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BİREYSEL ÖĞRENME SÜRECİNDE KULLANILABİLECEK
ONLINE KAYNAKLAR (ALMANCA)

OKUMA
 http://www.mittelschulvorbereitung.ch/index.php?SUBJECT=&actualid=19&which_set=80
Okuma anlamaya yönelik 1200 çalışma kağıdı.
 http://www.udoklinger.de/Deutsch/index.html
Fabl, masal ve kısa hikayeler.
 http://www.dw.de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214
Günlük durumlara ilişkin okuma metinleri.
 http://www.labbe.de/lesekorb/
Çocuklar için hikayeler ve masallar.
 http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=3
Okuma anlamaya ilişkin her seviyede güncel konulu metinler ve detaylı alıştırmalar.
YAZMA
 http://www.graf-gutfreund.at/m_schreiben.htm
Temel düzeyde yazma becerisini geliştirmeye yönelik çalışma kağıtları.
 http://www.uebungsblatt.de/aufsatz3.html#bild3
Resimli hikaye anlatımları.
 http://www.uebungsblatt.de/recht4.html#e_eh4
Kelimelerdeki boşlukları doldurma.
 http://www.iik.de/node/333
Mektuplardaki hataları düzeltme.
 http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/media/pdf/Schreiben1_Schreibfertigkeit2.pdf
Yazma becerisini iyileştirmeye yönelik güzel ip uçları.

DİNLEME
 http://www.theateraufcd.de/mp3aspx/start.aspx
Edebiyat ve dinleme kitapları portalı.
 http://www.audio-lingua.eu/?lang=de
Farklı dillerde anadil olarak Almanca kullananlar tarafından hazırlanmış farklı metinlerin
kayıtları.
 http://www.vorleser.net/
Dinleme kitapları yada dinleme oyunu olarak indirilebilen kayıtlar.
 http://learninggerman.de/alterpodcast/
Şiirler, fıkralar, deyimler, v.s.
 http://wiki.podcast.de/Hauptseite
Metinleriyle birlikte Podcastlar.
 http://skbpodcast.podspot.de/
Bir çok aktuel konuyla ilgili metinler ve bunların kısa dinleme röportajları.
 http://german.lss.wisc.edu/gdgsa/podcast/Das_treffende_Wort/
Metinleriyle birlikte dinleme anlama kayıtları.
 http://www.slowgerman.com/
Farklı alanlara yönelik dinleme-anlama çalışmaları. Metinleriyle birlikte.
 http://radiodaf.podspot.de/
Almanca öğrenenler için radyo.
 http://www.dw.de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214
Farklı konulardan Almanca dinleme metinleri.
 http://www.dw.de/deutsch-lernen/audiotrainer/s-3657
Seviyelere göre dinleme metinleri A1-A2-B1.

KONUŞMA VE TELAFFUZ
 http://www.klett-langenscheidt.de/_downloads/lupo/Aspekte1_K1_M2.pdf
Telaffuza yönelik çalışma kağıtları.
 http://www.goethe-verlag.com/book2/TR/TRDE/TRDE002.HTM
Günlük hayata yönelik kısa cümleler.
 http://www.youtube.com/watch?v=CpRJgVDExDM&list=PL86A7BCE2DF253406&index=1
“-ich ve –ach” sesleri için telafuz alıştırmaları.
 http://quizlet.com/9301009/ausspracheubungen-flash-cards/
Tek tek kelimelere ilişkin sesli telafuz çalışmaları.
 http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2012/05/17/interaktive-ausspracheubungen
Hece hece interaktif telafuz çalışmaları.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=aussprache%C3%BCbungen&source=web&cd=10&c
ad=rja&ved=0CGcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdum.rvp.cz%2Fmaterialy%2Fstahnout%2Ftgzcxsak
%2FZungenbrecher_-_Ausspracheubungen_-_text.doc&ei=aVyWUYdMcOVPJzMgMgO&usg=AFQjCNGU_jYF0_s7iKyKsLqB_N2ojBH_aQ&bvm=bv.46471029,bs.1,d.
ZWU
Alfabetik sıraya göre yüzlerce tekerleme.
DİLBİLGİSİ
 http://www.noemanetz.de/vhs/kursleiter/pool/pool_daf_alphabetisch.html
Alman dil bilgisinin tüm konuları açıklamalı olarak verilmiş.
 http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Frame1.htm
Doğru yazım ve dilbilgisi alıştırmaları.
 http://moodle.deutsch-interaktiv.eu/enrol/index.php?id=6
Küçük kısa dilbilgisi alıştırmaları.
 http://www.canoo.net/index.html
Konulara göre ayrılmış açıklamalı dilbilgisi.
 http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=1
Almanca dilbilgisinin bir çok konusuna yönelik detaylı Almanca açıklamalar.
 http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi
Kelime türlerine göre Alman dilbilgisine genel bakış sağlayan bir site.
 http://internettv.meb.gov.tr/dersler.asp?NO2=181&NO=10&KOD=A19
Videolu Alman dilbilgisi anlatımları.
 http://www.nthuleen.com/teach/grammar.html
Tüm Almanca dil bilgisi konularına ilişkin çözümlü alıştırmalar.

KELİME BİLGİSİ
 http://www.uebungsblatt.de/recht4.html#e_eh4
Kelimelerdeki boşlukları doldurma.
 http://moodle.deutsch-interaktiv.eu/enrol/index.php?id=9
Kelime alıştırmaları: Fiiller ve sıfatlar.
http://www.land-der-woerter.de/lernen/
Kelime çalışma: DaF için bulmacalar.
 http://conjd.cactus2000.de/
Almanca fiiller için çekimleme tabloları.
 http://www.deutschunddeutlich.de/index.php?SUBJECT=&actualid=25&which_set=36
Öğrenme stili ve kelime alıştırması için çalışma kağıtları.
 http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/
Deyimler ve genel kelime bilgisini geliştirmeye yönelik güzel çalışmalar.

VİDEOLAR
 www.youtube.com/watch?v=MoI7dP3hVdc
Yeni başlayanlar için Almanca dersler.
 http://www.dailymotion.com/video/x9yh42_almanca-egitim-serisi-cd1-part1-3_shortfilms
Temel cümle kurma ile ilgili açıklama videosu.
 http://www.almancam.com/videolar.asp
Basit dilde bir çok video ve kısa film bulabileceğiniz bir site.
 http://www.konusmakilavuzu.com/almancaegitimvideolari.htm
Konuyu İngilizce karşılaştırmalı olarak anlatan eğitim videoları.
 http://internettv.meb.gov.tr/dersler.asp?NO2=181&NO=10&KOD=A19
Milli eğitim bakanlığı online Almanca ders anlatımları.

ONLINE RADYO, TELEVİZYON VE MÜZİK
 http://www.learn-german-online.net/en/learning-german-resources/radiofern_en.htm
Bir çok Almanca online TV kanalı.
 http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Languages/German/Deutsch--Warum-NichtPodcast/28261
Günlük hayatın farklı konularına ilişkin indirilebilen ses kayıtları ve podcastlar.
 http://www.mrshea.com/misc/other_podcasts.htm
Çocuklara yönelik podcastlar, kısa dinleme kayıtları şeklinde haberler ve daha bir çok seçme
Podcastlar.
 http://mp3.com/top-downloads/genre/german/
Bir çok Almanca hit parçayı indirebilirsiniz.

OYUNLAR
Dil öğrenme sürecini daha zevkli hale getirecek olan oyunları bulabileceğiniz linkler aşağıda
verilmiştir.
 http://www.graf-gutfreund.at/m_lernspiele.htm
Dil öğrenimiyle alakalı PDF formatında yüzlerce öğrenme oyunları.
 www.dasclub.com
Ücretsiz üyelik ile oynanabilen artikel, kelime ve hafıza.
 http://www.graf-gutfreund.at/m_wortspielereien.htm
Farklı kelime türlerine ait kelime oyunları.
 http://www.wdrmaus.de/spielen/mausspiele/index.php5
Basit almanca internet oyunları.
 http://www.wdrmaus.de/spielen/
Farklı tarzlarda kelime eşleştirme oyunları.
 http://www.land-der-woerter.de/lernen/
Dilbilgisi ve kelime bilgisine yönelik çapraz bulmacalar.
 http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
Grup halinde oynanabilecek oyun kurallarını içeren bir site.

SINAVLAR
Yabancı dil öğrenme sürecinden bahsedildiğinde, uluslararası düzeyde geçerliliği olan sınavlar büyük
önem taşımaktadır. Bu sınavlara yönelik detaylı bilgileri bulabileceğiniz linkler ve açıklamalar
aşağıda verilmiştir.
 http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ctest/ctestallg.txt.php3
Metin içindeki kelimelerde bulunan boşlukları tamamlamaya yönelik çalışma.

http://www.klettlangenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lehren/Tests
/9986
Aspekte kitabına yönelik seviyelere ayrılmış online testler.
 http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl
Goethe Enstitüsü seviye tespit sınavı.
 http://www.cornelsen.de/studio_d/1.c.2583377.de
Studio-d kitabına yönelik seviyelere ayrılmış online testler.
 http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
Menschen kitabına yönelik seviyelere ayrılmış online testler.
 http://tr.telc.net/
Bu sayfada sadece Almanca değil, bir çok dilde dünyaca tanınan ve gerçerliği olan sınavlar
bulunuyor.
 www.osd.at
Avusturya hükümetinin desteği ile yapılan, uluslar arası geçerliği olan sertifika sınavı.
 http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
Menschen kitabına yönelik seviyelere ayrılmış online testler.

SÖZLÜKLER
 www.almancasozluk.net
Almanca-Türkçe çok pratik bir internet sözlüğü.
 www.lingopad.de
Bilgisayara indirilebilen Almanca-Türkçe-İngilizce dijital sözlük.
 http://wiki.zum.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Materialien#W.C3.B6rterb.C3.BCcher_online
Farklı Almanca sözlükler için linkler.
 http://www.canoo.net/index.html
Almanca sözlük arama motoru.
 http://dict.uni-leipzig.de/
Almanca-İngilizce sözlük.
 http://www.pons.eu/
Bütün dünya dilleri için süper bir internet sözlüğü.

GAZETE - DERGİ
 www.freitag.de
 www.spiegel.de
 www.paperball.de
 www.junge-medien.de
 www.welt.de
 http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutschsprachiger_Zeitschriften
A’dan Z’ye alfabetik sıralama ile Almanya’daki tüm dergilerin listesi. Dergi isminin üzerine
tıklandığında derginin ana sayfasına bağlanıyor.

ÖDEV VE ALIŞTIRMALAR
 http://www.klettlangenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lehren/Digitales_Lehren/Onl
ine-uebungen/10149
“Aspekte” kitabına yönelik online alıştırmalar.
http://www.deutschlern.net/login.php?module=course&link=cindex&show=7
Almanca blog sayfası. Ücretsiz üye olup bir çok ödev ve okuma, dinleme, yazma, test
v.s. materyaline ulaşılabilir.
http://deutschkurse.dw.de/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wa/UAAuthDA/auth?par
=G5n9lnSPUIqm93qsNXWNH45V0
Deutsche Welle Almanca kursları.
 http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect30/index.htm
İnternet üzerinden öğretici Almanca aktiviteleri. Yapılan çalışmayı değerlendime kısmı da
mevcut.
 http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/internetaufgaben/a1_internetaufgaben.htm
Her konuya ilişkin çok kapsamlı alıştırmalar ve ödevler.
 http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_3.4/index.htm
Farklı konulara ilişkin alıştırmalar.
 http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/
“Schritte” kitabına yönelik online alıştırmalar.

FİLMLER
 http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/index.php5
Farklı uzmanlık alanlarına yönelik konularda çekilmiş kısa filmler.
http://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotation_787395&feature=iv&list=PL6AB67B3
48FBE5C2C&src_vid=urQYFFMIVJs
Nic ve Sam adlı kısa dizi filmin bölümleri.
 http://www.dw.de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
B1 ve B2 seviyesinde kısa filmler.
 www.youtube.com/watch?v=BLQT88craFE
Gençlere yönelik anlaşılır bir dilde kısa Almanca film.
 http://liebeschenken.net/die-besten-teenagerfilme-top-10/
Gençler arasında en sevilen 10 Almanca film.

PODCAST
Podcast terimi Apple’ın ürettiği mp3 müzik çalar I-pod ismindeki “pod” ve İngilizce’de yayın
anlamına gelen broadcast sözcüğündeki “cast” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Sözlükler,
terimi “Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından
dinlenebilir hale gelmesini sağlayan dijital kayıt” şeklinde tanımlamışlardır. Kullanımı oldukça basit
olup, kullanıcıların sadece internet aracılığı ile dosyaları otomatik şekilde bilgisayarlarına indirmeleri
ve dilerlerse, bu indirilmiş dosyaları yine otomatik olarak mp3 çalarlarına aktarabilmeleri gibi adımlar
içerir. Podcast’lerin en önemli özellikleri otantik, çeşitli, erişilebilir ve tarafınızdan taşınabilir
olmalarıdır.
Aşağıdaki linklerde mevcut ücretsiz podcast yazılımlara göz atabilir, yabancı dil öğrenimini
daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.
 http://www.podcast.de/
Yüzlerce Almanca Podcast bulup kolayca indirebileceğiniz filmler.
 http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Languages/German/Deutsch--Warum-NichtPodcast/28261
Alman dilbilgisine ve günlük kullanıma yönelik onlarca konunun İngilizce olarak açıklamasının
yapıldığı güzel bir sayfa.

UYGULAMALAR
Android (Google play), Apple (App Store), Blackberry (Blackberry App World) ve Nokia Lumia
(Windows Phone Store) gibi işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerinizle gün içinde
kullanabileceğiniz kelime öğrenme, dilbilgisi, dinleme ve sesli telaffuz uygulamaları indirip, dil
öğrenme sürecini daha keyifli ve eğlenceli yapabilirsiniz. Örnek dil öğrenme uygulamalarını aşağıda
bulabilirsiniz.
 https://itunes.apple.com/us/podcast/deutsch-warum-nicht-series/id268481342
Konulara sıralanmış onlarca ders anlatımı.
 https://itunes.apple.com/us/podcast/slow-german/id252086169?mt=2
Güncel konularda yapılmış röportajları içeren onlarca materyal.
 http://www.apple.com/itunes/affiliates/download/?id=211075596
Onlarca günlük konuşma kalıbının kullanımını duymayı ve görmeyi sağlayan bir site.
 https://itunes.apple.com/us/podcast/learn-german-germanpod101.com/id275948755
Tüm seviyelerde farklı konularda ve hayatın farklı alanlarından seçilmiş metinler eşliğinde
Düzenlenmiş görsel ve işitsel materyaller.
https://itunes.apple.com/de/app/lernabenteuer-deutsch-das/id480129579?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Almanca öğrenirken zevk almanızı sağlayacak güzel bir oyun eşliğinde öğretici bir program.
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