. çocı,ıklann zanıirleri 48. aydan önce kazandıklannı gösterebilir.

A.D.K,L.'nin cüm]e çeşitleri alt kjlüünlcrinden. o]umsuz. stlalı Ve bağlı cünle yapılaİnda grup]al

arasında yaş dcğişkcninc göre ıuılamlı fıırklılık bulunmuştuı. Oluıısuz cümle yapılıırında 55-60 aylıu. sı-
ralı ve bağlı cüm]e yapısında ise 55 fı0 ve 67 72 aylar arasında yüksek bir aİtış olduğu 8örülmektedir. Bu
bulguya göıe belinilen olumsuz. sıralı ve bağlt cümle yapıla.nı anlamada 55 60 ile 67 72 aylann kıitik
dönemler olduğu söylencbilir.

A.D,K.L.'nin bağlaçlır alt kilümtinden alıniin pu rların ortiılırmıılırrü yaş gruplıınna giire incelendi-

ğinde 55-60 aylarda diğerleline göre daha yüksek puanlara ulaşıldlğü g6rü]mektedi., Bu bulgul,a göıe 55

60 aylarıı bağlaçları anlama açısından kritik bir dönem olduğunu söylcycbiliriz.
Yaş gruplaına göre A,D.K.L.'den elde edilen buJgular genellikie 55-60 aylann dil yapıIannı anlama

açlSrndan kitik dönemler olduğunu göstcnniştir. Kııımaşık dil yapılarında 67 72 ay]ar arasındaki çocuk,
lar diğer ay]ardiüi]eüı: görc daha yüksck puanlar cldc ctmiştir, 6I 66 aylar arasındaki çocuklann aldıkla-
rı puanlarda diğcı yaş gruplanna söre 8örülen plato ya da .\ziılma durumlıırı. çııcuklıırın mcvcut dil yapı-
lımna yenilerini eklediği, bu sırada da daha önce kazanmış olduklan dil yapılannı anlama ve kullanma
düzeylerinin bu duılmdan ctkilcnmiş olabiieccği şcklindc açıklanabilir. Musolino (2004) çcrcukların cn
gcç 5 yaşında kırrmaşık ınlamsal yapılara ve sayılıırla ilgiligeıekli bilgilere sahip olduklarını belirtmiştir.

Çocuklınn yaşlan iJerledikçe zihinsel süıeç]eri de gelişmektedir: bu da dil gelişimini daha kanıEık dil
yapı]arını anlayabilecek düzeye getirmektedir. Bu araştürmada elde cdiJen,5 yaş gıubundaki çırukların
dil yapılannı anlarna açısından hızlı bir artüş gösterdiği ve daha karmaşık yaprlan anlama düzeyinin 6 yaş

ta gerçekleştiği sonuçleırı Musolino'nun bulgulıırı ile pııraüellik göstermektedir.



çrcuklıırın fiii kipleri, zaınirler gibi bazı dil 1,apılıırını anlaına düzeyi ,18 aydaı itibııren yüksck puan

ortalamalanna süip olduğu için bu yapıJarın daha önce kazanıldığı söylencbilir. Yüksel (20()3) 30,17 ay-

lar arasündaki çocuklann aiıcı dil yapılıırını incelcdiği ara§tıımasında. çocuklıu-ın 36. aydan soırra Türk

çe'deki zamirlerin tümünü ıuılayabildikJeıini. ,12. aydan sonrı eyleınlcri düa i),i anladık]aİn1 belirtmiş-

tir. Bu bilgilcr mevcut araştım]a bulgulırnnı destcklcmcktcdir.

Güleryüz (l990) ara$ırmasırda 48 53 ve 54 60 aylar ıirasında çiıcuklarıı iyelik zamirlerini kulluı-
ma düzcylcrinin yüksek olduğunu ortaya koyınuştur. Bu sonuç ç«-,uklann. ifade eftiklerini oıla]ama üç

ay önce anlamaya başladıklan düşünüldüğündc ııcvcut araşlıımanın bulgulannı destekler nitclikıedir,

Yüksel (200]). aİaştırmasında çocuklıuın gcrck sijzcük dağarcüklannın gerekse ııjıcı dil b,:cerilerinin

),aşla birliktc aıllüğını ve özellikle 30. aydan 36. ıya kad:ir ve ,12. aydan ,17, aya kadar hızla gelişiğini be-

linmektedir. Erdemir (200l) dc l2-30 aylar aı,asındaki çocukların dil yapülarünr an]amsal yönden incele-

diği arattınnasrnda. çOcuklıırın A.D,K.L.'nin alt testlerinden aldlklaİ puaı onılıunılıırıın yaş]a billikte
itft üş gijstcrdiğini bcliılnliştiI.

Çrıcuklının yışlıırı ilcrlcdikçc tüm gelişim alanlannda görülen iierlcmc dil alanını da etkilemektediı.

Dil gelişimi ile ilgili oIaıak yapılıı üaştınnaların büyİk bir çoğunluğunda bu bui8u destcklcnmektedi.
(Tural. 1977: Bayki4 Diinıııcz. 1986; Ba1.1988: tıkan. l99]: Acarlar. l99l;Temel, 1999: Erdemir;

200]ı Dereli. 2U)3: Yüksel. 2003).

6. Sonuçlar
Bu aüşt]l,]na. oİta sosyıxkonomik düzeydcki ailclcrin anaoku]una devam eden 48-72 aylar aıasında

ki çcuklıınnın Türkçcdcki bazı yaptlan ve sözcükleri iurlanıada gcçirdiklcri aşama]ann. çinsiyet. yaş. ıur-

ne ve baba eğitim düzcyi. çtıcuğun doğuın sırası !e kardeş sayısı değişkenlcrinc görc nasıl bir değişim
gösterdiğini beliriemck amacıyla planlannrış ve uygu]anmlştır. Uygulamada iimck grubundaki çocukJa
ra Denver ll Gelişimsel Tarama Testi (DGTT II) vc Alıcü Di] Kontrol Listesi (A.D.K.L.) uygulannlış!ır.

Bu iilüındc iİıştıımanın alt problemleri ile ilgili sonuçliıra ve bu stınuçlar ışığında getirilebjlecek öneri-

lere yer verilmiştir.
,18 72 ay]ar arasındaki çcuklıırın alıcı dilyapılarının yaşa göre ıraııl birdeğişim gösterdiği 48-5,1. 55

60, 61-66 vc 67 72 aylar şeklinde gİuplanarak incelenmiş ve A.D.K.L.'nin tünı alt bölünlle.inde yaşla

hırlıkle hir iarklılışmıı ı,IJugu g,ıdIm|j.,1u1

Ömek gıı.ıbundaki çocukIann A.D.K-L.'nin fiiI kipleri alt Hilünılerinden aldıklan puan ortalaıııılıırı-
nın tam puıJra yakınlIğı ncdcniyle çocuklann tiil kiplerini ,18 ay i]ncesinde kıuirnmış olduk]an sonucuna

vanlabiliı.
Yaş gıuplarına göre çocukla.ın A.D-K.L.'nin sıfatlıır alt kjlümlcrindcn aldüklarü puanlar incelendiğin-

de. sıra sayı ve üleştiımc sayı sıfatlannda görülen 55 60 aylar a.asındaki ıırtış, çocuklıtrın bu yapılan an

]amalan açıSından. 55 60 ay]ar arasının kritik dijncm olduğunu göSterebilir. Ayn1 şekilde 67-72 ayların.

çcuklıuın bclgisiz sıfatları anlama düzeyi açısından kritik dönem olduğu düşünülcbilir.
A.D.K.L.'nin zaıl]ıu alt bdlümlerinde yaş gülplanna göre artış olduğu görülıncklc birlikte bu artrş Sa

deçe yer yön zarflaİ alt bdıümünde gruplar .ırasında anlamlı l'arklılık oiuŞfurmuştur. 67-72 aylıır iırasın-

daki çocuk]arüüı puan ortalamalanntn diğer üç gnıpttüı f.ırklılık 8ijstcımcsi ycr yön zarl]annr anlama aç]-

sındıuı 67-72 aylıınn kritik dtjncm olduğu sonucunu verebilir. Yer yön z.ırflıırı a]t b(ilümündc yaşla bir
likte göfülen artışa rağmen puirn ortalamalıırınİı düşük olmasl nerlcniyie çocuklaİn yer yön z,ırfları ile

ilgili yapılıın 67-72 aylaü arasında ve/veya bu dönemden k]sa bir sü.e öncc kazanmaya baş]amış 01abile

cekİeri düşünülebilir,
A.D.K.L.'nin zıunirlcr alt biilümlerinden e]de edilen bulgular. yaş gruplaına giirc bir değişiklik gös

teİmemiştir, Çoçuk]ann bu tİrlümlerden aldıkla.ı puırnlarün ortalama]a.rın]n tam puana yakın olması ne-
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deniyle çocuklıırın zaıniıleri ,18, aydan önce kazandıklım siiylenebiliı.

A,D,K.L.'nin cüm]e çeşitlerj alt tijlümlerindc, olumsuz. sıralı ve bağlı cimlc yapılannda gnıplıır ara-

sında yq değişkenine giire iınlamlı larkJılık bu]unmuştur. Olumsuz çünr]e yapılarında 55-60 aylar. sıralı

ve bağlı cümle yapısında ise 55 60 ve 67-72 tıylıir arasındaki qxuklann diğcr yaş gnrplanndakilere göre

daha yüksek puaılıır aldüklıırı görülnıüştür, Bu sonuca göre. olumsuz, sıralı ve bağlı cümle yapılarını an

lamada 55-(d) ile 67 72 ay]ann kritik dönemler olduğu söy]enebilir.

A.D.K.L.'nin bağlaçlar a]t bijiüm]crinden alınan puıurlıuın oıtalamalannın 55-60 aylıuda diğcrleıine

görc daha yüksek oldıığu görülmüştür, Bu soııuca görc 55 (l) aylıırın bağlaçJarı anlama açıslndan kriıik
bir dönem olduğunu söylenebilir,

Sonuç olarak: yaş gruplanna göre A.D.K.L.'den elde edilen bulgular genellikle 55-d) aylımn dil ya-

pıiimnı iurlaıra açısından kdtik dönemler olduğunu gijstcrmektedir, Karmaşık dilyapılan 67 72 aylar ara

sındadiğeı aylara göre dıüa yüksek puanlıır cldc etmi!tir. Çcruklann fiilkiplcri, zamirler gibibaz dilya-
pılıırını ıurlama düzcyi 48 aydan itibaren yüksek puıur oıta]amalanna sahip olduğu için bu yapıJann daha

önce kazanlldığl söylenebilir-
48.72 aylıır ıırasındaki çocukların alıcı dil yapılafınııı yaşla birlikte geli.sim gösterdiği, cinsiyet değiş

kcni açısından diğer çalışma sonuçlirrına pııra]cl olarak kıZlann ortalamalıuının yüksek olduğu ancık ara-

lanıda istatistiksel oları* anlamlı bir farklılığın olnıadığı görülmüşttir, Anne baba eğitim düzeyi ile kal
deş sayısı ve doğum sırasının alaştırma önrcğindeki çocuklıirın alıcı dil beccri]eri üzerinde ıuılıunlı dü-

zeyde etkili o1madığı bu]unmuştul.
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