
MODÜL BİLGİ SAYFASI 

MODÜLÜN ADI : Hızlı Yazı  

MODÜLÜN SÜRESİ : 26 Ders Saati 

MODÜLÜN AMACI : Klavye kullanımında uygun duruş, oturuş tekniklerini kullanarak, 
hukuki metinlere ait hızlı yazma bilgi ve becerilerini kazandırma. 

ÖN KOŞUL       : Bu modülün ön koşulu yoktur. 
 
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

 
A. Ergonomik oturma düzeninde klavyede harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı 

yazmak. 
B. Noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları kullanarak hızlı yazı yazmak. 

 
KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A 

B
İL

G
İ Duruş ve oturuş tekniklerini açıklar. 

Hızlı metin yazmada uyulması gereken kuralları sıralar. 

Hızlı metin yazma tekniklerini örneklerle açıklar. 

B
E

C
E

R
İ 

Duruş ve oturuş tekniklerini uygular. 

Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı metin yazar 

B 

B
İL

G
İ Noktalama işaretlerinin ve yardımcı tuşların görevlerini açıklar. 

İş, makine, çevre uyumunu tarif eder. 

B
E

C
E

R
İ 

İş, makine, çevre uyumunu sağlar. 

Noktalama işaretlerini ve yardımcı tuşları metinler içerisinde uygular. 

 
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 
 

 Bilgi sayfalarında verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden ve işlem 
basamakları ile uyuşan bir uygulama faaliyeti oluşturulmasına dikkat ediniz. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
 

1. Modül tamamlandıktan sonra değerlendirme yapılmalıdır. 

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır. 

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu 
olmalıdır.  

4. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır. 

5. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde 
yapılmalıdır. 

6. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde 
hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır. 

7. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır. 



8. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve 
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır. 

9. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. 

10. Değerlendirme sonunda tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için konu tekrarı 
yapılmalıdır.  

 



MODÜL BİLGİ SAYFASI 

MODÜLÜN ADI : Süreli ve Sesli Metinler  

MODÜLÜN SÜRESİ : 68 Ders Saati 

MODÜLÜN AMACI : Süreli ve sesli metin yazımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırma. 

ÖN KOŞUL       : Bu modül işlenmeden önce Hızlı Yazı modülü işlenmelidir. 
 
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

 
A. Belirlenen sürede verilen metni doğru yazmak. 
B. Okunan/dinlenen metni doğru yazmak. 

 
KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A 

B
İL

G
İ 

Süreli ve sesli metinleri yazarken doğru vuruş tekniklerini tanımlar. 

Süreli ve sesli metinleri yazarken uygulanması gereken duruş ve oturuş 
tekniklerini açıklar. 

Süreli ve sesli metinleri yazarken hangi tuşa hangi parmakla vurması 
gerektiğini açıklar. 

B
E

C
E

R
İ 

Verilen metni belli bir süre içerisinde yazar. 

B 

B
İL

G
İ 

Okunan veya dinlenen metni yazabilmek için doğru vuruş tekniklerini 
tanımlar. 

Hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklar. 

Kayıt cihazlarını kullanma aşamalarını sıralar. 

B
E

C
E

R
İ Söylenen metinleri dikte eder. 

Kayıt cihazlarından duyduklarını dikte eder. 

Kayıt cihazlarını kullanır. 

 
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 
 

 Bilgi sayfalarında verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden ve işlem 
basamakları ile uyuşan bir uygulama faaliyeti oluşturulmasına dikkat ediniz. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
 

1. Modül tamamlandıktan sonra değerlendirme yapılmalıdır. 

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır. 

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu 
olmalıdır.  

4. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır. 

5. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde 
yapılmalıdır. 

6. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde 
hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır. 

7. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır. 

8. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve 
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır. 



9. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. 

10. Değerlendirme sonunda tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için konu tekrarı 
yapılmalıdır.  

 


