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Sayın Veli, 

Bu ankette yer alan sorular _____________________________ 1 adlı çocuğun anadil 

seviyesi hakkındadır. Anket soruları Hollandaca dili hakkında değildir. 

Aşağıda 18 soruyu cevaplayacaksınız, lütfen soruları iyi okuyun. 

_____________________________ 1 adlı çocuğunuza uygun olan cevapları işaretleyin. 

 

 

 

1. Çocuğunuz ne zaman yürümeye başladı? * 

o Çocuğum 16 aylıktan daha erken yürümeye başladı. 

o Çocuğum 16 aylık ya da daha geç yürümeye başladı. 

 

2. Çocuğunuz ilk kelimelerini ne zaman söyledi? * 

o Çocuğum 16 ayını doldurmamıştı. 

o Çocuğumun yaşı 16 aylık ile 2 yaş arasındaydı. 

o Çocuğumun yaşı 2 yıl veya daha büyüktü. 

 

3. Çocuğunuz ne zaman 2 kelimelik kısa cümleler kurmaya başladı?  

Örneğin: ‘Süt içmek.’ veya ‘Elma yedim.’ gibi. * 

o Çocuğum 2 yaşından küçüktü. 

o Çocuğum 2 ila 2,5 yaş arasındaydı. 

o Çocuğun 2,5 yaşından büyüktü. 

 

4. Çocuğunuz ne zaman konuşmaya başladı? Çocuğunuzla aynı yaştaki diğer 

çocukları düşünün. Çocuğunuz aynı yaştaki diğer çocuklardan daha erken mi veya 

geç mi konuşmaya başladı? * 

o Çocuğum diğer çocuklardan erken ya da aynı yaşta konuşmaya başladı. 

o Çocuğum diğer çocuklardan biraz daha geç konuşmaya başladı. 

o Çocuğum diğer çocuklardan daha geç konuşmaya başladı. 

o Çocuğum diğer çocuklardan çok daha geç konuşmaya başladı. 

 

5. Çocuğunuzla aynı yaştaki diğer çocukları düşünün. Çocuğunuz anadilini ne 

kadar iyi konuşuyor?  * 

o Çocuğumun anadili pek iyi değil. 

o Diğer çocuklarla karşılaştırıldığında çocuğumun anadili biraz daha kötü. 

o Çocuğumun anadil seviyesi yaşıtlarıyla aynı seviyede. 

o Çocuğum anadilini çok iyi konuşuyor. Yaşıtlarından çok daha iyi. 

 

 
1 Vul hier de voornaam van het kind in. 
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6. Çocuğunuzla aynı yaştaki diğer çocukları düşünün. Çocuğunuz anadilini nasıl 

telaffuz ediyor? * 

o Telaffuzu çok anlaşılır değil. 

o Telaffuzu bazen anlaşılır değil. 

o Telaffuzu diğer çocuklarla aynı. 

o Telaffuzu çok net anlaşılır. Telaffuzu diğer çocuklardan daha iyi. 

 

7. Aile bireyleri ya da arkadaşları çocuğunuzla anadilinde kolayca sözlü iletişim 

kurabiliyorlar mı? * 

o Çok kolay sohbet edilebilir. 

o Kolay sohbet edilebilir. 

o Sohbet etmek bazen zor oluyor. 

o Sohbet etmek çok zor. 

 

8. Çocuğunuzla aynı yaştaki diğer çocukları düşünün. Çocuğunuz anadilinde 

doğru cümle kurmakta zorlanıyor mu? 

Örneğin: Çocuğunuz doğru kelimeleri kullanıyor. Çocuğunuz doğru gramer kullanıyor. * 

o Hayır, zorlanmıyor. Çocuğum doğru cümleler kuruyor. Diĝer çocuklardan daha iyi. 

o Hayır, zorlanmıyor. Çocuğum yaşıtları gibi doğru cümleler kuruyor. 

o Evet, çocuğum bazen doğru cümle kurmakta zorlanıyor. 

o Evet, Çocuğum doğru cümle kurmakta çok zorlanıyor. 

 

9. Çocuğunuzun anadilini konuşma düzeyinden memnun musunuz?  * 

o Çok memnunum. 

o Memnunum. 

o Biraz memnunum. 

o Hiç memnun değilim. 

 

10. Çocuğunuz anadilini anavatanınızdaki diğer çocuklar kadar iyi konuşabiliyor 

mu?  * 

o Çocuğum anadilini anavatanımızdaki diğer çocuklar kadar iyi konuşamıyor. 

o Çocuğum anadilini neredeyse anavatanımızdaki yaşıtları kadar iyi konuşuyor. 

Ancak arada fark var. 

o Çocuğum anadilini aşağı yukarı anavatanımızdaki diğer çocuklar kadar iyi 

konuşuyor. Neredeyse arada fark yok. 

o Çocuğum anadilini anavatanımızdaki diğer çocuklar kadar veya onlardan daha iyi 

konuşuyor. 

o Bilmiyorum. 
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11. Çocuğunuz kitap okumaktan hoşlanıyor mu veya sizin ona kitap okumanız 

hoşuna gidiyor mu? * 

o Çocuğum bundan hiç hoşlanmıyor. 

o Çocuğum bundan neredeyse hiç hoşlanmıyor. 

o Çocuğum bundan bazen hoşlanıyor. 

o Çocuğum bundan çok hoşlanıyor. 

 

12. Çocuğunuz anadilinde okuyup yazabiliyor mu?        * 

o Hayır 

o Evet 

Çocuğunuzla aynı yaştaki diğer çocukları düşünün. Çocuğunuzun 

anadilinde okuma ve yazma düzeyi nasıldır? * 

o Çocuğum diğer çocuklardan çok daha kötü okuyor ve yazıyor. 

o Çocuğum diğer çocuklar kadar iyi okuyamıyor ve yazamıyor. 

o Çocuğum diğer çocuklar kadar iyi okuyor ve yazıyor. 

o Çocuğum diğer çocuklardan daha iyi okuyor ve yazıyor. 

 

13. Çocuğunuzun yapmaktan hoşlandığı şeyler nelerdir? Birden çok seçenek 

işaretleyebilirsiniz. * 

□ Dil oyunları (okuma, yazma, okul oyunu oynama gibi) 

□ Hafıza oyunları (yapboz, resim yapma, zekâ oyunları, araba oyunları gibi) 

□ Spor (futbol, beyzbol, yüzme gibi) 

□ Diğer (televizyon, video oyunları, kıyafet oyunları, küçük çocuk oyunları gibi) 

 

14. Çocuğunuz yeni şeyleri ne kadar hızlı öğreniyor? 

Örneğin: futbol gibi bir takım sporunun kuralları, Lego ile bir şey yapma, bilgisayar 

oyunları, yeni kelimeler, küçük oyunlar, yapbozlar, yeni oyuncak,… gibi. * 

o Çocuğum yeni şeyleri hemen öğreniyor (1 defadan sonra). 

o Çocuğum yeni şeyleri birkaç defa denedikten sonra öğreniyor. 

o Yeni şeyleri öğrenmek için çocuğum yardıma ve zamana ihtiyaç duyuyor. 

o Yeni şeyleri öğrenmek için çocuğum çok yardıma ve zamana ihtiyaç duyuyor. 

Bazen de başaramıyor. 

 

15. Çocuğunuz birçok aktiviteyi aynı anda yapabiliyor mu? Bu aktiviteleri 

tamamlayabiliyor mu ya da tamamlayamıyor mu? 

Aktivite örnekleri: oyun oynama, yemek yeme, televizyon seyretme, dans etme, şarkı 

söyleme, el işleri yapma gibi. * 

o Çocuğun aynı anda 1 aktivite yapıyor. 

o Çocuğum 1 veya 2 aktiviteyi aynı anda yapıyor. Aktivitenin 1’ini tamamlıyor. 

o Çocuğum 2 veya 4 aktiviteyi aynı anda yapıyor. Aktivitenin 1’ini tamamlıyor. 

o Çocuğum birçok aktiviteyi aynı anda yapıyor. Neredeyse hiçbirini tamamlamıyor. 
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16. Çocuğunuz istediğini ifade edemeyince sinirleniyor mu?     * 

o Çocuğum hiç sinirlenmiyor. 

o Çocuğum bazen sinirleniyor. 

o Çocuğum sık sık sinirleniyor. 

o Çocuğum her zaman sinirleniyor. 

 

17. Ailedeki tüm yetişkinlerin ortaöğretim diploması (lise) var mı?        * 

o Evet 

o Hayır, bazı aile bireyleri öğrenme zorluğu yaşadı. 

o Hayır, herkes bu fırsatı bulamadı (örneğin, savaş, göç, politik, maddi zorluklar gibi 

nedenlerden dolayı) 

 

18. Konuşmayı, okumayı veya yazmayı öğrenirken zorluk yaşamış aile bireyleriniz 

var m? Soruları cevaplayın. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz. 

 

(a) Ailede kim dil ve telaffuzda sorunlar yaşadı (geçmişte veya şimdi)? 

Örnek: cümle kurma, kelime bulma, gramer veya kekeleme gibi. * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 

 

(b) Ailede kim dil gelişimi için logopedi aldı (geçmişte veya şimdi)? * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 

 

(c) Ailede kim ev ödevleri anlamada sorunlar yaşadı (geçmişte veya 

şimdi)?              * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 

 

(d) Ailede kim Hollandaca öğrenirken sorunlar yaşadı?        * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 
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(e) Ailede kim okumada zorlandı (geçmişte veya şimdi)?      * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 

 

(f) Ailede kim okul derslerinde zorluklar yaşadı (geçmişte veya şimdi)?       * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 

 

(g) Ailede kim sınıf tekrarı yaptı?    * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 

 

(h) Ailede kim özel okul veya özel eğitim takip ediyor (geçmişte veya 

şimdi)?              * 

□ Erkek kardeş veya kız kardeş 

□ Baba veya anne 

□ Babanın veya annenin ailesi 

□ Hiç kimse 
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