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ÖNSÖZ 

    Günümüzde baĢkalarının duygularına önem veren sorunları çözen, araĢtırma 

becerisine sahip bireyler yetiĢtirilmek istenmektedir. Bu amaçla öğretmenler öğrencilere 

eğitim ortamında çeĢitli yöntem- tekniklerle hedeflenen beceri kazandırmaktadırlar. Bu 

özelliklere sahip bireyler yetiĢtirmek için kullanılan yöntem-metotlardan birisi de yansıtıcı 

öğretimdir. Yansıtıcı öğretimde öğretmenler öğretim sürecinde ne yaptıklarının 

farkındadır. Öğretmen sınıf ortamında hedeflenen becerileri kazandırma sürecinde 

karĢılaĢtığı sorunları ve eksik gördüğü yönlerini belirler. Öğretimi kolaydan zora Ģeklinde 

uygulayarak basamaklı öğretim programını derste uygulayarak sınıf içindeki öğrencileri 

tamamının öğrenmesinde yardımcı olacaktır. Yansıtıcı öğretimin derslerde kullanılması bu 

duruma süreklik kazandıracaktır. 
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ÖZET 

 Bu çalıĢmanın amacı 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Yansıtıcı Öğretimle 

DesteklenmiĢ Basamaklı Öğretim yaklaĢımı ile yapılandırmacı yaklaĢıma uygun 

geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik baĢarısına ve tutumuna etkisini 

karĢılaĢtırmak için yapılmıĢtır. ÇalıĢma 2016-2017 eğitim- öğretim yılının bahar 

döneminde, Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde bulunan iki ilkokulda yapılmıĢtır. Kümeleme 

analizi yapılarak deney ve kontrol grubu öğrencileri belirlenmiĢtir.  ÇalıĢmaya deney grubu 

olan ilkokuldan 34, kontrol grubu olan ilkokuldan 35 öğrenci olmak üzere 69 öğrenci 

katılmıĢtır. Uygulama “YaĢamımızda Elektrik/ Fiziksel Olaylar” ünitesi kapsamında 

deneysel bir çalıĢma olarak yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın veri toplama aracı, araĢtırmacının 

hazırlamıĢ olduğu Fen Bilimleri Dersi baĢarı testi ile 25 soruluk Fen ve Teknoloji Dersi 

Tutum Ölçeği‟dir. Ölçekte yer alan “Fen ve Teknoloji” ifadesi uygulama öncesi “Fen 

Bilimleri” olarak değiĢtirilmiĢ ve gerekli analizler yapılmıĢtır. Ayrıca çalıĢmada nitel boyut 

olarak iki soruluk açık uçlu anket sorusu yer almaktadır. Anket sorularının cevapları içerik 

analizi yoluyla değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada baĢarı testi puanlarında, deney ve kontrol 

grubu öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunamamıĢtır. Ancak ön test-son test 
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puanları arasındaki doğru cevapların artıĢındaki farklara bakıldığında deney grubunun ile 

kontrol grubu arasında anlamlı farklılık vardır. Tutum ölçeğine bakıldığında her iki grubun 

tutum ortalama puanları artmıĢ, gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur. Açık uçlu 

sorularda ise deney grubu öğrencilerinin derste öğrendikleri bilgileri ünlük yaĢamla 

iliĢkilendirmede daha baĢarılı olduğu söylenebilir. Yöntemin öğretmenlerin mesleki 

geliĢimleri, öğrencilerin etkinliklere daha etkin katılmalarını sağlamak ve etkinlik seçme 

fırsatı verdiğinden farklı ders ve sınıflarda kullanmaları uygun olacağı araĢtırmacı 

tarafından belirtilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Basamaklı Öğretim, Fen Bilimleri Dersi, Akademik BaĢarı, Tutum, 

Yansıtıcı Öğretim 
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ABSTRACT 

Master's Thesis 

The Effect of Layered Curriculum Supported by Reflective Teaching on  Academic 

Achievement and Attitude Primary School 4th Grade Science Course 

Mesut YILDIZ 

 

Institute of Education Sciences, Department of Education Sciences 

 Curriculum and Instruction 

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Nuriye SEMERCĠ 

Bartın-2018, Page: XIV+134 

The aim of this study is to compare the impact of layered curriculum supported by 

reflective instruction and the traditional constructivist approach on students' academic 

achievement and attitude.The study was performed on the spring semester of 2016 – 2017 

academic year at two primary school located in Çaycuma, Zonguldak. The students of 

experiment and control group were determined using Cluster analysis. 34 students from the 

experimental group of primary school and 35 students from the control group of primary 

school that in total 69 students participated to study. The application was carried out as an 

experimental study within the scope of Electric / Physical Events in Our Lives" chapter. 

The data collection tool of the study is the Science and Technology Course Attitude Scale, 

which is a 25-item science and science achievement test that the researcher has prepared. 

The expression of “Science and Technology” located in the scale was changed as “science” 

before application and the required analyzes were performed. Also, the open-ended survey 

question of two-question take part as a qualitative dimension in the study. The content 

analysis was performed for the answer of survey question. There was no significant 

difference between the experimental and control group students in the achievement test 

scores in the study. However, when take a look the difference of pre and post test points 

there is a significant difference between the experimental and control group students. The 

average scores of both group increased when take a look attitude scale but there isn‟t 

significant difference among groups. As for in the survey question we may be say what the 

students of experiment group more successful that on the binding with daily life which 
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their learned information in the class. This educational approach provide students that their 

more active participation to activity and an opportunity to choose an activity. Thus, it was 

stated that it would be beneficial for teachers to use this approach for their professional 

development in different lessons and classes.  

 

Key words: Layered curriculum, Science Lesson, Academic Achievement, Attitude, 

Reflective Instruction   
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

Eğitim-öğretim, ortamında kazanımların gerçekleĢtirilmesi amacıyla 

kullanılabilecek birçok öğretim yaklaĢımı bulunmaktadır. Kullanılacak yöntem ve tekniğin 

uygunluğu, öğrencilerin derse aktif katılımını ve baĢarısını etkilemektedir.  Öğrenme süreci 

içerisinde eğitimcilerin eğitim ortamında kullandığı öğretim yöntemleri öğrenmenin 

anlamlı olmasını sağlamaktadır. Eğitim ortamında öğrenilen bilgilerin anlamlı olarak 

gerçekleĢtirilmesi için programlarda yapılan değiĢikliklerle yapılandırmacı yaklaĢım 

temelli öğretim programları uygulanmaktadır. Bu yaklaĢımın temelinde, eğitimciler 

tarafından bilgilerin hazır verilmeden, öğrencilerin düĢüncelerini sorgulayacakları eğitim 

ortamları oluĢturmaları amaçlanmaktadır (Akpınar ve Ergin, 2005, 55-56). Bu ortamların 

oluĢturulmasını sağlayacak modellerden birisi de basamaklı öğretimdir. Basamaklı öğretim 

modeli öğrencilere etkinliklere katılırken, yapmaları beklenen görevleri belirleme hakkı 

vermektedir.  

Basamaklı Öğretim, öğrencilere görevleri seçme hakkı tanıyan basitten karmaĢığa 

doğru giden ve aĢamalılık iliĢkisi gösteren bir programdır. Bu program, öğrencilerden her 

basamaktan seçtikleri görevler dahilinde kendilerinden beklenen sorumlulukları yerine 

getirmesini bekler. Basamaklar, temel bilgi düzeyinden baĢlayarak üst düzey düĢünme 

becerisine doğru gider (BaĢbay, 2006, 14-15). Öğrencilerden üst düzey düĢünme 

becerilerini kullanırken yansıtma yapmaları beklenmektedir. 

Yansıtma kavramı üzerinde araĢtırmacılar tarafından tam bir uzlaĢma 

sağlanamamıĢtır Bu nedenle yansıtma kavramının anlaĢılması için araĢtırmacılar tarafından 

çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır (OdabaĢı ve vd. 2016, 465). Yansıtma, düĢüncenin eylemde 

saklı olduğu, eylemle birlikte anlam bulan ve davranıĢlarla ortaya çıkması olarak da 

tanımlanmaktadır (Schön, 1987). Yansıtmanın ortaya çıkarılması için bireylerin yansıtıcı 

düĢünme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin yansıtıcı düĢünme 

becerileri kullanabilmeleri ve geliĢtirebilmeleri için uygun öğretim yaklaĢımı ve uygun 

etkinlikler kullanılması gerekmektedir. Yansıtıcı öğretim yaklaĢımı öğrencilerin yansıtıcı 

düĢünme becerilerini geliĢtirebilir. Yansıtıcı öğretimle desteklemiĢ basamaklı öğretimin 

öğrencilerin baĢarısı ve tutumu üzerinde etkisini görmek için bu araĢtırma yapılmıĢtır. 
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1.1 Problem Durumu 

Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin derse karĢı olumlu tutum içerisinde edindikleri 

bilgileri günlük yaĢamlarında kullanmaları beklenmektedir. Fen bilimleri dersiyle 

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanarak üretken bireyler haline gelmesi 

hedeflenmektedir. Derste kullanılan öğretim yöntemlerinin uygunluğu öğrencilerin 

tutumunu ve baĢarısını etkilemektedir. Öğrenciler derse aktif olarak katılmasını sağlayacak 

öğretim yaklaĢımları kullanılmalıdır. Öğretmenlerin öğrencileri derse etkin katılımını 

sağlamak amacıyla kullandıkları yaklaĢımlardan biri de yansıtıcı öğretimdir. Bu yaklaĢımla 

öğrenciler üst düzey düĢünme becerilerini kazanabilirler. 

Yansıtıcı öğretim yaklaĢımında öğrenciler,  öğrenmelerinde sorumluluk üstlenir, 

öğrenmelerinde yanlıĢ öğrenmeleri düzeltebilir, sorumlulukları yerine getirebilmek için 

hedefler koyar, eğitim ortamında düĢüncelerini rahatlıkla ifade edebilir (Ünver, 2003, 6). 

Öğretmenler yansıtıcı öğretim yaklaĢımını kullanarak öğrencilere üst düzey düĢünme 

becerileri kazandırırken, temel bilgilerden yola çıkarak üst düzey bilgi ve becerileri 

kazandırmayı hedefleyen basamaklı öğretimden yaralanabilirler  

Basamaklı Öğretim modeli, Bloom taksonomisine göre düzenlenmiĢtir. Öğretim 

programı kolaydan zora doğru üç kategoriye ayrılmıĢtır. C, B ve A kategorilerin her 

birinde öğrencilerin yapmaları istenilen etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlik sonucunda 

yapılan ölçmelerde 65-70 baĢarı puanı bir sonraki kategoriye geçmek için yeterlidir. B 

kategorisinde ise öğrencilere 15 puan değerinde etkinliklerin olduğu seçenekler 

sunulmakta, öğrenci daha sonra üst düzey A kategorisinde yer alan etkinleri yapması için 

teĢvik edilmektedir. Basamaklı öğretim modeli Tam Öğrenme modeline benzemektedir. 

Bu benzerlik tema/ünite sonunda gerekleri yerine getirilmeden diğer tema/üniteye 

geçilmemesidir (Demirel, 2004, 124 ).  

Yapılan araĢtırmalara bakıldığında basamaklı öğretim ve yansıtıcı öğretimin birlikte 

kullanıldığı çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmayla bu eksikliğin giderileceği 

düĢünülmektedir. Bu nedenle, yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretimin, 

öğrenci baĢarı ve tutumuna etkisinin olup olmayacağını belirlemek sonraki yapılacak 

çalıĢmalara katkı sağlayacaktır. 

   Bu deneysel çalıĢmada, çalıĢma grubunun ikisi de beldelerde bulunan 

ilkokullardır. Problem cümlesini “4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Yansıtıcı Öğretimle 
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desteklenmiĢ Basamaklı Öğretimin Öğrencilerin baĢarısına ve tutumuna etkisi var mıdır?” 

sorusu oluĢturmaktadır.        

 1.2  AraĢtırmanın Amacı 

         Bu çalıĢmanın amacı, Ġlkokul 4. sınıf Fen Bilimleri dersinde yansıtıcı öğretim 

ile desteklenmiĢ basamaklı öğretimin öğrencilerin akademik baĢarısına ve derse karĢı 

tutumuna etkisinin araĢtırılmasıdır. Bu araĢtırmanın alt amaçları Ģunlardır. 

          1.3.  Alt Amaçlar 

1. Yansıtıcı öğretim yöntemiyle desteklenmiĢ basamaklı öğretim yönteminin 

öğrenclerin akademik baĢarısına etkisi var mıdır? 

2. Yansıtıcı öğretim yöntemiyle desteklenmiĢ basamaklı öğretim yönteminin 

öğrenclerin  Fen Bilimleri dersine karĢı tutumuna etkisi var mıdır? 

3. Açık uçlu sorularla elde edilen verilere göre Yansıtıcı öğretim yöntemiyle 

desteklenmiĢ basamaklı öğretim yönteminin, öğrencilerin görüĢlerinde değiĢiklik 

var mıdır? 

         1.4   Denenceler 

Bu çalıĢma için geliĢtirilen denenceler Ģunlardır: 

BaĢarı testine iliĢkin denenceler 

1. Deney grubu öğrencilerinin akademik baĢarısı (hatırlama, anlama, 

uygulama, analiz etme, değerlendirme, yaratma) anlamlı ölçüde artmıĢtır. 

2. Kontrol grubu öğrencilerinin akademik baĢarısı önemli ölçüde 

artmıĢtır. 

3. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı farklılık vardır. 

Derse yönelik oluĢturulan tutum ölçeğine iliĢkin denenceler 

1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön tutum puanları arasında 

anlamlı farklılık yoktur. 

2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son tutum puanları arasında 

anlamlı farklılık vardır. 

AraĢtırmanın nitel boyutuna iliĢkin amaçlar ise Ģöyledir: 

Öğrenci görüĢlerine iliĢkin amaçlar: 
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1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Fen bilimleri dersine yönelik görüĢleri 

nelerdir? 

1.5  Sayıltılar 

         AraĢtırmada sayıltılar Ģöyle belirlenmiĢtir. 

1. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin, öğrenmelerine ve tutumlarına etki 

ederek sonucu değiĢtirebilecek kontrol edilemeyen değiĢkenlerin iki grubu da 

aynı oranda etkilediği varsayılmaktadır. 

2. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin veri toplama için kullanılan 

araçlardaki maddelerde soruları içtenlik ve dürüstlükle yanıtladıkları 

varsayılmaktadır. 

1.6 Sınırlılıklar 

         Bu çalıĢma,  

1. Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde bulunan iki okul ve altı Ģube  

2. 2016- 2017 Eğitim öğretim yılı bahar dönemi, 

3. Ġlkokul 4. sınıf Fen Bilimleri dersi “Basit Elektrik Devreleri/ Fiziksel Olaylar” 

ünitesine iliĢkin kazanımlar, 

4. Basamaklı öğretim ve yansıtıcı öğretimle ilgili yapılacak etkinlikler, 

5. Deney grubu öğrencileri ile deneyden önce ve sonra görüĢmeyle, 

 sınırlı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM II 

Literatür ve Ġlgili ÇalıĢmalar 

Bu bölümde, Yansıtıcı Öğretim, Basamaklı Öğretim Programı, Fen Bilimleri dersi 

öğretim programları alanyazı ile Yansıtıcı Öğretim ve Basamaklı Öğretim Programıyla 

yapılan çalıĢmalar yer almaktadır 

2.1  Yansıtma 

Yansıtma kavramı için birçok tanım bulunmaktadır. Yansıtma; Türk Dil Kurumu 

sözlüğüne göre “Ġletme, duyurma ve kiĢiye özel bir durumu kendi dıĢındaki yaĢama ilgi 

kurma; kiĢinin bir obje, duygularını ve tutumlarını gerçekten olmuĢ gibi varsayması olarak 

tanımlanmaktadır” (TDK, 2017). Bartlett (1990) toplum içinde bulunan bireyin 

düĢüncesini yaĢadığı topluma uygun olarak Ģekillendirmesi, Altınok (2002) yansıtmayı, 

kiĢinin daha önce sahip olduğu bilgi, inanç, tutumunun sonra yapacağı eylemleri etkilemesi 

olarak tanımlamaktadır. 

Yansıtma, öğretmenin bir konu hakkında açıklama yaparken kendi fikirlerini, o 

konuya iliĢkin tutumunu ve becerisini ortaya koymasıdır (Gagnon ve Collay, 2001; 

Semerci, 2007). Yansıtma,  gerekli bilgiye ulaĢma,  ulaĢılan bilgiyi günlük yaĢamda 

kullanma olarak da tanımlanmaktadır (Roskos, vd., 2001). Yansıtmanın aĢamalar 

bulunduğu belirtilmektedir.  Bunlardan birisi yansıtmanın üç aĢaması olduğudur. Ġlk aĢama 

bireyin bilgi ve yeteneklerini kullanılmasıdır. Sonraki aĢama, öğretim ortamında yapılan 

etkinliklerin sebeplerinin değerlendirilmesidir. Son aĢama ise öğretim ortamında verilen 

kararların altında yatan ahlaki ve manevi sebeplerin sorgulanmasıdır (BölükbaĢ, 2004, 31) 

Dewey (1933)  yansıtma sürecinin beĢ aĢamadan oluĢtuğunu öne sürmektedir. Bu 

beĢ aĢama, öneriler, problem, hipotezler, nedenleme ve test etmek olarak belirtmektedir. 

Bu aĢamalar arka arkaya gelecek Ģekilde olmak zorunda olmamakla birlikte, 

yansıtmalarının birbiriyle uyumlu olmalıdırlar. Bu aĢamaları uygulayan öğretmenlerin 

yansıtıcı düĢünme becerilerinin geliĢmiĢ olduğu söylenebilir. Yansıtıcı düĢünme becerisine 

sahip eğitimciler, üst düĢünme becerilerinden olan problem çözme beceresini kolaylıkla 

uygulayıp, sınıf ortamında ortaya çıkan sorunları daha çabuk algılayıp sorunları ortadan 

kaldırabilirler (Kızılkaya ve AĢkar, 2009, 84).  
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Yansıtıcı düĢünme kavramının tanımlanmasında J. Dewey öncülük etmiĢtir. Etker 

ve Arıkan‟ın (1957), J. Dewey‟den çevirmiĢ olduğu” DüĢüncenin Terbiyesi: Nasıl 

DüĢünürüz?” kitabında yansıtıcı düĢünmeyi, “Bir inancı veya elde edilen bir bilgiyi 

kullanarak istenilen sonuçlara ulaĢmak için düĢünmenin oluĢturulmasıdır” olarak 

tanımlamaktadır (Semerci, 2007). 

2.2  Yansıtıcı DüĢünme 

Yansıtıcı düĢünmenin alanyazında bir çok tanımlarıyla karĢılaĢılmaktadır. Taggart 

ve Wilson (2005) „„Eğitimle ilgili konularda, sonuçların değerlendirilmesini de içeren 

mantıklı ve bilgiye dayalı karar alma süreci.‟‟ olarak tanımlarken (Köksal ve Demirel, 

2008, 189-190). KiĢinin kullanılan yöntem ve istenilen baĢarıya iliĢkin olumlu ve olumsuz 

sonuçların ortaya çıkarması ve sorunları çözmeye yönelik bir düĢünme olarak ta 

tanımlanmıĢtır (Ünver, 2003, 6-7). 

Yansıtıcı düĢünme, bir konu hakkında Ģuanın düĢüldüğü kadar önceki ve sonraki 

yaĢantıları için düĢünmesi, sorgulayarak değerlendirme yapması ve sorunları çözmek için 

düĢünmesidir (Ersözlü ve Kazu, 2011, 145). Yansıtıcı düĢünme bireylerde kazanılması 

gereken üst düzey düĢünme becerisidir. Üst düzey düĢünme, bilgiyi tekrar etmek değil, 

bilgiyi kavramayı, edinilen bilgiyi günlük yaĢamda kullanmayı, karĢılaĢılan problemleri 

çözmeyi gerektirir (Çiğdem ve Kurt, 2012, 477). 

Yansıtıcı düĢünme becerisine sahip öğretmenlerin, becerikli, anlayıĢlı açık fikirli 

olduğu söylenebilir (Roskos ve vd., 2001). Yansıtıcı düĢünme becerileri geliĢmiĢ 

öğretmelerin daha verimli ders iĢleyeceği kuĢkusuzdur. Bununla birlikte yansıtıcı düĢünme 

becerisini kazanmıĢ öğrenciler, öğrenecekleri bilgiyi sorgulayan, araĢtıran, günlük 

yaĢamında kullanan bireyler olarak topluma kazandırılacaktır. Toplum sorgulayan, yeni 

bilgiler üreten nesillerle ilerleyecektir. Bilgiyi hazır alan üretmeyen yeni keĢifler yapmayan 

toplum olmaktan kurtulup bilim ve teknoloji kullanan toplum haline gelecektir. 

Öğretmenlerin yansıtıcı düĢünme becerilerini, öğrencilerine ve dolaylı olarak topluma 

kazandırabilmesi için yansıtıcı düĢünme sürecini iyi bilmesi gerekmektedir. 

Yansıtıcı düĢünmenin belli bir tarihi süreci olduğu belirtilmektedir. Öğretmenlerin 

yansıtıcı düĢünmenin tarihsel sürecini bilmeleri onları yansıtıcı düĢünme konusunda yetkin 

bilgiye ulaĢtıracaktır. Yansıtıcı düĢünmenin ilk uygulandığı tarihle günümüzdeki uygulama 

sürecini karĢılaĢtırdığımızda uygulama süreçlerinde farklılıkların olduğu 

gözlemlenmektedir. Tablo 2.1‟de bu farklılık gösterilmektedir. 
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Tablo 2.1: Yansıtıcı DüĢünme Sürecine Farklı BakıĢ Açıları  

 

Kaynak: Yansıtıcı DüĢünme Süreci Lee (2005, 701) 

J. Dewey‟in(1933) yansıtıcı düĢünmeyi ortaya attığı tarihten günümüze kadar belirli 

bir geliĢim zamanı bulunmaktadır. Birçok araĢtırmacı yansıtıcı düĢünmenin değiĢik 

yönlerini ele alarak zamana dağıtılmaya çalıĢılmıĢtır. Yansıtıcı düĢünmede eylemler sırayla 

takip eden olaylar olduğundan araĢtırmacılar, olayları girdi, süreç ve çıktı olarak 

incelemiĢlerdir (AĢkar ve Altun, 2009, 245-246).  Rodgers (2002)  J. Dewey‟in yansıtıcı 

düĢünme sürecinin aĢamalarını organize ederek yeniden düzenlemiĢtir.  

 

         KiĢi                          Konu                                      Süreç 

Dewey(1933) 

 

 

 

Shcön(1987) 

 

 

Pugach And 
Johnson(1990) 

 

Gagatsis and 

Patronis(1990) 

 

 

Eby and Kujawa   

 

Lee(2000) 

 

 

 

Rodgers(2002) 

yansıtıcı düĢünme  

süreci 

 

 

Yansıtıcı düĢünme yaklaĢımı 

 

 

ĠĢbirliği yapma 

 

Yansıtıcı  düĢünmenin  

ĠlerleyiĢi 
 

 

 
 

 

Yansıtıcı düĢünme modeli 
 

 

 
 

 

Yansıtıcı düĢünme süreci 
 

 

 

 

 
Dewwy‟in aĢamalarının tekrar 

organizasyonu 

Deneyim 
Deneyimin kendiliğinde Yorumlanması 

Deneyimin dıĢında geliĢen sorunun veya problemin adlandırılmaı 

Soru veya probleme olası açıklamalar üretme  

Bu açıklamaları dallandırarak hipotezler oluĢturma 

Eylem içi yansıtma 

Problem durumu 
ProblemĢn çevresini belirleme 

Deneme 

Sonuçları inceleme/gerçekleĢtirme 
 

Sorulara açıklık getirerek yeniden yapılandırma, 

Problemi özetleme 
Genelleme ve öngörü 

Değerlendirme ve yeniden ele alma 

BaĢlangıç fikirler 

Konu üzerine yansııtma yapma ve anlamaya çalıĢma 
KeĢfetme  

Ġç gözlem 

Tam farkındalık 

Gözlemleme 

Yansıtma 

Veri toplama 
Etik ilkeleri dikkate alma 

Karar verme 
Stratejileri ele alma 

Eylem 

Problem bağlam/olay 

Problemi tanıma veya tanımlama 
Olası çözümleri aramaa 

Deneyimleme 

Değerlendirme 
Kabul/ret 

Deneyimleme 

Deneyimi tanımlama 

Deneyim analiz etme 
Akıllı eylem/deneyim 
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Yansıtıcı düĢünmenin öğretmene ve öğrenciye birçok faydası vardır. Yansıtıcı 

düĢünme sınıftaki olayları algılamaya ve çözümlemeyi sağlar, öğrenme ortamını çekici 

hale getirir, problem çözme becerisini geliĢtirir ve kendini değerlendirme becerisini 

kazandırır (Demirel, 2010, 138). Bu becerilerin kazanılması için bazı yollar vardır. 

2.2.1  Yansıtıcı DüĢünmeyi GeliĢtirme Yolları 

Yansıtıcı düĢünme, hipotezler oluĢturma, bunun üzerinde çalıĢmayı ve veri toplama 

ve toplanan verilerle sonuçlara ulaĢmayı kapsayan bir üst düzey düĢünme becerisi olarak 

tanımlanmaktadır (Aydın, 2015, 56). Bu beceriye sahip öğrenciler ders içerisinde 

öğrendikleri bilgileri günlük yaĢamda kullanabilir. Yansıtıcı DüĢünme becerisini 

öğrencilere kazandırmak için bazı öğretim teknikleri bulunmaktadır. Bunlar aĢağıda 

verilmiĢtir.   

Öğrenme Günlükleri: Öğrenenlerin, ders içerisinde neler öğrendiklerini, konu 

hakkındaki bilgilerinin yeterli olup olmadığını sorguladıkları, edindikleri bilgilerinin neler 

olduğu, öğrenme ile ilgili amaçlarının yazılı olduğu kayıt defteridir (Ersözlü ve Kazu, 

2011, 146-147). Öğrenenler, öğrenme günlükleriyle yanlıĢ öğrenme gerçekleĢtirdiyse bunu 

fark etme fırsatını bulurlar.  Öğrenen bu Ģekilde kendi öğrenmeleri görür ve daha anlamlı 

öğrenmeye fırsat olur (Ayyıldız ve Altun, 2013, 73). 

Kavram Haritaları: Kavram haritalarını öğretmenlerin öğretimden önce, öğretim 

sırasında, konuyu açıklarken ve ölçme değerlendirme yaparken kullandıkları görülmektedir 

(Kaptan, 1998, 98-99). Öğrencilerin konu hakkındaki bilgilerin birbiriyle nasıl uyum 

içerisindeki olduklarını gösteren haritaya benzer Ģekilde bir iĢlem olarak görülmektedir. 

Böyle çizimler yapma öğrenenlerin çalıĢma sırasında kavramların birbiriyle uyum içerinde 

olduklarını ortaya koymaktadır (Pollard, 1999, 295).  

Sorgulama: Birey ders içi ve dıĢında yeni bilgiler öğrenir. Öğrenmeleri hakkında 

kendisinin veya baĢkalarının sormuĢ olduğu sorulara cevap arama süreci olarak tanımlanır 

(Kızılkaya ve AĢkar, 2009, 87). Yansıtıcı düĢünmeye sahip bireyin özelliği olan sorgulama 

öğretmen ve öğrencilerin bir konu ve öğrenmede sorgulayarak öğrenmesiyle kalıcı bilgiler 

gerçekleĢebilir. 

Kendini Sorgulama: Öğrenenler, güçlü ve zayıf yönlerini farkında olarak ön 

bilgilerini harekete geçirirler. Önceki öğrenmeleriyle yeni edindikleri bilgileri 
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karĢılaĢtırarak, yeni bilgileri anlamlandırmada kullanırlar (Wilson ve Jan, 1993, 76). Birey 

öğrenirken kendisini sorgulaması anlamlı öğrenmeyi kolaylaĢtırır. 

AnlaĢmalı Öğrenme: Öğrenmeler, bireylerin ihtiyacı ve günlük yaĢamda 

kullanmasıyla iliĢkilidir. Öğrenme öncesinde öğrenenlerin, öğretmenlerle karĢılıklı 

anlaĢma yapmaları, bunun öğrenciler tarafından kabul edilmesiyle yansıtıcı düĢünme 

geliĢtirilebilir (Ersözlü ve Kazu, 2011, 146-147). AnlaĢma öğrenme ile öğrenciler konu 

hakkında neyi ne kadar bilgi edineceğiyle ilgili anlaĢma yaparlar. Bu öğrencilerin 

sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiĢmesinde yardımcı olabilir.  

Kendini Değerlendirme: Öğrenciler, üst düzey düĢünme becerileri edinebilmesi 

için kendini değerlendirme becerisi edilmesi gerekmektedir. Kendini değerlendirme, 

bireyin öğrendiği bilgiyi sorgulaması, güçlü ve zayıf yönlerini tanıması ve bir iĢte nasıl 

baĢarılı olacağı hakkında değerlendirme yapmasıdır (Wilson ve Jan, 1993, 76). 

Yansıtıcı düĢünmeyi geliĢtirmek bireylere birçok fayda sağlayacaktır. Yansıtıcı 

düĢünme becerisini geliĢtirmek için eğitim ortamında farklı stratejiler uygulanmaktadır. Bu 

stratejilerden bir tanesi de Yansıtıcı Öğretimdir 

2.3 Yansıtıcı Öğretim 

J. Dewey (1933) önceki yaĢantılarımızda edindiğimiz inançlar, yeni öğreneceğimiz 

bilgileri etkilediğini belirtmektedir (Korumaz, 2012, 7). Bu nedenle bireylerin edineceği 

bilgiler, önceki yaĢantısıyla doğrudan iliĢkilidir. Pennington (1992, 47) yansıtıcı öğretimi, 

önceki yaĢantılar hakkında düĢünerek, edinilen deneyimlerin öğretime yansıması olarak 

tanımlamaktadır. 

Yansıtıcı öğretim araĢtırmaya dayalıdır ve sistematik olarak deneyimlerin 

sorgulanmasıyla baĢlar. Buna bağlı olarak da öğrenme-öğretme sürecinde ortamın ve 

çalıĢma koĢullarının göz önüne alınıp öğretmenin bu süreçle ilgili etkin düĢünmesi ve 

gerekli kararları almasıyla devam eder (Pollard et al, 2008). 

Öğretmenler ders içerinde daha etkili öğrenme gerçekleĢtirme arayıĢı içindedir. 

Yansıtıcı öğretimi, öğretmenler üst düzey öğrenmenin gerçekleĢmesi için eğitim 

ortamındaki durumu ve eğitim sonrasında elde edilen öğrenmelerle karĢılaĢtırarak öğretim 

yöntemlerinde değiĢiklikler yaparak uygulaması için kullanırlar (Cruickshank ve 

Applegate, 1981). Altrichter ve vd. (2008) yansıtıcı öğretimi, öğretmenlerin araĢtırma 

içerinde olarak etkili öğrenim gerçekleĢmesi için farklı yollar düĢünerek sürekli 
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öğrenmeler hakkında düĢünmesinde bir araç olarak görmeleri gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Bu nedenle öğretmen ve öğrenciler sürekli ders içerisinde ortaya çıkan problemleri çözmek 

için araĢtırma yapmak zorundadır. Öğretmen araĢtırma yaparken becerilerine göre yansıtıcı 

öğretim alanlarını da kullanırlar. ġekil 1‟ de görüldüğü gibi öğretmenlerin yeterliliklerine 

göre üç yansıtma alanı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yansıtıcı öğretim alanından birinde yer almaktadır. Yansıtıcı öğretimin en alt basamağında 

alanı teknik yansıtma alanı bulunmaktadır. Eğitimcilerin yansıtıcı öğretim hakkında bilgi 

deneyimlerin artmasıyla birlikte, sırasıyla uygulama yansıtma alanına daha sonra ise en 

üstte yer alan eleĢtirel yansıtma alanında yansıtma yapabilirler. (Taggart ve Wilson, 2005). 

AĢağıda yansıtma alanlarıyla ilgili bilgiler ver verilmiĢtir. 

  Teknik Yansıtma Alan  

Öğretimde yansıtma alanlarından ilk alan olan Teknik Yansıtma Alanı‟nda, 

öğretmen sadece bir amaç için sınıf içerinde programlarda yer alan bilgileri kendisinden 

beklenildiği gibi öğrencilere kazandırmaya çalıĢır. Bu alanda yansıtma yapan öğretmenler 

öğrencilerin ihtiyaçlarını, toplumun beklentilerini sorun edinmez (Demirel, 2010, 139). Bu 

teknik alanda yansıtma yapan öğretmenlerin genel olarak göreve yeni baĢlamıĢ 

ġekil 2.1: Yansıtma Alanları Piramidi (Taggart ve Wilson, 2005) 

                    Öğretmenler bilgi ve tecrübesine teknik, uygulama ve eleĢtirel olmak üzere üç farklı 
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öğretmenlerdir. Öğretmenler programda yer alan kazanımlara odaklanarak bu kazanımları 

öğrencilere kazandırmaya çalıĢarak ders iĢlerler (Duban ve Yanpar Yelken, 2010, 344). 

Teknik yansıtma alanın bir üstünde uygulama yansıtma alanı yer almaktadır.  

 Uygulama Yansıtma Alanı  

Bu yansıtma alanında, öğretmenler, sınıf içindeki öğrenme engellerinin sebeplerini 

araĢtırarak, sorunları ortadan kaldırarak öğrencilere yeni öğrenme yaklaĢımlarıyla 

yansıtmalar yer alır. Ayrıntılı hale getirmeye ve bazı stratejileri kullanarak öğretim 

ortamında uygulama yapmaya iliĢkin yansıtmalar yer alır. Uygulama düzeyindeki 

yansıtma, bu uygulamayı gerçekleĢtiren eğitimcilerin sınıf ortamında konu hakkında ve 

kullandıkları öğretim yöntemlerinin değerlendirmesinde faydalı olur (Korumaz, 2012, 10-

11). Yansıtma alanın en üstünde uygulama yansıtma alanı bulunmaktadır. 

EleĢtirel Yansıtma Alanı  

Yansıtma alanlarının en üstte yer alan eleĢtirel yansıtma alanı, daha toplumda kabul 

gören ahlaki konuları kapsamaktadır. Eğitimciler kendi değerlendirmeleri bırakarak, 

öğrenci için gerekli olan günlük yaĢamında kullanabileceği bilgiler kazanması için çaba 

gösterir. Bu alanda yer ala eğitimciler, kendini değerlendirme yetenekleri geliĢmiĢtir 

(Demirel, 2010, 140). EleĢtirel yansıtma yapan eğitimciler, kullanacakları programların 

planlamasını ve ders içi uygulanmaya tüm yapılması gerekenleri hazırlayabilmelidir. 

(Taggart ve Wilson, 1998, 2). 

Eğitimcilerin, mesleki yaĢamalarında teknik alandan baĢlayarak, kendilerini bilgi ve 

birikimler edinerek yansıtma alanlarının en üst yansıtma alanı olan eleĢtirel yansıtma 

alanına ulaĢmaları beklenir. Bu aĢamaları Bu durumun sağlanmasında rol oynayacak olan 

yansıtıcı öğretimin bazı temel özellikleri vardır. Pollard ve vd. (2008, 14) göre özellikleri 

Ģunlardır: 

1. Uygulamanın teknik yeterliliğine olduğu kadar istenilen ve öğrenme 

sonuçlarına da dikkat edilmelidir. 

2. Sarmal bir süreçte gerçekleĢir ve eğitimcilerin kendilerini eğitim ortamında 

sürekli izleyerek, değerlendirmelerini ve bunun sonucuna göre geliĢtirmelidir. 

3. Eğitim ortamındaki sürekli geliĢimi sürdürmek için,  deneysel yöntemleri 

kullanmasını iyi bilmeyi gerektirir. 

4.  Açık düĢünceli, sorumluluk alabilmeyi ve içtenliği gerektirmektedir. 
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5.  Eğitimcilerin araĢtırma yöntemleri bilgileri önem arz eder. 

6. Meslekilerinde baĢarıyı sağlamak için sürekli öğrenmeyi, meslek arkadaĢlarıyla 

iĢbirliğini ve iletiĢimini artırır. 

7.  Eğitimcilerin sınıf içi etkinlikleri daha yaratıcı düzenlemesini gerektirir.  

  Bu temel özelliklere sahip öğretmenler, açık fikirli, sorgulayan, sorumluk sahibi 

bireyler yetiĢtirebilir. Yansıtıcı öğretimi sınıf içerinde uygulamak için, öğretmenin öğretim 

programını hazırlaması, öğrenciler hakkında bilgi sahibi olması gerektirmektedir (Ogonor 

ve Badmus, 2006). Yansıtıcı öğretim, sürekli yeni bilgiler ve arayıĢlar gerektirir. Öğretmen 

arayıĢlarla her seferinde yeni bilgiler edinir ve bunu öğretiminde kullanır. Öğretimi en iyi 

yapma gayreti içerisindedir. Kendisine sorular sorar, bunları baĢkalarıyla paylaĢır. 

Yansıtıcı öğretimi uygulamak temel basamaklar vardır. Bu basamaklar sırasıyla aĢağıdaki 

gibidir; 

1. Kullanacağı yönteme karar verir. 

2.  Yöntemle yeterliliğini düĢünerek daha sonraki uygulama kullanabileceğine 

iliĢkin karar alır. 

3. Yöntemi uygulamalarına yansıtır. 

Yansıtıcı öğretimdeki bu süreç ortaya çıkan sorunlar ortadan kalkıncaya veya 

beklenilen öğrenme gerçekleĢinceye kadar sürekli bir Ģekilde devam eder. Bu sürece 

yansıtıcı öğrenme döngüsü olarak tanımlanır.  Bu öğrenme döngüsü sonu olmayan süreçtir. 

Öğretmenlerin mesleki planlamaları, kariyer düĢünceleri birer yansıtma döngüsüdür. Bu 

döngü öğretmenlerin mesleki geliĢimi sağlar (Korumaz, 2012, 10-11).  

Bu yansıtma döngüsü eğitim ortamında veya günlük yaĢamda karĢılaĢılabilecek 

sorunların tespiti, sorunların çözümüne iliĢkin neler yapılabileceğinin düĢünülmesi, 

çözümüm yollarının ortaya konularak çözüm bulunulmasıdır. Sorunun çözümünün 

ardından aynı konuda veya farklı bir konuda ortaya çıkabilecek yeni sorun veya sorunlar 

öğretmenlerin eğitim ortamında derse iliĢkin öğretim yaklaĢımına uygun kullanacakları 

materyalleri seçmeleri ve kullanmaları baĢarı ve tutum için önemlidir. Öğretmenin 

kullandığı yöntemin ve materyalin öğrencilerin ilgi ve baĢarısında etkiliyse kullanmaya 

devam eder. Ancak öğrenci ilgi ve baĢarısını etkilemiyorsa değiĢtirirler. Öğretmenler, 

öğrencilerin baĢarı ve ilgisini çekerek baĢarıyı sürekli artırmaya çalıĢırlar. Bu sürekli 

devam eden bir süreçtir. Bu süreçte ilgi ve baĢarıyı artırmayan öğretim yaklaĢımı ve 

yardımcı materyaller sürekli değiĢir.  ġekil 2.2‟ de bu döngüye yer verilmiĢtir. 
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                  ġekil 2.2: Helozonik Yansıtma (MEB, 2012, 54) 

 

Heloezonik yansıtma, genellikle yansıtıcı öğrenme döngüsü olarak 

tanımlanmaktadır Heloezonik yansıtma sonu olmayan süreçtir (MEB, 2012, 54). 

Öğretmenler mesleki yaĢamlarında uygulayabilirler. Yansıtıcı öğretimin belli baĢlı türleri 

bulunmaktadır. 

2.4 Yansıtıcı Öğretim Türleri 

Schön (1983), yapmıĢ olduğu çalıĢmada yansıtmanın iki türünü olduğunu 

belirtmiĢtir. Bunlar sırasıyla; öğretim hakkında yansıtma ve öğretim sırasında yansıtmadır. 

Sonraki çalıĢmalarıyla bunu geliĢtirerek öğretim için yansıtma kavramını ortaya 

koymuĢtur. Yansıtmanın bu açıdan türlerine ayrılması yansıtmanın zamanlaması üzerinde 



14 

 

durulduğunu göstermesi açısından önemlidir (Korumaz, 2012, 10). ġekil 2.3‟te yansıtma 

türleri yer almaktadır. 

 

 

             

           ġekil 2.3: Schön‟ün Yansıtma Türleri (Korumaz ve Özkılıç, 2015, 303) 

Öğretimde yansıtma bir döngü Ģekilde devam etmektedir. Bir birini takip eden bu 

döngü sonu olmayan bir helezona benzemektedir. Bu döngünün baĢlangıcı olarak öğretim 

öncesi yansıtmayı alabiliriz. 

2.4.1 Öğretim Öncesi Yansıtma 

Öğretmenlerin, bir öğretimi bitirdikten sonra yaptıkları sonraki öğretim için “Ne 

Yapabilirim” sorusunun düĢünmesi ve cevap aranmasıdır. Öğretimin yapıldıktan sonraki 

öğretim için yapılan planlamadır. Bu yansıtmada dikkat edilmesi gereken önem nokta 

öğretimin hemen sonrasında yansıtmanın yapılmasıdır (Schön, 1983). 

 

Öğretim Hakkında 
Yansıtma 

Öğretimde 
Yansıtma 

Öğretim için 
Yansıtma 

Yansıtma  Türleri 
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2.4.2 Öğretim Sırasında yansıtma  

Öğretim sırasında yansıtma, öğretmenin sınıf içinde öğretim gerçekleĢirken yapılan 

öğretim ile ilgili düĢünüyor olmasını kapsamaktadır. Öğretmen gerek gördüğünde 

düĢüncelerini hemen uygulamaya geçirmektedir. Bu her eğitimcinin yapmakta zorlandığını 

belirtilmektedir (Schön, 1987). 

2.4.3.  Öğretim Sonrası Yansıtma  

Yansıtıcı uygulamaya yapan öğretmenlerin sonraki öğretim için hazırlık 

yapmasıdır. Sonra yapılacak öğretimde neler yapılacağını planlamasıdır. (Weshah, 2007, 

308).Yansıtıcı öğretimin uygulanabilmesi için yansıtıcı öğretim araçları bulunmaktadır. 

Öğretmen bu yansıtıcı öğretim araçlarından uygun olanları seçerek öğretim süreci boyunca 

kullanır. Öğretmenlerin öğretim alanlarında kullanabileceği belli baĢlı araçlar 

bulunmaktadır. 

2.5 Yansıtıcı Öğretim Araçları 

KiĢinin deneyimleri üzerinde yansıma yapabilmesi ya da herhangi bir konuda 

yansıtıcı düĢünebilmesi için bazı veri toplama araçlarına gereksinimi vardır (BölükbaĢ, 

2004, 31). 

 

Yansıtıcı öğretim araçlarından bazıları Ģunlardır: 

 Günlükler  

 Ders Ġçin Tutulan Raporlar 

 AraĢtırma ve Yapılan Anketler 

 Ses ve Görüntü Kayıdı  

 Eylem araĢtırma  

 Gözlem 

Günlükler: 

Öğretim günlükleri ders içi süreçlerle ilgili öğretmen ve öğrencilerin yansıtıcı 

eylemlerinin anlaĢılır hale getirilmesi ve bu yansıtıcı eylemlerin sonraki eylemler için kayıt 

altına alınmasını içerir ( Filiz, 2008, 16). Ders günlüğü tutmanın iki faydası vardır: 

1. Olay ve düĢünceler sonraki yansıtıcı eylemler için kaydedilir. 

2. Yazma süreci öğretimle ilgili içsel süreçlerin harekete geçirilmesine yardımcı 

olur.  
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Bunun için yazma bir keĢfetme sürecidir. Öğretim günlükleri planlanan 

etkinliklerin etkililikleri hakkında öğretmenlere bilgi sağlaması açısından oldukça büyük 

öneme sahiptir. Tutulan öğretim günlüğü, öğrenme deneyimleri, kendini değerlendirme 

gibi pek çok konuyu açıklanabilir. Ayrıca öğrenciler öğrenme günlükleri tutarak 

öğrenmeleriyle yansıtma yapma fırsatı bulurlar  (BölükbaĢ 2004, 22). 

Ders Raporları 

Ders raporlarının amacı, dersin ne kadar etkili ve verim olduğunu hakkında 

öğretmene bilgi vermesidir. Ayrıca öğretmene ders iĢleyiĢ sırasında meydana gelen 

olayları ayrıntılı olarak vermesi nedeniyle kullanılmaktadır. Ders raporları öğretim 

günlükleri gibi öğretmenin kendi öğretimini değerlendirmesine sağlamaktadır (BölükbaĢ 

2004, 22).  

AraĢtırma ve Anketler 

Anket, bir konu hakkında özgün sorular yoluyla birçok kiĢiden duygu, düĢünce ve 

deneyimlerini anlamak için yapılan soru listeleridir (Tdk, 2017). Öğretmenler yapmıĢ 

oldukları araĢtırma ve anketlerle kısa zamanda içerisinde birçok bilgiye ulaĢabilir. (Filiz, 

2008, 16). 

 Eylem AraĢtırmaları 

Eylem araĢtırmasını tanımlamak için alanyazın incelendiğinde farklı tanımlara 

rastlanmaktadır. OdabaĢı, vd., (2009, 429) Eylem araĢtırmasını, okul veya eğitim 

ortamında öğretimin verimliliğini artırmak ve geliĢtirmek için yapılan bir araĢtırma süreci 

olarak tanımlanmaktadır. Mills (2003, 2) ise eğitimciler tarafından öğrencilerin anlamlı 

öğrenebilmeleri için yapılan araĢtırma süreci olarak tanımlamaktadır. 

Farklı tanımlamaların yanı sıra eylem araĢtırmalarının farklı türleri ve çok çeĢitli 

uygulamaları da söz konusudur. Kısaca eylem araĢtırması: Öğretmenlerin yapmıĢ oldukları 

uygulamalar konusunda araĢtırma yapma, araĢtırma için veriler toplama, öğretimlerini 

mesleki bilgi ve deneyimlerini geliĢtirme konusunda yetkilendirilmesi anlamına 

gelmektedir. Öğretmenlerin eylem araĢtırmalarını yürütebilmesi öğretmene öz-

değerlendirme ve öz-geliĢim için fırsat sağlamaktadır. Aynı zamanda öğretmenler öğretime 

iliĢkin bilgi ve deneyimlerini de arttırma imkanı sunmaktadır. Eylem araĢtırması 

öğretmenlerin eğitim verdikleri sınıf hakkında yeni bilgiler edinmesini sağlar. 
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Öğretmenlerde yansıtıcı öğretme ve düĢünmeyi geliĢtirir. Eylem araĢtırması temelde 

planlama, uygulama, gözlemleme ve yansıtmada bulunma basamaklarını içeren döngüsel 

bir süreçtir (OdabaĢı, vd.,  2009, 429). 

Gözlem 

Gözlem tekniği daha çok meslektaĢ gözlemi Ģeklinde uygulanmaktadır. Bu tür 

gözlem öğretimin değerlendirilmesi anlamına gelmez. Önemli olan bu süreçten gözlem 

yapan öğretmenin kendi öğretimine etki edecek bilgiyi edinmesidir (BölükbaĢ 2004, 22). 

Diğer öğretmenlerin derslerinin gözlenmesi farklı öğretim stilleri ile ilgili bilgi sahibi 

olunmasını sağlarken öğretmenin kendi öğretimine yönelik yansıtıcı düĢünme imkanı 

sunmaktadır. MeslektaĢ gözlemi sonunda, dersin organizasyonu, zaman yönetimi, öğrenci 

performansları, planlanan ve uygulanan etkinlilerin verimliliği, öğretmen öğrenci 

etkileĢimi gibi pek çok konuda veri sağlanabildiği belirlenmiĢtir (Qing, 2009). 

Ses ve Görüntü Kayıtları 

Öğretimin birçok yönü için dersin ses ve görüntü kaydı altına alınması yansıtma 

için temel oluĢturabilir. Ses ve görüntü kayıtları dersi izleyen meslektaĢların fark 

edemediği noktaların tespiti, ders raporları ve öğretim günlüklerinde yer alan bilgilerin 

desteklenmesi için gereklidir. Tekrar tekrar izlenebildiği için kullanıcılar için sağlam bir 

veri kaynağı oluĢturabilir. Ses ve video kayıtları öğretmene yıllar içerisinde gösterdiği 

geliĢimi görmesi ve kendini değerlendirme imkanı sunmaktadır. Bu tür kayıtların 

yapılması sınıfın doğal ortamının bozulmasına sebep olabilir (Filiz, 2008, 16).  Yansıtıcı 

öğretim araçlarını uygulanabilmesi için öğretmenlerin belli baĢlı yansıtıcı öğretmen 

özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bu araçların uygulanabilmesi için öğretmenlerin 

belli baĢlı yansıtıcı öğretmen özellikleri olması gerekmektedir. 

 

2.6 Yansıtıcı Öğretmen Özellikleri 

Üniversitelerde öğretmen adaylarına birçok bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. 

Öğrendikleri bilgileri uygulamaya koymakta zorlanmaktadır. KarĢılaĢtıkları sorunların 

çözümünde zorlanmaktadırlar. Bu nedenle yansıtıcı öğretmen özelliğine sahip öğretmenler 

karĢılaĢtıkları sorunların üstesinden gelebilirler (Duban ve Yanpar Yelken, 2010, 344). 

Yansıtıcı öğretim ile ilgili bilgisi olmayan öğretmenlerin sorunlar karĢısında üst düzey 

düĢünme becerilerini kullanmalarının daha az olacağı düĢülmektedir. ġekil 4‟te yansıtıcı 
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öğretmen eğitimi uygulamaları ile geleneksel uygulamalar arasındaki karĢılaĢtırma 

aĢağıdaki Ģekil 2.4‟te verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.4: Yansıtıcı Öğretmen Eğitimi Uygulamaları Ġle Geleneksel 

Uygulamaların karĢılaĢtırılması (Duban ve Yanpar Yelken, 2010, 345). 

Yansıtıcı öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarını, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek 

sınıf içerisinde daha etkili eğitim ortamı oluĢturabilirler. Yansıtıcı öğretim, öğretmenin bir 

sürekli kendini değerlendirmesine geliĢtirme içermektedir (Armutçu, 2012, 53). Yansıtıcı 

düĢünmeyi uygulamayan bir öğretmen, kendi ön yargıları, duygu düĢünce ve kendi 

doğrularına göre öğretim yapmaya çalıĢır. Yansıtıcı düĢünmeyi bilen öğretmen öğretim 

sırasında kendi kalıbının dıĢındaki düĢüncelere önem verir. Bu durum öğrencilerin farklı 

düĢünmelerine yardımcı olur (Larrivee, 2010, 1) 

Yansıtıcı öğretimi benimsemiĢ bir öğretmenin belli baĢlı özellikleri vardır. Bunlar: 

eğitim ortamında bir araĢtırmacı gibi süreci her aĢamada takip eder. Sürece en uygun 

yöntemi seçer ve uygular. Öğretmen kendisine yöneltilen eleĢtirileri sentezleyerek çözüme 

kavuĢturucu yeni yollar üretir. Öğrencilerinin her türlü ihtiyaçlarını karĢılamak 

problemlerini çözmek için çaba gösterir. Planlamalarında süreç içerisinde oluĢabilecek her 

türlü soruna uygun çözümler bulunur. Öğrencileriyle beraber yansıtma yapmaktan haz alır. 

Öğretmen ileriyi görür ve öğrencilerinin sonraki yaĢamlarına uyum sağlamasında yardımcı 

olur (Duban ve Yanpar Yelken, 2010, 346). Yansıtıcı öğretim, öğrencilere kazandırılmak 
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istenilen davranıĢ, bilgi ve beceri yönüyle basamaklı öğretimde öğrencilere kazdırılmak 

istenilen kazanımlara benzemektedir. Basamaklı öğretim programında öğrencilere ilk 

olarak temel bilgiler kazandırılarak üst düzey düĢünme becerileri olan analiz, 

değerlendirme ve sentez düzeyinde bilgiler kazandırmayı amaçlar. Yansıtıcı öğretim 

özelliği olan öğretmenler tarafından basamaklı öğretim kullanılarak hedeflenen davranıĢ 

değiĢikliklerinin oluĢmasını sağlanabilir. 

2.7. Basamaklı Öğretim 

Ekici ve Güven (2013, 199) Basamaklı Öğretim Programını, bireylerin değiĢik 

yollar kullanarak öğrendiği, üst düzey düĢünme becerilerini kazanırken sorumluluk alarak 

öğretimin düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır. Basamaklı öğretimde her bireyin öğrenme 

yollarının farklı olması, hazırbulunuĢluk düzeylerinin farklı olması her bireyin farklı 

yapılarda olması nedeniyle bireylere çoklu öğrenme ortamı oluĢturulması düĢüncesi ileri 

sürülmüĢtür (Özcan, 2015, 252). 

 Öğrenme ortamında, öğrencilerin farklı özelliklerini görmezden gelerek eğitim 

vermek birçok bireyi görmezden gelmektir. Basamaklı öğretim, öğrenme ortamında 

bulunan tüm bireyleri, basitten karmaĢığa doğru, bilinenden bilmeyene doğru aĢamalı ve 

iliĢkili olarak bireylere seçme hakkı vererek öğrenme ortamı oluĢturulur (BaĢbay, 2005, 

240). ġekil 2.5‟de öğrenme ortamında bireyin Ģekil grafiği verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

                              ġekil 2.5: Öğrenme Ortamında Birey (Özcan, 2015, 252) 

         Bu öğretim programında bireylerin seçme hakkını da kullanarak aldıkları 

sorumluluklarını etkinliklerle yerine getirerek aĢamalı yani basamaklı olarak üst düĢünme 
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becerilerini kazanırlar. Öğrenme ortamında bulunan bireyler, etkinlikleri kolaydan zora 

doğru üç aĢamalı bir süreci takip ederek gerçekleĢtirirler. Nunley‟e (2004) göre basamaklı 

öğretimde üç basamak vardır. AĢağıdaki Ģekil 2.6‟da basamaklı öğretimin aĢamaları 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

       

ġekil 2.6: Basamaklı Öğretimin Basamakları (Nunley, 2004) 

 Basamaklı öğretimde, öğrenci temel bilgilerden hareket ederek üst düzey düĢünme 

becerileri kazanması için sırasıyla C, B ve A basamağındaki etkinliklerden istediğini 

tamamlar. Öğrenciler:  

C Basamağında: Bu basamakta, öğrenen temel bilgileri anlamaya ve yapılandırma 

çalıĢır. 

B Basamağında: C basamağında öğrenilen temel bilgi ve becerler bu basamakta 

etkinliklerle uygulanır. 

A Basamağında: C ve B basamağında edindiği bilgilerle üst düzey düĢünme 

becerileri kazanırlar. Kazanılan beceriler etkinlik yoluyla gerçekleĢir. 

Basamaklı öğretim programındaki aĢamalık iliĢkisi Bloom taksonomisiyle 

benzerlik göstermektedir. Bloom tarafından ortaya atılan Bloom taksonomisi, bilgi, 

kavrama, uygulama analiz, sentez ve değerlendirme Ģeklinde yapmıĢtır. Ancak 2001 

yılında Bloom taksonomisi revize edilmiĢtir (Tutkun, vd., 2015, 57 ). Revize edilmesinde 

taksonomide eksiklikler olduğu belirtilmektedir. Amer (2006), Bloom taksonomisinin 

eksik yönlerini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir: 
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1. Ġlk sınıflama biliĢsel süreçleri “basit davranıĢtan-karmaĢık davranıĢa” tek bir 

boyut olarak ele alınmıĢtır. 

2. Ġlk sınıflamada, basamaklar bir sonraki kademe için ön koĢulu olma özelliği 

taĢımaktadır. Üst basamakta yer alan bir yeterliğin, ön koĢulunun önceki 

basamakta yeterlilik sağlama anlamına geldiği için zorlayıcıdır. 

3. Ġlk taksonominin uygulanmasında, bilgi basamağına ait bazı beklentiler, analiz 

ve değerlendirme basamaklarının bazı yeterliliklerinden daha karmaĢıktır.  Ayrıca 

değerlendirme basamağı, sentez basamağından daha karmaĢık bir süreç değildir 

(Amer, 2006).  AĢağıdaki Ģekil 2.7 „de Bloom taksonomisinin önceki ve revize 

hali verilmiĢtir.  

                                Eski                                                             Yeni 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.7:  Bloom Taksonomisinin Eski ve Yeni Hali 

Bloom taksonomisinde bazı değiĢlikler yapılmıĢtır taksonomide yer alan 

kavramlarla birlikte taksonomide karĢılık gelen sıralamada değiĢiklik yapılmıĢtır. Önceki 

taksonomide değerlendirme en üstte yer alırken yeni taksonomide en üste sentez yani 

yaratma yer almıĢtır. Bunun nedeni ,bir Ģeyi daha öncekilerden farklı olarak düĢünmek ve 

ortaya koymak, olayları değerlendirip yargılamak daha üst düzey zihinsel beceri olarak 

görülmesinden olabilir.  ġekil 2.7‟de de görüldüğü gibi “bilgi, kavrama, uygulama, analiz, 

sentez ve değerlendirme” Ģeklinde olan biliĢsel alan basamakları, “hatırlama, anlama, 

uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma” olarak değiĢtirilmiĢtir (Forehand, 2005; 

Tutkun vd., 2015, 60)  kavramları Ģöyle açıklamıĢtır. 

Değerlendirme 
Sentez 

Analiz 

Uygulama 

Analiz 

Analiz Etme Yaratma 

(Bilgi ve Kavrama) (Hatırlama ve Anlama) 

Uygulama 
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Hatırlama: ÖğrenilmiĢ bilginin hafızadan tekrar geri getirilmesidir. 

Anlama: Hatırlamanın bir üstü olan anlama, konu hakkında açıklama, yorum 

yapabilecek düzeye gelmedir. 

Uygulama: Önceki öğrendiklerini kullanarak uygulama yapabilmesidir. 

Analiz Etme: Bir bütünde yer alan parçalar arasında iliĢki kurma, parçaları 

birbiriyle iliĢkilendirme yapabilmedir. 

Değerlendirme: Yapılan çalıĢmaları eleĢtirme ve çıkarımlarda bulunmadır. 

Yaratma: Konu hakkında edindiği tüm bilgileri bir araya getirerek bilgiyi daha önce 

olmayan daha farklı bir Ģekilde kullanabilmektir (Forehand, 2005; Tutkun vd., 2015, 60 ). 

 Basamaklı öğretim programında amaç öğrenenlerin üst düzey düĢünme becerilerini 

kazanmalarını sağlamak olduğu için öğrenen bireylere sorumluluk almalarını sağlayarak, 

yapmak istedikleri etkinlikleri seçme hakkı vermesidir. Basamaklı öğretim programının 

hazırlanıp uygulaması için yapılması gerekenler Ģunlardır (Özcan, 2015, 252-253): 

1. Bireylere yapmaları gereken görev dersin amaçlarıyla ilgili kopya dağıtılması 

gerekir. 

2. Konu ve ünite üç basamağa bölünür. Her basamak için yapılması gereken 

görevler bulunan liste öğrencilere verilir. Her görevin güçlüğüne göre puanı 

farklıdır. Öğrenciler her basamak için öngörülen puanı tamamladığında diğer 

basamağa geçer. En alt basamak C basamağı ve sonara B basamağı üst basamak 

ise A basamağıdır. C basamağında bireyler temel bilgiler kazanır 

3. C basamağında birey edindikleri bilgileri B basamağında uygularlar. Bu 

basamakta birey önceki bilgileri kullanarak sorunları çözme için düĢünme 

çalıĢması yapar. 

4. En üst basamak olan A basamağında bireyler üst düzey düĢünme becerilerini 

kullanırlar.  Bu basamakta öğrenenler önceki öğrenmeleri üst düzeyde 

kullanarak yeni fikirler ortaya koyar. 

5. Öğrenenler aldıkları görevleri seçme nedenleri savunmaları istenir. Görev 

sonunda, yapmıĢ oldukları etkinlerde neler öğrendikleri konusunda arkadaĢlarına 

anlatım yaparlar( Özcan, 2015, 256-257) 
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  Bir ünite veya konuyu Basamaklı Öğretim Programına göre üç basamağa 

ayrılmalıdır. Sonra da her basamak için etkinlikler hazırlanması gerekir. Basamaklı 

öğretimim basamaklarda yapılması gereken görevler aĢağıda verilmiĢtir. 

C Basamağı Görevleri  

Basamaklı öğretimin ilk basamağı olan C basamağında bulunan etkinlikler 

öğrencilere konu hakkında temel bilgiler kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu 

basamakta yapılacak etkinlik sayısı fazladır.  Öğrencilerden bir çok etkinlik arasından 

kendisinin zevkle yapabileceği etkinlikleri seçmeleri beklenir. Bu basamaktaki 

etkinliklerin sayısı fazla olmasına rağmen zorluk derecesi ve not değeri diğer basamak 

etkinliklerine göre düĢüktür. C basamağında etkinlik materyalleri olarak: Ders kitapları, 

gazete yayınları, bilgisayar programları ve slaytlar kullanılabilir (Koç, 2013, 65- 66). 

 

B Basamağı Görevleri  

C basamağı etkinliklerini tamamlayarak istenilen puanları alan öğrenciler B 

basamağındaki etkinlikleri yaparlar. C basamağında yerine getirmeleri istenilen temel bilgi 

ve becerileri edinerek kendi düĢüncelerini de ekleyerek bilgileri teoriden uygulamaya 

taĢımalarıdır.  B basamağında etkinlik materyalleri olarak: Ders kitapları, gazete yazımı, 

broĢür kullanılabilir (BaĢbay, 2005, 22-23,). 

A Basamağı Görevleri  

Bu basamakta öğrencilerin olayları analiz etmeleri, çıkarımlarda bulunmaları, 

eleĢtirmeleri, yeni ürünler ve tasarım ortaya koymaları beklenilmektedir. Bu basamağın 

hem görev sayısı diğer basamaklara göre az fakat puan değeri olarak C ve B görevlerine 

göre daha yüksektir. A basamağında etkinlik materyalleri olarak: Özgün öykü yazımı, 

özgün model tasarımı ve broĢür tasarımı kullanılabilir.  Basamaklı öğretimi programına 

göre öğretim etkinliklerini düzenlemek isteyen bir öğretmen aĢağıdaki adımları izlemelidir. 

(Özcan, 2015, 255-257) 

1. Ödevler Ġçin Seçenekler Sunulması: Basamaklı öğretim programının 

uygulanabilmesi için öğrenenlerin ilgisini çekecek ve tüm öğrencilerin 

yapabileceği sorumluluk verilmelidir. Öğrenenlere ne kadar çok çeĢit etkinlik 

görevleri verilirse katılım artar. Bu nedenle öğrencilere görev listeleri 
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hazırlanmalı, onlara seçenek sunulmalıdır. Bu görev listelerini hazırlarken yol 

gösterici olan Çoklu Zeka Kuramıdır  

2. Ödev Seçimi Ġçin Sözlü Savunma Ġstenmesi: Basamaklı Öğretim Programında 

öğrenciler, görev listesinden seçmiĢ oldukları görevi arkadaĢlarına ve 

öğretmenine açıklama yapmaktadırlar. Bu Ģekilde öğrenenlerin konuya çok 

hakim olmalarına yardımcı olur. 

3. Öğretmene Ait Ders Notlarının Kaydedilmesi: Öğretmenin konuyla ilgili 

hazırlamıĢ olduğu ders notlarının teyp, bilgisayar gibi kayıt cihazlarına kayıt 

edilerek, öğrencilerin bu bilgileri sınıf içerisinde istediğinde dinlemesidir. Bu 

Ģekilde öğrencilerin istediği bilgiye rahatlıkla ulaĢabilmesini sağlar. 

4. Her Kavram Ġçin Yapılacak Öğrenme Etkinlikleri Bulunması: Konu veya ünite 

içindeki kavramaları öğrencilerin yaparak ve yaĢayarak öğrenmelerine olanak 

veren etkinliklere yer verilmesi; öğrenmenin hem zevkli hem de kalıcı 

olmasında önemlidir. 

5. ÇeĢitli Kaynak Sunulması: Öğrenenlere, bilgiye çeĢitli kaynaklar sunularak 

ulaĢması sağlanacaktır  

Basamaklı Öğretim, basitten zora, bilinenden bilmeyene doğru aĢamalı olması 

sebebiyle Fen Bilimleri derslerinde kullanılabilir. Fen bilimleri öğretim programlarındaki 

öğrenme alanlarında yer alan bilimsel süreç becerileri, mühendislik ve tasarım 

becerilerindeki model ve tasarım oluĢturma, buluĢ, deney yapma becerilerinin tam olarak 

kazanabilmesi için basamaklı öğretim programı uygulanabilir.  

2.8 Fen Bilimleri Programında Basamaklı ve Yansıtıcı Öğretim 

Fen bilimleri eğitim programları, ilk olarak 1845 ilk ve ortaokulların 

programlarına girmiĢtir. “Maarif-i Umumiye Nizamnamesine” göre Ġlkokullarda 

“Malumat-ı Nafia” dersi yer almıĢ, daha sonra “EĢya dersleri, Tarım veya Aile bilgisi” 

adıyla eğitim kurumda öğretilmiĢtir. Ġlk defa “EĢya” dersi ismi 1800‟li yılların sonunda 

liselerin birinci sınıfında “Ġlm-i EĢya” adıyla okutulmuĢtur  (Tunç ve Tuğluoğlu, 2013, 80). 

Yapılan araĢtırmada bu döneme ait fen eğitim programının içeriği ile ilgili bilgiye 

rastlanmamıĢtır. 

Fen bilimleri programı,  Osmanlı‟nın son yıllarındaki  “Mekatib-i İptidaiye-i 

Umumiye” programında görülmektedir.  Bu programda “Malumat-ı Tabiiye ve Tatbikatı” 

ve EĢya Dersi yer almıĢtır (Tunç ve Tuğluoğlu, 2013, 80-81). Bu fen bilimleri programıyla 
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ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Programda yer alan bazı bilgiler temel kategorilere 

ayrılmıĢ. Tablo 2.2‟de Programda yer alan temel kategorilerde yer alan ifade ve vurgular 

yer almaktadır.  

Tablo 2.2: Temel Kategoriler 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Öztürk (2014, 127) 

Konuların sunuĢ ve uygulama boyutunda, inceleme ve gözlem örneklerinden 

yararlanılmıĢtır. Müfredatta öğrencilerin seviyelerine uygun gözlem ve deney 

yapabilmelerine iliĢkin komutlar olduğu rastlanmaktadır. Programın içeriğinde uygulama 

ve gözlem gibi kavramlar yer almaktadır (Öztürk, 2014, 127). Cumhuriyet dönemine 

bakıldığında karĢımıza fen bilimleri alanında 1924 yılında yapılan program çıkmaktadır. 

1924 Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Fen bilimleri dersi 1924 programında Tabiat tetkiki, ziraat hıfzıssıhha dersi olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Öztürk, 2014, 128). Fen bilimleri dersi 1924 programındaki 

“Tabiat Tetkiki, Ziraat ve Hıfzıssıhha” adıyla verilen dersler ilkokulların ilk iki sınıfında 3 

saat , 3-4 ve 5. Sınıfta ise 2 saat olarak ders verilmektedir. Bu müfredatta belirlenen amacı; 

öğrenci çevresini tanıyarak canlıları ve doğa olaylarının nedenlerini araĢtırmak olarak 

belirlenmiĢ. (Tunç ve Tuğluoğlu, 2013,80-81) AĢağıdaki Tablo 2.3‟te 1924 ilkokul ders 

programı haftalık ders dağıtım çizelgesi yer almaktadır. 
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Tablo 2.3: 1924 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kapluhan (2012, 156) 

Bu programda o günün çevre Ģartları ve koĢullara göre değiĢiklik ve yenilikler 

yapılma ihtiyacı doğmuĢtur. Bu nedenlerden dolayı programda yenilikler yapılarak 1926 

eğitim programı hazırlanmıĢtır.  

1926 Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Cumhuriyet kurulduğunda nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaĢamakta ve tarım 

ve hayvancılıkla ilgilenmekteydiler. Kalkınmanın yolu da tarımın ve hayvancılığın bilinçli 

olarak yapılmasına bağlı olarak görülmekteydi. Tarımı ve hayvancılığı öğrenciler okullarda 

uygulamalı olarak öğrenmesi sağlanarak, okul sonrasında da bu becerileri uygulamaları 

beklenmekteydi. Bu Ģekilde, okullarda öğrendikleri bilgileri yaĢamlarını kolaylaĢtırmak 

için kullanmak ve  kalkınmayı sağlamaktır. 

Bu dönemde ülke savaĢtan yeni çıkmıĢ, halkın sağlık sorunları büyüktü.  Büyük 

sağlık sorununun olması toplumda, iĢ gücü için bir engeldi. Bu engelin aĢılması ve 

toplumun kendisini hastalıklardan koruması için ilkokul 5. Sınıflarda “Tabiat Tetkiki” 
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dersi konulmuĢtur. Programda; insan sağlığını korumak için yapılması gerekenler hakkında 

bilgiler verilmiĢ. Ayrıca programda o dönemde sıklıkla görülen, hastalıklar hakkında 

bilgilere yer verilmiĢtir (Altınok ve Tunç, 2013, 24). Öğrenciler, hastalıklar hakkında 

edindikleri bilgilerle kendilerini koruyacak ve çevresinde karĢılaĢtığı hastalıkların 

önlenmesini sağlayacaktır. Fen bilimleri dersi uygulamalı olarak yapıldığından öğrenciler 

yaparak yaĢayarak öğrenmiĢlerdir. Öğrenilen bilgilerin anlamlı ve kalıcı olması 

bakımından önemlidir. Öğrencilere verilen bilgiler tarım ve hayvancılığın sağlıklı olarak 

geliĢmesinde faydalı olduğu söylenebilir. 

Müfredatta yer alan “Tabiat Tetkiki” dersinin ilkokul dördüncü sınıf program 

içeriğine bakıldığında öğrencilerin çevresindeki olayları ve günlük yaĢamda 

kullanabileceği konulara yer verilmiĢtir. O dönemin en önemli geçim kaynağının tarım ve 

hayvancılık olduğundan bu konularla ilgili her zaman karĢılarına çıkabilecek sorunlarla 

ilgili bilgiler verilmiĢtir (Aykaç vd., 2011, 829). Yıllar içinde ihtiyaçların değiĢmesiyle 

birlikte 1926 programında değiĢiklikler yapılma ihtiyacı doğmuĢtur.  Bu nedenle 1936 

programı hazırlanmıĢtır. 

1936 Ġlköğretim Okulu Programında Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Hazırlanan yeni müfredatla birlikte fen bilimleri konu içerinde ayrı ayrı okutulan 

dersler “Tabiat Bilgisi”  ders içerisinde toplanmıĢtır. “Tabiat Bilgisi” dersi ilkokullarda 

Haftalık 3 ders saati olarak verilmekteydi. Dersin içeriğine bakıldığında önceki programda 

yer alan amaçlar artırılarak yedi madde de toplanmıĢtır (Altınok ve Tunç,  2013, 25-26). 

Önceki programda tarım dersinde öğrencilere konular hakkında çok ayrıntılı 

bilgiler verilmekteydi. Yeni programla birlikte öğrencilere hayvancılıkla ilgili bilgiler ve 

hayvanlardan elde edilen gıdalar hakkında günlük yaĢamlarında bilgiler kazandırmayı 

amaçlamıĢtır (Altınok ve Tunç, 2013,26). Öğrencilere her zaman kullanabilecekleri 

becerileri kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Öğrenciler üretken ve topluma faydalı olarak 

yetiĢtirilmesi amaçlandığı belirtilebilir. Bu programda öğrencilere her zaman 

kullanabilecekleri, çevresiyle uyumlu yaĢayabileceği, günlük yaĢamlarında 

karĢılaĢabilecekleri sorunlara çözüm bulabileceği bilgiler kazandırmayı amaçlandığı 

söylenebilir. Bütün bu kazanım becerileri elbette eğitimle kazandırılabileceği 

düĢünülmüĢtür. Tablo 2.4‟ te 1936 Ġlköğretim Okulu Programında haftalık ders dağıtım 

çizelgesi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 2.4: 1936 Haftalık ders dağıtım çizelgesi 

Dersler 

 

I.Devre 

        

    II.Devre 

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 

Türkçe 10 7 7 6 6 

Tarih - - - 2 2 

Coğrafya - - - 2 2 

Yurt Bilgisi - - - 2 1 

Tabiat Bilgisi - - - 3 3 

Aile Bilgisi - - - 2 2 

Hayat Bilgisi 5 6 7 - - 

Hesap-Hendese 4 4 4 4 5 

Resim-ĠĢ 4 4 4 2 2 

Yazı - 2 1 1 1 

Müzik 1 1 1 1 1 

Jimnastik 2 2 2 1 1 

Toplam 26 26 26 26 26 

            Kaynak: Kapluhan (2012, 160) 

Hazırlanan bu programda fen bilimleri ders saati, daha sonra köy okulları için 

uygulamaya konan bir saat fazla olduğu görülmektedir. 1936 programı 12 yılın sonunda 

1948‟de değiĢikliğe uğramıĢtır. 

1948 Ġlköğretim Okulu Programında Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Bu program son dönemlerini yaĢayan Köy Enstitüleri programından sonra 

hazırlamıĢtır. Bu nedenle içerik olarak Köy Enstitüleri programına benzerlikleri 

bulunmaktadır. Köy okulları programıyla Ģehirde eğitim gören çocukların fen bilimleri 

ders saatleri farklıdır. Bu farklılık köy yaĢamıyla Ģehir yaĢamının farklılığından 

kaynaklanmıĢ olabilir. Önceki programda yapılan değiĢikliklerle birlikte öğrencilerin derse 

olumlu tutum edinilmesi çalıĢıldığı görülmektedir. Öğrencilerin soran sorgulayan 

araĢtırmalar yapan bireyler olarak topluma kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır (Aykaç vd., 2011, 
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828). Tablo 2.5 „te 1948 programının haftalık ders dağıtım çizelgesi aĢağıdaki tabloda 

sunulmuĢtur.  

Tablo 2.5: 1948 Haftalık ders dağıtım çizelgesi  

 

Dersler 

 

I.Devre 

        

    II.Devre 

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 

Hayat Bilgisi 5 6 7 - - 

Türkçe 10 7 7 6 6 

Tarih - - - 2 2 

Coğrafya - - - 2 2 

YurttaĢlık Bilgisi - - - 2 1 

Tabiat Bilgisi - - - 3 3 

Matematik 4 4 4 4 5 

Aile Bilgisi - - - 2 2 

Resim- ĠĢ 4 4 4 2 2 

Yazı - 2 1 1 1 

Müzik 1 1 1 1 1 

Beden Eğitimi 2 2 2 1 1 

Toplam 26 26 26 26 26 

               Kaynak: Yolcu (2014, 27-28 

1948 eğitim programının haftalık ders çizelgeleri incelendiğinde 4. ve 5. Sınıflarda 

Tabiat Bilgisi dersinin Ģehir okullarında 3 er saat köy okullarında 2 Ģer saat okutulduğu 

gözükmektedir. 1939 Köy Ġlkokul Programı ile 1936 ilköğretim okulu programında 

haftalık ders saatlerinde bir değiĢiklik yapılmadığı görünmektedir. 20 yıl gibi uzun süre 

yürürlükte kalan program,  hazırlanan taslak programları sonunda hazırlanarak 1968 

programı uygulamaya konulmuĢtur. 
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1968 Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Yapılan programla, öğrencilerin yakın çevrelerini tanımları, doğal 

zenginliklerimizin farkında bireyler yetiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Sağlıklı yaĢam için pratik 

bilgiler verilmiĢtir. Programda dört tema bulunmakta ve temalar birbirleriyle iliĢkilidir 

Bilgilerini günlük yaĢamda kullanan, yetenekli öğrenciler yetiĢtirmek bu programın 

amaçlarındandır (Dindar ve Taner, 2011, 368). Programda 1992 yılında değiĢiklik 

yapılmıĢtır. 

1992 Fen Bilimleri Eğitim Programı 

 Öğretim programı 1992 yılında hazırlanarak uygulamaya konmuĢtur.  Fen dersleri, 

“Fen Bilgisi” adı altında toplanmıĢtır. Bu öğretim programında Fen Bilgisi dersi 

baĢlangıçta haftada dört saat iken, daha sonradan üç saate düĢülmüĢtür (Aykaç vd., 2011, 

828). Programda yer alan amaçların detaylandırıldığı görülmektedir. Bu program 1968 

programına göre kapsamlı olmasına rağmen Fen‟in içerik kısmının öğretime ağırlık 

verilmiĢ; fakat “toplum- teknoloji ve çevre” boyutuyla yeterince yer vermemiĢtir (Dindar 

ve Taner, 2011, 368).  

2005 Ġlköğretim Programında Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Öğrencilere bilimsel bilginin öğretilmesi ve geliĢen teknolojiyle birlikte bilimin 

getirmiĢ olduğu yetenekleri kazandırma çabaları sonunda 2005 fen programı 

hazırlanmıĢtır. 1992 programında Fen Bilgisi olarak değiĢtirilen ders ismi bu programda 

Fen ve Teknoloji dersi olarak değiĢtirilmiĢtir. 2004 ilköğretim fen ve teknoloji programının 

ana boyutlarından biri olan Fen Teknoloji Toplum ve Çevre” dersin adının “Fen ve 

Teknoloji” dersi olarak değiĢtirilmiĢtir. (MEB, 2005, 4-5). Programın geliĢtirilmesinde 

yapılandırmacı eğitim yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Öğretmenin görevi, öğrencilere kitapta 

yer alan bilgileri bire bir ezberletilerek aktarmak değildir. Öğretmenden beklenilen 

öğrenciye rehberlik etmesi onu yönlendirerek öğrenme sürecine aktif olarak katılımını 

sağlamaktır. Öğrenme bütünüyle bireysel farklılıklara dikkat edilerek yapılması gereken 

etkinliktir. Öğrenci, evinde ve çevresinden edindiği bilgilerle ve merakla gelir. Öğrenci her 

bilgi öğrenmeye çalıĢmaz. Onun için gerekli olan bilgi uygun ortamda, uygun öğretim 

yöntemiyle ve zamanda öğrenir.  

2005 programı öğrenciyi merkeze alan ona bilgiyi yaparak ve yaĢayarak öğrenme 

fırsatı sunan özelliğe sahiptir. Hazırlanan fen bilimleri eğitim programları her bireyin fen 
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ve teknoloji hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmiĢtir. Bu hedefe ulaĢmak için yedi 

boyut olduğu belirtilmiĢtir (MEB, 2005, 5). 

 1. Fen bilimleri ve teknolojinin doğası 

 2. Anahtar fen kavramları 

 3. Bilimsel süreç becerileri  

 4. Fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri 

 5. Bilimsel ve teknik- psikomotor beceriler 

 6. Bilimin özünü oluşturan değerler 

 7. Fen’e ilişkin tutum ve değerler  

Fen ve teknoloji dersi, sadece bilgi vermek yerine bilgiye ulaĢan, ulaĢtığı bilgiyi 

sorgulayan, günlük yaĢamında kullanan bireyler yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle 

öğrencide beklenen davranıĢ değiĢikliğine ulaĢmak için programda yedi ayrı öğrenme alanı 

öngörülmüĢtür (MEB, 2005, 10): 

1. Canlılar ve Hayat 

2. Madde ve Değişim 

3. Fiziksel Olaylar 

4. Dünya ve Evren 

5. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri  

6. Bilimsel Süreç Becerileri  

7. Tutum ve Değerler  

Yeni programla birlikte ölçme değerlendirmede değiĢikliğe gidilmiĢtir. Bu ölçme 

değerlendirme yaklaĢımı programa uygun hale getirilmiĢtir. 

Ölçme ve Değerlendirme 

Değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, 

eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir 

süreçtir (MEB, 2005, 11). Yapılandırmacı yaklaĢımla beraber Eğitim –öğretiminde 

kullanılan stratejilerdeki çeĢitlilikle birlikte değerlendirme de zorunlu olarak çeĢitlendirme 

yapılmıĢtır. Geleneksel öğretimde kullanılan değerlendirme yaklaĢımlarının yanında 

öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları 

sunulması için değerlendirmelerde buna göre yapılması istenmektedir. Performans 

değerlendirme ve öğrenci ürün dosyası baĢta olmak üzere alternatif ölçme ve 

değerlendirme tekniklerinin çoğunda puanlama amacı ile dereceli puanlama anahtarı 
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kullanılır (MEB, 2005, 11). 2013 yılında yapılan değiĢiklik fen bilimleri programı sadece 

içerik olarak değil fen ve teknoloji olan dersi ismi yerine fen bilimleri olarak program 

birlikte değiĢtirilmiĢtir. 

2013 Ġlköğretim Programında Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Yeni eğitim programıyla birlikte Fen ve Teknoloji olan dersin adı Fen Bilimleri 

olarak değiĢtirilmiĢtir. Hazırlanan program kademeli olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

programla birlikte Fen bilimleri dersi 3. sınıf öğrencilerine de verilmeye baĢlanılmıĢtır. Fen 

Bilimleri Dersinin Öğretim Programında yer alan vizyonu; “Tüm öğrencileri fen 

okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıĢtır (MEB, 2013, 1). Programda 

dersin içeriği hakkında bilgiler verilmiĢtir. Fen bilimleri dersinden öğrencilerinden 

beklenen dört alan olduğu belirtilmiĢtir. Bunlar; “Bilgi, Beceri, DuyuĢ ve Fen-Teknoloji-

Toplum-Çevre”dir. Tablo 2.6‟ da dersin yapısının içeriği verilmiĢtir. 

Tablo 2.6:  2013 Fen Bilimleri Öğretim Programında Dersin Yapısı  

 

Kaynak: MEB (2013, 1) 

Hazırlanan programlarının uygulaması konusunda bilgiler verilmiĢtir. program 

öğrenci sınıf düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Ġlkokul 3. ve 4. sınıflarda 

yapılandırılmıĢ araĢtırma ve sorgulama, ortaokul 5. ve 6. Sınıflarda rehberli araĢtırma ve 

          Bilgi 

 

Beceri 

 

DuyuĢ 

 

Fen-Teknoloji 

           Toplum- Çevre 

 

 

Canlılar ve Hayat  

Madde ve DeğiĢim 

Fiziksel Olaylar 

Dünya ve Evren 

                      

 

 

Bilimsel Süreç 

Becerileri 

YaĢam Becerileri 

-Analitik DüĢünme 

-Karar Verme 

-Yaratıcı DüĢünme 

-GiriĢimciilik 

-ĠletiĢim 

-Takım ÇalıĢması 

 

 

 

 

Tutum  

Motivasyon 

Değerler 

Sorumluluk 

Sosyo-Bilimsel Konular 

Bilimin doğası 

Bili ve teknoloji iliĢkisi 

Bilimin toplumsal katkısı 

Sürdürülebilir kalkınma 

bilinci 

Fen ve kariyer bilinci 
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sorgulama, ortaokul 7. ve 8. sınıflarda açık uçlu araĢtırma-sorgulama esas alınmıĢtır. 

AraĢtırma ve sorgulama yapılacak etkinliklerde kolay bulunan, öğrencilere zarar 

vermeyecek malzeme kullanılması gerektiği önerilmektedir. Programa fen konu alanı 

olarak bakıldığında 3-4-5. ve 7. sınıflarda 7 tema varken 6. ve 8. Sınıflarda 8 tema yer 

almaktadır (MEB, 2013, 1). 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında, tüm öğrencilerin fen okuryazarı olarak 

yetiĢtirilebilmesi için “Canlılar ve Hayat, Madde ve DeğiĢim, Fiziksel Olaylar ve Dünya ve 

Evren” konu alanları ile “Beceri, DuyuĢ, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre” öğrenme alanları 

programda yer verilmiĢtir (MEB, 2013, 1). Çevresine karĢı, duyarlı beceri sahibi, toplumla 

barıĢık öğrenciler olmamaları beklenmektedir. Programda öğrencilerin kendi 

öğrenmelerinden sorumlu olduğu, etkinlilere katılan,  araĢtırma ve sorgulamaya dayalı bir 

öğrenme stratejisi benimsenmektedir. Öğretmen bilgiyi aktaran değil yönlendiren 

konumundadır. Öğrenciler bilgiyi kaynağından öğrenen, araĢtıran sorgulayan 

durumundadır (MEB, 2013, 3). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında, öğrencilerin 

süreç içerisinde izlenmesi, yönlendirilmesi, öğrenme güçlüklerinin belirlenerek 

giderilmesi, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin desteklenmesi amacıyla sürekli geri bildirimin 

sağlanmasına yönelik bir ölçme-değerlendirme anlayıĢı benimsenmiĢtir (MEB,2013, 4). 

Programda ürünün olduğu sürecin değerlendirildiği bir anlayıĢ hakimdir. Programda, 

öğretmenlere klasik ölçme araçlarının yetersiz kaldığında tamamlayıcı ölçme ve 

değerlendirme yapılması önerilmiĢtir (MEB,2013).  2017 yılında programda değiĢiklik 

yapılmıĢtır. 

2017 Fen Bilimleri Eğitim Programı 

Fen bilimleri öğretim programı, 2017 yılında değiĢikliğe uğramıĢtır. DeğiĢiklikle 

daha önceki programlarda yer almayan kavram ve öğretimlere yer verilmiĢtir. Bu 

kavramlarla birlikte becerilerin de öğrencilere kazandırılması, onların hayat seviyesini 

yükseltecek bununla birlikte toplumun baĢka toplumlarla yarıĢabilmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca toplumun demokrasi kültürünün yerleĢmesinde etkili olacaktır. Program 

incelendiğinde değerler eğitiminin program içerisine girdiği gözlenmiĢtir. Değerler 

Eğitimi, öğrencilerin iyi bir insan ve vatandaĢ olmalarını sağlayarak bilgili, becerili, tutum, 

davranıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırarak ülkesinin değerleriyle ĢekillenmiĢ bir etkinlik 

olarak tanımlanmıĢtır (MEB, 2017, 8). Programda öğrencilerden beklenen belli baĢlı temel 

beceriler bulunmaktadır. 
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Öğretim Programında Temel Beceriler 

   Yeni programda Türkiye Yeterlilik Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi 

dikkate alınarak belirlenmiĢ temel becerilere yer verilmiĢtir.  (MEB, 2017, 6) 

Ana Dilde ĠletiĢim: Bireyin,  dil bilgisi ve dilin görevleri hakkında bilgi 

edinmesini ayrıca gerektiğinde sözlü ve yazılı iletiĢim kurma becerisi için kelime bilgisine 

sahip olması gerekmektedir. 

Yabancı Dillerde ĠletiĢim: Kelime bilgisi, iĢlevsel dil bilgisi, iletiĢimin temel 

çeĢitleri ile dilin kaynaklarının farkında olmayı, mesajları anlama; karĢılıklı konuĢmaya 

baĢlama, sürdürme ve sonuçlandırma; bireylerin ihtiyaçlarına göre uygun metinleri okuma, 

anlama ve üretme becerisi yabancı dilde yeterliliği oluĢturmaktadır. 

Dijital Yetkinlik: Günlük hayatında iletiĢim için teknolojinin güvenli ve 

sorgulayıcı bir Ģekilde kullanılmasını kapsamaktadır. 

Öğrenmeyi Öğrenme: Bireyin, kendi öğrenme stratejilerini bilmesi, kendi 

yetenek ve özelliklerini güçlü ve zayıf taraflarını, uygun eğitim, rehberlik veya destek 

fırsatlarını araĢtırması öğrenmeyi kapsamaktadır.  

Sosyal ve VatandaĢlıkla Ġlgili Yeterlilik: Bu yeterlilik, bireyin kiĢisel ve kiĢiler 

arası yeterliliği, sosyal ve çalıĢma yaĢamına etkili ve yapıcı yolla katılması için kiĢileri 

donatan tüm davranıĢlar ve gerekli yerlerde düĢünce ayrılıklarını çözmeye sağlayan 

donanımları içerir. 

  Ġnisiyatif Alma ve GiriĢimcilik Algısı: Bireyin fikirlerini faaliyete geçirme 

becerisini ifade eder. 

Kültürel Farkındalık ve Ġfade: KiĢinin kendi kültürünü tam olarak bilmesini 

içerir. Programda “beceri” öğrenmenin alt alanlarında üç beceriye yer verilmiĢtir. Bunlar; 

Bilimsel Süreç Becerileri, YaĢam Becerileri, Mühendislik ve Tasarım Becerileri (MEB, 

2017, 6). 

Programda ölçme-değerlendirmede değiĢiklik yapılmıĢtır. Öğrencilere bilgi, beceri 

ve değerlerin istenilen düzeyde kazandırılması; öğrenci merkezli öğretim yaklaĢımlarının 

uygulanmasını öğrenme ortamının ve öğretim materyallerin amaca uygun seçilmesini 

beceri kazanımların izlenmesini ve öğrenci geliĢimlerinin kontrol edilmesini gerektirir. 
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Uygulanan öğretimle beraber ölçme ve değerlendirmeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. 

Öğrencilerde anlamlı ve öğrenmenin kalıcı olabilmesi için sürekli geri bildirim sağlayan 

ölçme değerlenme anlayıĢı benimsenmiĢtir (MEB, 2017, 8). Öğretim programlarında 

öğrencilerin öğretim ortamlarında izlenerek yönlendirilmesi, öğrenmelerinde engelleri 

ortadan kaldırarak, edinilen bilgilerin kalıcı olması amacıyla geri bildirimlerle ölçme 

değerlendirme anlayıĢı benimsenmiĢtir.  

Programda ölçme değerlendirmenin üç aĢamada yapılması gerektiği belirtilmiĢtir. 

Bunlar: “Tanıma, Ġzleme ve Sonuç Odaklı”dır. AĢağıdaki Ģekil 2.8‟de bu üç aĢamaya yer 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.8: Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları (MEB, 2017, 6) 

Programda yer alan üç aĢamada öğrenciye kazandırılması hedeflenen kazanımların 

dikkate alınarak, öğretim sürecinde öğrencilerin izlenmesi, istenilen düzeye gelmesi için 

yardımcı olunması, süreç sonunda kazanımların kazanılıp kazanılmadığının kontrolünün 

yapılmasıdır. 

Yeni programda birçok değiĢiklik yapılmıĢtır. Yapılan değiĢikliklerden bir tanesi 

öğretim programında rehberlik yer almıĢtır. 
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Öğretim Programı’nda Rehberlik 

 Programda yer alan rehberlik çalıĢmaları bireyin yaĢını, ihtiyacını ve okul ortamına 

göre değiĢiklik göstermektedir. ÇalıĢmalar öğrencilerin geliĢimine uygun öğrenmeye 

motive edici ve baĢarıyı destekleyici özellikte olmalıdır. 

 Ġlkokullarda öğrencinin kendini tanıması ilgi yetenek ve özelliklerini keĢfederek 

geliĢtirmesi hedeflenmektedir. Ortaokulda ise öğrencinin kiĢilik bütünlüğünü kazanması 

yetiĢkinliğe hazırlanması kendine güvenmesi toplumsal iliĢkilerde baĢarılı iletiĢim 

kurabilen zamanını verimli kullanan iĢbirliği yapabilen yaĢadığı ortama uyum sağlayabilen 

bireylerin yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. Programın rehberlik çalıĢmalarında amacı 

Ģunlardır (MEB, 2017, 10): 

Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerden; 

 Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, 

 Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını 

arttırmaları, 

 Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, 

 Başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim 

becerilerini geliştirmeleri, 

 Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmeleri, 

 Hayatını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve 

davranışlar geliştirmeleri, 

 Eğitsel ve mesleki gelecekleri için gerekli alt yapıya ulaşmaları 

beklenmektedir.  

Bu programla birlikte öğretim programında fen ve mühendislik uygulamalarına yer 

verilmiĢtir. Öğrencinin, çevresini algılayarak araĢtırmalar yapması, bilimsel aĢamalara 

katılması, bilimsel bilginin nasıl geliĢtiğini anlaması amacıyla bilimsel süreç öğrenme 

ortamlarına aktarılmıĢtır. Ülkemizin bilimsel araĢtırmalarla teknolojik geliĢme kapasitesini 

artırabilmesi ekonomik kalkınma ve rekabet gücünü artması için öğrencilerin fen ve 

mühendislik uygulamalarını deneyimlemeleri gerekmektedir (MEB, 2017, 11). 

Fen bilimleri dersi öğretim programında öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu 

olduğu öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı araĢtırma-sorgulama ve bilginin 

aktarımına dayalı öğrenme yaklaĢımı esas alınmıĢtır. Öğretmen öğrenme- öğretme 
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sürecinde teĢvik edici yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını 

araĢtıran sorgulayan açıklayan tartıĢan ve ürüne dönüĢtüren birey görevini üstlenir. (MEB, 

2017, 11). 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğretmenin derslerde kullanacağı 

öğretim yöntem ve stratejilere yer verilmiĢtir. Öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında 

(problem, proje, argümantasyon, iĢ birliğine dayalı öğrenme vb.) derslerin yürütülmesi 

öngörülmektedir.   

Öğrencilerde, bilgilerin kalıcı ve anlamlı olabilmesi, öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf 

etkinlikleri düzenlerken araĢtırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaĢımları belirlemesi 

gerekmektedir. Öğrenme yaĢantılarını okul dıĢında da kazanılabilir (MEB, 2017, 11). 

Öğrencilerin derste baĢarılı olmasında etkileyen etmenlerden biride o derse karĢı 

tutumudur. Öğrencinin derse karĢı olumlu tutum içerisinde olması baĢarıyı artırabilir. 

2.9. Fen Bilimleri Dersinde Tutum 

Tutum ile ilgili alan yazına bakıldığında birçok tanımı karĢımıza çıkmaktadır. TDK 

(2017) sözlüğüne göre tutum, olay ve duruma karĢı tavır olarak tanımlanmıĢtır. 

 Psikolojik obje ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir yoğunluk tanzimidir (Thurstone, 

1967; Çöllü ve Öztürk, 2006, 376). KiĢinin oluĢturduğu ve onun psikolojik nesne ile ilgili 

fikir, his ve eylemlerini düzenli bir Ģekilde oluĢturan bir yönelimdir (Smith, 1968;  

Kahyaoğulu, 2011, 1057).  Çelebi (1990) ise davranıĢlarımızın arkasında yatan, bundan 

dolayı davranıĢlarımızı etkileme gücüne sahip olan ve geçmiĢ hayatımızın birikimli 

kalıntıları olarak tanımlamıĢtır. 

Bir derse karĢı olumlu yaklaĢım; derse katılma, dersten tatmin olma, dersin önemli 

olduğunu kabullenme davranıĢlarını içerir (Özçelik, 1998; SarıtaĢ ve Süral, 2008, 2002). 

Bu nedenle fen bilimleri dersinde öğrencilerin genel olarak derse olan tutumları ders 

baĢarılarına önemli ölçüde etkilemektedir (Akıllı, 2008, 30-31). Konuyu öğrenmeyi 

istemeyecek Ģekilde tutum sergileyen öğrenci, eğitim ortamında yapması gereken öğrenme 

etkinlikleri ile geçirmeyeceği için öğrenme durumu etkilenebilir. Öğrencinin derse karĢı 

olan ilgisiz tutumu ders baĢarısını olumsuz olarak etkileyebilir. Bu nedenle yeni bir bilgi 

edinmek ve konuyu öğrenebilmek için o öğrenilen karĢı istek ve merak duymak önemli bir 

koĢuldur. Öğrencinin, öğrenmeyi sağlayabilmesi derse katılımını gerektirir. Fen bilimleri 

dersinde ilgi ve isteği sadece anlatım yöntemiyle sağlamak mümkün değildir. Bu sebeple 
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öğrenciyi ders iĢleniĢ sürecinde öğrenciyi merkeze alan metot ve teknikleri kullanmak fen 

bilimleri dersine pozitif tutum kazanmasını sağlar (Ayçiçek, 2007, 36). 

Bu araĢtırmada, fen bilimleri dersinde yansıtıcı öğretimle destekleniĢ basamaklı 

öğretim yönteminin öğrencilerin derse tutumlarını nasıl etkilediği ve baĢarılarına olan 

etkisi ortaya konulmuĢtur.  

  2.10 Basamaklı Öğretim ve Yansıtıcı Öğretimle Ġlgili ÇalıĢmalar  

Son yıllarda basamaklı öğretim ve yansıtıcı öğretimle ilgi birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan bazılarına ait bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

BölükbaĢ (2004) „„Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik 

tutum ve baĢarıları üzerindeki etkililiği‟‟ adlı doktora tezi çalıĢmasını Ġzmir Fırat 

Ġlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencilerinde uygulamıĢtır. AraĢtırmacı çalıĢmasında 

öğrencilere Türkçe Dersine yönelik tutum ölçeği, baĢarı testi ve baĢarı güdüsü ölçeğini 

uygulamıĢtır. Deney grubuna yansıtıcı öğretim uygulamaları, kontrol grubuna geleneksel 

öğretim uygulamaları kullanılmıĢtır. AraĢtırma deneysel bir çalıĢmadır. ÇalıĢmasının 

sonunda yansıtıcı öğretimin öğrencilerin Türkçe dersine yönelik ilgilerini arttırmıĢtır.  Her 

iki gruba da uygulanan baĢarı testi sonucunda deney ve kontrol gruplar arasında anlamlı 

farklılık oluĢturmamaktadır. BaĢarı güdüsü puan ortalamaları incelendiğinde istatistiksel 

olarak birbirinden anlamlı düzeyde değiĢime neden olacak oranda büyük olmadığı sonucu 

ortaya çıkmıĢtır. 

Pacheco  A.  Q. (2005) “Yansıtıcı Öğretim ve Yabancı Dil Öğretimine Etkisi” adlı 

çalıĢmasında ESL / EFL (ikinci dil olarak ingilizce/ yabancı dil olarak ingilizce) alanına 

yansıtıcı öğretmenin etkisini araĢtırmıĢtır. Yansıtıcı düĢünme, profesyonel büyüme yolunda 

anahtar olarak görülmektedir. Teori ve uygulama arasındaki boĢluğu doldurmak için 

yabancı dil öğretimindeki yansıtma yapmaya ihtiyacı olduğu belirtilmiĢtir. Öğretmenin 

sınıftaki uygulamalarının yansıtıcı öğretim ve eylem araĢtırması yoluyla nasıl 

geliĢtirilebileceği konusunda bir model önerilmektedir. 

BaĢbay‟ın (2006) yapmıĢ olduğu doktora tezinde Basamaklı Öğretimle 

DesteklenmiĢ Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen GörüĢüne etkisini 

incelemiĢtir. 5. Sınıf sosyal bilgiler dersi kapsamında bir yıl yürütülmüĢtür. Yapılan 

çalıĢma iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Güz döneminde iĢbirlikli proje tabanlı öğrenme 

etkinlikleri uygulanmıĢtır. Uygulamanın ikinci dönem ise basamaklı öğretim programı 
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kapsamında bireysel proje tabanlı öğrenme anlayıĢıyla yapılmıĢtır. Öğretmen, öğrenci ve 

okulun program geliĢtirme uzmanlarının görüĢleri alınmıĢtır. AraĢtırmada karma araĢtırma 

yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan yöntemin öğrenme sürecine olumlu katkılar 

getirdiği, öğrenenlerin keyif aldığı ve öğrenme ortamının daha anlamlı hale getirdiği 

belirtilmiĢtir. 

AydoğuĢ‟un (2009) yapmıĢ olduğu Yüksek Lisans Tez çalıĢmasında, Fen 

ilköğretim Okulunun 6 ve 7.sınıf öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde basamaklı öğretim 

yönteminin akademik baĢarıya etkisini incelenmiĢtir. ÇalıĢma dört ayrı grup ile yapılmıĢ. 

Deney olarak yapılan çalıĢma ön test ve son test ölçme aracı olarak kullanılmıĢtır. 

Basamaklı öğretim yöntemi içerisinde uygulanan ölçme değerlendirmelerle birlikte 

öğrencilerin görüĢlerinin alındığı değerlendirme görüĢme formu kullanılmıĢ. ÇalıĢmada 

basamaklı öğretim yöntemin dört gruba uygulanmıĢ üçünde yöntemin etkili olduğu 

gözlenmiĢ, bir grupta ise etkili olmamıĢtır. 

Maurer (2009)  yapmıĢ olduğu çalıĢmada 7. Sınıfa giden öğrencilerin anlama ve 

motivasyonu arttırmak için basamaklı öğretim ve uzaktan eğitimin iliĢkisine bakılmıĢtır. 

ÇalıĢmada 115 öğrenciden 45 tanesi çalıĢmaya katılmıĢ. çalıĢmada iki de konu yer 

almaktadır . Bunlar: yeraltı suları ve atmosferdir. AraĢtırmadaki veriler, ön ve son ünite 

anketleri ve değerlendirmeleri Ģeklinde toplanmıĢ. Basamaklı öğretim ve uzaktan eğitim 

(Moodle) uygulanmasının kavramayı arttırmada etkili olduğunu ve basamaklı öğretimin ile 

Moodle arasında motivasyon için anlamlı bir korelasyon olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Semerci ve Güney (2009) Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen 

adaylarının yansıtıcı düĢünmesine etkisiyle ilgili çalıĢmanın, çalıĢma grubunu Fırat 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersini alan ve 

ikinci sınıfta okuyan Türkçe öğretmeni adayları oluĢturmaktadır. Deneysel bir yöntemle 

yürütülen çalıĢma, “ön test-son test kontrol grup modeli” kullanılmıĢ. ÇalıĢmada 

verilerinin toplanmasında “Yansıtıcı DüĢünme Ölçeği” kullanılmıĢtır. Deney grubuna 

Öğretmen yetiĢtirme tekniği olan mikro öğretim ile yansıtıcı öğretim sentezlenerek 

uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonunda mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen 

adaylarının yansıtıcı düĢünme becerilerini geliĢtirdiği görülmüĢtür. Deney grubu ile kontrol 

grubunun direnç testi yansıtıcı düĢünme puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuĢ. 
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Behzadpour‟un (2011) “Yöntemin Ötesinde: Yansıtıcı Öğretimin YükseliĢi” adlı 

çalıĢmadan yansıtıcı öğretim, yurt dıĢı program (ELT/Ġngilizce Öğretimi)  ve öğretmen 

yetiĢtirilmesinde öğrenenlerin mevcut ve geçmiĢteki bilgi ve deneyimlerine yansıttığı aktif 

bir süreç olduğunu çıkarılmıĢtır. Bu nedenle yeni arayıĢlar gerektiği belirtilmekte. 

Öğretmen yetiĢtirilmesinde, öğretmenlerin karĢılaĢtığı sorunların çözülmesinde 

yöntemlerin ötesi olarak görülen yansıtıcı öğretim çözüm olarak görülmektedir. Ayrıca 

yansıtıcı öğretimin kendi dezavantajları ve eksiklikleri olduğu ortaya koymaktadır. 

Öner (2012)  yapmıĢ olduğu doktora tez çalıĢmasında çoklu zekâ kuramı destekli 

basamaklı öğretim programının öğrencilerin akademik baĢarısına, tutumlarına ve kalıcılığa 

etkisini incelenmiĢtir.  7. sınıf düzeyinde, deney grubu ve kontrol grubu olarak belirlenen 

iki sınıfta yapılmıĢtr. Deney grubunda 34, kontrol grubunda ise 33 öğrenci yer almıĢtır. 

Yapılan çalıĢmada veri toplama aracı olarak baĢarı testi, görüĢme ve gözlem formları 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonunda uygulanan yöntemin öğrenci baĢarısını artırmada diğer 

yönteme göre daha etkili olduğu belirlenmiĢtir. Kalıcılık testi puanları açısından her iki 

yöntem arasında herhangi bir anlamlı farklılık belirlenmemiĢtir. Deney gurubunda öğrenci 

tutumlarının olumlu yönde etkilendiği görülmüĢtür. 

Korumaz (2012) „„Ġngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yönelik tutumları‟‟ 

ile ilgili çalıĢma yapmıĢ. ÇalıĢmada nicel veriler toplanmıĢ. AraĢtırmada çalıĢma grubu 

Bursa ilinde bulunan 25 ilköğretim okulunda görev yapan, 106 Ġngilizce öğretmeni 

katılmıĢ. Verileri toplamak amacıyla “Akbari,  Bahzadpoor ve Dadvand” tarafından 

geliĢtirilen Yansıtıcı Öğretim ölçeği kullanılmıĢ. Yapılan çalıĢma sonunda yansıtıcı 

öğretimin öğretmenlerin tutumunu olumlu yönde değiĢtirdiği belirlenmiĢ. ÇalıĢmada ayrıca 

Kadın öğretmenlerle erkek öğretmenlerin yansıtıcı öğretime yönelik tutularının anlamlı 

derecede farklılık gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Fatemipour‟un (2013) yapmıĢ olduğu ”Yansıtıcı öğretimde kullanılan araçların 

verimliliği: ESL bağlamları” adlı çalıĢmasının amacı, farklı yansıtıcı öğretim araçlarının 

aynı tür verileri elde edip etmediği eğer edilmesi, hangisi araç, yansıtıcı öğretmenlere daha 

güvenilir veriler sağladı?  Sorusunu cevap araĢtırılmıĢ. AraĢtırmaya yaklaĢık 10 öğretmen 

ve 234 öğrenci katılmıĢ. Yansıtıcı araçların elde ettiği veri türleri arasında önemli 

farklılıklar vardı. 

Koç (2013) ilköğretim 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Basamaklı Öğretim 

Programı uygulamasının öğrencilerin biliĢ ötesi farkındalıklarına ve problem çözme 
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becerilerine etkisini araĢtırmıĢtır. Yöntem olarak karma araĢtırma yöntemi kullanmıĢtır . 

ÇalıĢmaya  deney ve kontrol grubunda 30‟ar olmak üzere toplam 60 öğrenci katılmıĢ. 

AraĢtırmanın verileri hem nicel hem de nitel veri toplama araçları kullanılarak toplanmıĢ. 

Nicel boyutta, öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası biliĢ ötesi 

farkındalıklarını belirlemek amacıyla daha önceden geliĢtirilmiĢ “BiliĢ ötesi Farkındalık 

Ölçeği” ve araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “Problem Çözme Becerisi Testi” kullanılmıĢ. 

Bulgulara göre, deney ve kontrol grubunu oluĢturan öğrencilerin ön test biliĢ ötesi 

farkındalık ve problem çözme becerileri puanları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢma 

görülmemiĢtir. 

Tümen Akyıldız (2015) BiliĢsel koçluk destekli yansıtıcı öğretim yaklaĢımı 

kullanılarak yapılan öğretim çalıĢması, öğrencilerin akademik baĢarısı, baĢarının kalıcılığı, 

yansıtıcı düĢünme ve üstbiliĢ becerilerine etkisi araĢtırılmıĢ.  Yabancı Diller Yüksek 

Okulunda hazırlıkta eğitim gören öğrenciler üzerinden yapılmıĢtır. AraĢtırmada deney ve 

kontrol grupları 30'ar öğrenciden oluĢmuĢ. AraĢtırmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte 

kullanıldığı karma araĢtırma yöntemi kullanılmıĢ AraĢtırmanın nicel verileri deney 

çalıĢmalarında kullanılan ön- son test ve deney-kontrol grubundan elde edilmiĢ.  Nitel 

boyutunda öğrencilerle görüĢmeler yapılmıĢ. BiliĢsel koçluk destekli yansıtıcı öğretim 

yaklaĢımının deney grubundaki öğrenciler tarafından oldukça olumlu bulunduğu 

belirlenmiĢ. Öğrencilerin konuyu daha iyi anladıkları ve öğrenmeyi öğrenme noktasında 

kazanımlarının kazanıldığı ve uygulanan yaklaĢımın diğer derslerde de uygulanması 

gerektiği belirtilmiĢ.  

Aydın (2015) „„Türk Dili ve Edebiyatı Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde 

Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Akademik Yazma Becerilerine Etkisi‟‟ adlı bir  

çalıĢma yapmıĢtır. Lisans düzeyinde öğrenim gören “Türkçe I: Yazılı Anlatım” dersini alan 

46 birinci sınıf öğrencisi üzerinde yapılmıĢ. AraĢtırmada, karma araĢtırma yöntemi 

kullanılmıĢ, nicel ve nitel veriler birlikte ele alınmıĢ. Türk dili ve edebiyatı öğretmen 

adaylarından süreç öncesi, ön-test olarak, makale yazmaları istenmiĢ, daha sonra 

makalenin nasıl yazılacağı yansıtıcı öğretim uygulamalarıyla öğretilmiĢ. Süreç sonunda 

öğrencilerden toplanan ön test niteliğindeki makaleler ile son-test niteliğindeki makaleler 

akademik makale değerlendirme rubriği ile değerlendirilerek sayısal verilere 

dönüĢtürülmüĢtür. Katılımcıların aldıkları eğitimden sonra akademik makaleleri eğitimden 

önceki makale ile karĢılaĢtırılmıĢ,  son makalenin,  ilkinden daha baĢarılı olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 
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Caughie (2016) yapmıĢ olduğu çalıĢmada okulu terk etme riski altındaki 

öğrencilerin derslere katılım eksikliği olduğu belirtilmektedir. Bu çalıĢmada, basamaklı 

öğretim modelinin öğrencilerin derse katılımı üzerindeki etkisini araĢtırmıĢ. ÇalıĢmaya 

katılanlar basamaklı öğretim programıyla yapılan çalıĢma sonunda öğrencilerin derse 

katılımları olumlu yönde artmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde Basamaklı Öğretim ve Yansıtıcı Öğretimle 

yapılan öğretim yaklaĢımının öğrencilerin baĢarı ve tutumlarını olumlu yönde artırdığı 

söylenebilir. ÇalıĢmalarda genellikle deneysel uygulamalarda kullanılan ön test- son test 

uygulamaları yapılmıĢtır. Basamaklı öğretimin öğrencilerin ders içerisinde etkin 

katılımlarını artırdığını bu nedenle öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilemekte 

olduğu belirtilebilir. AraĢtırmalar genellikle karma araĢtırma yöntemi kullanılarak yapılmıĢ 

Veriler uygulanan baĢarı ve tutum ölçekleriyle toplanmıĢ. Ayrıca nitel verileri toplamada 

görüĢmeler yapıldığı görülmektedir. Veri toplama aracı olarak baĢarı ve tutum ölçeği 

kullanımı oldukça fazladır. AraĢtırmalarda baĢarı testlerini araĢtırmacılar tarafından 

hazırlandığı, tutum ölçeğinin ise genelde önceki çalıĢmalardan edinildiği görülmektedir. 

Veri analizi olarak betimsel analizler kullanılmıĢtır.  

 

  

 



BÖLÜM III 

Yöntem 

Bu bölümde çalıĢmanın yöntemi, araĢtırma modeli, çalıĢma grubu, veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve çözümlenmesi yapılmıĢtır.  Ayrıca tablolara ve yorumlara 

yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırmada, deneysel  modellerden biri olan Ön test- Son test kontrol gruplu 

deney deseni yapılmıĢtır. OluĢturulan iki grupla Deney-Kontrol gruplu tam deneysel 

araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan deneysel modelin simgesel 

görünümü aĢağıdaki tablo 3.1‟deki gibidir. 

Tablo 3.1: ÇalıĢmada Kullanılan Ön Test-Son Testin Simgesel Görünümü (Karasar,  

2014, 97)  

 

 

Uygulamaya baĢlanılmadan, önce öğrencilerin güz dönemi notlarına bakılarak, 

kümeleme analizi yapılmıĢ. Yapılan kümelemeyle iki grup oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan 

gruplar deney ve grup kontrol grubu olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerle görüĢme ve 

gözlem yoluyla yansıtıcı öğretim etkinliklerine dayalı veriler de elde edildiğinden 

çalıĢmanın nitel boyutu da bulunmaktadır. Bu nedenlerle araĢtırma karma araĢtırma 

modelidir. 
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3.1 ÇalıĢma Grubu 

 ÇalıĢma, 2016- 2017 eğitim öğretim yılı Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde bulunan 

iki farklı belde ilkokulunda yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya her iki okulda da bulunan 4/A, 4/B ve 

4/C Ģubesi olmak üzere toplam altı Ģube katılmıĢtır. ÇalıĢmaya birinci okuldan 49 öğrenci, 

ikinci okuldan 83 öğrenci olmak üzere toplam 132 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırma öncesi 

kontrol grubunda bulunan 4. sınıf öğretmenlerine çalıĢma hakkında bilgilendirme 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin 2015-2016 eğitim öğretim yılına ait üçüncü 

sınıf notları „„GeliĢtirilmeli‟‟, „„Ġyi‟‟ ve “Çokiyi‟‟  Ģeklinde olması sebebiyle dikkate 

alınmamıĢtır. kümeleme yapılırken,  2016- 2017 eğitim öğretim yılının 1. Dönem 

Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersi karne notları ölçüt olarak 

kullanılmıĢtır. Kümeleme analizi sonucunda iki grup oluĢturulmuĢtur. Analiz sonucunda 

AraĢtırmacının görev yaptığı okul deney grubu diğer okul ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢma için deney grubunda 34 öğrenci, kontrol grubunda 45 öğrenci 

olmak üzere 79 öğrenci belirlenmiĢtir. Kontrol grubunun öğrenci sayısının, deney grubu 

öğrenci sayısından fazla olması ve toplanan verileri eksik olduğu için 10 öğrenci 

çalıĢmadan çıkarılmıĢtır. Bu çalıĢmada deney grubundan 34, kontrol grubundan 35 öğrenci 

olmak üzere toplam 69 öğrencinin verileri dikkate alınmıĢtır.  ÇalıĢmaya katılanlarla ilgi 

bilgiler aĢağıdaki tablo 3.2 „de yer almaktadır. 

Tablo 3.2: ÇalıĢmaya Katılan Öğrencilere ĠliĢkin Bilgiler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Uygulama ÇalıĢması 

Uygulama yapılmadan önce,  deney grubu okulunda bulunan 4/ A Ģubesinden 17, 

4/B Ģubesinden 17 ve 4/C Ģubesinden 15 öğrenci olmak üzere toplam 49 öğrenci sınıf 
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listesindeki gibi sıralanmıĢtır. 4/A sınıfındaki öğrencilerinin ilk sekiz öğrenci ile 4/B 

sınıfında öğrenim gören 17 öğrencinin olmak üzere toplam 25 öğrenciyle 1. Grup 

oluĢturulmuĢ. 1. grupta yer alamayan  24 öğrenciyle 2. grup oluĢturularak toplamda 49 

öğrenciden veriler toplanmıĢtır. Toplanan verilerden, daha önce belirnen kümeleme ile 

belirlenen 4/A sınıfından 10, 4/B sınıfından 13, 4/C sınıfından 11 öğrencinin verileri 

dikkate alınmıĢtır. 1. Grubun Fen bilimleri dersi 4/B sınıfında 2. grubun dersleri ise 4/C 

Ģubesinde çalıĢma yapılmıĢtır.  Her iki grupta araĢtırmacı ders iĢlemiĢtir. Kontrol grubu 

olarak belirlenen ilkokulunda ise 79 öğrenciden veriler toplanmıĢtır. Kontrol grubunda 4/A 

sınıfında 10, 4/B sınıfından 13, 4/C sınıfından 12 toplam 35 öğrenciden alınan veriler 

dikkate alınmıĢtır. 

 AraĢtırmacı tarafından dört haftalık Yansıtıcı Öğretimle DesteklenmiĢ Basamaklı 

Öğretim ders planı (EK 5) hazırlanmıĢtır. Ders planında öğretmen ve öğrencilerin Yansıtıcı 

Öğretim ve Basamaklı Öğretimle ilgili yapılacakları ayrı ayı belirtilmiĢtir. Öğrencilere 

dersin iĢleniĢi hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. Her öğrenciye günlük planda yer alan 

görev listesi (EK 9) dağıtılmıĢ, bunlardan istedikleri görevi yerine getirebilecekleri 

belirtilmiĢtir. Liste sınıfın farklı yerlerine iki adet asılmıĢtır ve her öğrenciye görev listeleri 

dağıtılmıĢtır. 

Uygulamanın ilk dersinde, öğrencilerinden bazılarına C basamağının 

tamamlanabilmesi için etkinliklerden aldıkları puanların toplamının 65- 70 olması 

gerektiği belirtilmiĢtir.  Öğrencilerden C basamağı ile ilgili listeden belirledikleri görevleri 

seçme nedenlerini belirtmeleri istenilmiĢtir. Ayrıca görev yönergeleri (EK 10) öğrencilere 

dağıtılarak yapmaları gereken görevleri yönergeye göre yapmaları istenilmiĢtir Görevleri 

tamamlayan öğrenciler yapmıĢ oldukları etkinliklerden “Neler öğrendikleri,  Ne 

hissettikleri”, yapmıĢ oldukları etkinlikte “Zorlandıkları yer olup olmadığı” gibi sorular 

sorulmuĢtur. Öğrencilerin yapmıĢ oldukları görevden alacakları puan, hem araĢtırmacı 

tarafından hem öğrencinin kendisi tarafından verilen puanın ortalaması alınarak verilmiĢtir 

(EK 11). Bu uygulama bütün etkinliklerin sonunda yapılmıĢtır. Ders sonunda 

öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmaları istenilmiĢ (EK 12). AraĢtırmacı da gözlemleri 

için notlar ve günlükler tutmuĢtur (EK 13). Ġlk derste öğrencilerin ne yapacakları 

konusunda yüzlerinde ĢaĢkınlık ifadesi görülmüĢ. Fakat ilerleyen derslerde ĢaĢkınlığın 

gittiği gözlenmiĢtir. Öğretim bireyselleĢtiği için bazı öğrencilerin etkinlik seçme savunması 

yaptığı, bazılarının öğrenmelerini anlattığı, sırasında oturan öğrencilerin etkinlik 

tamamlaya çalıĢtığı gözlenmiĢtir. Uygulamanın sonraki haftalarında öğrencilerin ders 
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içerisinde daha aktif oldukları ilk haftadaki ĢaĢkınlıkların olmadığı gözlenmiĢ. 

Sorumluluklarını yerine getirme gayreti içerisinde oldukları görülmüĢtür. 

Öğrencilerden bazıları C basamağı için hazırlanan etkinliklerin tamamını 

hazırlarken bazıları ise öngörülen 65-70 puan alma zorunluluğunu yerine getirmiĢtir. C 

basamağı etkinliklerini tamamlayan öğrencilere, B basamağı etkinlik görev listeleri 

verilmiĢ, her etkinlik görevi için etkinliği seçme ve etkinliği tamamlamalarından sonra 

öğrenmelerini anlatmaları istenilmiĢtir. 

Deney grubu öğrencilerinden ders sonrası birbirlerine veya arkadaĢlarına mektup 

ve günlük yazmaları (EK 12) istenilmiĢ kendi öğrenmeleri hakkında farkındalık 

yaratılmıĢtır. YapmıĢ oldukları etkinliklerden beğendiklerini ürün dosyalarına koymaları 

istenilmiĢtir. Öğrenciler öğrenmiĢ oldukları kavramlarla kavram haritaları 

oluĢturmuĢlardır. Etkinlikler sonrası yapılan değerlendirmede kendilerine not vermiĢlerdir 

(EK 11). 

AraĢtırmacı ise ders içerisinde öğrencilerin yapmıĢ oldukları etkinliklerde 

öğrencileri gözlemlemiĢ. AraĢtırmacı ders sırasında gözlemlerini not almıĢ, bu notları diğer 

zümre öğretmenleriyle paylaĢmıĢ, onlardan düĢüncelerini paylaĢmalarını istemiĢtir. 

Öğrencilerle ilgili gözlem formu (EK 15) doldurulmuĢtur. Kontrol grubu öğrencilerinin 

derslerine kendi sınıf öğretmenleri girmiĢtir. Ders öğretmenlerine ders anlatımları 

konusunda herhangi bir  müdahale edilmemiĢtir.  

C basamağını tamamlayan öğrenciler, B basamağı için hazırlanan etkinliklerin( EK 

18) tamamını hazırlarken bazıları ise öngörülen 15 puan alma zorunluluğunu yerine 

getirmiĢtir. Zorlandıklarında onlara araĢtirmacı  yardımcı olmuĢtur. AraĢtırmacı 

Öğrencilerin en çok bağlantı kablosunu duya bağlarken zorlandıklarını gözlemlemiĢtir. 

Tamamlanan çalıĢmalardan sonra öğrencilerin baĢarma duygusu ile mutlulukları 

yüzlerinde gözlenmiĢtir. 

Uygulamanın A Basamağı da B basamağında olduğu gibi uygulanmıĢ. A 

basamağında öğrencilere seçme hakkı verilen etkinliklerin listesi sınıfa asılmıĢ. 

Öğrencilerin etkinliği yönergedeki gibi tamamlamaları istenilmiĢtir. Bu basamaktan en az 

15 puan alabilecekleri belirtilmiĢtir. Öğrencilerden etkinlikleri seçme nedenlerini 

belirtmeleri ve etkinlik sonunda savunma yapmaları istenilmiĢtir. 
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 Öğrenciler maketten evler yapmıĢlar, içerisine basit elektrik devreleri 

kurmuĢlardır. Bazı elektrik devrelerindeki lambanın yanmadığı gözlenmiĢtir. 

AraĢtırmacının yardımıyla lambanın yanmasının bile öğrencilerde mutluluk verdiği 

gözlemlenmiĢtir. Öğrencilere yapılan çalıĢmaları nasıl yaptığıyla ilgili sorular sorulmuĢ, 

çalıĢmaları tamamlayan öğrencilerin mutlulukları gözlenmiĢtir. ArkadaĢlarına sunu olarak 

anlatmıĢlardır.  

Uygulama sonrasında öğrencilere, akran değerlendirme formu (EK 16), öz 

değerlendirme formu (EK 17), baĢarı testi (EK 6), Fen Bilimleri Dersi tutum ölçeği (EK 7) 

ve iki soruluk açık uçlu anket formu (EK 8) uygulanmıĢtır. Kontrol grubuna ise baĢarı testi, 

fen bilimleri dersi tutum ölçeği ve iki soruluk açık uçlu anket formu uygulanmıĢtır. 

AĢağıda çalıĢmada kullanılan formlara yer verilmiĢtir. 

Gözlem Formu 

AraĢtırmacı tarafından önceki çalıĢmalardan da faydalanılarak yapılandırılmıĢ 

gözlem formu hazırlanmıĢtır. Gözlem belli bir ortamda meydana gelen davranıĢları 

ayrıntılı olarak incelemek amacıyla kullanılan bir tekniktir (Çağlar 2009, 29). Uygulanan 

yöntemin öğrenciler üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisini belirlemek için yapılmıĢtır. 

Öz Değerlendirme Formu 

Öğrencilerin uygulamada kendilerini değerlendirmeleri için yapılan çalıĢmadır. 

Basamaklı öğretimde yer alan C, B ve A basamağın sonlarında uygulanmıĢtır. Bu 

etkinlikle öğrencilerin öğrenmelerinin nasıl olduğu, ne öğrendiği, hangi konuda zorlandığı 

gibi sorularla öğrencinin kendini rahat ifade edebileceği bir etkinliktir. Öz değerlendirme 

öğrenciye öğretmenden bağımsız olabilmeyi öğretir. Ayrıca öğrenciler bu sayede güçlü ve 

zayıf yönlerinin farkına varır ve kendilerine nesnel bir gözle bakmayı öğrenip 

öğrenmediklerinin sorumluluğunu paylaĢmıĢ olurlar (Pierce, 2003; Kösterelioğlu ve Çelen, 

2009, 673). 

Akran Değerlendirme 

Akran değerlendirme genel olarak öğrencilerin sınıf içerisinde derse katılımlarının 

değerlendirdiği bir süreç olarak tanımlanır. Sınıf öğrencileri uygun ölçütleri kullanarak 

akranlarının çalıĢmalarını derecelendirir (Kaya, 2013, 29). Öğrencilerin etkinlikleri 

yaparken kendini değerlendirmesi sağlamanmaktadır. yanında arkadaĢlarının da onu 
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değerlendirmesini sağlamaktadır. Akran değerlendirme formları öğrencilerin derse karĢı 

tutumlarının belirlenmesinde fayda sağlamaktadır. 

Ürün Dosyası  

Ürün dosyaları, öğrenci geliĢiminin takip edilmesini sağlayan bir değerlendirme 

aracı ve öğrenme sürecine yardım eden bir öğrenme yöntemidir.(KarakaĢ ve Altun, 2011, 

4). Uygulama yapılan deney grubu öğrencilerinden yapmıĢ oldukları çalıĢmalardan 

beğendiklerini dosyada toplamaları istenmiĢtir. YapmıĢ oldukları çalıĢmaların sergilenmesi 

ve performanslarının gözlenmesi için oldukça faydalıdır. 

Etkinlik Yönergeleri 

Öğrencilerin C, B ve A basamağında yapmıĢ oldukları etkinliklerin yapım 

aĢamasını gösteren ayrıntılı listedir. Öğrenciler, yapmaları gerekenleri yönergeyi takip 

ederek etkinliği tamamlar. Bu sayede yapmak istedikleri görevleri kendileri 

tamamlayabilirler. 

3.3 Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmada kullanılan, Basit Elektrik Devreleri/Fiziksel Olaylar Ünitesi BaĢarı 

Testi ve Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması 

yapılmıĢtır. Ayrıca iki soruluk açık uçlu  “Anket Formu ”  hazırlanması için öğretmen ve 

uzmanlardan görüĢ alınmıĢtır. Uygulanan araçlar hakkında ayrıntılı bilgi aĢağıda 

verilmiĢtir. 

3.3.1 Basit Elektrik Devreleri BaĢarı Testi 

AraĢtırmacı tarafından basit elektrik devreleri ünitesi baĢarı testi hazırlamak için 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nın Fen bilimleri öğretim programları ve kazanımlar incelenmiĢtir. 

Üç adet kazanım olduğu görülmüĢ, bunun çalıĢma için yeterli olmayacağı düĢünüldüğü 

için daha önceki öğretim programlarında yer alan kazanımlardan çalıĢmanın amacına 

uygun olarak değiĢtirilerek üç tane kazanım alınmıĢtır. Toplamda altı adet kazanımdan 

hareketle baĢarı testi için belirtke tablosu (EK 10) oluĢturulmuĢtur. Bu kazanımlara uygun 

soru hazırlamak için ders kitapları ve önceden yapılan çalıĢmalarda hazırlanan sorular 

incelenmiĢtir. AraĢtırmacı tarafından dört seçenekli 25 soru havuzu oluĢturmuĢtur. Belirtke 

tablosu da hazırlanarak beĢ sınıf öğretmeni, iki fen bilimleri öğretmeni, bir ölçme 

değerlendirme uzmanı, bir fen bilimleri öğretmenliğinde öğretim görevlisi ve eğitim 
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programları ve öğretim programından dört öğretim görevlisi olmak üzere altı bilim 

uzmanından görüĢ alınarak soru sayısı 20‟ye düĢürülmüĢtür. Hazırlanan baĢarı testinin 

güvenilirliğini belirlemek için çalıĢmaların yapılmadığı ilkokul 4. Sınıfta öğrenim gören 

104 öğrenciye ön uygulama yapılmıĢtır. Uygulama sonucu SPSS programında analiz 

edilmiĢtir. 

Ön uygulaması yapılan baĢarı testinin; madde ayırt ediciliği +1 ve -1 arasında 

değiĢmektedir. Madde ayırt edicilik indisinde .30 ve üzerindeki puana sahip maddelerin 

ayırt ediciliği ancak zorunlu olması veya düzeltilerek .20-.30 arasında kalan maddelerin 

teste alınabileceği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2015, 123-124). Ön testte yer alan dört 

soru .30 dan küçük çıkmıĢtır. Bu nedenle dört soru testten çıkarılmıĢ, çıkarılan sorular 

kapsam geçerliliğini düĢürmediği için tekrar soru eklenmemiĢtir. AĢağıda Tablo 3.3.‟da 

baĢarı testinin madde analizine yer verilmiĢtir. 

Tablo 3.3: BaĢarı Testi Madde Analizi 

 

Soru Nu Madde güçlüğü(Pj) Madde Ayırıcılığı (Rj) 

1 0,29 0,35 

2 0,85 0,36 

3 0,76 0,43 

4 0,56 0,54 

5 0,83 0,43 

6 0,83 0,55 

7 0,25 0,30 

8 0,88 0,40 

9 0,39 0,41 

10 0,63 0,34 

11 0,91 0,40 

12 0,47 0,33 

13 0,76 0,46 

14 0,76 0,56 

15 0,55 0,60 

16 0,83 0,43 
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Fen Bilimleri Dersi BaĢarı Testi  dört seçenekli 16 madde olarak hazırlanmıĢtır. 

BaĢarı testi deney-kontrol grubu öğrencilerine öntest-sontest olarak uygulanmıĢtır.  

3.3.2 Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği 

ÇalıĢmada uygulanan Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği Korur ve Karaçalli, 

(2014) tarafından hazırlanan 25 maddelik Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği‟nden 

alınmıĢtır. MEB tarafından 2013 yılında Fen ve Teknoloji dersinin isminin Fen Bilimleri 

olarak değiĢtirilmesinden dolayı ölçekte olan fen ve teknoloji ismi fen bilimleri olarak 

değiĢtirilmiĢ ve ölçek aynen kullanılmıĢtır. Uygulama öncesinde 81 öğrenciye uygulanmıĢ 

ve güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıĢtır. Ölçek geçerli ve güvenilir bulunmuĢtur. 

Deney ve kontrol grubuna ön test- son test olarak uygulanmıĢtır. 

Ölçekte bulunan soruların 10 tanesi olumlu, 15 tanesi olumsuz maddeden 

oluĢmaktadır. Olumlu maddeler; “tamamen katılıyorum=5, katılıyorum=4, kararsızım=3, 

katılmıyorum=2, hiç katılmıyorum=1”; olumsuz maddeler recode yapılmıĢtır. AraĢtırmada 

ölçeğin güvenirliliğinin hesaplanmasında alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıĢtır. Ölçeğin 

Alfa güvenirlik katsayısı α=0,86 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmada ölçeğin yapı 

geçerliliğini tespit etmek için faktör analizi yapılmıĢ ve ölçek beĢ faktörlü bulunmuĢtur. 

Tutum ölçeğinin, örneklemden elde edilen verilerin faktör analizinin yeterliğini belirlemek 

için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett‟s ki kare testi yapılmıĢtır. Test sonucunda Kaiser-

Meyer-Olkin .723 ve Bartlett‟s ki kare testi  880.578 olarak değer bulunmuĢtur. Kaiser-

Meyer-Olkin değerinin verilerin faktör analizi için uygunluğunu belirleyen sınır .60 

sınırıdır (Büyüköztürk, 2016, 136). Bu nedenle Kaiser-Meyer-Olkin değerinin yeterli 

olduğu düĢünülmektedir. 

Hazırlanan fen bilimleri tutum ölçeğinin toplam varyansın %  68.32‟si  beĢ faktör 

tarafından açıklanmaktadır. BeĢ faktör boyutunu oluĢturan maddelerin ifade ettikleri 

anlama göre boyutlara isim verilmiĢ parantez içerisinde ise tutum ölçeğinde yer alan soru 

numaralarına yer verilmiĢtir. (Korur ve Karaçalli, 2014) bunlar; 

1. Faktör: Fen bilimleri dersine istekli/isteksiz olma(2, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25 ) 

2. Faktör: Fen bilimleri dersini sevme(1, 4, 11, 14, 20) 

3. Faktör: Fen bilimleri dersini sıkıcı bulma(3, 5, 6, 8, 10) 

4. Faktör: Fen bilimleri dersinde aktif olmayı gerekli bulma(9, 12, 15, 21) 

5. Faktör: Fen bilimleri dersinde aktif olmayı sevme(7, 18, 19) 
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3.3.3 Açık Uçlu Sorular 

 AraĢtırmacı tarafından açık uçlu iki soruluk anket formu hazırlanılmıĢ. Anket 

soruları için iki sınıf öğretmeni, iki fen bilimleri öğretmeni; bir fen bilimleri 

öğretmenliğinde öğretim görevlisi ve eğitim programları ve öğretim programında görevli 

üç bilim uzman olmak üzere dört bilim uzmanından görüĢ alınmıĢtır. Hazırlanan anket 

deney ve kontrol grubuna uygulama öncesinde ve sonrasında uygulanmıĢtır. Açık uçlu 

anket formunda, Fen Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? Neden? ve 

Fen Bilimleri dersinde öğrendikleriyle (Elektrik Devreleri) günlük hayatında karĢılaĢıyor 

musun? Sorularına  yer verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM IV 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde bulgular ve yorumlar yer almaktadır. ÇalıĢmanın bu bölümünde 

yapılan çalıĢmanın verilerinden elde edilen bulgular açıklanmıĢtır. 

4.1 AraĢtırmanın 1. Alt Amacına ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar 

AraĢtırmanın alt amaçlarından birincisi olan Yansıtıcı öğretim yöntemiyle 

desteklenmiĢ basamaklı öğretim yönteminin baĢarıya etkisi var mıdır? Sorusuna iliĢkin 4. 

Sınıf Fen Bilimleri Dersi BaĢarı Testi‟nden ortaya çıkan bulgu ve yorumlar aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 BaĢarı testi  

Yapılan çalıĢma ile ilgili deney ve kontrol grubuna 4. sınıf Fen Bilimleri Dersi 

Basit Elektrik Devreleri Ünitesi/ Fiziksel Olaylar baĢarı testi uygulanmıĢtır.  Ön test ve son 

test olarak uygulanan baĢarı testi, deney ve kontrol grubuna çalıĢma öncesi ve sonrasında 

uygulanmıĢtır. Toplanan veriler analiz edilmiĢtir. Tablo 4.1‟de deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin ön testleriyle yapılan analiz sonucuna yer verilmiĢtir.  

Tablo 4.1:  Deney ve Kontrol Grubu Ön Testi Sonucu 

 

 

 

 

Hazırlanan baĢarı testinde tam puan 16 olarak belirlenmiĢtir. Deney grubu 

öğrencilerinin 16 soruluk baĢarı testinin ön test ortalaması (7,5)  kontrol grubu 

öğrencilerinin ön test ortalamasından  (8,5) düĢüktür. Deney grubu ve kontrol grubunun ön 

testlerinin analizi yapıldığında (t=-2,38, p< 0.05) Fen Bilimleri baĢarı testinin ön test 

uygulamasında,  deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin 

karĢılaĢtırıldığında kontrol grubu öğrencilerinin lehine istatistik olarak anlamlı fark olduğu 

görülmektedir. Kontrol grubu öğrencileri çevre koĢullarına bağlı olarak günlük 

yaĢamlarında elektrik ve elektrik devreleriyle ilgili bilgiler edinmiĢ olabilir. Deney grubu 

öğrencilerinin yapılan çalıĢma ile öğrenci baĢarılarının artıp artmadığını kontrol etmek 

                             N                ̅             ss                sd                t          p 

Deney  Ön Test       34              7,5         2.00             67             -2,38     .020 

Kontrol Ön Test     35              8,5          1,71 
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için, ön test puanları ile son test puanları analiz edilmiĢtir. Tablo 4.2‟de deney grubu 

öğrencilerine uygulama öncesi ve sonrasında uygulanan baĢarı testinin analiz sonucuna 

verilmiĢtir. 

Tablo 4.2: Deney Grubu BaĢarı Testi Ön Test Son Testi Sonuçları 

               N                ̅             ss                sd                t             p 

Ön test             34            7,5            2.00            33        19.455          .000 

Son test            34          12,82          1,19 

 

Deney grubu öğrencilerene Fen Bilimleri dersinde uygulanan Yansıtıcı Öğretim 

Destekli Basamaklı Öğretimin öğrencilerin baĢarısın arttırdığı gözlemlenmektedir. Yapılan 

analiz sonucunda elde edilen t testi (t= 19,455, p<0.05) sonucunda deney grubunda 

uygulanan öğretim yönteminin öğrencilerin baĢarısını anlamlı olarak arttırdığı 

gözlenmektedir. Bu nedenle 4. Sınıf fen bilimleri dersinde Yansıtıcı Öğretim Destekli 

Basamaklı Öğretimin öğrencilerin baĢarısını artırdığı söylenebilir. Tablo 4.3‟de kontrol 

grubunun son-ön test uygulamalarının sonucu verilmiĢtir. 

Tablo 4.3: Kontrol Grubu BaĢarı Testi Ön Test Son Testi Sonuçları 

 

Kontrol grubu öğrencilerine de deney grubunda olduğu gibi fen bilimleri baĢarı 

testi ön test-son test olarak uygulanmıĢtır. Kontrol grubu öğrencilerinin baĢarısının yapılan 

analiz sonucuna (t=9,82, p<0.05)  göre anlamlı olarak artırdığı gözlenmektedir. Bu nedenle 

kontrol grubu öğrencilerine uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrenci baĢarısını artırdığı 

söylenebilir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerin uygulama sonrası baĢarıları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Deney ve kontrol grubu çalıĢma sonrası yapılan baĢarı testinin analiz 

sonucu tablo 4.4‟de verilmiĢtir 

 

 

               N                ̅             ss                sd                t             p 

Kontrol Ön test       35         8,57           1.71           34         9,82     .000 

Kontrol Son test      35        12,25          1,80 
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Tablo 4.4:  Deney ve Kontrol Grubu BaĢarı Testi Son Test Sonuçları 

                                       N                ̅              ss       sd         t              p 

Deney  Tutum Ön test       34        12,82       1 ,19     67      1,53      .130 

Deney  Tutum Ön test      35         12,25       1,80 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son testlerinin analiz (t=1,53, p> 0.05) 

sonucuna bakıldığında, deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark olmadığı 

gözlenmiĢtir. Ancak ön test uygulamasında kontrol grubu öğrencilerin baĢarısı (Ort:8,5), 

deney grubu (Ort:7,5) öğrencilerinin baĢarısından yüksek iken son test sonucuna 

bakıldığında deney grubu öğrencilerin Yansıtıcı Öğretim Destekli Basamaklı Öğretimin 

uygulaması sonrasında (Ort:12,82) kontrol grubu öğrencilerinin baĢarı 

ortalamasını(Ort:12,25) geçmiĢtir. Bu nedenle kontrol ve deney grubunun ön test 

ortalaması ile son test ortalamalarının arasındaki farkın analizi yapılmıĢtır. Tablo 4.5‟de 

analiz sonucuna yer verilmiĢtir. 

Tablo 4.5: Deney ve Kontrol Ön-Son Test BaĢarı Testi Ortalama Farkları Sonucu 

 

 

 

 

Deney ve kontrol grubunun ön test ortalaması ile son test ortalamalarının arasındaki 

farkının analizine (t=3,29, p< 0.05)  bakıldığında artıĢın deney grubu ile kontrol grubu 

arasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu gözlenmiĢtir. Bu nedenle Yansıtıcı 

Öğretim Destekli Basamaklı Öğretimin öğrencilerin baĢarısını kontrol grubunda kullanılan 

yöntem-tekniklere göre anlamlı olarak artırdığı söylenebilir. 

4.2 AraĢtırmanın 2. Alt Amacına ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar 

AraĢtırmanın alt amaçlarından ikincisi olan Yansıtıcı öğretim yöntemiyle 

desteklenmiĢ basamaklı öğretim yönteminin fen bilimleri dersine karĢı tutumuna etkisi var 

mıdır? Sorusuna iliĢkin veri toplamak için deney ve kontrol grubuna Fen Bilimleri Dersi 

Tutum Ölçeği testi uygulanmıĢtır. Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği testi ön test ve son 

                     N             ̅             ss           sd              t               p 

Deney   grubu        34        5,32        1,88            67        3,29         .002 

Kontrol grubu        35        3,68        2,21 
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test olarak uygulanmıĢtır. Tablo 4.6‟da uygulama öncesi yapılan tutum ölçeği analizine 

iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

           Tablo 4.6: Deney ve Kontrol Grubu Ön Test Tutum Ölçeği KarĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

Tutum ölçeği tam puanı 5.00 olarak belirlenmiĢtir. Deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin ön testlerinin analiz (t=1,627, p> 0.05) sonucuna bakıldığında, tutum ölçeği 

ön test uygulamasının, her iki grup arasında anlamlı fark olmadığı gözlenmektedir. Bu 

nedenle deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine karĢı tutumlarının 

çalıĢma öncesi aynı olduğu söylenebilir. Tablo 16‟da deney grubunun ön-son test sonuçları 

verilmiĢtir. 

Tablo 4.7: Deney Grubu Tutum Ölçeği Ön-Son Test Sonucu 

 

 

 

Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasında yapılan tutum ölçeğinin 

sonucunun analizi yapıldığında (t=1,930, p>0.05)  deney grubu öğrencilerinin  fen 

bilimleri dersinei iliĢkin tutumlarını anlamlı olarak artırmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle 

yansıtıcı öğretim destekli basamaklı öğretimin 4. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine 

iliĢkin tutumlarını artırmadığı söylenebilir. AĢağıdaki tablo 4.8‟de kontrol grubunun ön-

son test uygulamalarının sonucu verilmiĢtir 

 Tablo 4.8: Kontrol Grubu Tutum Ölçeği Ön-Son Test Sonucu 

      

                                 N                ̅              ss       sd      t              p 

Deney  Tutum Ön test       34            3,32       .18      33    1,930    .062 

Deney  Tutum Ön test      34            3,42        .25 

                                           N               ̅             ss        sd            t            p 

Deney  Tutum Ön test       34            3,32       .180          67       1,627     .108 

Kontrol Tutum Ön test      35         3,25      .194 

                                N           ̅          ss           sd            t             p 

Deney Tutum Son test     34      3,42       .255         67        1,991       .051 

Kontrol Tutum Son test   35      3.28     .311 
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Kontrol grubu öğrencilerinin dördüncü sınıf Fen Bilimleri dersinde kullanılan 

yöntemin öğrencilerin fen bilimleri dersine iliĢkin tutumlarının çok az artırmıĢtır. Yapılan 

analizle istatistik olarak da anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Analiz sonucuna göre (t= 

.540, p>0.05)  kontrol grubu öğrencilerine uygulanan öğretim yöntemin öğrencilerinin Fen 

Bilimleri dersine iliĢkin tutumlarını artırmadığı söylenebilir.   

Deney grubunda kullanılan yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretim, fen 

bilimleri dersine karĢı tutumlerını .10 artırmıĢtır. Kontrol grubunda uygulanan öğretim 

yöntemi öğrencilerin fen bilimleri dersine karĢı tutumlarını .03 puan artırmıĢtır.Puanlar 

arsındaki farkların yakın olmasından dolayı analiz yapılmamıĢtır. Deney  grubunda 

kullanılan yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretim fen bilimlerine iliĢkin 

tutumunu kontrol grubuna göre azda olsa daha fazla artırmıĢtır. Deney grubu ve kontrol 

grubunda kullanılan öğretim yaklaĢımlarının öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik 

tutumlarını istatistik olarak anlamlı olarak artırmamıĢtır.  AĢağıdaki Tablo 4.9‟de deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin son testleriyle yapılan analiz sonucuna yer verilmiĢtir. 

        Tablo 4.9: Deney ve Kontrol Grubu Tutum Ölçeği Son Test Sonucu 

 

 

 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin tutum ölçeği son testlerinin ortalaması analiz 

sonucuna(t=1,991, p> 0.05)  bakıldığında, deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı 

fark olmadığı gözlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada her iki grubun fen bilimleri dersine iliĢkin 

öğrencilerin tutumlarında anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiĢtir. Bu nedenle her iki 

grupta kullanılan öğretim yöntem ve tekniğinin öğrencilerin fen bilimleri dersine iliĢkin 

tutumlarında anlamlı fark oluĢturmadığı ve öğrencilerin tutumlarını anlamlı olarak 

artırmadığı söylenebilir. 

4.3 AraĢtırmanın 3. Alt Amacına ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar 

AraĢtırmanın alt amaçlarından üçüncüsü olan Yansıtıcı öğretim yöntemiyle 

desteklenmiĢ basamaklı öğretim yönteminin, öğrencilerle yapılan görüĢmelerden elde 

edilen verilere göre görüĢlerinde değiĢiklik var mıdır? Sorusuna iliĢkin veri toplamak için 

deney ve kontrol grubuna açık uçlu iki soruluk anket formu uygulanmıĢtır.  

                                N           ̅          ss           sd            t             p 

Kontrol Tutum Ön test      35       3,25      .19           34        .540     .593 

Kontrol Tutum Son test   35        3,28       .31 
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Öğrencilere sorulan soruların cevapları incelenmiĢ. Verilen cevaplar betimsel analiz 

yöntemi kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Nitel araĢtırmalarda betimsel ve içerik analizinin 

güvenirliği kodlama iĢleminin doğruluğuyla yakından iliĢkilidir. AraĢtırmacı tarafında 

oluĢturulan kategorilerin en önemli özelliğinden birisi  aynı dökümanı, aynı amaç 

doğrultusunda kullanan baĢka bir araĢtırmacının da büyük ölçüde benzer sonuçlara 

ulaĢabilmesidir (TavĢancıl ve Aslan, 2001). Öğrencilerden alınan anket formları deney 

grubu öğrencileri için, D 1, D 2, D 3… kontrol grubu öğrencileri anket formları K 1, K 2, 

K 3… olarak kodlanmıĢtır. 

Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin her ikisine uygulama öncesinde ve 

uygulama sonrasında birinci soru olarak  “Fen Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor 

musunuz? Neden?”  sorusu sorulmuĢtur. Soruların cevapları betimsel analiz yapılarak 

yorumlanmıĢtır. Analiz sonunda öğrencilerin soruya iliĢkin cevaplarında kullandıkları 

seviyorum ve sevmiyorum kelimeleri çetele tablosu hazırlanmıĢtır. Daha sonra sıklık 

tablosuna dönüĢtürülmüĢtür. Açık uçlu 1. soruya iliĢkin deney grubu öğrencilerinin 

uygulama öncesi ve sonrasında verdikleri cevaplar Tablo 4.10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 4.10: Deney Grubu Öğrencilerin Birinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

 

 

 

 

 

Deney grubu öğrencileri “Fen Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor 

musunuz? Neden?” sorusuna uygulama öncesi ve sonrasında deney grubu öğrencilerinden 

sadece birer tanesi sevmiyorum cevabı vermiĢ diğer öğrenciler seviyorum cevabını 

vermiĢtir. Uygulama öncesinde deney grubu öğrencilerinin derse karĢı olumlu tutum 

sergilediği görülmektedir. Öğrenci okulda öğrendiği bilgilerle çevresinde gördüğü nesneler 

arasında bağ kurmaktadır. Deney grubu öğrencilerin uygulama öncesi “Fen Bilimleri 

dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? Neden?” sorusuna vermiĢ olduğu cevaplara 

iliĢkin alıntılar yer almaktadır. 

Öğrencilerin, Fen Bilimleri dersinde öğrendikleri bilgileri günlük yaĢamlarında 

kullanmaları, bu bilgilerin yaĢamlarını kolaylaĢtıracağını düĢünmeleri ve yeni bilgilerin 

       Uygulama Öncesi                                             Uygulama Sonrası 

    Kelimeler                  Sıklık                                Kelimeler           Sıklık 

Seviyorum                33                             Seviyorum                33 

Sevmiyorum              1                              Sevmiyorum              1 
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onlara faydalı olacağını düĢünmelerinin dersi sevmelerinde etkili olacağı düĢünülebilir. 

Ders içerisinde öğrenilen bilgileri öğrencilerin günlük yaĢamında kullanmasının 

öğrencilerin derse katılımını artıracağı düĢünülebilir. Deney grubu öğrencilerinin 

uygulama öncesi Fen Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? Neden?” 

Sorusuna “seviyorum “ cevabı verenlerin belirttiği nedenler: 

 “… Çok zevkli…” (D 8) 

 “…Çok eğlenceli bize bazı bilgilerde bulunuyor...” (D 14) 

“…Ġlginç Ģeyler öğreniyorum...” (D 20) 

“…Günlük hayatımızda karĢımıza çıkıyor...” (D 27) 

“…Hayatımızda kolaylaĢtırıyor...” (D 2) 

“…Maket ev yapmak, basit elektrik devresi yapmak, gazete yapmak çok 

eğlenceli…” (D 14) 

“…Deney ve buluĢlar yapıyoruz…” (D 29) 

“…Proje yapıyoruz….”(D 34) 

“…Çok güzel etkinlikler yapıyoruz ve eğleniyoruz…” (D 17) 

“… Yeni kelimeler öğreniyorum...” (D 4) 

“… Çok ilginç Ģey öğreniyorum...” (D 3) 

“…Güncel konular anlatılıyor, günlük hayatta karĢılaĢılabilecek konular 

anlatılıyor.” (D 1) 

“…Konular ilgimi çekiyor…”(D 19) 

Öğrencilerin ders içerisinde yapmıĢ oldukları, etkinlikler ve öğrendiklerini  günlük 

yaĢamda kullanmaları derse etkin katılımları sağlamıĢ olabilir. Derse kullanılan öğretim 

yöntemlerinin öğrencide istek ve heyecan yaratmıĢ olabilir. 

Sınıf içerinde ve evde yapmıĢ oldukları etkinlikler ve diğer etkinlikler öğrencilerin 

yaparak yaĢayarak öğrenmeleri derse karĢı tutumlarını olumlu yönde etkilediği 
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belirtilebilir. Öğrencilerin derse aktif katılmaları öğrenmelerinin kalıcı olmasında etkili 

olabilir.Bir öğrenci dersi sevmediğini belirtmiĢtir. 

“…Sevmiyorum, çünkü konular ilgimi çekmiyor.” ( D 16) 

Öğrencinin, ders içerindeki ünite ve konuların ilginç bulmaması, bu konuları 

günlük yaĢamında kullanma ihtiyaç duymaması, ilgi alanın farklı olması derse ilgisini 

azaltabilir. Öğrencinin öğrendiği bilgileri nasıl kullanacağını bilmemesi derse karĢı ilgisiz 

kalmasına neden olabilir. Uygulama sonrasında “Fen Bilimleri dersini seviyor 

musunuz/sevmiyor musunuz? Neden?” sorusuna bir öğrenci sevmediğini belirtmiĢ, diğer 

öğrenciler seviyorum cevabını vermiĢlerdir. Yapılan uygulamanın öğrencilerin derse karĢı 

ilgilerini azaltmadığı görülmüĢtür. Öğrenciler uygulama sonrasında yapılan çalıĢmalardan 

zevk aldıklarını etkinlikleri yaparken eğlendiklerini belirtmiĢlerdir. Uygulama sonrasında 

öğrendikleri bilgileri günlük yaĢamlarında kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Ders içerisinde 

öğrendikleri bilgilerle günlük yaĢantılarında iliĢki kurabildikleri görülmektedir. Öğrenciler 

verilen etkinlikler arasından kendine uygun etkinlikleri seçmelerinden mutlu olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Derse aktif katılmaları, deney yapmaları ve yaparak yaĢayarak öğrenmeleri 

uygulama sonrasında dersi sevmelerinde etkili olmuĢ olabilir. AĢağıda deney grubu 

öğrencilerinin uygulama sonrası birinci soruya verdikleri cevaplara iliĢkin alıntılara yer 

verilmiĢtir. 

“…Öğrendiğim Ģeyleri çevreye uygulayabiliyorum.” (D 11) 

 “… Yeni keĢifler yapıyorum.” (D 4) 

“…Çünkü deneyler yapmak, proje kurmak bu yüzden seviyorum…” (D 5) 

“…Bu derste öğrendiklerimi unutmuyorum...” (D 12) 

 “…Fen Bilimleri dersinde çok Ģey öğreniyorum...” (D 3) 

 “…Elektrik ve benzeri konulardan bilgiler öğrendiğim için seviyorum.” (D 21) 

“…Bana zevkli geliyor…” (D 2) 

 “…Eğlenceli bir Ģeyler var...” (D 30) 

“… Basit elektrik devrelerini öğreniyorum...” (D 12) 

“…Günlük hayatımda karĢıma çıkıyor...” (D 24) 
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“…Ne kadar puan aldım diye heyecan yapıyorum...” (D 26) 

“…öğrendiğimizi bir günlüğe yazıyoruz…” (D 34) 

“…Seviyorum. Çünkü ders çok zevkli.”(D 16) 

Öğrencilerin ders içerisinde yeni bilgiler öğrenmesi, onların derse iliĢkin 

tutumlarını etkileyebilir. Günlük hayatlarında kullanabileceği yeni bilgiler, öğrencilerin 

derse karĢı isteklerini etkileyecektir. Uygulama öncesinde fen bilimleri dersini sevmediğini 

belirten öğrenci uygulama sonrasında sevdiğini belirtmiĢtir. Bu öğrenciler etkinlikleri 

yaparken zevk aldığını belirtmektedir. Uygulama kullanılan yaklaĢımın öğrencinin derse 

karĢı tutumu olumlu yönde etkilediği söylenebilir.Ancak bir öğrencileri sevmediğini 

belirtmiĢtir. 

“Sevmiyorum, çünkü eğlenceli bir Ģey yok, bu yüzden hiç sevmiyorum...” ( 

D 5) 

Deney grubunda uygulama öncesi fen bilimleri dersini sevdiğini belirten bir öğrenci 

uygulama sonrasında bu dersi sevmediğini belirtmiĢtir. Ünite konuları öğrencinin ilgisini 

çekmemiĢ olabilir. Ünitenin iĢleniĢ sürecinde öğrendiği bilgiler beklentisini karĢılamamıĢ 

olabilir. Derste kullanılan yöntem ve etkinlikler öğrencide gerekli öğrenme isteği 

oluĢturmamıĢ olabilir. Öğrencide olumlu tutum oluĢturmamıĢ olabilir.  

Kontrol grubu öğrencilerine uygulama öncesi ve sonrasında sorulan “Fen Bilimleri 

dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? Neden?” sorulmuĢtur. Soruya verilen 

cevaplar Tablo 4.11‟de vermiĢlerdir.  

Tablo 4.11: Kontrol Grubu Öğrencilerin Birinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

             Uygulama Öncesi                                         Uygulama Sonrası 

Kelimeler                            Sıklık                     Kelimeler                  Sıklık      

1 

2 

Seviyorum 

Sevmiyorum 

33 

2 

Seviyorum 

Sevmiyorum 

34 

1 

 

Kontrol grubu öğrencilerinden uygulama öncesi iki öğrenci sevmiyorum cevabı 

vermiĢken, ünite sonunda tekrar aynı soruya bir öğrenci sevmiyorum cevabını vermiĢtir. 

AĢağıda öğrencilerden alınan alıntılara yer verilmiĢtir. 
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“…Çünkü birbirinden ilginç bilgiler ve deneyler öğreniyorum.” (K 2) 

“…Eğlenceli ve deneyler yapıyoruz…”(K 3) 

 “…Eğlenceli ve öğretici….yeni Ģey keĢfediyoruz...” (K 10) 

“…Çok zevklidir…” (K 12) 

“…Yeni Ģeyler öğrenmeyi…” (K 15) 

“…Çok garip garip Ģeyler öğreniyorum...” (K 22) 

“…Günlük hayatta yararlı oluyor...” (K 28) 

“…Farklı Ģeyler yapıyoruz… (K 8) 

Kontrol grubu öğrencilerin dersi zevkli, eğlenceli, ilginç bulmaları öğrencilerin 

sevmelerinde önemli bir etken olduğu düĢünülebilir. Kontrol grubundaki öğrenciler, derse 

etkin katıldıkları, öğrenmekten haz duydukları söylenebilir. Ünite öncesinde öğrencilerin 

derse karĢı olumlu tutum içerisinde olmuĢlardır. Ünite sonunda seviyorum cevabının 

artması öğrencilerin sınıfta kullanılan yöntemle birlikte, öğrencilerin deneyler yapmaları, 

günlük hayatta karĢılaĢabileceği bilgiler öğrenmeleri dersi sevmelerini neden olmuĢtur.  

Kontrol grubu öğrencileri, ders içerisinde deney yapmaları, yeni bilgiler 

öğrenmeleri, fen bilimleri dersini zevkli ve eğlenceli bulmalarında etkili olabilir. 

Öğrencilerin ders içerinde aktif olmaları, günlük hayatında uygulayabileceği keĢifler ders 

sevmelerini etkileyebilir.Ġki tane öğrenci sevmediğini belirtmiĢtir. 

“…Sevmiyorum, basit elektrik devresini sevmiyorum...” (K 31) 

“…Sevmiyorum çünkü çok sıkıcı bir ders...” (K 26) 

Öğrencilerin, önceki yaĢantıları derse karĢı olumsuz tutum içerinde olmalarına 

sebep olabilir. Öğrencilerin öğreneceği bilgilerin nelerde kullanacağı hakkında bilgi 

verilmesi öğrencinin derse katılımını olumlu yönde etkileyebilir. Uygulama sonrası “Fen 

Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? Neden?” sorusuna kontrol grubu 

öğrencilerinden sadece birer tanesi sevmiyorum cevabı vermiĢ diğerleri seviyorum 

cevabını vermiĢtir. Öğrencilerin ders içerisinde kullanılan etkinliklere katılmaları dersi 

zevkli ve eğlenceli bulmalarında etkilemiĢ olabilir. Ders iĢleyiĢ sürecinin sonunda 

öğrendikleri ilginç bilgiler bu derse karĢı tutumlarını olumlu yönde etkilemiĢ olabilir. 
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Uygulama sonrası “Fen Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? 

Neden?” sorusuna öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerinden sadece bir tanesi 

sevmiyorum cevabı vermiĢ diğerleri seviyorum cevabını vermiĢtir. Kontrol grubu 

öğrencilerin ünite sonunda soruya iliĢkin cevaplara bakıldığında, dersi sevmelerinde, dersi 

zevkli ve eğlenceli bulmalarında ders içerisinde kullanılan deney ve projeler etkili olmuĢ 

olabilir. Ders içi etkinlikler öğrencilerin derse karĢı tutumu olumlu etkileyebilmektedir

 “… Deneyler yapıyoruz...”( K 2) 

“…Çok zevkli bir ders, elektrik devreleri öğreniyoruz..” (K 7) 

“… Hem eğlenceli hem de zevkli.” (K 8) 

“… Seviyorum, çünkü hep proje yapıp daha iyi öğreniyorum.” (K 10) 

“… Sıkıcı bir ders.”  (K 31) 

Kontrol grubu öğrencisinden bir tanesi dersi sıkıcı bulduğunu belirtmiĢtir. Diğer 

öğrencilerin sevdikleri belirtmeleri ünite öncesi göre artmıĢtır. Kontrol grubunda kullanılan 

öğretim yöntem ve yaklaĢımların öğrencilerde olumlu tutum içeresinde olmalarında etkili 

olduğu belirtilebilir. Bir öğrenci dersi sıkıcı bulmasının nedeni, ders içerisinde etkinliklerin 

tüm öğrencileri kapsayacak Ģekilde öğretim yapılmadığını gösterebilir. Öğretmenlerin 

etkinlikleri yaparken tüm öğrencileri derse etkin bir Ģekilde katılmalarını sağlaması 

öğrencilerin ilgilerini artırabilir. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerine ikinci soru olarak “Fen Bilim dersinde 

öğrendikleriyle (elektrik devreleri) günlük hayatında karĢılaĢıyor musun?” sorulmuĢ.  

Soruya iliĢkin Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrasında verdikleri 

cevaplar Tablo 4.12‟de verilmiĢtir.  

         Tablo  4.12: Deney Grubu Öğrencilerin Ġkinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

             Uygulama Öncesi                                      Uygulama Sonrası 

 Kelimeler                           Sıklık                     Kelimeler          Sıklık      

1 

2 

3 

KarĢılaĢıyorum 

KarĢılaĢmıyorum 

Bazen  

27 

3 

4 

KarĢılaĢıyorum 

KarĢılaĢmıyorum 

Bazen  

33 

1 

0 
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Deney grubundaki öğrencilerin “Fen Bilim dersinde öğrendiklerini (elektrik 

devreleri) günlük hayatında karĢılaĢıyor musun?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında 

öğrencilerin dört tanesi bazen cevabı vermiĢtir. Öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri 

günlük yaĢamlarında kullandıkları söylenebilir. Ders öğretiminde öğrencilerin  aktif 

olmaları, yaparak yaĢayarak öğrenmeleri, bilgilerini günlük hayata aktarabildikleri 

söylenebilir. Elektrik devresini genellikle okulda ve evde gördüklerini belirtmiĢlerdir. 

Cevaplarda elektrik devrelerini bir bütün olarak değil de, devre elemanlarını belirttikleri 

görülmektedir. AĢağıda deney grubu öğrencilerin iki soruya vermiĢ oldukları cevaplara 

iliĢkin alıntılara yer verilmiĢtir. 

“…Ev, sokak, okul.”  (D 2) 

“…Lambayı evde ve bir çok binalarda görüyorum. Kabloyu ve duyu elektrikçide 

görüyorum. Pili markette görüyorum. Anahtarı elektrikçide görüyorum.” (D 3) 

“… Batarya telefonlarda olur.” (D 4) 

“… Piller oyuncakta kullanıyoruz.” (D 6) 

 “… Elektrik ile tehlikelerden nasıl koruncağım hepsini biliyorum.” (D 11) 

“… Elektrikçiye bir eĢyayı tamir etmesi için çağırdığımızda karĢılaĢıyorum. (D 12) 

“…Prizi okulun duvarında ve evde görüyorum.”(D 20) 

“… Pilleri oyuncaklarda ve televizyon kumandalarında bataryaları telefonları Ģarj 

olurken karĢılaĢıyorum. ( D 21) 

   Deney grubu öğrencilerinin yedi tanesini elektrik devrelerine karĢılaĢmıyorum 

ve bazen cevabı vermiĢtir. Öğrencilerin uygulama öncesinde elektrik devreleri konusunda 

yeterli bilgilerinin olması ve kullandıklarının farkında olmaması etkili olmuĢ olabilir. 

 “…Bazen karĢılaĢıyorum ama sık sık karĢılaĢmıyorum.” (D 28) 

“…Kısmen, karĢılaĢtığımda zorlanmıyorum..” (D 1) 

“… Bazen de saatin pili bitince pili değiĢtiriyorum.(D 26) 

“… Bazen karĢılaĢıyorum.” (D 6) 

“… Hayır elektrik devrelerini çevremizde görmüyorum, okullarda olabilir.” (D 29) 
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“…Hayır.” (D8) 

“…Hayır elektrik devrelerini pek kullanmıyorum.” (D 13) 

Bazen ve hayır cevabı veren öğrencilerin konu hakkında yeterli ön bilgiye sahip 

olmamasından kaynaklanabilir. Bu da ünite ile ilgili ön bilginin önemini göstermektedir. 

Ünite öncesi öğrencilerin ön bilgilerinin kontrol edilmesi ve yeterli düzeye çıkarılması 

derse olan ilgiyi artırabilir. Öğrencilerin derse katılımını artırabilir. Uygulama sonrasında 

bir öğrenci elektrik devreleriyle karĢılaĢmadığını belirtmiĢ. Deney grubunda uygulanan 

yöntemin öğrencilerin görüĢlerinde önemli değiĢikliğe neden olmuĢtur. Yapılan çalıĢmanın 

öğrencilerin sınıf içerisinde edindikleri bilgileri günlük yaĢama aktarmalarında baĢarılı 

olduğu söylenebilir. AĢağıda uygulama sonrasında deney grubu öğrencilerinin uygulama 

sonrasında verdikleri cevaplara iliĢkin alıntılara yer verilmiĢtir. 

“…Evde, okulda, mahallede, sokakta karĢılaĢıyorum.” ( D 2) 

“… Pili markette görüyorum ve duy ampul anahtar bağlantı kablosunu elektrikçide 

görüyorum.” (D 3) 

 “…Mesela elektrik çarpılması yaĢadım.” (D 11) 

“…Arabalarda elektrik devresini görüyorum.” ( D 12) 

“… Elektrikler kesilince basit elektrik deresi kurmuĢtuk onu yakabiliriz.” (D 14) 

“…Basit elektrik devre elemanlarıyla karĢılaĢıyorum…” (D 15) 

“…AkĢam ıĢıkları yaktığımızda ve karanlık olunca camilerde, her yerde 

karĢılaĢıyoruz..” (D 17) 

“…Günlük hayatımda karĢılaĢıyorum, ende okulda karĢılaĢıyorum.” (D 21) 

 “Hayır, fazla elektrikle oynamam.” (D 8) 

Deney grubunda hayır cevabını veren öğrencinin elektrikten korkması neden 

olduğu söylenebilir. Öğrenme konularında ön bilgilerinin önemli olduğu kadar, elektirkle 

ilgili önceki yaĢantılarında öğrenme üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Deney grubu 

öğrencilerine sorulan “Fen Bilim dersinde öğrendiklerini (elektrik devreleri) günlük 

hayatında karĢılaĢıyor musun?” sorusu kontrol grubu öğrencilerine de sorulmuĢtur.  

sorusuna uygulama öncesi öğrencilerin sekiz tanesi bazen ve karĢılaĢmıyorum cevabı 
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vermiĢtir. Soruya iliĢkin kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası 

verdikleri cevaplara ait Tablo 4.13‟de verilmiĢtir. Fen Bilim dersinde öğrendikleriyle 

(Elektrik devreleri) günlük hayatında karĢılaĢıyor musun?”  

Tablo 4.13: Kontrol Grubu Öğrencilerin Ġkinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

                Uygulama Öncesi                              Uygulama Sonrası 

          Kelimeler              Sıklık                Kelimeler              Sıklık 

1 

2 

3 

KarĢılaĢıyorum 

KarĢılaĢmıyorum 

Bazen 

27 

5 

3 

KarĢılaĢıyorum 

KarĢılaĢmıyorum 

Bazen  

24 

8 

3 

“Öğrencilerin elektrik devrelerini konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

söylenebilir. Öğrencilerin elektrik devrelerin en çok okulda ve evde gördüğünü 

belirtmelerinde en zamanlarının buralarda geçmesi olduğu belirtilebilir.  Öğrencilerin 

soruya iliĢkin alıntılara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

“… Evet, ıĢığı açmak için anahtarı açmam gerekir.” (K 11) 

“…Evde ders yaparken ıĢığı açıyoruz.” (K 12) 

“…Evde, okulda birçok yerde.”( K 14) 

 “…Elektrikler kesildiğinde elektrik devrelerine bakarız. “(K 29) 

“… Günlük hayatımızda, en sıklıkla kullandığımız Ģeydir.” ( K 30). 

“… Bazen karĢılaĢıyoruz…” (K 25) 

“….Hiç karĢılaĢmadım.” ( K 21) 

“…Fazla değil.” (K 8) 

Kontrol grubu öğrencileri elektrik devreleri ünitesi sonrasında, ünite öncesine göre 

karĢılaĢmıyorum cevabı, beĢten sekize çıkmıĢtır. Öğrenciler ders içerinde bilgilerle günlük 

yaĢamla bağ kuramadıkları, bilgilerin günlük yaĢama aktaramadıkları söylenebilir. kontrol 

grubunda kullanılan öğretim yönteme yaklaĢımların öğrencilerin elektrik devreleri 

konusunda yetersiz kaldığı söylenebilir. AĢağıda kontrol grubu öğrencilerini soruya 

verdikleri cevaplara iliĢkin alıntılara yer verilmiĢtir.  
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 “ KarĢılaĢıyorum.” (K 3) 

 “…Anahtara dokunduğumda.” ( K 9) 

“… Bir gün annem ütü yapacaktı, ama elektrikler yoktu…” (K 10) 

“… Lambayı kapatmak için anahtarı açarız….” ( K 11) 

“… Okulda ders yaparken ıĢığı açıyorum…” ( K 12) 

“…Bazen karĢılaĢtığım oluyor.” ( K15) 

“… Elektrikler gidiyor…” ( K17) 

“… Bir gün elektrikler kesildiğinde karĢılaĢmıĢtım.” (K 29) 

“Hayır.” (K 18) 

“Hayır, günlük hayatta öyle bir Ģey çıkmadı.” ( K 21) 

“ Hayır karĢılaĢmıyorum.” (K 6) 

“ Hiç karĢılaĢmadık.” ( K 25) 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerini karĢılaĢtırıldığında, deney grubu öğrencileri 

ile kontrol grubu öğrencilerin dersi sevmelerinde her grupta da kullanılan öğretim 

yaklaĢımının baĢarılı olduğu söylenebilir. Ġkinci soruda ise deney grubu öğrencilerin daha 

baĢarılı yani uygulanan yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretimin daha baĢarılı 

olduğu söylenebilir. kontrol grubu öğrencilerinin karĢılaĢmıyorum cevabı veren 

öğrencilerin sayıları artarken deney grubunda azalmıĢtır. Deney grubu öğrencilerinin fen 

bilimleri dersinde öğrendiklerinin günlük yaĢamda daha çok karĢılaĢtığını belirtiği 

söylenebilir. Bu nedenle Yansıtıcı öğretim yöntemiyle desteklenmiĢ basamaklı öğretim 

yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin derste öğrenilen bilgileri günlük 

yaĢamla daha çok iliĢki kurdukları söylenebilir. 
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BÖLÜM V 

Sonuç –TartıĢma 

Bu araĢtırmada Fen Bilimleri dersinde yansıtıcı öğretim yöntemiyle desteklenmiĢ 

basamaklı öğretimin baĢarı ve tutuma etkileri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda 4. 

Sınıf Fen bilimleri Dersi “YaĢamımızda Elektrik /Fiziksel Olaylar” ünitesinde 

yürütülmüĢtür.  Bu bölümde araĢtırma kapsamında elde edilen bulgulara dayalı ulaĢılan 

sonuçlara yer verilmiĢtir. Yansıtıcı Öğretimle ile Basamaklı Öğretimin birlikte kullanıldığı 

çalıĢmaya rastlanamadığından konuyla ile ilgili baĢka çalıĢmalarla karĢılaĢtırma yapılırken 

basamaklı öğretimle ve yansıtıcı öğretim ayrı ayrı karĢılaĢtırma yapılarak değerlendirme 

yapılmıĢtır. 

 Nicel bulgulara iliĢkin sonuçlar 

AraĢtırma sonucuna iliĢkin nicel boyuta iliĢkin sonuçlar olan baĢarı testi ve tutum 

ölçeğini iliĢkin bulgular incelenerek ortaya konulmuĢtur. 

5.1 AraĢtırmanın 1. Alt Amacına ĠliĢkin Sonuçlar 

Deney ve kontrol grubunun baĢarı testinin  ön-son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı farklılık vardır. Her iki grubunda son test puan ortalamaları ön test puan 

ortalamalarından yüksektir. Her iki grupta kullanılan yöntem baĢarıyı artırmıĢtır.Deney ve 

kontrol grubunun son test puan ortalamalarına bakıldığında anlamlı farklılık yoktur. 

BölükbaĢ‟ın (2004) yansıtıcı öğretimi kullanarak yapmıĢ olduğu doktora tezinde yazılı 

sınav sonucunda son testlerinde de istatistik olarak anlamlı fark yoktur. Her iki çalıĢmada 

da yansıtıcı öğretimin son test ortalamalarında anlamlı fark oluĢturacak kadar baĢarıyı 

artırmadığı söylenebilir.Deney ve kontrol gruplarının ön test-son test puan ortalamalarına 

bakıldığında, her ki grubun son test puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bulunan sonuçlara bakıldığında her iki grubun öğrenci baĢarısının arttırdığı 

söylenebilir. AydoğuĢ (2009) yapmıĢ olduğu çalıĢmada da öğrencilerin ön test-son test 

puan ortalamalarının arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiĢtir.Deney ve kontrol 

grubunun ön test ortalaması ile son test ortalamalarının arasındaki farka bakıldığında deney 

grubunun kontrol grubuna göre baĢarı ortalamaları daha çok artmıĢtır. Ön test 

ortalamasında kontrol grubunun baĢarı ortalaması daha yüksek iken son test ortalamasında 

deney grubunun ortalaması daha yüksektir.   Bu nedenle ön test ile son testlerin arasındaki 
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farklara bakılmıĢ, istatistik olarak deney grubunun baĢarısı kontrol  grubuna göre deney 

grubu lehine anlamlı farklılık belirlenmiĢtir.  

Yapılan çalıĢmada okullarda Fen Bilimleri dersinde uygulanan öğretim yöntem ve 

teknikleri ile yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretimin öğrencilerin ders 

baĢarılarını artırdığı söylenebilir. Ön test ile son test ortalamalarında bakıldığında deney 

grubunun baĢarı artıĢı daha yüksek olduğundan yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı 

öğretimin öğrencilerin baĢarısını daha çok artırdığı söylenebilir 

Aydın (2015) yansıtıcı öğretim yaklaĢımı kullanarak yaptığı çalıĢmasında, 

öğrencilerin yazma becerisini artığını belirlenmiĢtir. BölükbaĢ‟ın (2004) 7. Sınıf 

öğrencilerine yönelik yansıtıcı öğretimi kullanarak yaptığı çalıĢma sonunda öğrenci 

akademik baĢarısını olumlu yönde geliĢtiği belirlenmiĢtir.  

BaĢbay (2006) Basamaklı öğretimi de kullanılarak yapmıĢ olduğu çalıĢmada, 

öğretmen ve öğrencilerin ders iĢleniĢ sürecinde derse karĢı daha ilgili oldukları 

belirlenmiĢtir. Basamaklı öğretimin kullanıldığı dört grubun üçünde baĢarı anlamlı olarak 

arttırdığı belirlenmiĢtir (AydoğuĢ, 2009). Öner‟in (2012) Basamaklı Öğretimin de 

kullandığı öğretim yaklaĢımında, öğrencilerin baĢarısını artırdığı belirlenmiĢtir 

AraĢtırmacının yapmıĢ olduğu Yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı 

öğretimin sonuçları ile yansıtıcı öğretimle yapılmıĢ çalıĢmalara bakıldığına yansıtıcı 

öğretimin, öğretmen ve öğretmenlerin mesleki yeterliliğini, öğrencilerin akademik 

baĢarılarına, derslere karĢı olumlu tutumun artığı belirlenmiĢtir. Yansıtıcı öğretimin 

öğrenci ve öğretmenlere katkılarından dolayı bu yaklaĢım diğer derslerde de kullanılması 

uygun olacaktır. 

5.2 AraĢtırmanın 2. Alt Amacına ĠliĢkin Sonuçlar 

 Fen Bilimleri dersinde yansıtıcı öğretim yöntemiyle desteklenmiĢ basamaklı 

öğretimin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grubundaki öğrencilerinin Fen Bilimleri 

Dersine iliĢkin tutumları olumlu yönde değiĢmiĢtir. Deney grubu ile kontrol grubu 

öğrencilerinin tutum ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunamamıĢtır. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 

yoktur.Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları arasında anlamlı 

farklılık yoktur. Deney grubu öğrencilerinin ön test- son test puan ortalamaları arasında 
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anlamlı farklılık bulunmamaktadır.Kontrol grubu öğrencilerinin ön test- son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

Yapılan çalıĢmanın sonucuna göre, kontrol grubu ile deney grubunda yapılan 

öğretim yaklaĢımlarının öğrencilerin tutumlarını artırmada yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Fen Bilimleri dersinde kontrol grubunda uygulanan öğretim yaklaĢımı ile deney grubunda 

uygulanan yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretimin öğrencilerin derse iliĢkin 

tutumlarında artırmadığı belirlenmiĢtir. 

BölükbaĢ‟ı (2004) yansıtıcı öğretimi kullanarak yapmıĢ olduğu doktora tezinde 7. 

Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine iliĢkin tutumlarını etkisini araĢtırırken tutum ölçeğinin 

dört alt boyuttan sadece bir tanesi yansıtıcı öğretim uygulama sonunda anlamlı arttırdığını 

belirlemiĢtir. Öner (2012)  Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Basamaklı Öğretim Programını 

kullandığı çalıĢmasında öğrencilerin sosyal bilgiler dersine iliĢkin tutumlarını olumlu 

yönde değiĢtirmiĢtir. Biçer‟in (2011) basamaklı öğretimi kullanarak yapmıĢ olduğu 

çalıĢmasında 6. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine iliĢkin tutumlarını anlamlı 

olarak artırdığını belirlemiĢtir.  

Yaparak yaĢarak kullanılarak yapılan öğretim yaklaĢımların önem kazandığı 

günümüzde, öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaĢımını her sınıf kademesinde kullanılıyor 

olması, yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretiminin öğrencilerin Fen Bilimleri 

dersine iliĢkin tutumlarında  kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı artmamasının 

bir nedeni olabilir. 

5.3 AraĢtırmanın 3. Alt Amacına ĠliĢkin Sonuçlar 

Bu bölümde yansıtıcı öğretim destekli basamaklı öğretimin nitel bulgusu olan iki 

adet açık uçlu anket sorusuna iliĢkin sonuca yer verilmiĢtir. 

 Açık uçlu anketin birinci sorusu olan “Fen Bilimleri dersini seviyor 

musunuz/sevmiyor musunuz? Neden?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında her iki 

grup öğrencilerinin tamamına yakını sevdiğini belirtmiĢtir. Bu da öğrencilerin fen 

bilimlerine dersine karĢı ilgili olduklarını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin dersi karĢı 

ilgili olmaları ders baĢarıları olumlu yönde etkilemiĢtir. Öğrencilerin fen bilimlerinde 

geçen kavramları öğrenme isteği ve bu derse karĢı olumlu tutum geliĢtirmeleri, öğrenme 

sürecinin sonucunda öğrenci baĢarısına yansımıĢtır. Deney grubunda uygulanan yansıtıcı 
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öğretim yöntemiyle desteklenmiĢ basamaklı öğretiminin öğrencilerin derse ilgisinde ve 

eğlenceli bulmasında etkili olduğu görülmüĢtür.  

Açık uçlu anketin ikinci sorusu olan “Fen Bilimleri dersinde öğrendiklerini 

(elektrik devreleri) günlük hayatında karĢılaĢıyor musun ?” sorusuna verilen cevaplara 

bakıldığında deney grubunda kullanılan Yansıtıcı Öğretim Yöntemiyle DesteklenmiĢ 

Basamaklı Öğretimin, uygulama öncesinde “KarĢılamıyorum” cevabını veren öğrenci 

sayısının uygulama sonrasında azaldığı görülmektedir. Kullanılan yöntemin ders içinde 

öğrenilen bilginin günlük yaĢamla bağlantı kurmada faydalı olduğu söylenebilir. 

Kontrol grubunun “Fen Bilimleri dersinde öğrendiklerini (elektrik devreleri) günlük 

hayatında karĢılaĢıyor musun ?” sorusuna cevaplarına bakıldığında ise “KarĢılaĢmıyorum” 

cevabı veren öğrencilerin sayısının uygulama öncesine göre artığı görülmektedir. Sınıfta 

kullanılan yöntemin öğrencilerin öğrenmiĢ oldukları bilgilerle günlük yaĢamla iliĢki 

kuramadıkları söylenebilir. Yansıtıcı Öğretim Yöntemiyle DesteklenmiĢ Basamaklı 

Öğretimin, kontrol grubunda kullanılan yöntemden, öğrenilen bilgilerin, günlük yaĢamda 

kullanılmasında daha baĢarılı olduğu söylenebilir. 

Yapılan çalıĢmaya göre yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretimin 

öğrencilerin baĢarısını artırdığı belirlenmiĢtir. Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinde 

birisi olan yansıtıcı öğretmen özelliklerine sahip öğretmenlerin artması, okullarda verilen 

eğitimin kalitesini artırmada bir araç olacaktır. Basamaklı öğretimin öğrencilerin ders 

ortamında daha aktif katılımını sağladığı söylenebilir.  

5.4 Öneriler 

 Bu çalıĢmada hem öğretmenin hem de öğrencinin ders içerisinde daha etkin 

olmasında yardımcı olduğu söylenebilir sonraki yapılacak çalıĢmalar için araĢtırmalar ve 

eğitim uygulamarı için öneriler Ģunlardır: 

 Basamaklı öğretimin C, B ve A basamaklarının her birinde farklı öğretim 

yaklaĢımları kullanarak etkilerine bakılabilir. 

 Sınıf  öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime iliĢkin farkındalığına bakılabilir. 

 Basamaklı öğretim programını birden fazla ünite/ konuyu içine  alacak Ģekilde  

planlama yapılarak uygulama yapılabilir. 

 Yansıtıcı öğretimle desteklenmiĢ basamaklı öğretimi diğer derslerde kullanarak 

çalıĢma yapılabilir. 
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 Farklı derslerde Basamaklı öğretim ile uzaktan eğitimi birlikte kullanarak 

çalıĢma yapılabilir. 

 Basamaklı öğretimin kullanılacağı çalıĢmalarda kullanılacak araç gereçleri 

teminine öncelik verilmelidir.  

 ÇalıĢmada yer alacak öğretmen ve idarecilere çalıĢma hakkında bilgilendirme 

yapılmalıdır. 
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EK 4 Belirtke Tablosu 

 

BELĠRTKE TABLOSU 

 

 

 

 

 

       KAZANIMLAR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONULAR 

 

C BASAMAĞI 

(Hatırlama-Anlama) 

1. Basit elektrik devresini 

oluĢturan devre 

elemanlarını 

iĢlevleriyle tanır ve pil 

sayısıyla ampulün 

parlaklığı arasındaki 

iliĢkiyi belirtir 

2. Elektrik düğmeleri ile 

lambalar arasında 

duvar içinden geçen 

bağlantı kabloları 

olduğu çıkarımını 

yapar 

3. Evde ve okuldaki 

elektrik düğmelerinin 

birer devre elemanı 

olduğunu bilir. 

4. BaĢlıca elektrik 

kaynaklarını belirtir ve  

elektrikle çalıĢan 

aletlere örnekler verir.   

B BASAMAĞI 

(Uygulama) 

1. ÇalıĢan bir 

devre kurar. 

2. Pilin (+) ve (-

)  kutuplarına 

bağlantı yapar . 

A BASAMAĞI 
(Analiz Etme- 

Değerlendirme-

Yaratma) 

1. ÇeĢitli devreleri 

inceleyerek çalıĢıp 

çalıĢmayacağını 

tahmin eder ve 

nedenini açıklar . 

 

1.  Devre 

Elemanları ve 

Elektrik Kaynakları 

2,3,5,8,9,10,11,13,20   

2. Elektrikle 

ÇalıĢan Aletler ve 

Basit Elektrik 

Devresi Kurulumu 

1,4,6,12,14,16,17,18 19 7,15 
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EK-5 Ders Planı 

Yansıtıcı Öğretimle DesteklenmiĢ Basamaklı Öğretim Fen Bilimleri Dersi Ders Planı  

I. BÖLÜM 

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Sınıf:4 

Süre: 12 saat 

Ünite: Basit Elektrik Devreleri 

Konular: 1. Devre Elemanları 

 2. Basit Elektrik Devresi Kurulumu 

Öğrenme- Öğretme Yöntem Teknikleri: Basamaklı öğretim, yansıtıcı öğretim, soru- 

cevap, yansıtıcı düĢünme 

Materyaller: Türkçe sözlük, konu CD‟leri, slayt, çalıĢma yaprakları, makas, elektrik 

devre elemanları, Mukavva karton, kutu,  ip, boyama malzemeleri, kokusuz yapıĢtırıcı, 

A4 kağıtları, resim kağıdı 

 

II. BÖLÜM 

Öğrenme Öğretme Etkinlikleri: 

Kazanımlar 

1. Basit elektrik devresini oluĢturan devre elemanlarını iĢlevleriyle tanır ve pil 

sayısıyla ampulün parlaklığı arasındaki iliĢkiyi belirtir.( C Basamağı) 

2. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında duvar içinden geçen bağlantı 

kabloları olduğu çıkarımını yapar  (C basamağı). 

3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir 

(C Basamağı). 

4. BaĢlıca elektrik kaynaklarını belirtir ve  elektrikle çalıĢan aletlere örnekler 

verir. (C Basamağı). 

 

 

 

 

 



85 

 

EK-5’in Devamı 

C Basamağıyla Ġlgili Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları 

 Derse devre elemanlarını ve devrelerle ilgili resimler getiriniz. Öğrencilere 

devre elemanlarını daha önce görüp görmediklerini, ne amaçla kullandıklarını gibi 

sorular sorarak önceki yaĢantılarını harekete geçirilir. Defterlerine basit elektrik 

devreleri ünitesinden neler öğrenmek istediklerini belirten kısa bir yazı yazmalarını 

isteyiniz. Dersinizi videoya kayıt edebilirsiniz. Bu sizin sınıf içerisindeki 

öğrencilerin ve sizin farkında olmadığınız davranıĢlarını görmenizi sağlayacaktır. 

Öğrencilerden sınıfta yaptıkları etkinlikleri saklamaları için ürün dosyası 

oluĢturmalarını isteyiniz. 

  AĢağıda yer alan etkinlikleri öğrencilere okuyunuz. Etkinlik listesinin 

çıktısını alarak öğrencilere dağıtınız. Üç adet çıktıyı, öğrencilerin rahatlıkla 

görebilecekleri farklı yerlerindeki panoya asınız.  Yapacakları her etkinlikten 

alacakları puan yanlarını yazdığını belirtiniz. Bu etkinliklerden istediklerini 

seçebileceklerini söyleyerek,  her öğrencinin en az 65- 70 puan toplaması 

gerektiğini belirtiniz. Öğrencilerden yapmak istedikleri etkinliklerin seçme 

nedenlerinin sözlü savunmasını isteyiniz. 

 Evde kullanılan eĢyaları elektrikle çalıĢanlar ve elektrikle çalıĢmayanlar 

olarak 2 ye ayırınız. 5 er örnek yazınız (10 puan). 

 Elektrik, devre, kablo, anahtar, elektrik kaynağı, duy, lamba kelimelerinin 

anlamı tahmin ederek defterinize yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten 

bularak yazınız. Birer cümle içerisinde kullanınız.(10 puan). 

 Elektrik kelimesiyle akrostiĢ çalıĢması yapınız (10 puan). 

 Pil, bağlantı kablosu, duy, anahtar, lamba resimlerini resim defterlerinize 

çiziniz (10 puan). 

 Ġçerisinde pil, bağlantı kablosu, duy, anahtar, lamba olan bir Ģiir yazınız (10 

puan). 

 Elektrik kaynaklarının resmini defterinize çiziniz altına isimlerini yazınız (10 

puan). 

 Evinizin önündeki elektrik direğinizin resmi çiziniz (10 puan). 

 Size verilen A4 kağıdına elektrik devresinin elemanlarının isimleri ve 

devredeki görevlerini yazınız (10 puan). 
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EK-5’in Devamı 

 

 Ünitedeki anahtar kelimelerle flaĢ kartları hazırlayınız (10 puan). 

 Derste yapılanların günlüğünü yazınız (10 puan). 

 Etkinlik sırasında sınıf içerisinde dolaĢarak öğrencilerin çalıĢmalarını 

gözleyeniz. Neleri kolaylıkla yaptıkları ve zorlandıkları yerleri not alınız. Bu size sonraki 

derslerde faydalı olacaktır. Ders sonlarında öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmalarını 

isteyiniz. Kendinizde bir günlük tutunuz. Her öğrenci 65- 70 puan aldığında B 

basamağına geçebilirsiniz.  Sonraki ders için öğrencilerden basit devre elemanları olan 2 

adet 1,5 V pil, 2 adet küçük ampul, 50 cm kablo, duy, anahtar getirmelerini isteyiniz. 

 B Basamağı Ġlgili Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları 

Kazanımlar 

5. Pilin (+) ve (-)  kutuplarına bağlantı yapar (B Basamağı). 

6. ÇalıĢan bir devre kurar. (B Basamağı) 

 Sınıftaki anahtar açıp kapatarak lambanın neden yanıp söndüğünü,  daha önce 

elektrik devresi yapıp yapmadıklarını sorarak önceki bilgilerini hatırlamalarını sağlayınız.  

 AĢağıda yer alan etkinlikleri öğrencilere okuyunuz. Etkinlik listesinin çıktısını 

alarak öğrencilere dağıtınız. Üç adet çıktıyı, öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri farklı 

yerlerindeki panoya asınız.  Yapacakları her etkinlikten alacakları puan yanlarını 

yazdığını belirtiniz. Bu etkinliklerden istediklerini seçebileceklerini söyleyerek,  her 

öğrencinin en az 15 puan toplaması gerektiğini belirtiniz. 

 Sınıfta devre elemanlarını kullanarak çalıĢan bir devre kurunuz (15 puan). 

 ÇalıĢma kağıdında verilen elektrik devrelerindeki lambanın yanıp 

yanmayacağını nedeniyle birlikte altına yazınız (15 puan). 

 A4 kağıdına duvar içerindeki kabloları da gösterilen devre çiziniz (15 puan). 

 Basit elektrik devreleri ile ilgili 5 soruluk test hazırlayınız(15 puan). 

 Karton kutu kullanarak maket ev yapınız. Yaptığınız evi basit devre    

         elemanlarıyla aydınlatınız(15 puan). 

 Basit elektrik devresi ünitesinde yer alan kavramlarla ilgili sözlük 

oluĢturunuz(15 puan). 
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 EK-5’in Devamı 

 Dersinizi dinlemesi için zümreniz olan bir öğretmen davet edebilirsiniz. Ders 

sonraları için günlükler tutunuz. Öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmaları isteyiniz. 

Ders içerisinde gözlemler yaparak not alınız. Ders içerinde yaĢadığınız sorunları ve 

bunları nasıl çözdüğünüzü diğer zümre öğretmenlere anlatınız. Onların görüĢleri sizin 

daha sonraki problem çözme sürecinizi olumlu etkileyecektir.  

 Öğrenci puanlamalarını yapınız. Her öğrenci en 15 puan aldıysa A basamağına 

geçebilirsiniz. 

 

A Basamağı Ġlgili Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları 

Kazanımlar:  

7. Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı özgün bir sistem tasarlar ve 

çalıĢtırır. (A Basamağı). 

 

 AĢağıda yer alan etkinlikleri öğrencilere okuyunuz. Etkinlik listesinin çıktısını 

alarak öğrencilere dağıtınız. Üç adet çıktıyı, öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri farklı 

yerlerindeki panoya asınız.  Yapacakları her etkinlikten alacakları puan yanlarını 

yazdığını belirtiniz. Bu etkinliklerden istediklerini seçebileceklerini söyleyerek,  her 

öğrencinin en az 15 puan toplaması gerektiğini belirtiniz. 

 Defterinize Ġçerinde devre elemanları olan özgün bir hikaye yazınız ve 

hikayeyi canlandırınız (15 puan). 

      Basit elektrik devresiyle ilgili Gazete haberi hazırlayınız 15 puan). 

 A4 kağıdına pil sayısı ile ampulün parlaklığı arasında iliĢkiyi devre üzerinde 

arkadaĢlarınıza gösteriniz. YapmıĢ olduğunuz devrelerin resmini çizerek 

altına nedeniyle birlikte açıklayınız (15 puan).. 

  Ders sonraları için günlükler tutunuz. Öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmaları 

isteyiniz. Ders içerisinde gözlemler yaparak not alınız.  

III. BÖLÜM 

Değerlendirme 
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 Ürün Dosyası 

 Gözlem Formu 

 Akran Değerlendirme Formu 

 Rubrikler 

1. Hafta 

Yansıtıcı Öğretimle DesteklenmiĢ Basamaklı Öğretim Fen Bilimleri Dersi Ders Planı  

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Sınıf:4 

Süre: 3 saat  

Ünite: Basit Elektrik Devreleri 

Konular: 1. Devre Elemanları 

 2. Basit Elektrik Devresi Kurulumu 

Öğrenme- Öğretme Yöntem Teknikleri: Basamaklı öğretim, yansıtıcı öğretim, soru- 

cevap, yansıtıcı düĢünme 

Materyaller: Türkçe sözlük, konu CD‟leri, slayt, çalıĢma yaprakları, makas, elektrik 

devre elemanları, Mukavva karton, kutu,  ip, boyama malzemeleri, kokusuz yapıĢtırıcı, 

A4 kağıtları, resim kağıdı 

 

II. BÖLÜM 

Öğrenme Öğretme Etkinlikleri: 

Kazanımlar 

1. Basit elektrik devresini oluĢturan devre elemanlarını iĢlevleriyle tanır ve pil 

sayısıyla ampulün parlaklığı arasındaki iliĢkiyi belirtir.( C Basamağı) 

2. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında duvar içinden geçen bağlantı kabloları 

olduğu çıkarımını yapar  (C basamağı). 
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3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir (C 

Basamağı). 

4. BaĢlıca elektrik kaynaklarını belirtir ve  elektrikle çalıĢan aletlere örnekler verir. 

(C Basamağı). 

C Basamağıyla Ġlgili Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları 

 Derse devre elemanlarını ve devrelerle ilgili resimler getiriniz. Öğrencilere devre 

elemanlarını daha önce görüp görmediklerini, ne amaçla kullandıklarını gibi sorular 

sorarak önceki yaĢantılarını harekete geçirilir. Defterlerine basit elektrik devreleri 

ünitesinden neler öğrenmek istediklerini belirten kısa bir yazı yazmalarını isteyiniz. 

Dersinizi videoya kayıt edebilirsiniz. Bu sizin sınıf içerisindeki öğrencilerin ve sizin 

farkında olmadığınız davranıĢlarını görmenizi sağlayacaktır. Öğrencilerden sınıfta 

yaptıkları etkinlikleri saklamaları için ürün dosyası oluĢturmalarını isteyiniz. 

  AĢağıda yer alan etkinlikleri öğrencilere okuyunuz. Etkinlik listesinin 

çıktısını alarak öğrencilere dağıtınız. Üç adet çıktıyı, öğrencilerin rahatlıkla 

görebilecekleri farklı yerlerindeki panoya asınız.  Yapacakları her etkinlikten 

alacakları puan yanlarını yazdığını belirtiniz. Bu etkinliklerden istediklerini 

seçebileceklerini söyleyerek,  her öğrencinin en az 65- 70 puan toplaması 

gerektiğini belirtiniz. Öğrencilerden yapmak istedikleri etkinliklerin seçme 

nedenlerinin sözlü savunmasını isteyiniz. 

 Evde kullanılan eĢyaları elektrikle çalıĢanlar ve elektrikle çalıĢmayanlar 

olarak 2 ye ayırınız. 5 er örnek yazınız (10 puan). 

 Elektrik, devre, kablo, anahtar, elektrik kaynağı, duy, lamba kelimelerinin 

anlamı tahmin ederek defterinize yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten 

bularak yazınız. Birer cümle içerisinde kullanınız.(10 puan). 

 Elektrik kelimesiyle akrostiĢ çalıĢması yapınız (10 puan). 

 Pil, bağlantı kablosu, duy, anahtar, lamba resimlerini resim defterlerinize 

çiziniz (10 puan). 

 Ġçerisinde pil, bağlantı kablosu, duy, anahtar, lamba olan bir Ģiir yazınız (10 

puan). 
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 Elektrik kaynaklarının resmini defterinize çiziniz altına isimlerini yazınız (10 

puan). 

 Evinizin önündeki elektrik direğinizin resmi çiziniz (10 puan). 

 Size verilen A4 kağıdına elektrik devresinin elemanlarının isimleri ve 

devredeki görevlerini yazınız (10 puan). 

 Ünitedeki anahtar kelimelerle flaĢ kartları hazırlayınız (10 puan). 

 Derste yapılanların günlüğünü yazınız (10 puan). 

 Etkinlik sırasında sınıf içerisinde dolaĢarak öğrencilerin çalıĢmalarını gözleyeniz. 

Neleri kolaylıkla yaptıkları ve zorlandıkları yerleri not alınız. Bu size sonraki derslerde 

faydalı olacaktır. Ders sonlarında öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmalarını isteyiniz. 

Kendinizde bir günlük tutunuz. Her öğrenci 65- 70 puan aldığında B basamağına 

geçebilirsiniz.   

 

III. Bölüm 

Değerlendirme 

 

 Ürün Dosyası 

 Gözlem Formu 

 Akran Değerlendirme Formu 

 Rubrikler 

IV. Sonraki Derse Hazırlık 

 Sonraki ders için öğrencilerden basit devre elemanları olan 2 adet 1,5 V pil, 2 

adet küçük ampul, 50 cm kablo, duy, anahtar getirmelerini isteyiniz. 

 

2-3. Hafta 

Yansıtıcı Öğretimle DesteklenmiĢ Basamaklı Öğretim Fen Bilimleri Dersi Ders Planı  

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Sınıf:4 

Süre: 3 saat 

Ünite: Basit Elektrik Devreleri 

Konular: 1. Devre Elemanları 
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 2. Basit Elektrik Devresi Kurulumu 

Öğrenme- Öğretme Yöntem Teknikleri: Basamaklı öğretim, yansıtıcı öğretim, soru- 

cevap, yansıtıcı düĢünme 

Materyaller: Türkçe sözlük, konu CD‟leri, slayt, çalıĢma yaprakları, makas, 

elektrik devre elemanları, Mukavva karton, kutu,  ip, boyama malzemeleri, 

kokusuz yapıĢtırıcı, A4 kağıtları, resim kağıdı 

B Basamağı Ġlgili Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları 

Kazanımlar 

5. Pilin (+) ve (-)  kutuplarına bağlantı yapar (B Basamağı). 

6. ÇalıĢan bir devre kurar. (B Basamağı) 

 

 Sınıftaki anahtar açıp kapatarak lambanın neden yanıp söndüğünü,  daha önce 

elektrik devresi yapıp yapmadıklarını sorarak önceki bilgilerini hatırlamalarını sağlayınız.  

 AĢağıda yer alan etkinlikleri öğrencilere okuyunuz. Etkinlik listesinin çıktısını 

alarak öğrencilere dağıtınız. Üç adet çıktıyı, öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri farklı 

yerlerindeki panoya asınız.  Yapacakları her etkinlikten alacakları puan yanlarını 

yazdığını belirtiniz. Bu etkinliklerden istediklerini seçebileceklerini söyleyerek,  her 

öğrencinin en az 15 puan toplaması gerektiğini belirtiniz. 

 Sınıfta devre elemanlarını kullanarak çalıĢan bir devre kurunuz (15 puan). 

 ÇalıĢma kağıdında verilen elektrik devrelerindeki lambanın yanıp 

yanmayacağını nedeniyle birlikte altına yazınız (15 puan). 

 A4 kağıdına duvar içerindeki kabloları da gösterilen devre çiziniz (15 puan). 

 Basit elektrik devreleri ile ilgili 5 soruluk test hazırlayınız(15 puan). 

 Karton kutu kullanarak maket ev yapınız. Yaptığınız evi basit devre    

         elemanlarıyla aydınlatınız(15 puan). 

 Basit elektrik devresi ünitesinde yer alan kavramlarla ilgili sözlük 

oluĢturunuz(15 puan). 

 

 Dersinizi dinlemesi için zümreniz olan bir öğretmeni davet edebilirsiniz. Ders 

sonraları için günlükler tutunuz. Öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmaları isteyiniz. 

Ders içerisinde gözlemler yaparak not alınız. Ders içerinde yaĢadığınız sorunları ve  
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bunları nasıl çözdüğünüzü diğer zümre öğretmenlere anlatınız. Onların görüĢleri sizin 

daha sonraki problem çözme sürecinizi olumlu etkileyecektir.  

 Öğrenci puanlamalarını yapınız. Her öğrenci en 15 puan aldıysa A basamağına 

geçebilirsiniz. 

V. Bölüm 

Değerlendirme 

 

 Ürün Dosyası 

 Gözlem Formu 

 Akran Değerlendirme Formu 

 Rubrikler 

 

VI. Sonraki Derse Hazırlık 

 Sonraki ders için öğrencilerden basit devre elemanları olan 2 adet 1,5 V pil, 2 

adet küçük ampul, 50 cm kablo, duy, anahtar getirmelerini isteyiniz. 

 

4. Hafta 

Yansıtıcı Öğretimle DesteklenmiĢ Basamaklı Öğretim Fen Bilimleri Dersi Ders Planı  

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Sınıf:4 

Süre: 3 saat 

Ünite: Basit Elektrik Devreleri 

Konular: 1. Devre Elemanları 

 2. Basit Elektrik Devresi Kurulumu 

Öğrenme- Öğretme Yöntem Teknikleri: Basamaklı öğretim, yansıtıcı öğretim, soru- 

cevap, yansıtıcı düĢünme 

Materyaller: Türkçe sözlük, konu CD‟leri, slayt, çalıĢma yaprakları, makas, 

elektrik devre elemanları, Mukavva karton, kutu,  ip, boyama malzemeleri, 

kokusuz yapıĢtırıcı, A4 kağıtları, resim kağıdı 
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A Basamağı Ġlgili Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları 

Kazanımlar:  

8. Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı özgün bir sistem tasarlar ve 

çalıĢtırır. (A Basamağı). 

 

 Basamaklı Öğretim: AĢağıda yer alan etkinlikleri öğrencilere okuyunuz. Etkinlik 

listesinin çıktısını alarak öğrencilere dağıtınız. Üç adet çıktıyı, öğrencilerin rahatlıkla 

görebilecekleri farklı yerlerindeki panoya asınız.  Yapacakları her etkinlikten alacakları 

puan yanlarını yazdığını belirtiniz. Bu etkinliklerden istediklerini seçebileceklerini 

söyleyerek,  her öğrencinin en az 15 puan toplaması gerektiğini belirtiniz. 

 Defterinize Ġçerinde devre elemanları olan özgün bir hikaye yazınız ve 

hikayeyi canlandırınız (15 puan). 

      Basit elektrik devresiyle ilgili Gazete haberi hazırlayınız 15 puan). 

 A4 kağıdına pil sayısı ile ampulün parlaklığı arasında iliĢkiyi devre üzerinde 

arkadaĢlarınıza gösteriniz. YapmıĢ olduğunuz devrelerin resmini çizerek 

altına nedeniyle birlikte açıklayınız (15 puan). 

 Basit elektrik devreleriyle ilgili özgün bir karikatür çalıĢması yapınız  (15 

puan). 

  Ders sonraları için günlükler tutunuz. Öğrencilerden öğrenme günlükleri tutmaları 

isteyiniz. Ders içerisinde gözlemler yaparak not alınız.  

VII. Bölüm 

Değerlendirme 

 

 Ürün Dosyası 

 Gözlem Formu 

 Akran Değerlendirme Formu 

 Rubrikler 
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EK-6 BaĢarı Testi 
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EK-6’ın Devamı 

 

 

 

 

  

EK-6’ın Devamı 
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EK-6’ın Devamı 
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EK-6’ın Devamı 
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EK-7 Tutum Ölçeği 

Sevgili öğrenciler, 

AraĢtırmanın sağlıklı sonuçlar ortaya koyması görüĢlerinizi bizimle paylaĢmanıza bağlıdır. 

AĢağıdaki anket sizin Fen Bilimleri dersine yönelik olan düĢüncelerinizi belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu bir sınav değildir, maddelerin kesin bir cevabı yoktur. Lütfen hiçbir 

maddeyi boĢ bırakmayınız ve her bir madde için tek bir iĢaretleme yapınız. Ölçek 

sonuçları, yalnızca bu konudaki tutumları belirlemek için kullanılacak, baĢka hiçbir amaç 

için ölçek sonuçlarından yararlanılmayacaktır. Bilimsel bir çalıĢmaya katkı ve 

yardımlarınızdan dolayı teĢekkür ederim. 

Mesut YILDIZ 

Bartın Üniversitesi 

Eğitim programları ve Öğretim 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

FEN BĠLĠMLERĠ DERSĠ TUTUM ÖLÇEĞĠ 

Açıklama: Bu ölçekte, fen ve teknoloji dersine iliĢkin tutum maddeleri ile ilgili her 

cümlenin karĢısına TAMAMEN KATILIYORUM, KATILIYORUM, KARARSIZIM, 

KATILMIYORUM ve HĠÇ KATILMIYORUM olmak üzere beĢ seçenek verilmiĢtir. 

Cevap vermek için seçeneklerden birini (X) ile iĢaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

MADDELER 
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 1) Fen Bilimleri ders saatinin gelmesini 

dört gözle beklerim. 
     

 2) Fen Bilimleri dersinden iyi notlar 

alacağımı düşünürüm. 
     

 3) Fen Bilimleri dersini sıkıcı bulurum.      
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EK-7’nin Devanı 

 4) Fen Bilimleri dersinde ilginç bilgiler 

öğrenmek bende merak Uyandırır. 

     

 5) Fen Bilimleri dersi ile ilgili konulardan 

hoşlanmam. 
     

      

 6) Fen Bilimleri dersi zevkli bir ders 

değildir. 
     

 7) Fen Bilimleri dersinde işlenen 

konuların günlük hayatta bana    yararlı 

olması hoşuma gider. 

     

8) Fen Bilimleri ile ilgili kitaplar 

okumaktan zevk almam. 
     

9) Fen Bilimleri dersinde proje yapmayı 

dört gözle beklerim. 
     

10) Fen Bilimleri dersini seviyorum.      

11) Fen Bilimleri dersi ile ilgili çalışmalar 

yapmayı hiç istemem. 
     

12) Fen Bilimleri ile ilgili konuları zevkle 

dinlerim. 
     

13) Fen Bilimleri dersinde yer alan 

konuları öğrenmekte zorlanırım. 
     

14) Fen Bilimleri dersinde 

anlayamadığım konuları proje yaparak 

daha kolay anlarım. 

     

15) Okulda daha az Fen Bilimleri dersi  

EK-7’nin Devanı 

 

yapmak isterdim. 

     

16) Fen Bilimleri dersi ile ilgili çok şey 

öğrenmek isterim. 
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17) Fen Bilimleri dersi ile ilgili çalışmalar  

yapmak bana zevk verir. 
     

18) Fen Bilimleri dersinde yeni teknolojik 

gelişmeler öğrenmek bende heyecan 

uyandırmaz. 

     

19) Gazete ve dergilerde Fen Bilimleri ile 

ilgili haberleri hiç 

kaçırmam. 

     

 20) Fen Bilimleri dersinde aktif olursam 

bilgiler daha kalıcı olur. 
     

 21) Fen Bilimleri dersinde başarısız 

olduğumu düşünürüm. 
     

 22) Fen Bilimleri dersindeki konular 

ilgimi çeker. 
     

 23) Fen Bilimleri dersi dinlemek 

istediğim son derstir. 
     

 24) Fen Bilimleri dersinin ders saatinin 

arttırılması beni mutlu eder 
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EK- 8  Açık Uçlu Anket Sorusu 

GÖRÜġME FORMU 

 

Adı-soaydı:

 Sınıf:                                        

GörüĢme Tarihi:...../....../2017  

BaĢlama saati:               

BitiĢ Saati:         

 

GÖRÜġME SORULARI: 

1.  Fen Bilimleri dersini seviyor musunuz/sevmiyor musunuz? Neden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fen Bilim dersinde öğrendiklerini (elektrik devreleri) günlük hayatında karĢılaĢıyor 

musun? 
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EK- 9    Görev Listeleri                                 

C BASAMAĞI GÖREVLERĠ 

Sevgili öğrenciler; 

 AĢağıda Fen Bilimleri dersi için alabileceğiniz etkinlik görevleri yer 

almaktadır. Bu etkinlik görevlerinden istediğinizi alabilirsiniz. Etkinliği tam olarak 

tamamladığınızda alacağınız puanlar etkinliklerin sonunda yazmaktadır. AĢağıdaki 

görevleri yaparak toplam 65-70 puan toplamanız gerekmektedir. Etkinliğe yapmaya 

baĢlamadan önce alma nedeninizi arkadaĢlarınıza anlatmanız gerekmektedir. 

Etkinliği tamamlayınca öğrendikleriniz anlatacaksınız. Kolay gelsin…. 

Basamaklı Öğretim Etkinlik Görevleri: 

 Evde kullanılan eĢyaları elektrikle çalıĢanlar ve elektrikle çalıĢmayanlar 

olarak 2 ye ayırınız. 5 er örnek yazınız (10 puan). 

 Elektrik, devre, kablo, anahtar, elektrik kaynağı, duy, lamba kelimelerinin 

anlamı tahmin ederek defterinize yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten 

bularak yazınız. Birer cümle içerisinde kullanınız.(10 puan). 

 Defterinize Elektrik kelimesiyle akrostiĢ çalıĢması yapınız (10 puan). 

 Pil, bağlantı kablosu, duy, anahtar, lamba resimlerini resim defterlerinize 

çiziniz (10 puan). 

 Ġçerisinde pil, bağlantı kablosu, duy, anahtar, lamba olan bir Ģiir yazınız (10 

puan). 

 Elektrik kaynaklarının resmini defterinize çiziniz altına isimlerini yazınız (10 

puan). 

 Evinizin önündeki elektrik direğinizin resmi çiziniz (10 puan). 

 Ders kitabı 139. Sayfadaki değerlendirme sorularını yapınız (10 puan). 

 Size verilen A4 kağıdına elektrik devresinin elemanlarının isimleri ve 

devredeki görevlerini yazınız (10 puan). 

 Ünitedeki anahtar kelimelerle flaĢ kartları hazırlayınız (10 puan). 

   Derste yapılanların günlüğünü yazınız (10 puan). 
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EK- 9  ‘ın Devamı               

 

B BASAMAĞI GÖREVLERĠ 

Sevgili öğrenciler; 

 AĢağıda Fen Bilimleri dersi için alabileceğiniz etkinlik görevleri yer 

almaktadır. Bu etkinlik görevlerinden istediğinizi alabilirsiniz. Etkinliği tam olarak 

tamamladığınızda alacağınız puanlar etkinliklerin sonunda yazmaktadır. AĢağıdaki 

görevleri yaparak toplam 15 puan toplamanız gerekmektedir. Etkinliğe yapmaya 

baĢlamadan önce alma nedeninizi arkadaĢlarınıza anlatmanız gerekmektedir. 

Etkinliği tamamlayınca öğrendikleriniz anlatacaksınız. Kolay gelsin…. 

 Sınıfta devre elemanlarını kullanarak çalıĢan bir devre kurunuz (15 puan). 

 ÇalıĢma kağıdında verilen elektrik devrelerindeki lambanın yanıp 

yanmayacağını nedeniyle birlikte altına yazınız (15 puan). 

 A4 kağıdına duvar içerindeki kabloları da gösterilen devre çiziniz (15 puan). 

 Basit elektrik devreleri ile ilgili 5 soruluk test hazırlayınız(15 puan). 

 Karton kutu kullanarak maket ev yapınız. Yaptığınız evi basit devre    

         elemanlarıyla aydınlatınız(15 puan). 

 Basit elektrik devresi ünitesinde yer alan kavramlarla ilgili sözlük 

oluĢturunuz(15 puan). 
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EK- 9  ‘ın Devamı               

A BASAMAĞI GÖREVLERĠ 

Sevgili öğrenciler; 

 AĢağıda Fen Bilimleri dersi için alabileceğiniz etkinlik görevleri yer 

almaktadır. Bu etkinlik görevlerinden istediğinizi alabilirsiniz. Etkinliği tam olarak 

tamamladığınızda alacağınız puanlar etkinliklerin sonunda yazmaktadır. AĢağıdaki 

görevleri yaparak toplam 15 puan toplamanız gerekmektedir. Etkinliğe yapmaya 

baĢlamadan önce alma nedeninizi arkadaĢlarınıza anlatmanız gerekmektedir. 

Etkinliği tamamlayınca öğrendikleriniz anlatacaksınız. Kolay gelsin…. 

Basamaklı Öğretim Etkinlik Görevleri: 

 Defterinize Ġçerinde devre elemanları olan özgün bir hikaye yazınız ve 

hikayeyi canlandırınız (15 puan). 

      Basit elektrik devresiyle ilgili Gazete haberi hazırlayınız 15 puan). 

 A4 kağıdına pil sayısı ile ampulün parlaklığı arasında iliĢkiyi devre üzerinde 

arkadaĢlarınıza gösteriniz. YapmıĢ olduğunuz devrelerin resmini çizerek 

altına nedeniyle birlikte açıklayınız (15 puan).. 
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EK-10 Görev Yönergeler 

RESĠM ÇĠZĠM YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden evlere elektrik nasıl geldiğini resim çizerek göstermeniz isteniyor. 

Bunun için evinizin önündeki elektrik direğini de içeren bir resim yapmanız 

bekleniyor. 

 

 Çiziminize ait tanıtıcı bilgiler yazmalısınız. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Resimdeki kavramın, özelliklerine uygun çizilmesi  0-2   

2. Resim yoluyla konun anlaĢılır olması  0-2   

3. Konuyla ilgili bilgilerin yeterlilik düzeyi  0-3   

4. Resmin tamamlanmıĢ olması  0-3   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

FLAġ KART HAZIRLAMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden basit elektrik devre elemanlarının ayrı ayrı 5cm  x 4cm kartlara 

çizilmesi isteniyor. 

 

 Çiziminize ait tanıtıcı bilgiler yazmalısınız. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Resimdeki kavramın, özelliklerine uygun çizilmesi 0-2   

2. Resim yoluyla konun anlaĢılır olması 0-2   

3. Konuyla ilgili bilgilerin yeterlilik düzeyi 0-3   

4. Resimdeki elektrik devrelerinin doğru gösterilmesi 0-3   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

GÜNLÜK YAZMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden Basit Elektrik Devreleri ünitesinde yapmış olduğunuz etkinlikleri 

ve duygularınızı yazılı olarak anlatmanız bekleniyor. 

 

 Yazınızı günlük yazma kurallarına dikkat ederek yazınız. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Kendisinin derste yapmıĢ olduğu etkinliklerin ifade 

edilmesi  
0-2   

2. Günlükte devre elemanları kullanılması   0-2   

3. Günlükte duygulara yer verilmesi 0-3   

4. ArkadaĢlarının yapmıĢ olduğu etkinliklere yer verilmesi 0-3   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

DEVRE ELEMANLARI VE GÖREVLERĠ YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden Basit Elektrik Devresinde yer alan devre elemanlarını ve devre 

elemanlarının devredeki görevlerini öğretmenizin vereceği A4 kağıdına yazmanız 

bekleniyor. 

 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-4 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Devre elemanlarının tamamın olması  0-4   

2. Devre elemanlarının görevlerini doğru belirtilmesi   0-4   

3. Devre elemanlarının resminin olması 0-2   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

ġĠĠR YAZMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden defterinize Basit Elektrik Devresinde yer alan devre elemanlarını 

yer aldığı bir şiir yazmanız bekleniyor. 

 

 ġiiri en az iki kıta olarak yazınız 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. ġiirin baĢlığının uygunluğu  0-3   

2. ġiir içerisinde devre elemanlarının tamamının bulunması   0-3   

3. Yazım kurallarına uyulması 0-2   

4. Sayfa düzenine dikkat edilmesi 0-2   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

ELEKTRĠK KAYNAKLARI ÇĠZME YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden elektrik kaynağı olarak kullanabileceğimiz dört adet elektrik 

kaynağının resmini defterinize çizmeniz ve ismini altına yazmanız bekleniyor. 

 

 Evinizde, okulda ve çevrenizde elektrik kaynaklarını düĢünüz. 

 Elektrik kaynakların resimlerini çizebileceğiniz gibi eski kitap ve dergilerden kesip 

yapıĢtırabilirsiniz. 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Elektrik kaynakları belirtilen sayıda olması  0-3   

2. Resmin uygun olması   0-3   

3. Resmin altına isminin yazılması 0-2   

4. Sayfa düzenine dikkat edilmesi 0-2   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

AKROSTĠġ YAZMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden elektrik kelimesini kullanarak akrostiş çalışması yapmanız bekleniyor. 

 

 Size verilen A4 kağıdına „„Elektrik‟‟ kelimesini büyük harflerle yazınız. 

 ġiirin ilk harflerine dikkat ederek Ģiirinizi yazınız. 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. BaĢlığın uygun olması  0-2   

2. ġiirin konuyla uygunluğu 0-3   

3. ġiirin içeriğinde devre elemanları bulunması 0-3   

4. Sayfa düzenine dikkat edilmesi 0-2   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

KELĠMELERĠN ANLAMINI ARAġTIRMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Elektrik, devre, kablo, anahtar, elektrik kaynağı, duy, lamba kelimelerinin 

anlamlarını araştırarak deftere yazmanız bekleniyor. 

 

 Elektrik, devre, kablo, anahtar, elektrik kaynağı, duy, lamba kelimelerinin anlamını 

sözlükten bulunuz. 

 Elektrik, devre, kablo, anahtar, elektrik kaynağı, duy, lamba kelimelerini cümle 

içerisinde kullanınız. 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-2 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenc

i 

 

 

Öğretmen 

 

1. Kelimelerinin tamamın bulunması 0-2   

2. Tahminlerin yazılması 0-2   

3. Kelimelerinin anlamları uygun yazılması 0-2   

4. Kelimeler cümle içerinde uygun kullanılması 0-2   

5. Sayfa düzenine dikkat edilmesi 0-2   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

ELEKTRĠKLE ÇALIġAN/ÇALIġMAYAN ALETLER YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden Evde kullanılan eşyaları elektrikle çalışanlar ve elektrikle çalışmayanlar 

olarak 2 ye ayırıp 5 er örnek yazmanız bekleniyor. 

 

 Size verilen A4 kağıdına elektrikle çalıĢanlar ve elektrikle çalıĢmayanlar diye 2 

ayrınız. 

 Elektrikle çalıĢanların altına 5 tane örnek yazınız. 

 Elektrikle çalıĢmayanların altına 5 örnek yazınız. 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 10 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-4 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-5 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 6-8 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 9-10 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Elektrikle çalıĢan/çalıĢmayan diye ayrılması  0-4   

2. Örneklerin doğru ve yeterli sayıda olması 0-4   

3. Sayfa düzenine dikkat edilmesi 0-2   

Toplam puan: 10   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

ELEKTRĠK DEVRESĠ KURMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden çalışır basit elektrik devresi kurmanız beklenir bekleniyor. 

 

 Elektrik devresi için gerekli malzemelerin olduğunu kontrol edin. 

  Sınıf içinde uygun bir yerde  devrenizi kurunuz. 

 Pilin, artı (+) ve eksi ( -) kutuplarına kabloları bağlayınız bunun için bant 

kullanabilirsiniz. Devreye anahtar ekleyiniz. Anahtarı kapattığınızda lambanızın 

ıĢık verdiğini kontrol ediniz 

 Etkinliğin değeri 15 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-4 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-9 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 10-12 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 13-15 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Basit elektrik devre elemanların hepsinin kullanılması  0-4   

2. Devreleri elemanlarını uygunluğu 0-3   

3. Devre elemanlarının doğru bağlanması 0-4   

4. Devrenin ÇalıĢması 0-4   

Toplam puan: 15   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

BASĠT ELEKTRĠK DEVRESĠ YÖNERGESĠ 

 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden A4 kağıdında yer alan basit elektrik devrelerini inceleyip sorulara 

açıklamalar yazmanız bekleniyor. 

 Öğretmenizden aldığınız çalıĢma kağıdında verilen elektrik  devrelerini inceleyiniz. 

 Elektrik devrelerindeki lambaların yanıp/ yanmayacağını ayrıca devrelerdeki 

ampuller parlaklığını azaltmak ve artırmak için neler yapılabileceğini nedenleriyle 

birlikte yazınız. 

  Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 15 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-5 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-9 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 10-12 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 13-15 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Basit elektrik devresinde lambalarının 

yanıp/yanmayacağının belirtilmesi. 
0-5   

2. Lambaların yanıp/yanmayacağının nedenlerinin 

belirtilmesi 
0-5   

3. yazım kurallarına uyulması ve sayfa düzeni 0-5   

Toplam puan: 15   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

TEST HAZIRLAMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden, basit elektrik devreleriyle ilgili 5 adet 4 seçenekli test hazırlamanız 

beklenmektedir. 

 

 Sorularınızı konuya uygun olarak yazınız. Cevap Ģıklarını A, B, C, D Ģeklinde 

yazınız. 

 Cevap Ģıklarında bir tane doğru Ģık olmasına dikkat ediniz. 

 Sorularının altına cevap anahtarını hazırlayınız. 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 15 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-5 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-9 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 10-12 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 13-15 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Sorularının konuya uygunluğu 0-4   

2. Soru  Ģıkların soruyla uygunluğu 0-4   

3. Cevap anahtarının hazırlanması ve doğru verilmesi 0-3   

4. Yazım kurallarına uyulması  0-2   

5. Sayfa düzeni 0-2   

Toplam puan: 15   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

HĠKAYE YAZMA YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden, defterinize basit elektrik devreleriyle ilgili özgün bir hikaye yazmanız ve 

yazmış olduğunuz hikayeyi sınıfta canlandırmanız bekleniyor.  

 

 Hikayenizin daha önceden bir yerde okumadığınızdan emin olunuz. Bu sizin 

yazacağınız hikayenin özgün olması bakımından çok önemlidir. 

 Hikaye içerisinde basit elektrik devreleri ünitesinde yer alan kavram ve kelimeleri 

mutlaka kullanınız. Defterinize hikayenin resmini de çiziniz. 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 YazmıĢ olduğunuz hikayeyi sınıfta arkadaĢlarınıza canlandırınız. 

 Etkinliğin değeri 15 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-3 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-9 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 10-12 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 13-15 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Konuyla ilgili olması 0-3   

2. Basit elektrik devre elemanlarının hikayede olması 0-3   

3. Verilen bilgilerin doğru olması 0-2   

4. Jest ve mimiklerin etkili kullanılması 0-3   

5. Yazım kurallarına uyulması  0-2   

6. Sayfa düzeni 0-2   

Toplam puan: 15   

Ortalama Puan: 
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EK-10’un Devamı 

GAZETE HABERĠ YÖNERGESĠ 

Ders: Fen Bilimleri 

Konu: Basit Elektrik Devreleri 

Sınıf Düzeyi: 4 

Yönerge 

Sizden basit elektrik devreleri ünitesinden öğrendiğiniz bilgiler ile ilgili bir 

sayfalık gazete haber sayfası hazırlamanız bekleniyor. 

 Bunun her hangi bir gazetenin sayfalarını inceleyiniz. 

 Öğretmenizden resim kağıdı isteyiniz. Resim kağıdını gazete sayfası olarak 

kullanarak konu ile öğrendiklerinizle ilgili yazınız. YazmıĢ olduğunuz haberlere 

Ģekil, resim, fotoğraf ekleyiniz 

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Etkinliğin değeri 15 puandır. 

 Puanlamaya sizin de katılmanız beklenmektedir. 

 Puanlamayı aĢağıda yer alan ölçütlere göre 0-5 aralığındaki rakamları kullanarak 

yapınız. 

Puanlama Aralığı: Ders öğretmeninin ve öğrencinin yaptığı puanlama sonucu elde edilen 

puanlar toplanıp ikiye bölünecektir. Sonuçta ortaya çıkan puan; 

 0-9 puan aralığında ise düĢük beceri düzeyini temsil eder. 

 10-12 puan aralığında ise öğrencinin kabul edilebilir performans gösterdiğini 

 anlatır. 

 13-15 puan aralığında ise etkinliğin yüksek baĢarıyla tamamlandığını gösterir. 

 

Öğrencinin adı ve soyadı: 

ÖLÇÜTLER 

 

 

Puan 

 

 

Öğrenci 

 

 

Öğretmen 

 

1. Ünitenin tamamını kapsaması 0-5   

2. Gazete ismin olması 0-2   

3. Yazım kurallarına uyulması ve sayfa düzeni 0-4   

4. Ġlgi çekici resim, Ģekil fotoğraf  eklenmesi 0-4   

Toplam puan: 15   

Ortalama Puan: 
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EK- 11  Yönerge Puanı 
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EK-12  Öğrenci Günlüğü 
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EK-13 Öğretmen Günlüğü 
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EK 14 Gözlem Formu 
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EK 15  Akran Değerlendirme 
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EK -16   Öz Değerlendirme Formu 
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EK  17  Deney Grubu Etkinlik Fotoğrafları 
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EK  17  „nin Devamı 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 EK  17  „nin Devamı 
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EK  17  „nin Devamı 
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EK  17  „nin Devamı 
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EK  17  „nin Devamı 
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EK  17  „nin Devamı  
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EK  17  „nin Devamı 
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EK  17  „nin Devamı 
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