
 
A’dan Z’ye Sesletim Tarama Testi 

 
Bu tarama testi konuşma terapistleri, öğretmenler ve ebeveynlere çocukların 
ses edinimi hakkında fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu resmî bir sesletim 
testi değildir. Bu tarama testi sayesinde çocukların hangi sesleri söyleyebilme 
konusunda yaşıtlarına benzediğini ve hangi sesleri söylerken sorun 
yaşadıklarını görebilirsiniz. Böylece çocuklar için gerekli desteğe 
başvurabilirsiniz. 
 

 

Çocuğun Adı:     Tarih: 
Çocuğun Yaşı: 
Genel Yorumlar: 

 
 
 
Tarama testini kullanma kılavuzu: 
 
1. Bu tarama testini kağıda bastırın. İkinci sayfa (yani resimli olan) çocuğun 

önünde, üçüncü sayfa ise sizin önünüzde durmalıdır. Tarama testini 
uyguladıktan sonra veriyi analiz ederken dördüncü (yani son) sayfayı 
kullanacaksınız. 

2. Tarama testinin uygulaması oldukça basittir. Çocuğa teker teker resimleri 
gösterip resimdekinin ne olduğunu soracaksınız. Şu şekillerde 
sorabilirsiniz: ‘Bu nedir?’ veya ‘Buna ne diyoruz?’. Eğer çocuk test için 
söylemesi gereken kelimeyi bulamazsa ona sizin önünüzde bulunan 
üçüncü sayfadaki ipuçlarını vermeyi deneyebilirsiniz. Mesela ilk resimde 
bulunan ‘limon’ için ipucu vermeniz gerekirse ‘Sarı ekşi bir meyve. Ne 
diyoruz biz buna?’ diyebilirsiniz. Eğer çocuk, kelimeyi hala söyleyemediyse, 
kelimeyi siz söyleyin ve çocuğun kelimeyi tekrar etmesini isteyin. Çocuk 
kelimeyi eğer doğru söylerse ‘Doğru: þ’	şeklinde kutucuğa tik atın. Eğer 
çocuk kelimedeki seslerden birini bile yanlış söylerse ‘Yanlış:’ kelimesinin 
yanındaki çizginin üstüne çocuğun tam olarak ne dediğini yazın. 

3. Tarama testini tamamladıktan sonra son sayfadaki tabloyu aldığınız notlara 
göre doldurun. Tabloda da gördüğünüz gibi her ses için kelimelerin 
içindeki konumlara göre ilk, orta ve son olarak ayrı ayrı doldurulacaktır. 
Mesela ‘b’ harfi ile başlayan ‘badem’ ve ‘bisiklet’ kelimelerindeki ‘b’ sesini 
doğru söylemişse ‘ilk:’ maddesindeki kutulara tik atabilirsiniz. Her sesin 
yanında hangi yaşa kadar öğrenilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. 
Örneğin, ‘b’ harfini 1.5-2 yaşları arasında tamamen öğrenmiş olması ve bu 
harfi rahat rahat söyleyebilmesi gerekmektedir. Eğer çocukta bazı sesleri 
öğrenmekte bir gecikme varsa veya 5, 6 yaşlarına gelmişse ama hala bazı 
sesleri doğru söyleyemiyorsa, bir konuşma terapistine danışmalısınız.  



	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	
	

	 	 	 	

	 	 	
	

	
	 	 	

	 	 	

	
A’dan Z’ye  

Konuşma Terapisi 



	

l imon 
sarı ekşi meyve 

 
Doğru: o 

 

Yanlış: ________ 

güneş 
sabah doğar 
akşam batar 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

çay 
kahvaltıda içeriz 

 
Doğru: o 

 

Yanlış: ________ 

ceviz 
kabuğunu kırıp 

yeriz 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

yaprak 
ağaçların dallarında 

yetişirler 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

nar 
kırmızı meyve  
içi tane tane 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

timsah 
kocaman 

kertenkele gibi 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

zebra 
çizgili at 

 
Doğru: o 

 

Yanlış: ________ 

jelibon 
ayı şeklinde şeker 

 
Doğru: o 

 

Yanlış: ________ 

badem 
kuruyemiş 

 
Doğru: o 

 

Yanlış: ________ 

penguen 
Kutupta yaşayan 

kuş türü 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

davul 
güm güm müzik 

aleti 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 
ejderha 

masallarda 
yaşayan canavar 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

radyo 
sayesinde arabada 

müzik dinleriz 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

kalp 
vücudumuza kan 

pompalar 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

vazo 
içine çiçek 

koyarız 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

çatal 
bununla yemek 

yeriz 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

turuncu 
kırmızı ve sarıyı 

karıştırınca ortaya 
çıkar 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

mesaj 
telefondan birine 

yazmak 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

bisiklet 
iki tekerleği var 

 
Doğru: o 

 

Yanlış: ________ 

şort 
pantolon gibi ama 

kısa 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

kafes 
kuşları bunun 
içinde besleriz 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

havuç 
tavşanların çok 

sevdiği bir sebze 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

pilav 
pirinçten yapılır, 

sebze veya et yanında 
yenir 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 
fırça 

bununla sulu 
boya yaparız 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

sınıf 
okulda ders 

yaptığımız oda 
 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

yeş i l 
mavi ve sarıyı 

karıştırınca ortaya 
çıkar 

 

Doğru: o 
 

Yanlış: ________ 

 
A’dan Z’ye  

Konuşma Terapisi 



	

b (1.5-2 yaşlarında) 

 
ilk: o o (badem, 
bisiklet) 
orta: o o (jelibon, 
zebra) 

d (1.5-2 yaşlarında) 

 
ilk: o (davul) 
orta: o o o 
(badem, radyo, 
ejderha) 

m (1.5-2 yaşlarında) 

 
ilk: o (mesaj) 
orta: o o (limon, 
timsah) 
son: o (badem) 

g (2-2.5 yaşlarında) 

 
ilk: o (güneş) 
orta: o (penguen) 

k (2-2.5 yaşlarında) 
 
ilk: o o (kalp, 
kafes) 
orta: o (bisiklet) 
son: o (yaprak) 

n (2-2.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (nar) 
orta: o o o o 
(güneş, penguen, 
sınıf, turuncu) 
son: o o o 
(jelibon, limon, 
penguen) 

p (2-2.5 yaşlarında) 
 
ilk: o o (penguen, 
pilav) 
orta: o (yaprak) 
son: o (kalp) 

t (2-2.5 yaşlarında) 
 
ilk: o o (timsah, 
turuncu) 
orta: o (çatal) 
son: o o (bisiklet, 
şort) 

y (2-2.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (yaprak) 
orta: o (radyo) 
son: o (çay) 

c (2.5-3 yaşlarında) 
 
ilk: o (ceviz) 
orta: o (turuncu) 

ç (2.5-3 yaşlarında) 
 
ilk: o o (çatal, çay) 
orta: o (fırça) 
son: o (havuç) 

s (2.5-3 yaşlarında) 
 
ilk: o (sınıf) 
orta: o o o 
(bisiklet, mesaj, 
timsah) 
son: o (kafes) 

ş (2.5-3 yaşlarında) 
 
ilk: o (şort) 
orta: o (yeşil) 
son: o (güneş) 

f (3-3.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (fırça) 
orta: o (kafes) 
son: o (sınıf) 

j (3-3.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (jelibon) 
orta: o (ejderha) 
son: o (mesaj) 

l (3-3.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (limon) 
orta: o o o o 
(bisiklet, jelibon, 
kalp, pilav) 
son: o o o (çatal, 
davul, yeşil) 

v (3-3.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (vazo) 
orta: o o o 
(ceviz, davul, 
havuç) 
son: o (pilav) 

z (3.5-4 yaşlarında) 
 
ilk: o (zebra) 
orta: o (vazo) 
son: o (ceviz)  

h (4-4.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (havuç) 
orta: o (ejderha) 
son: o (timsah) 

r (4-4.5 yaşlarında) 
 
ilk: o (radyo) 
orta: o o o o 
(fırça, şort, 
turuncu, yaprak) 
son: o (nar) 

	
	


