
Spreken  

in  he t  
Nede r lands

20 februari 2021



Program

❖ Konuşma korkusu nasıl aşılır?

❖ Konuşma becerisi nasıl geliştirilir?

❖ Akıcı Hollandaca konuşmak için ipuçları

❖ Teori ve pratik arasındaki farklar nelerdir?

❖ Nt2 sınavlarındaki konuşma bölümü için 

tavsiyeler

❖ Faydalı linkler

❖ Soru-cevap



✓ Özgüven

✓ İstek ve motivasyon

✓ Hata yapmaktan korkmamak

✓ Kendinizi küçümsememek ve yaptıklarınızı

azımsamamak

✓ Kendinizi başkalarıyla kıyaslamamak

Konuşma korkusu nasıl aşılır?



Konuşma becerisi nasıl geliştirilir?

❖ Dinleme ve okuma

❖ Kelime bilgisini zenginleştirme

❖ Öğrendiklerinizi hayata katma

❖ Yüksek sesle okumalar yapma

❖ Disiplinli çalışma

❖ Konuşma ortamı arama

❖ Taalcoach ile pratik yapma



Akıcı Hollandaca konuşmak için ipuçları 1

❖ Cümle ezberleme

✓ Delftse method kitabındaki (0-A2) 43 ders her gün 
dinlenebilir.

✓ 50 language uygulamasının mp3’ ü günlük dinlenebilir.

✓ Mondly Languages, Memrise, Rosetta Stone gibi
uygulamalar takip edilebilir.

✓ Günlük hayatta en çok kullanılan cümleler ezberlenebilir.



Akıcı Hollandaca konuşmak için ipuçları 2

❖ Dizi veya film izleme

✓ 1. Altyazılı durdurarak izleme

✓ 2. Altyazılı durdurmadan izleme

✓ 3. Altyazısız izleme

❖Şarkı dinleme

✓ Şarkıları da durdurarak dinleme 
(LyricsTraining)



Akıcı Hollandaca konuşmak için ipuçları 3

❖ Podcasts, radyo dinleme ve haber kanallarını

takip etme

✓Npo, Npo Radio, Nos, Nu.nl vb siteler takip edilebilir.       

❖ Okuma

✓Kitap, dergi, gazete ve makale okuma. 



Teori ve pratik arasındaki farklar nelerdir?

❖ Dili kullanarak öğrenmek her ne kadar zor gibi gözükse de, teori üzerinden

öğrenmeye çalışmaya nazaran çok daha etkili olacaktır. 

❖ Bu bakımdan kendi kendinize sadece dil bilgisi kitaplarına gömülmek yerine, o 

zamanı ana dil konuşmacıları ile pratik yaparak geçirmeniz yabancı dili daha

hızlı öğrenmenizi sağlayacaktır.

❖ Hata kötüdür, hata utanç vericidir, ‘Aman Allah’ım konuşurken yanlış artikel

kullandım!’. Hayır, bunları bir kenara bırakın. Hata değerlidir, hata size çok

şey öğretir ve hatasız dil öğrenilmez.

❖ Bu yüzden teoriyi harika bir şekilde öğrendikten sonra iş pratik yapmaya

gelince hemen hatasız bir şekilde konuşmaya başlayabileceğinizi asla

düşünmeyin.



Teori ve pratik arasındaki farklar nelerdir?

❖ Formal/informal

❖ Basit ve anlaşılır konuşmak

❖ Tercüme etmeden konuşmak

❖ Mükemmel cümle kurma problemi

❖ Hollandalıların size karşı tutumu



NT2 Sınavlarındaki konuşma bölümü için  

tavsiyeler

❖ Nt2 sınavları (Staatexamen 1-2) neden önemli?

✓ Hollandaca seviyenizi resmi olarak kanıtlamak

✓ Üniversitelerin Hollandaca bölümlerinde okumak 

✓ İş başvurusu yaparken gerekebilir.

✓ Hollandacanızı geliştirmek için çok önemli bir fırsat.

✓ Eğitim seviyenizin ve kapasitenizin bu sınavı geçebilecek durumda 

olması



NT2 Sınavlarındaki konuşma bölümü için tavsiyeler

❖ Nt2 sınavları (Staatexamen 1-2)

Spreken Programma I Programma II Tijd

Deel 1 8 korte 

spreekopdrachten

4 korte 

spreekopdrachten

20 seconden

Deel 2 8 middellange 

spreekopdrachten

8 middellange 

spreekopdrachten

30 seconden

Deel 3 - 1 lange spreekopdracht 2 minuten



✓Basit ve kurallı cümleler kurmak gerekir.

✓Konuşma sınavındaki sorular genelde günlük hayatta

geçen konuşmalardır.

✓Taalcoach ile bu alıştırmalar yapılabilir.

✓https://www.staatsexamensnt2.nl/ sayfasındaki sınav 

örnekleri çözülebilir

✓https://nt2taalmenu.nl/ sitesi takip edilebilir.

✓Staatexamens Nt2 youtube sayfası takip edilebilir.

✓De Finale Staatsexamen hazırlık kitabı kullanılabilir.

NT2 Sınavlarındaki konuşma bölümü için 

tavsiyeler

https://www.staatsexamensnt2.nl/


Faydalı Linkler;

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/sikca-sorulan-sorular/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/onemli-linkler/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/gramer/gramer-siteleri/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/sinav/sinavlara-hazirlik/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/kelime/kelime-ogrenme/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/youtube-kanallari/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/haber-siteleri/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/sozlukler/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/dinleme/

❖ https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/hello-world/

https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/sikca-sorulan-sorular/
https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/onemli-linkler/
https://taal.stichtingipn.nl/gramer/gramer-siteleri/
https://taal.stichtingipn.nl/sinav/sinavlara-hazirlik/
https://taal.stichtingipn.nl/kelime/kelime-ogrenme/
https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/youtube-kanallari/
https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/haber-siteleri/
https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/sozlukler/
https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/dinleme/
https://taal.stichtingipn.nl/uncategorized/hello-world/


Bedankt voor j u l l i e

aandacht!


