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“Lise 1. Sınıf Kimya Dersindeki Akademik Başarının Kullanılan Öğretim 

Yöntemlerine Bağlı Olarak Farklılaşmasının Değerlendirilmesi  

( Malatya Örneği )” 

 

Yüksek Lisans Tezi, Dilek AYDOĞAN, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Temmuz 2006. 

ÖZET 

Bu araştırma, Malatya lise 1. sınıf öğrencilerin kimya dersindeki akademik 

başarının, kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun sonucunda, lise 1. sınıf öğrencilerinin 

kimya dersindeki başarılarında hangi öğretim yöntemlerinin daha etkili olduğu ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın çalışma grubu 2005–2006 Akademik yılında Malatya il 

merkezinde bulunan Anadolu Lisesinde lise 1. sınıfına devam eden toplam 60 

öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada, kontrol gruplu öntest sontest deseni 

kullanılmıştır. Öntest-sontest formu olarak öğrencilere 20 sorudan oluşan bir başarı 

testi verilmiştir. Haftada iki ders saati (2x45) olmak üzere toplam üç hafta boyunca 

süren deneysel sürecin sonrasında verilen sontest formundan elde edilen puanlar t-

testi analizine tabi tutulmuştur. Deneysel değişken olarak aktif öğretim yöntemlerinin 

manidarlığı 0.05 düzeyinde sorgulanmıştır.  

 

Yapılan t-testi sonucunda deneysel değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin 

öğrenci başarısı üzerinde 0.05 düzeyinde istatistiksel açıdan manidar bir fark olduğu 

bulunmuştur.  

 

Araştırmada kullanılan öğrenci başarı testinin, genel olarak lise 1. sınıf  

kimya konularının kapsadığı varsayılmaktadır. Öğrenci akademik başarına etkisi 

araştırılan öğretim yöntemlerinin farklılaşmaları, lise 1. sınıf öğrencilerinin öntest ve 
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sonteste vermiş oldukları yanıtlar ile sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacı tarafından geliştirilen lise 1. sınıflar için kimya testi kullanılmıştır.  

 

 

Sonuçlarına göre, lise 1. sınıf öğrencilerinin kimya dersindeki akademik 

başarılarına öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemlerinin etkisi ortaya 

çıkarılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Okulu, Kimya Öğretimi, Öğretim 

Yöntemleri, Bilişsel Alan  
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“Evaluating To Be Differentiation Of Academic Achievement At First 

Class In High School’ Chemistry Lesson Bound To Teaching Methods Were 

Used By Teachers” 

 

Post Graduate Thesis, Dilek Aydoğan , Inonu University, Institute 

Of Social Sciences, July 2006. 

ABSTRACT  

The purpose of this study was to final the relationship between the 

achievement of the first class of Malatya’s high school in chemistry lesson and 

teaching methods wed by their teachers. The studying group of research included 60 

students whom first class at Anatolian High School in 2005 – 2006 years. The pre – 

test final test design was used in this research. The achievement test was given to 

students as a pre - test - final test included 20 questions.  

 

 During 3 weeks, after experimental time, went on during 3 weeks which 2 

lessons time in a week ( 2 * 45 ), test points which was acquired from final tests 

forms, was applied “t” test’s analyse by teachers. The meaningful of active teaching 

methods was examined at 0.05 level as an experimental changeable.   

 

 After “t” test, the clear different was found to active teaching methods on 

student’s achievement at 0.05 level.  

 

 It is assumed that student’s achievement test included to first class of 

chemistry topics. The differences of teaching methods when was searched it’s effects 

on students achievements, was restricted by answers which first class as a tool of 

data collections. 

 

 According to results; it was revealed the effects of the teaching methods 

which were used by teachers.  

  



 VIII  

 Key Words: High School, Teaching Chemistry’s, Teaching Methods, 
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BÖLÜM I 

 
1. GİRİŞ 
 
 

Hayatımızda karşılaştığımız, kullandığımız ve gözlemlediğimiz birçok durum 

kimya bilimi ile ilgilidir. Bilimsel Teknolojinin temelini oluşturan bilim dallarından 

biri olan kimya, eski çağlardan beri insanların ilgisini çekmiş olup, zevkli ve gizemli 

dünyasıyla bilim adamlarını, araştırmaya ve incelemeye teşvik etmiştir. 

 
Kimya, maddenin bileşimini, yapısını ve değişimini konu alan bir bilim 

dalıdır ve günümüzde diğer bilimlerle “kaynaşmış” olarak gelişmektedir (Erdik ve 

Sarıkaya, 1998: 1). 

 
 Kimyanın, insanlığın gelişmesine ne kadar büyük ölçüde katkıda bulunduğu 

her yerde görülebilir. Bugün yaşamımızda kullanılan maddelerin pek çoğu, bu 

yüzyılın başında henüz bilinmiyordu. Örneğin, plastiklerin yapımında kullanılan 

polimerleşme ürünleri (bakalit, naylon, polietilen, teflon vb.) önce kimya 

laboratuarlarında hazırlanmıştır ve günümüzde, kimya endüstrisinin en çok 

kullanılan ürünlerindendir. Petrol ve ürünleri, yine kimya mühendisliği bilim dalının 

önemli konularından biridir. Her şeyden önce, kimya laboratuarlarında hazırlanan 

ilaçlar, insanları daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaptığı gibi, bitkilerin ve hayvanların 

da daha güçlü ve verimli olmasını sağlar. Silikon plastiklerinin, insan vücudu için 

yedek parça yapılmasında kullanılması, günümüzde etkin araştırma alanlarından 

biridir. Bununla beraber, insan yapısı kimyasal maddelerin neden olduğu çevre 

kirlenmesi de yine çözümü için kimyacıların bir sorundur (Erdik ve Sarıkaya, 1998: 

1).  

 

Kimya kimi zaman "kolay zengin olmayı sağlayacak olan filozof taşını 

bulmayı  sağlayan bir uğraş" kimi zamanda "uzun yaşamayı sağlayacak olan hayat 

iksirini bulma yolu" olarak görülmüştür. Şüphesiz bu tanımlar günümüzde de geçerli 

olan tanımlar değildir. Günümüzde kimyaya mucize yaratıcı bir bilim gözüyle de 

bakılmaktadır. Bugün de kimya için tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Kimine 
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göre " Kimyacıların yaptıkları şey" kimine göre "maddenin yapısını, özelliklerini, 

tepkimelerini inceleyen bir bilim" kimine göre "insan çevresini düzenli bir şekilde 

inceleme yolu" kimine göre ise "evrende bizi ilgilendiren her şeyi inceleyen bir 

bilim"dir. Şüphesiz bu tanımların hepsi doğrudur. Ancak kimisinin eksik, kimisinin 

ise açık olmadığı söylenebilir. Bize göre kimya, maddelerin yapısal özelliklerini ve 

birbiri ile olan etkileşimlerini, sebep ve sonuçları ile birlikte inceleyen bir bilim 

dalıdır  http://www.kimyaci.net/Kimya%20sitem/kimyane.htm. 

 

Fen bilimlerinin ve ona dayalı olarak üretilen teknolojinin toplumların 

gelişmesine sağladığı faydalar sayılamayacak kadar fazladır. Bu nedenle fen 

bilimlerinin ve eğitiminin öneminin gittikçe artması beklenmektedir. Günlük 

hayatımızda karşılaştığımız, kullandığımız ve gözlemlediğimiz birçok durum kimya, 

fizik ve biyoloji veya her üçü ile de ilgilidir.  

 

Çevremizdeki tüm maddeler kimyasal bileşiklerden veya çeşitli kimyasal 

madde karışımlarından meydana gelir. Yediğimiz ve içtiğimiz tüm gıdalar, 

giydiğimiz elbiseler, ev, otomobil, uçak, gemi ve köprü yapımında kullandığımız 

tüm malzemeler, aldığımız ilâçlar ve nefes aldığımız hava bunlara örnektir 

http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite01.pdf.  

 

Kimyacıların daha iyi bir dünyada yaşamamız için daha iyi şeyler üretmek 

görevini üstlenmelerinden beri, bu alanda büyük aşamalar kaydedilmiştir. Örneğin; 

bir erlenmayer dolusu kömür katranıyla işe başlayan kimyacılar, gökkuşağının bütün 

renklerini veren boyaları, güzel kokulu parfümleri, yapay derileri, ilaçları, patlayıcı 

maddeleri, yapıştırıcıları ve şekerden çok daha tatlı olan sakarini elde edebilmiştir 

(Karaca, 1998: 1). 

 

Kimya, maddenin özelliklerini, içyapısını ve bu yapıyı bir arada tutan 

kuvvetleri, reaksiyonları ve reaksiyonlar sırasındaki enerji değişimlerini inceleyen 

bilim dalıdır. Hayatımızın her aşamasını etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp 

yorumlayabilmek için kimyayı öğrenmeliyiz. Kimya yasalarını bilmeden yaşamsal 

faaliyetleri kavramak zordur. Yaşamsal faaliyetler çoğu kimyasal maddelerden, 
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kimyasal elementlerin çok çeşitli birleşimlerinden oluşur. Kimyasal maddelerin 

çeşitliliğini kimyasal reaksiyonlara borçluyuz. 

 

Kimya öğretimi çok değişik yöntem ve tekniklerle yapılabilmektedir. Kimya 

öğretiminde öğrencilerde bilimsel düşünme, bilime karşı olumlu tutum ve bilimsel 

süreç becerilerini geliştirme ve sonuçta kavramların öğretilmesi açısından öğrenci 

yetenek ve becerilerini geliştirecek olan yöntemler tercih edilmelidir.  

 

Kimya, canlı ve cansız varlıkların yapılarındaki madde çeşitlerini ve bu 

maddelerin birbiriyle olan ilişkilerini inceler. Kimya öğrencilerin ülke kaynaklarını 

verimli olarak değerlendirmeleri için çok önemli bir ders konumundadır. Kimya 

dersinde; öğrencilerin araştırmacı bir zihniyetle yetişmeleri için öğretmenlere büyük 

sorumluluklar düşmektedir. Bu derste problemler bilimsel yöntemlerle çözülmeye 

çalışılmalıdır. Kimya bilimindeki bilgilerin teknolojik ilerlemelere paralel olarak 

gelişme gösterdiği öğrencilere fark ettirilmelidir.  Canlı ve cansız varlıkların insan 

hayatı için ne kadar önemli olduğu ve bunların korunması gerektiğinin önemi 

vurgulanmalı ve tabiat sevdirilmelidir. Öğrencilerin temel kimya bilgilerini 

öğrenmeleri ve bunlara dayalı olarak yeni bilgilere ulaşma yollarını öğrenmeleri 

sağlanmalıdır. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler verilen ya da sunulan bilgileri 

“ezberlemek” için aktif olmaları yerine çeşitli etkinlikler yoluyla öğrenme-öğretme 

sürecinde aktif rol almalı ve bilgiyi kendileri yapılandırılmalıdır. 

 

Günümüzde öğrenme konusu büyük bir önem taşıyor. Artık firmalarda, çeşitli 

meslekten ve eğitim seviyesinden gelen kişiler, organizasyonlarda belirli bir süre 

çalıştıktan sonra orta ve üst kademe yöneticiliğine atanıyor. Yöneticilerden beklenen 

ise dev adımlarla ilerleyen bilimin sunduklarını takip etmek, temel yönetim 

bilimlerindeki yenilikleri anlamak ve aynı zamanda günlük işleri yürütmek gibi 

insanüstü bir öğrenme potansiyeline sahip olmaları. Bu nedenlerden ötürü çağdaş 

olmaya soyunan insan artık, bu bilgi birikiminin üstesinden gelmek için hızlı okuma 

ve öğrenme tekniklerini bilmek zorunda. Yarının öğrenen organizasyonlarını 

oluşturmak için etkin öğrenme yöntemlerini gösteren kitap, hızlı ve etkin bir 

öğrenme için gerekli olan tüm pratik bilgileri kapsıyor, hız ve etkinlik çerçevesinde 
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yöneticilere ve öğrencilere bazı özel metodlar göstererek öğrenmeyi hızlandırma 

yolunda yardım ve destek sağlamayı amaçlıyor 

  http://www.kho.edu.tr/enstitu/siyam/kitaptanitimlari/etkinogrenmeyontemi.htm.  

 

Fen bilimlerinin ve ona dayalı olarak üretilen teknolojinin toplumların 

gelişmesine sağladığı faydalar sayılamayacak kadar fazladır. Bu nedenle fen 

bilimlerinin ve eğitiminin öneminin gittikçe artması beklenmektedir. Günlük 

hayatımızda karşılaştığımız, kullandığımız ve gözlemlediğimiz birçok durum kimya, 

fizik ve biyoloji veya her üçü ile de ilgilidir.  

 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Günümüzde dünya her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir değişim 

yaşamaktadır. Eğitim alanında meydana gelen değişikler derslerin içeriğinden çok 

derslerin işleniş yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Öğrenme – öğretme süreci 

başlamadan önce yanıtlanması gereken en önemli sorulardan biri konunun nasıl 

öğretileceğidir? Bu da öğretim yöntemlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu soruyla 

ilgili kararlar öğrencilerin hangi yaşantılardan geçirileceğini ve bu yaşantıların nasıl 

düzenleneceğini, kullanılacak öğretim yöntemlerini belirler. Öğretme yöntemleri 

öğrenme – öğretme süreçlerinin en önemli öğelerinden biridir. Konu alanında ve 

insan olarak çok iyi olmasına karşılık bildiklerini sunmada, öğrencinin konuları 

öğrenmesine yardım etmede etkili olamayan öğretmenlerin sayısı az değildir. Bu 

durum büyük ölçüde öğretme yöntemlerini bilinmemesinden ve uygulama 

becerilerinin eksik olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Eğitim-Öğretim Ortamlarında Değişim İhtiyacı:  

 

Amacımız eğitim-öğretim ortamlarını yeni teknolojiler doğrultusunda 

geliştirmek ise evet, bütün çabalar aktif öğrenme ortamları yaratmak için olmalı. 

Öğrenenler, pasif alıcılar konumundan çıkıp, aktif yaratıcılar konumuna geçmeli. Bu 

bir ihtiyaç, bir zorunluluk ve bir fırsattır. Bir ihtiyaçtır çünkü öğretim süreçleri 
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yenilenmeyi bekliyor. Bir zorunluluktur çünkü Bilgi Teknolojisi bunu gerektiriyor; 

bugün bilgi, her yerden ulaşılır hale gelmiştir. Bir fırsattır çünkü öğrenenler 

kendilerine şu soruları sormaya başladılar: “Daha çok bilgi nerede var ve ona nasıl 

ulaşabilirim?”, “Yeni bilgileri nasıl üretebilirim?”, “Zekâmın yaratıcı işlevini nasıl 

ortaya çıkarabilirim?”. Bu fırsatı kaçırmamalıyız ve öğrenenlerin bu sorularına yanıt 

bulabilecekleri yeni ortamlar yaratmalıyız. 

 

Peki, öğretenler için durum farklı mı? Hayır değil. Onlar da uzun zamandan 

beri aynı heyecan ve güdüyü hissediyorlar ve “Bilgilerimi öğrencilerime daha iyi 

aktarabilmek için ne yapmalıyım?”, “Öğrenciler öğrettiklerimden en yüksek verimi 

nasıl alabilirler?”, “Derslerde öğrenci katılımını nasıl sağlayabilirim?” gibi sorular ile 

yüz yüzeler. 

 

Öğreten-merkezli öğretim, bir bilgi/konu uzmanından  oldukça pasif bir 

konumda olan öğrenene bilgilerin aktarılması şeklinde gerçekleşen klasik öğretim 

modelidir. Bu modele göre öğreten merkezdedir. Öğrenen-merkezli öğretim ise 

öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezinde öngören bir modeldir ve en önemli özelliği 

aktif öğrenmedir http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/11022002/sevinc_gulsecen.htm. 

 

Fen bilimleri eğitiminin temel amaçlarından biri de, öğrencileri bilimsel 

olarak okur-yazar düzeye getirmektir. Bilimsel okur-yazarlık; fen bilimlerinin 

doğasını bilmek, bilginin nasıl elde edildiğini anlamak, fen bilimlerindeki bilgilerin 

bilinen gerçeklere bağlı olduğunu ve yeni kanıtlar toplandıkça değişebileceğini 

algılamak, Fen bilimlerindeki temel kavram, teori ve hipotezleri bilmek ve bilimsel 

kanıt ile kişisel görüş arasındaki farkı algılamak olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel 

okur-yazar bireylerden oluşan toplumlar hem yeniliklere kolayca uyum sağlar hem 

de kendileri yeniliklere önderlik edebilirler. Bireylerin kendi yaşantılarını etkileyen 

olayların okulda öğrendikleri bilgilerle ilişkisini kavramaları, onların bilimsel okur-

yazar olmalarına büyük ölçüde katkı sağlayacağı bir gerçektir. Eğer okullarda bu 

ilişki kurulamazsa teknolojinin egemen olduğu günümüzde, bireyler daha kolay bir 

yaşantı için gerekli bilgi ve becerileri kazanamazlar http://www.kimyaokulu.com/. 
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Kısaca, günümüz insanının, hayatının her safhasını etkileyen teknolojik 

gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmesi için, temel bir kimya genel kültürü 

eğitiminden geçirilmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir. Böylece, bireyler 

bilimin değerini anlar ve ona karşı olumlu bir tutum geliştirir, teknolojinin toplumsal 

yaşantı üzerinde ki etkisini anlar ve en önemlisi bilim-teknoloji ve toplum arasındaki 

ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerini merakla izler. Bunun yanında, fen bilimleri 

eğitiminden geçen öğrenciler bilimsel süreç becerileri geliştirirler ve bunları daha 

sonraki yaşantılarının değişik aşamalarında kullanarak hayatlarını kolaylaştırırlar 

http://www.kimyaokulu.com/. 

 

Örneğin insanlar Bilim ve Sanat Merkezinin Kısaltılmış hali olan “BİLSEM” 

kelimesini söylerken insanların beyninde pek çok kimyasal işlem olmalıdır. Konuşur, 

düşünür, eğlenir ya da üzülürüz; bütün bu eylemlerin arkasında milyonlarca kimyasal 

tepkime vardır. Bazı tepkimeleri göremeyiz fakat hayatımızın ayrılmaz parçalarıdır. 

Dengeli beslenme yapmak isteyen bireyler yediklerimizin kimyasını bilmelidir. 

Çünkü sağlıklı yaşayabilmek için vücuduna aşırı derecede yüklenmemiş olur. 

Yiyeceklerin midemizdeki hareketliliği kimyasal tepkime sayesinde olur. Bir bardak 

çayımızı tatlandırmak için şeker katarak ve rengini değiştirmek için limon ilave 

ederek kimyasal tepkimeye neden oluruz.  

http://www.trabzonbilsem.net/index.php?option=com_content&task=view&i

d=93&Itemid=1. 

 
Bilindiği üzere okul eğitim hayatının en kritik dönemi ortaöğretimdir. 

Ortaöğretimde öğrenci rol karmaşasına girer ve sağlıklı bir eğitim sonucunda başarılı 

bir kimlik bulur. Öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntemleri 

öğrencileri kişiliklerine yansıyabilir. Bazı öğrenciler aktif, bazı öğrencilerin pasif 

olmasında öğretimlerin derste kullandıkları yöntemlerinde etkisi vardır. 

 

Kimya, canlı ve cansız varlıkların yapılarındaki madde çeşitlerini ve bu 

maddelerin birbiriyle olan ilişkilerini inceler. Kimya öğrencilerin ülke kaynaklarını 

verimli olarak değerlendirmeleri için çok önemli bir ders konumundadır. Kimya 

dersinde; öğrencilerin araştırmacı bir zihniyetle yetişmeleri için öğretmenlere büyük 
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sorumluluklar düşmektedir. Bu derste problemler bilimsel yöntemlerle çözülmeye 

çalışılmalıdır. Kimya bilimindeki bilgilerin teknolojik ilerlemelere paralel olarak 

gelişme gösterdiği öğrencilere fark ettirilmelidir.  Canlı ve cansız varlıkların insan 

hayatı için ne kadar önemli olduğu ve bunların korunması gerektiğinin önemi 

vurgulanmalı ve tabiat sevdirilmelidir. Öğrencilerin temel kimya bilgilerini 

öğrenmeleri ve bunlara dayalı olarak yeni bilgilere ulaşma yollarını öğrenmeleri 

sağlanmalıdır. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler verilen ya da sunulan bilgileri 

“ezberlemek” için aktif olmaları yerine çeşitli etkinlikler yoluyla öğrenme-öğretme 

sürecinde aktif rol almalı ve bilgiyi kendileri yapılandırılmalıdır. 

 

Geleneksel yöntemlere yapılan eleştirilerin hemen hemen tamamı 

öğrencilerin sınıflarda pasif bir durumda oturarak konuların öğretilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Yapılan pek çok çalışmalarda geleneksel yöntemlerle etkinliliğin 

son derece düşük olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

Kimya öğretimi çok değişik yöntem ve tekniklerle yapılabilmektedir. Kimya 

öğretiminde öğrencilerde bilimsel düşünme, bilime karşı olumlu tutum ve bilimsel 

süreç becerilerini geliştirme ve sonuçta kavramların öğretilmesi açısından öğrenci 

yetenek ve becerilerini geliştirecek olan yöntemler tercih edilmelidir.  

 

Bu gün birçok ülke var olan eğitim sistemlerini sorguluyor. Bunun nedeni 

klasik eğitim sistemlerinin yararlarının olmadığının artık farkına varılmış olması ve 

toplumların kalıplaşmış beyinlerden çok; düşünen, yaratan, sorun çözen insanlara 

gereksinim duyuyor olması. Kısacası artık eğitim sistemi içinde öğrenci daha etkin 

bir konuma getirilmeye çalışılıyor. Yani sessizce oturup, yalnızca verileni almakla 

yetinmeyecek; görecek, duyacak, çözümleyecek, söyleyecek, yapacak, katılacak ve 

paylaşacak öğrenciler isteniyor, öğrenmeyi öğrenecek öğrenciler... Böylece bilgiyi 

yalnızca tekrarlamayıp, bilinenleri sorgulayacak ve kendi bilgisini kendisi üretecek 

öğrenciler… 

 

Günümüzde çoğu ülkede ve Türkiye’de kullanılan öğretim yöntemleri 

öğrenciye bilgileri hazır kalıplar biçiminde verip, aynen alma şeklinde bir yol izliyor. 
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Bu öğretim yöntemlerinin uygulanması sırasında, öğrenciler, hangi bilgiyi niçin 

almak zorunda olduğunun bile farkında olamadan anlatılan bilgileri hafızasına 

kaydetmeye çalışıyor. Bu pek kolay olmadığından, eve gidip tekrar ediyor, ertesi gün 

gene tekrar ediyor, neden aldığını hâlâ bilemediği bu bilgileri biraz olsun ezberlemiş 

duruma geliyor. Ya da bu “tekrarlama” lara hiç girmeyip "sıradan" ya da "tembel" bir 

öğrenci olarak niteleniyor 

http://www.genetikbilimi.com/genbilim/etkinogrenme.htm. 

 

Günümüzde öğrenme konusu büyük bir önem taşıyor. Artık firmalarda, çeşitli 

meslekten ve eğitim seviyesinden gelen kişiler, organizasyonlarda belirli bir süre 

çalıştıktan sonra orta ve üst kademe yöneticiliğine atanıyor. Yöneticilerden beklenen 

ise dev adımlarla ilerleyen bilimin sunduklarını takip etmek, temel yönetim 

bilimlerindeki yenilikleri anlamak ve aynı zamanda günlük işleri yürütmek gibi 

insanüstü bir öğrenme potansiyeline sahip olmaları. Bu nedenlerden ötürü çağdaş 

olmaya soyunan insan artık, bu bilgi birikiminin üstesinden gelmek için hızlı okuma 

ve öğrenme tekniklerini bilmek zorunda. Yarının öğrenen organizasyonlarını 

oluşturmak için etkin öğrenme yöntemlerini gösteren kitap, hızlı ve etkin bir 

öğrenme için gerekli olan tüm pratik bilgileri kapsıyor, hız ve etkinlik çerçevesinde 

yöneticilere ve öğrencilere bazı özel metotlar göstererek öğrenmeyi hızlandırma 

yolunda yardım ve destek sağlamayı amaçlıyor 

 http://www.kho.edu.tr/enstitu/siyam/kitaptanitimlari/etkinogrenmeyontemi.htm. 

 

Lise 1. sınıf kimya dersindeki öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntemleri 

ile öğrencilerin bu derslerdeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 

bu alanda görev yapan bütün öğretmenlere faydalı olacaktır.  
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1.2. Problem Cümlesi 
 
 

Malatya Lise 1. sınıflarda Kimya dersi konularının öğretiminde aktif öğretim 

yöntemlerinin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yöntemlerin 

uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında anlamlı 

farklılıklar var mıdır? 

 

1.3. Alt problemler 

 

1. Deney grubunun sontest başarı puanları ile kontrol grubunun sontest 

başarı puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır? 

 

2. Deney grubunun sontest bilgi basamağı başarı puanı ile kontrol 

grubunun sontest bilgi basamağı başarı puanları arasında anlamlı düzeyde 

farklılık var mıdır? 

 

3. Deney grubunun sontest kavrama basamağı başarı puanı ile kontrol 

grubunun sontest kavrama basamağı başarı puanları arasında anlamlı düzeyde 

farklılık var mıdır?  

 

4. Deney grubunun sontest uygulama basamağı başarı puanı ile kontrol 

grubunun sontest uygulama basamağı başarı puanları arasında anlamlı düzeyde 

farklılık var mıdır?  

 

5. Deney grubunun sontest analiz basamağı başarı puanı ile kontrol 

grubunun sontest analiz basamağı başarı puanları arasında anlamlı düzeyde 

farklılık var mıdır?  

 

6. Deney grubunun sontest sentez basamağı başarı puanı ile kontrol 

grubunun sontest sentez basamağı başarı puanları arasında anlamlı düzeyde 

farklılık var mıdır?  
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7. Deney grubunun sontest değerlendirme basamağı başarı puanı ile 

kontrol grubunun sontest değerlendirme basamağı başarı puanları arasında 

anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?  

 

1.4. Denenceler 
 
 
1. Deney grubunun sontest başarı puanları ile kontrol grubunun sontest başarı 

puanları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık vardır. 

 

2. Deney grubunun sontest bilgi basamağı başarı puanı ile kontrol grubunun 

sontest bilgi basamağı başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı 

düzeyde farklılık vardır. 

 

3. Deney grubunun sontest kavrama basamağı başarı puanı ile kontrol grubunun 

sontest kavrama basamağı başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı 

düzeyde farklılık vardır. 

 

4. Deney grubunun sontest uygulama basamağı başarı puanı ile kontrol grubunun 

sontest uygulama basamağı başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı 

düzeyde farklılık vardır. 

 

5. Deney grubunun sontest analiz basamağı başarı puanı ile kontrol grubunun 

sontest analiz basamağı başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı 

düzeyde farklılık vardır. 

 

6. Deney grubunun sontest sentez basamağı başarı puanı ile kontrol grubunun 

sontest sentez basamağı başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı 

düzeyde farklılık vardır. 

7. Deney grubunun sontest değerlendirme basamağı başarı puanı ile kontrol 

grubunun sontest değerlendirme basamağı başarı puanları arasında deney grubu 

lehine anlamlı düzeyde farklılık vardır. 
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1.5. Sayıtlılar 
 
 

1. Öğrencilerin başarı testine verdiği yanıtlar kimya dersindeki akademik 

başarılarını yansıtmaktadır. 

 

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin, kendilerine uygulanan testlerdeki soruları 

objektif olarak cevaplayacakları kabul edilmiştir.  

 

3. Öğrencilere verilecek öntest ve sontest soruları bilişsel düzeyin tüm 

basamaklarını sınayan niteliktedir. 

 
 
1.6. Sınırlılıklar 
 
 

1. Araştırma bulguları 2005 – 2006 yılı ile sınırlıdır. 

 

2. Bu çalışma 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında Malatya ilinde 

bulunan ortaöğretim okullarında okutulan haftada 2 saat verilen kimya dersine 

devam eden lise 1.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. 

 

3. Bu çalışmada kullanılan aktif bir öğretim yöntemlerinin sadece bilişsel 

alana olan etkisi incelenmektedir.  

 

1.7. Tanımlar 
 
 
1.7.1. Kimya: Kimya, madde ve maddenin davranışlarını incelemeyi konu edinen bir 

bilim dalıdır (Karaca, 1998: 1). 

 

1.7.2. Öğretim yöntemleri: Bir konuyu öğrenmek veya öğretmede amaçlara 

ulaşmak için izlenen yoldur.  
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1.7.3. Bilişsel alan: Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların 

kodlandığı alandır. Örneğin sosyal bilgilerde “Türkiye’nin komşularıyla ilgili temel 

ilişkilerini açıklayabilme, temel ilkeleri Türkiye’nin belli başlı toplumsal olgularını 

açıklamada kullanabilme, ilimiz, bölgemiz ve yurdumuzla ilgili belli başlı olguları 

analiz edebilme, Türkiye’nin komsularıyla olan belli baslı toplumsal olguların 

çözümü için yeni yollar önerebilme” gibi hedeflerde zihinsel etkinlikler daha 

baskındır. Ayrıca her davranış aynı zihinsel yoğunluğu içermeyebilir. Sözgelişi 

“pekiştireç kavramanın ne anlama geldiğini derste geçen ifadesiyle yazma/söyleme” 

davranışı “eğitim ortamında neden pekiştireç kullanıldığını gerekçesiyle açıklayıp 

yazma” davranışına göre daha basittir. Bir matematik problemini çözerken, bir felsefi 

metni açıklarken zihinsel etkinlikler daha baskındır. Böyle olmakla birlikte 

öğrenilmiş hiçbir davranış tek bir alana giremez. Her davranış hem bilişsel, hem 

duyuşsal, devinişsel, hem de sezgisel alana girer; fakat hangi özellik baskınsa, olana 

kodlanır. Burada da zihinsel etkinliklerin baskın olduğu zihinsel etkinliklerin baskın 

olduğu davranışlar söz konusudur ( Sönmez, 2004: 46 ).  

 

1.7.4. Ortaöğretim okulları: Ortaöğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık 

öğrenim veren, genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. 

 

1.8. Araştırmanın Önemi ve Gerekçeleri 
 

"Aktif öğrenme" son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim 

sistemi haline geldi. Velilerin "yaşayarak öğrenme" olarak tanıdığı aktif öğrenme; 

çocuğun objelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki 

içinde edindiği deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme 

şeklidir 

http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/0753.1.aktifogrenme.asp. 
 

Günümüz bilgi toplumunda beklenen insan nitelikleri incelendiğinde en çok 

karşımıza çıkanlar, bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, işe yarar bilgiyi seçme ve 

örgütleme, öğrenme sürecini denetleme, ekip çalışması yapma, işbirliği içinde 

çalışmadır. Beklenen bu niteliklerin okul süreçlerine yansıması ise öğrencilere 
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kazandırılacak bilgi ve becerilerin farklılaşmasıdır. Artık, sadece bir takım bilgileri 

ezberleyen ve bunları sınav zamanı kullanan bireyler yetiştirmenin ne bireye ne de 

toplumumuza bir yararı yoktur.  

 

Öte yandan, okulda öğrenilenlerin hayata taşınması istiyoruz. Bu ise ancak 

okullarda farklı dersler içinde öğrenilen bilgiler arasındaki ilişkinin kurulmasıyla 

mümkün olabilir. Hayat, olayları birbirinden kopuk biçimde karşımıza çıkarmaz. O 

halde okullarda disiplinler arası yaklaşımın benimsenmesi gerekir.  

 

 Bu gereklilik nedeniyle değişik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır 

http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Nadir%20Namik%20Yildiz.doc . 

 

Günümüzde, her ülke eğitim alanında karşılaştığı sorunlara etkili çözümler 

bulmak üzere kendi sistemim sorgulamakta ve nasıl bir yeniden yapılanmayla bu 

sorunları çözebileceğini tartışmaktadır. Özellikle okullarda gerçekleştirilen öğretim 

uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan çoğunun geleneksel olarak nitelenen 

yöntemlerden kaynaklandığı gözlenmektedir. Geleneksel öğretim uygulamalarının 

temel özelliklerine bakıldığında bazı noktalar dikkati çekmektedir. Bunlar arasında, 

bilgi aktarmaya ağırlık veren öğretim anlayışı, ders kitaplarına aşırı bağımlılık, 

öğretmenin mutlak egemenliği, öğrencileri araştırmaya yöneltmeyip yalnızca 

dinleyen/izleyen konumunda tutarak zihinsel açıdan edilgenleştiren düzenlemeler, 

yaratıcı düşünmeye ya da kişisel görüşleri açıklamaya izin vermeyen sınıf iklimi, 

sunulan bilgileri anlamaya ve farklı yorumlar yapmaya olanak tanımayan öğretim 

yöntemleri ilk göze çarpanlardır. 

 

Geleneksel öğretim uygulamalarının doğurduğu sorunların başında, öğretilen 

bilgilerin kalıcı olmaması, sınavlar için ezberlenip daha sonra hızla unutulması, 

bilgilerin çoğunun öğrencilerce eksik ya da yanlış anlaşılması ve öğrencilerin 

öğrendikleri bilgi ve becerileri gelecek yaşamlarında etkin biçimde kullanamıyor 

olmaları gelmektedir. Geleneksel anlayıştan kaynaklanan bu tür sorunlar eğitimcileri 

daha etkili, verimli ve çekici öğretim uygulamalarını geliştirmek üzere çalışmaya 

yöneltmiştir http://www.egitim.aku.edu.tr/yapici.doc . 
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Bugün Türkiye’de derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinde, öğrencilere 

bilgiler hazır halde verilmekte ve verilen bilgileri aynen alma şeklinde de bir yöntem 

uygulanmaktadır. Bu da öğretim yöntemlerinin uygulanması sırasında, öğrencilerin, 

hangi bilgiyi niçin almak zorunda olduklarının farkına varmadan, anlatılan bilgileri 

hafızasına kaydetmeye çalışıyor olmasından kaynaklanıyor. 

 

Lise 1. sınıf kimya dersindeki öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntemleri 

ile öğrencilerin bu derslerdeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 

bu alanda görev yapan bütün öğretmenlere faydalı olacaktır.  

 

1.9. İlgili araştırmalar; 

 

Duban (2005), “ilköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilere 

kazandırılan öğrenme stratejilerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki 

etkisi” konulu araştırması, ilköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilere 

kazandırılan öğrenme stratejilerinin öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma 

düzeyleri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma deneme 

modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu modele göre düzenlenmiş, Eskişehir 

Merkez İ.İ.Okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, kontrol grubunda geleneksel 

öğretim, deney grubunda ise öğrenme stratejilerinin kullanımıyla desteklenen bir 

öğretim gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından 

geliştirilen kişisel bilgiler anketi ve “Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu” ünitesine 

ait başarı testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; elde edilen öntest, sontest 

ve kalıcılık testi puan ortalamaları ile puan dağılımlarının standart sapmaları 

hesaplanmış, gruplar arası karşılaştırmalarda t testinden yararlanılmıştır. Elde edilen 

bulgular; ilköğretim 5.sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme stratejilerinin öğretildiği 

deney grubunda bulunan öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma düzeyleri 

ile öğrenme stratejilerinin öğretilmediği kontrol grubunda bulunan öğrencilerin 

akademik başarıları ve hatırda tutma düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı 

bir fark olduğunu göstermiştir  

 

http://www.aniyayincilik.com.tr/DERGI/haber_oku.asp?haber=317 . 
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 Sezer ve Tokcan ( 2003 ), “İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya 

Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi” adlı araştırmalarında, ülkemizde lisans 

düzeyinde sınıf öğretmenliği bölümü 1. sınıflarında zorunlu ders olarak görülen 

“Türkiye Coğrafyası” dersinin “Türkiye’nin Fizikî Coğrafyası” konularının 

öğretiminde iş birliğine dayalı öğrenmenin uygulandığı deney grubu ile geleneksel 

öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubunun akademik başarıları arasında 

anlamlı farklılıkların olup olmadığını belirlemektir. 

 

Araştırma 2002–2003 öğretim yılı bahar döneminde, Niğde Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 1. sınıf 

öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bir deney bir kontrol grubu 

kullanılmıştır. Altı haftalık uygulama sonucunda belirtilen yöntemlerin coğrafya 

öğretiminde akademik başarı üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek 

için t-testinden yararlanılmıştır. Yapılan t-testi sonucunda iş birliğine dayalı öğretim 

yöntemlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin akademik başarıları ile, 

geleneksel öğrenme yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

akademik başarıları arasında deney grubunun lehinde anlamlı düzeyde farklılığın 

olduğu görülmüştür. Bu sonuç bize iş birliğine dayalı öğretim yönteminin, geleneksel 

öğretim yöntemine göre coğrafya öğretiminde akademik başarıyı arttırmada daha 

etkili olduğunu göstermektedir. 

 

Araştırmanın bulgularına göre, işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin 

uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol 

grubu öntestleri aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yokken (t=.621, 

p>0.05), kontrol grubunun sontest aritmetik ortalaması öntest aritmetik ortalamasına 

göre 17.84’lük bir artış göstermiş (t=  9,347, p<0.05), deney grubu sontest aritmetik 

ortalaması öntest aritmetik ortalamasına göre 27,27’lük bir artış göstermiştir (t= -

11,183, p<0.05). Her iki grubun da akademik başarıları, uygulanan iki yöntemle elde 

edilen sonucun artmasına rağmen, deney grubunun öntest-sontest aritmetik 

ortalaması, kontrol grubunun öntest-sontest aritmetik ortalamasına göre 9.43’lük bir 
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artış göstermiştir. Bu da sonuçta iki grup arasında 8,02’lik bir fark olmasına yol 

açmıştır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t= -2,943, p<0.05). Sonuç olarak iş 

birliğine dayalı öğrenme yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre coğrafya 

öğretiminde akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu söylenebilir 

http://www.gefad.gazi.edu.tr/233/15.pdf .  

 

Özkan ve Azar( 2005), “örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu 

sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin 

incelenmesi” adlı araştırmalarında Örnek Olay Yönteminin 9. sınıf öğrencilerinin 

Fizik dersi başarılarına,  kavram öğrenmelerine ve derse karşı olan tutumlarına 

etkisinin geleneksel öğretimle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, 2003–2004 

güz döneminde Sakarya ili, Karasu ilçesi, Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz 

Lisesi'nde yürütülmüştür. Çalışma, lise 9. sınıfta öğrenim gören toplam 60 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Yansız atama yöntemi ile belirlenen deney ve kontrol grubunda 

30'ar öğrenci bulunmaktadır. Bu amaçla, öncelikle “Örnek Olay Yöntemi” ilkelerine 

dayanılarak “ısı ve sıcaklık” ünitesinin içeriği ile hedef ve davranışlar belirlenmiştir. 

Daha sonra, hedef ve davranışları gerçekleştirmeye yönelik öğrenci seviyesine uygun 

günlük ders planları hazırlanmıştır.  

 

Araştırma sonucunda, her iki yöntemle yapılan öğretim sonunda uygulanan 

fizik başarı testine göre, Örnek Olay Yönteminin uygulandığı deney grubunun 

kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ön 

test ve son testlere verdikleri cevaplar incelendiğinde, öğretim öncesi sahip olduğu 

ve öğretim sonrası hala devam eden “ısı ve sıcaklık aynı şeylerdir”, “buharlaşma 

sadece 100 0C'de meydana gelir”, “bir nesnenin sıcaklığı onun büyüklüğü ve hacmi 

ile orantılıdır” vb. pek çok kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara dayanılarak öğrencilerde var olan bu kavram 

yanılgılarını giderici öneriler sunulmuştur.  

 

Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için ısı ve 

sıcaklık başarı testi hazırlanmıştır. Hazırlanan başarı testi, deney ve kontrol 

gruplarına eş zamanlı uygulanmıştır. Isı ve sıcaklık başarı testi için, ön testte deney 
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ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Öğretim sonrası, her iki 

grupta kendi içlerinde başarı puanları bakımından a= 0,05 düzeyde istatistiksel olarak 

anlamlı gelişme göstermişlerdir. Fakat deney grubu ve kontrol grubunun son test 

başarı puanları arasında, a= 0,05 düzeyinde deney grubunun lehine anlamlı bir fark 

saptanmıştır(t= 2,374).  

 

Fizik dersine yönelik tutum ölçeği için, kontrol grubunun tutumunda önemli 

bir değişiklik gözlenmezken, deney grubunun fiziğe karşı tutumunda artış 

görülmüştür. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, ısı sıcaklık konusunun örnek olaya 

dayalı öğretim yöntemiyle anlatılmasının öğrencilerin başarı düzeylerini ve fizik 

dersine karşı tutumlarını arttırdığı söylenebilir 

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/orta3-ozkan.htm .  
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BÖLÜM II 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesi olarak belirlenen konular ana 

başlıklar altında toplanarak ele alınmıştır. 

 

2.1. Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim; 

 

Eğitim; İnsanların diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileşimlerinin maddi ve 

manevi ürünlerine kültür dendiği dikkate alınırsa, insanın, çevresiyle etkileşimi 

sonucunda kültürlenmeye uğradığı söylenebilir. Çevresiyle etkileşerek 

öğrendiklerini, diğer insanlara da öğretmeye kalkışan kimse ise, belli bir amaca 

yönelik olarak o insanları kültürlemeye çalışıyor demektir. ”İnsanların diğer insanları 

belli bir maksatla kültürlemelerine  yada kasıtlı kültürleme sürecine ise eğitim 

denilmektedir.” 

Günümüzde daha çok tercih edilen tanım: “bireyin davranışında, kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) 

değişme meydana getirme sürecidir.” Bu tanıma göre; 

Eğitim bir süreçtir. 

Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. 

http://www.e-psikoloji.com/ogrenme/index_dosyalar/egitim.htm  

 

Eğitim programının tanımı: Eğitim programın, bir eğitim kurumunun 

çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı Milli Eğitimin ve kurumun amaçlarının 

gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetleri kapsar. Öğretim, ders dışı kol 

faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık vb. 

hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içerisine girer ( Varış, 1978: 17 ). 
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Eğitim uygulamalı bir eğitim alanıdır. Bu nedenle eğitim problemlerine masa 

başında ve kâğıt üzerinde değil, problemin kaynağında, okulda ya da eğitim 

sisteminin bütününde çözüm aramak gerekir. Eğitim sisteminde ortaya çıkan 

problemlerin çözümü, okuldaki öğrencilerin davranışa dönüştürmesi söz konusu olan 

programların geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır ( Varış, 1996: 4 ).  

 

Öğrenme, yaşantı yoluyla bir davranışın kazanılması ya da değişmesi 

sürecidir. Bu tanımda yaşantı bir süreç kazanılan ya da değişen davranış ise amaçtır. 

Davranış, yaşantı ve süreç kavramları öğrenmenin kilit taşlarıdır. Öğrenme süreci, 

aynı zamanda bir sorun çözme sürecidir. Öğrenen kişi, önceden belirlenmiş hedeflere 

ulaşmasını engelleyen sorunlar çözmek; bunun için gerekli bilgi, beceri ve tutumları 

kazanmak zorundadır (Başaran, 1996: 26). 

 

Öğrenme, bireyin çevresi ile etkileşimi sonucunda oluşan kalıcı davranış 

değişmesidir. Bu değişmenin planlı ve düzenli etkinlikler sonucu olması, 

davranışların istendik nitelikte olmasına olanak hazırlar. İstendik davranışları, 

öğrencilere davranış bilimlerinin verilerine dayalı olarak kazandırabilmek için 

öncelikle eğitimin hedeflerinin belirlenmesi, daha sonra hedefleri gerçekleştirici 

öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi ve istendik davranışların ya da 

değişikliğin oluşturulması, son olarak da elde edilen ürünün kalite kontrolünün 

yapılması gerekir (Bilen, 2002: 67).  

 

Öğretim, öğretmenin uyarıcı ve öğrenme durumları (çevre, ortam) yaratarak 

öğrencilerin amaçlar yönünde davranışlar geliştirmesine yardım etmesidir. Başka bir 

deyişle öğretim, öğrencilerin öğrenmelerini en iyi biçimde gerçekleştirmek için 

öğretmenin öğrencilere yaptığı düzenli etkinliklerdir ( Alıcıgüzel, 1979: 21 ). 

 

Öğretim, bilenin bilmeyene bilgi, beceri, alışkanlık ve değerler kazandırmak 

için yapmış olduğu etkinliklerin hepsidir.  

 

"Aktif öğrenme" son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim 

sistemi haline geldi. Velilerin "yaşayarak öğrenme" olarak tanıdığı aktif öğrenme; 
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çocuğun objelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki 

içinde edindiği deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme 

şeklidir 

http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/0753.1.aktifogrenme.asp . 

 

Eğitim sürecinin üç temel öğesi vardır. Bunlar; eğitimin amaçları, öğrenme – 

öğretme etkinlikleri ve değerlendirmedir.  

Okul, öğretmen ve anne – babaların, çocuklarının eğitimlerinin geçerliliği 

kanıtlanmış bir öğrenme kuramı ortaya atılıncaya kadar ertelenmemiş olmaları mutlu 

bir rastlantıdır. Nitekim elde geçerliği kanıtlanmış bir öğrenme kuramı olmadan da 

öğrenme olabilmektedir (Bloom, 1998: 1 ). 

 

Okul, özel bir çevredir. Eğitim, genellikle dolaylı bir girişim olduğundan, bu 

amaçla okul denilen özel bir çevre yaratılmıştır. Bu özel çevrenin görevi, çocuğa 

gerçek çevreyi kolaylaştırmak, temizleyerek ve dengeleyerek öğretmesidir 

(Bursalıoğlu, 1994: 33). 

 

Bir örgüt olarak okul, hem geleneksel değerleri toplunun fertlerine 

kazandırmakta, hem de öğrenciyi gelişen ve değişen dünya şartlarına hazırlama 

görevi ile karşı karşıya kalmaktadır ( Özdemir, 1998: 6 ). 

 

Eğitim ortamı; Eğitim etkinliklerinin meydana geldiği alan; öğretme – 

öğrenme süreçlerinde bilgi iletme işleminin meydana geldiği ve öğrencinin konuyla 

etkileşimde bulunduğu personel, araç, gereç, tesis ve organizasyon öğelerinden 

oluşan çevre olarak tanımlamaktadır ( Alkan, 1979: 6 ). 

 

Öğrenmeyi öğrenme, en yalın haliyle mevcut bilgileri kullanarak yeni 

durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek demektir. Öğrenmeyi 

öğrenme düşünsel bir etkinliktir. Herhangi bilgi veya yöntem ile değil tanımıyla 

düşünsel kapasiteyle ilgilidir. Öğrenmeyi öğrenme insanın sahip olduğu zekâyı 

kullanması, düşünme yetkilerini geliştirmesi ile mümkündür. Öğrenmeyi öğrenme 

bilgi toplumunda yaşamın bir gereğidir (Özden, 1998: 102 ). 
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Öğrenen-merkezli öğretimde öğrenciler, 

*pasif alıcılar konumundan aktif katılımcılar konumuna geçer; böylece öğrencin 

seçenekleri ve sorumlulukları artar, 

*kendi öğrenme stratejilerine ve öğrenme hızlarına göre öğrenirler, 

*güdülerini zorlama ile değil isteyerek arttırabilirler. 

Bu modelde ayrıca,  

*öğrenme standart bir süreç olmaktan çıkıp kişiselleştirilmiş bir süreç haline 

dönüşür, 

*“problem çözümleme”, “kritik düşünebilme” ve “yansımalı öğrenme” gibi  

“öğrenmeyi öğrenme” yetenekleri kolayca geliştirilebilir, 

*öğrenme şekli ve hızı öğrenciye göre değişir 

http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/11022002/sevinc_gulsecen.htm . 

 

2.2. MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU: 

 

I. Kanunun Kapsamı  

 

Madde 1 — Bu kanun, Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve 

ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, 

eğitim araç ve gereçleri ve Devletin Eğitim ve Öğretim alanındaki görev ve 

sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.  

 

BİRİNCİ KISIM TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN 

GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN 

AMAÇLARI  

 

I. Genel amaçlar  

 

Madde 2 — Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,  

1. (Değişik:16.06.1983/2842 K/1 md) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada 

ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, 

manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, 
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milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın 

başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti 

olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;  

 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 

görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;  

 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 

sahibi olmalarını sağlamak;  

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu 

artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel 

kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın 

yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.  

 

II. Özel amaçlar  

 

Madde 3 — Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçlarla gerçekleştirecek 

şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, 

genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. 

 

C) Orta Öğretim  

 

I. Kapsam  

Madde 26— Ortaöğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel; 

meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.  

II. Ortaöğretimden yararlanma hakkı  
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Madde 27— Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış 

olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, 

istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.  

 

III. Amaç ve görevler  

 

Madde 28— Ortaöğretimin amaç ve görevleri Millî Eğitimin genel amaçlarına ve 

temel ilkelerine uygun olarak,  

 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek 

suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun 

iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü 

kazandırmak;  

 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya 

hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin 

istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır.  

 

IV. Kuruluş  

 

Madde 29 — Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir.  

Belli bir programa ağırlık veren okullarla lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi 

eğitim dallarını belirleyen adlar verilir. Nüfusu az ve dağınık olan ve Millî Eğitim 

Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, meslekî ve teknik 

öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler 

kurulabilir. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın 

özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.  
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V.Ortaöğretimde yöneltme  

 

Madde 30— Yöneltme temel eğitimde başlar, yanılmalarını önlemek ve muhtemel 

gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder.  

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları arasında yapılacak 

yatay ve dikey geçiş şartları, Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenir.  

 

VI. Yükseköğretime geçiş  

(Değ.:16/06/198-2842 K/10 md.)  

 

Madde 31-Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına girmek 

için aday olmaya hak kazanır. Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları 

bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 

yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir 

http://ogm.meb.gov.tr/gos_kanun.asp . 

 

2.3. Kimya dersi; 

 

Kimya, madde ve maddenin davranışlarını incelemeyi konu edinen bir bilim 

dalıdır. Maddenin içyapısı, maddenin içyapısında meydana gelen değişmeler, bir 

maddenin başka maddelere karşı davranışı, kimya biliminin çalışma alanına girer 

(Karaca, 1998: 1). 

Günlük yaşantımızın her alanında maddelerde meydana gelen değişmelerle 

karşılaşırız. Her gün birçok kimyasal madde kullanır ve maddede meydana gelen 

değişmelerden yararlanırız. Kullandığımız kâğıt, kalem ve tebeşirden, giydiğimiz 

elbisenin ipliğine, sabundan boyalara kadar pek çok madde, kimyasal ürün olarak 

karşımıza çıkar (Karaca, 1998: 1). 
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2.4. Bloom’un Bilişsel alan taksonomisi: 
 
 

Amaç, genel anlamıyla varılmak istenen nokta olarak tanımlanabilir. Eğitimde 

amaç ise, kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak ele alınabilir. Bu 

özellikler bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişilik vb. olabilir (Sönmez, 

2004: 21 ). 

 Amaç kavramı daha ayrıntılı olarak ifade edilirse; “ planlanmış ve 

düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği 

yada davranışlar olarak ifade edilmeye uygun olan bir özelliktir” ( Ertürk, 1982: 24 ). 

Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. 

Örneğin sosyal bilgilerde “ Türkiye’nin komşularıyla ilgili temel ilişkilerini 

açıklayabilme, temel ilkeleri Türkiye’nin belli başlı toplumsal olgularını açıklamada 

kullanabilme, ilimiz, bölgemiz ve yurdumuzla ilgili belli başlı olguları analiz 

edebilme, Türkiye’nin komşularıyla olan belli başlı toplumsal olguların çözümü için 

yeni yollar önerebilme” gibi hedeflerde zihinsel etkinlikler daha baskındır. Ayrıca 

her davranış aynı zihinsel yoğunluğu içermeyebilir. Sözgelişi “pekiştireç kavramanın 

ne anlama geldiğini derste geçen ifadesiyle yazma/söyleme” davranışı “eğitim 

ortamında neden pekiştireç kullanıldığını gerekçesiyle açıklayıp yazma” davranışına 

göre daha basittir. Bir matematik problemini çözerken, bir felsefi metni açıklarken 

zihinsel etkinlikler daha baskındır. Böyle olmakla birlikte öğrenilmiş hiçbir davranış 

tek bir alana giremez. Her davranış hem bilişsel, hem duyuşsal, devinişsel, hem de 

sezgisel alana girer; fakat hangi özellik baskınsa, olana kodlanır. Burada da zihinsel 

etkinliklerin baskın olduğu zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışlar söz 

konusudur ( Sönmez, 2004: 46 ). 

 

Bu alan Bloom tarafından kodlanmıştır. Aşamalı olarak altı ana basamağa 

ayrılmış ve her basamakta alt basamaklara ayrılmıştır. Bu alandaki hedefler ve 

davranışlar basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve de birbirinin ön 

koşulu olacak şekilde sıralanmıştır.  
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2.4.1. Bilgi basamağı: 

 

 Bu basamakta herhangi bir nesne yada olguyla ilgili bazı özellikleri kişinin 

görünce tanıması, sorunca söylemesi yada ezberden aynen tekrar etmesi 

davranışlarını kapsar. Bu basamakta anlamını ve mantığını bilerek tanıma, 

söyleme ve ezberden söyleme vardır. Anlamını ve mantığını bilmeden söyleme, 

tanıma davranışı söz konusu değildir. Bilişsel alanın bilgi basamağı yalnız 

kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları için gerekli değildir 

( Sönmez, 2004: 46 ).  

Aynı zamanda duyuşsal ve devinişsel alan alanın basamakları içinde 

gereklidir. 

  

 2.4.2. Kavrama basamağı: 

 

 Kavrama düzeyinde, bilgi düzeyinde kazanılan davranışların öğrenci 

tarafından özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamının yakalanması söz 

konusudur. Bilginin transfer edilmesi gerekmektedir. Transfer türü öğrenmelerde 

yalnız başına ezberleme, anımsama ve tanıma yoktur. Bunlara ek olarak ve onların 

üstünde yeni bir anlatım biçimine çevirme, grafik çizme, yeni bir grafiği yazılı ya da 

sözlü olarak açıklama, bir olgunun nedenini, niçinini, nasıl ve niye olduğunu kendi 

cümleleriyle gerekçe göstererek açıklama, yeni örnek verme, verilerin geçmişini ve 

geleceğini kestirme vardır. Kavrama düzeyi kendi içinde çevirme, yorumlama ve 

öteleme olmak üzere üçe ayrılır ( Sönmez, 2004: 61 ). 

 

Çevirme; bu basamakta verilerin grafiğe, grafiklerle gösterilenleri yazıya, yada sözel 

anlatıma, şekle, şekille verilenleri grafiğe, söze, yazıya; yazıyla verilenleri şekle, 

grafiğe anlamını bozmadan çevirme bu basamağın kapsamı içindedir ( Sönmez, 

2004: 61 ). 

 

Yorumlama; bilgi düzeyinde öğrenilen ilkelerin, olguların nedenini, niçinini, 

niyesini, nasıl olduğunu; olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları kendi 
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cümleleriyle açıklayıp yazma, söyleme, uygun ve yeni örnek verip yazma, söyleme 

bu basamağın davranışlarındandır ( Sönmez, 2004: 62 ). 

 

Öteleme; bilgi basamağında kazanılan ilkelere uymanın ya da uymamanın 

doğuracağı sonuçları, verilerin belli koşullar altında geçmiş ve gelecekteki 

özelliklerinin ne olacağını yazma, söyleme, seçip işaretleme, doğru ya da yanlış 

olduğunu söyleme gibi davranışlar bu basamaktaki hedeflerin kapsamı içindedir 

(Sönmez, 2004: 64 ). 

 
2.4.3. Uygulama basamağı:  
 
 

Bu düzeyde bilgi ve kavrama basamağında kazandığı davranışlara dayanarak 

öğrenciden kendisi için yeni olan bir sorunu çözmesi istenmelidir. Sorun nitelik ve 

nicelik açısından yeni olmalıdır. Öğrenci bu sorunu çözerken ilgili ilkeleri, 

genellemeleri, yöntem ve teknikleri işe koşmalıdır. Sosyal bilgiler dersinde göç, 

nüfus artışı, tarım vb. olgularla içeren temel sorunlarla ilgili öğrenciye verilen yeni 

bir durumun çözümü için kullanılacak ilkeleri belirleyip yazma-söyleme, önerilenler 

arasında seçip işaretleme, sorunu belirleyip yazma vb. bu basamağın içindedir. Bu 

düzeyde karar verme süreci, problem çözme, bilimsel araştırma süreci, anket, 

görüşme vb. tekniklerin işlem basamakları hem bilişsel, hem duyuşsal hem de 

devinişsel alanın içine girmektedir ( Sönmez, 2004: 66 ). 

 

2.4.4. Analiz basamağı:  

 

Kişinin çevresini kapsayan nesneler, olgu ve olaylar pek çok öğeden 

oluşabilir. Bu öğelerin arasında etkileşim vardır. Etkileşimde karşılıklı ilişkiler 

bulunur. Bu olaylar karmaşık bir bilgi yığını haline geldiğinde analiz etme 

zorunluluğu olabilir. 

Analiz üç alt basamağa ayrılır; 

 

A-Öğelere Dönük Analiz  



 28  

Bir bilgi bütünü ya da bir sistemi, yapıyı oluşturan öğeleri, yine o bütün, sistem, 

yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Bu basamakta, kırma, yıkma, 

bozma gibi davranışlar söz konusu değildir. 

  

B- İlişkilere Dönük Analiz 

Bir bilgi bütününde, sistemde, yapıda bulunan öğeler arasında etkileşim vardır.Bu 

etkileşim,belli bazı bağıntılar yani ilişkilerden oluşur.Örneğin;Hastalığı oluşturan 

etmenler arasındaki bağlantıyı saptayabilme. 

 

C-Örgütleme İlkelerine Dönük Analiz  

Bir bilgi bütününde, sistemde, yapıda öğeler ve öğeler arasındaki ilişkilerin 

dayandığı temel ilkeler, genellemeler, kuramlar vardır. Bu ilke, genelleme ve 

kuramların saptanması gerekir. Bilimsel tutum ve araştırmalar için bu basamaktaki 

hedefler büyük bir önem taşır. Bu alana örnek;  Fiziki bir olguda ifadesi bulunan 

doğal genellemeleri saptayabilme http://www.blogcu.com/cuneytosun/193579/ .  

 

2.4.5. Sentez basamağı:  

 

Sentez öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma 

işidir. Sentezde yenilik, buluş, icat, özgünlük söz konusudur. Toplumsal sorunları 

Çözmede yeni bir yöntem, teknik geliştirme; yeni bir plan oluşturma; toplumsal 

olguları açıklayan yeni ilkeler ortaya koyma gibi etkinlikler bu basamakta olur. Bu 

basamak üç alt basamağa ayrılır.  

 

5.1 Özdeşsiz Bir İletişim Muhtevası Oluşturma  

5.2 Bir Plan ya da İşlemler Takımı Önerisi Ortaya Koyma 

5.3. Bir soyut İlişkiler Takımı Geliştirme 

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/uzman/program.asp  
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2.4.6. Değerlendirme 
 

Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurup, bir yargıya varma süreci 

olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir edebi yapıtın yazım kurallarına uygunluğunu, 

irdeleme, bir giysinin modele uygunluğunu araştırma iç ölçütler açısından 

değerlendirmedir. Yine bir giysinin ekonomik olup olmadığını, yada farklı 

modellerde iki otomobilin dayanıklılığını karşılaştırıp eleştirme ise dış ölçütlere 

göre değerlendirmedir. 

 

Her basamaktan sonra değerlendirme yapılabilir. Bilgi basamağından sonra 

yapılan değerlendirme bilginin; kavramadan sonra yapılan ise kavramanın; 

uygulama, analiz ve sentezden sonra yapılanlar uygulama, analiz ve sentezin 

değerlendirilmesidir ( Sönmez, 2004: 77 ). 

 

2.5. Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları 

 

Öğrenme sırasında kullanılması için öğretilebilecek teknikler ortaya 

koymuştur. Öğrenme stratejileri olarak adlandırılan bu teknikler, öğrenenin öğrenme 

sırasında meşgul olduğu düşünce ve davranışlar olarak tanımlanabilir. Bunlar 

öğrenenin kodlama sürecini etkilemek üzere tasarlanmıştır ( Demirel, 2004: 139 ). 

 

Hedefe, konuya ve duruma uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilişi 

şüphesiz ilgiyi ve etkin katılımı arttırır. Bunun sonucunda öğrenciyi güdüler ve 

böylece sınıf içi etkinlikleri daha etkili hale gelir. 

 

Öğretme yöntemleri öğrenme – öğretme süreçlerinin en önemli öğelerinden 

biridir. Konu alanında çok iyi, insan olarak çok iyi olmasına karşılık bildiklerini 

sunmada, öğrencinin o konuları öğrenmesine yardım etmede etkili olamayan 

öğretmenlerin sayısı az değildir. Bu durum büyük ölçüde öğretme yöntemlerini 

bilinmemesinden ve uygulama becerilerinin eksik olmasından kaynaklanmaktadır.  
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 Öğretme; öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Bunun sonucunda 

öğrenciye yardımcı olan bir süreç olarak tanımlanabilir. Öğrenciler arasında bireysel 

farklılıklar olduğu için onlara yardım etme biçimleri de farklıdır.  

 

 Bütün bunlardan dolayı, öğrenme – öğretme süreci başlamadan önce 

yanıtlanması gereken en önemli sorulardan biri de konunun nasıl öğretileceğidir? Bu 

da öğretim yöntemlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu soruyla ilgili kararlar 

öğrencilerin hangi yaşantılardan geçirileceğini ve bu yaşantıların nasıl 

düzenleneceğini yani kullanılacak öğretim yöntemlerini belirler.    

 

 Öğretimde uygulanacak strateji, izlenecek yöntemler ve kullanılacak ortamlar 

arasında çok yakın bir ilişki vardır. Öğretim yöntemlerinin seçiminde içeriğin ve ders 

aşamalarını da dikkate alınması gerekir.  

 

 Her dersin her aşaması farklı amaçları içerir. Her aşama için farklı yöntem ve 

ortamlar gerekli olabilir. Dersin ilk iki aşamasında anlatım yöntemi daha yaygın 

olarak kullanılır. Bu aşamalarda anlatımı destekleyecek ortamlara ihtiyaç vardır.  

 

 Öğretim yöntemleri ve ortamları seçilirken, öğretim tasarımcısının çeşitli 

öğeleri dengelemesi gerekir. Daha çok duyu organı ile iletişim sağlayan yöntem ve 

ortamlar daha kalıcı öğrenme meydana getirirler. Öğrenme durumu gerçek 

yaşamdaki duruma ne kadar benzerse öğrenme daha etkili olur. Öğretim zamanı ve 

maliyeti yönünden de, en kısa zamanda istenilen yeterlilikleri geliştiren ve daha 

ekonomik yöntemler tercih edilir. Öğreticinin bu değişik öğeleri dikkate alarak 

uygun bir denge sağlaması gerekir.  

 

 Bir eğitimci alanında uzman birisi olabilir, çok iyi bir insan, iletişimi yüksek 

bir öğretmen olabilir. Fakat bildiklerini öğretmede problem yaşayabilir. Bu durum 

öğretim yöntemlerinin belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Öğretim yöntemlerinin 

bilinmesi de yeterli değildir. Ayrıca yöntemleri uygulama becerisinin de yüksek 

olması gerekir.  
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 Öğrenme – öğretme sürecinin başında neyin – nasıl örgütleneceğinin 

belirlenmesi gerekir.  

 

Öğrenciler sınıflarda pasif bir durumda oturarak öğretilmek 

istememektedirler. Klasik yöntemlere yapılan eleştirilerin hemen hemen tümü bu 

noktada kaynaklanmaktadır. Yapılan pek çok çalışma klasik yöntemlerle etkinliliğin 

son derece düşük olduğunu ortaya koymaktadır ( Küçükahmet, 2001: 67 ). 

 

Öğretimde kullanılan strateji, yöntem ve tekniklerin neler olduğunu 

belirtmeden önce, bu kavramların öğrenme ortamlarında hangi anlama geldiklerini 

bilmekte yarar vardır. 

 

 Günümüzde, öğretim süreçleri, öğrenme, gelişme, kişilik, kültür gibi 

alanlarda yapılan araştırmaların pozitif bulgularına dayanılarak yönlendirilmekte ve 

yeni öğretim teorileri geliştirilmekte ve yeni yaklaşımlar denenmektedir ( Varış, 

1996: 150 ). 

 

Strateji: Bir öğrenme ortamında öğretilecek konunun seçimini, konunun 

kendi içerisinde analizini ve sentezlenmesini ve konunun öğretiminde psikolojik 

temele göre hangi öğrenme modelinin uygulanacağının belirlenmesini ifade eder 

(Büyükkaragöz ve Çivi, 1999: 61 ). 

 

Bu tanımdan hareketle, stratejinin, öğretme sürecine yön veren, öğretim 

etkinliklerinin belirlenmesinden başlayıp, bunların değerlendirilmesine kadar tüm 

faaliyetleri içeren genel yaklaşım olduğunu belirtmek mümkündür. Bunun sonucunda 

stratejiyi “ dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayıcı oldukça genel bir yol” olarak 

tanımlamak mümkündür ( Demirel, 1999: 293 ). 

 

Yöntem: Öğretme sürecinde öğrenciyi önceden belirlenmiş hedeflere 

ulaştıran en etkili, en kısa ve en güvenilir yoldur. Yöntem, önceden belirlenen 

öğretme stratejisine göre seçilir ve sınıfta uygulanır ( Gürol, 2004: 84 ).  

Yöntem; “ bir amaca giden yol” dur ( Hesapçıoğlu, 1994: 142 ). 
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Öğrencilerin; 

Sadece duydukları zaman unutulduğu, 

Duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırlandığı, 

Duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile 

tartıştıkları zaman, anlamaya başladıkları, 

Duydukları, gördükleri, tartıştıkları ve yaptıkları zaman bilgi ve beceri 

kazandıkları, 

Hatta başkasına anlattıkları zaman bilgilerin kalıcılığı sağlanmış olduğu 

görülmüştür http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=114  

 

Her derste bir yöntem aramak yersizdir. İyi bir öğretmenin, bütün yöntem ve 

teknikleri bilmesi gerekir. Bunları, dersin ve konunun özelliğine, çevre şartlarına ve 

öğrencilerin seviyesine göre uygulama becerisine sahip olmalıdır. Bir derste ve ders 

saatinde “yalnız bir yöntem kullanılır” diye bir şart yoktur. Aynı ders saatinde, çeşitli 

yöntem ve tekniklere başvurmak mümkündür. Zira her yöntemin olumlu ve olumsuz 

yönleri vardır. Öğretmen; dersin özelliğine göre uyguladığı yöntemin eksik yönlerini, 

bir başka yöntemin iyi yönleri ile tamamlamalıdır. Unutmamak gerekir ki, tek başına, 

hiçbir yöntem tam değildir. Bu bakımdan tek bir yönteme bağlı kalınmamalı, uygun 

ye ve zamanda değişik yöntemler kullanılmalıdır (Akgün, 2001: 61 ). 

Teknik: Yöntemin uygulamaya koyuş biçimidir ( Gürol, 2004: 84 ) 
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TABLO 1: Eğitimde Strateji, Yöntem ve Teknikler 

 

http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/bildiri7.doc . 
 
 
 
 

 
STRATEJİ 

 
 
 

 
YÖNTEM 

 
TEKNİK 

 
BİLİŞSEL 

ALAN 

 
DUYUŞSA
L ALAN 

 
PSİKO 

MOTOR 
ALAN 

 
DAVRANIŞ TİPİ 

 
AKIL YÜRÜTME 

Sunuş Yoluyla 

Öğrenme 

-Düz 

Anlatım 

-Soru Cevap 

-Anlatma 

-İnformal 

-Öğretmen 

Konuşmaları 

-Sempozyum  

-Söylev 

-Bilgi  -Uyarılma -Ezberden Aynen 

Söyleme 

-Yazma,  

-Tanıma,  

-Hatırlama 

-Tümden gelim 

Buluş Yoluyla 

Öğrenme 

- Örnek 

Olay  

-Güdümlü 

Tartışma 

-Küçük- büyük 

Grup 

Tartışması 

-Soru Cevap 

-Çember  

-Zıt Panel   

-Görüşme 

-Açıkoturum 

-Kavrama  

-Analiz 

-Tepkide 

Bulunma  

-Değer 

Verme 

-Değer Verme -Grafiğe, 

Simgeye, 

Formüle  

Çevirme 

Gerekçeleriyle 

söyleme 

-Benzerilk ve 

farklılıkları söyleme 

yazma 

-Tümevarım  

-Dialektik Yaklaşım 

Araştırma 

Soruşturma 

Yoluyla 

Öğrenme 

-Örnek Olay 

-Gösterip 

Yaptırma 

-Workshop 

-Soru Cevap 

-Beyin Fırtınası 

-Problem 

Çözme 

-Gösteri 

Dramatizasyon 

-Deney  

-Gözlem 

-Uygulama 

-Analiz 

-Sentez 

Değerlendirme 

-Örgütleme  

-Kişilik 

-Uyarılma 

-Klavuz 

-Denetiminde 

Yapma  

-Beceri Haline 

Getirme 

-Duruma 

Uydurma  

-Yaratma 

-İlkeleri Kullanma 

-Problem Çözme 

-Yapıp Gösterme 

-Karar Verme 

-Hipotetik Dediktüf, 

Rediktüf 

Başa Dönme 

-Fuzi Lojik 

-Aksiyometik 

Tam Öğrenme -Karma 

Yöntem 

  

TÜM HEDEFLER 

 

Tüm Davranışlar —Tüm Akıl Yürütme 

Yolları 
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Öğrenme etkinliklerini düzenlerken, başvurulacak yöntem ve tekniklerin 

doğru seçimi de öğrenme-öğretme sürecinde başarılı bir sonuca ulaşmada önemli bir 

rol oynar. Öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimini etkileyen birçok etmen vardır. 

Yapılan araştırmalar bu konuda çeşitli etmenlerin rolü bulunduğunu göstermektedir: 

 

• Eğitim sisteminin benimsediği felsefe ve amaçlar 

• Görevli yöneticilerin izlediği politikalar 

• Öğretim programının niteliği 

• Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi 

• Toplumsal ve ekonomik koşullar 

• Öğrencilerin bireysel farklılıkları 

• Ders araç ve gereçlerinin durumu 

• Konu alanı 

• Öğretmenin ders yükü, eğitsel ve yönetsel başka yükümlülükleri, sağlık durumu 

• Ayrılan sürenin uzunluğu ya da kısalığı 

• Öğretmenin kişiliği, yeteneği ve mesleki yetişimi gibi... 

 

Bu etmenlere daha başkaları da eklenebilmektedir. Ancak bunların içinde 

kuşkusuz, sonuncu maddede yer alan "öğretmenin kişiliği, yeteneği ve mesleki 

yetişimi" çok önemlidir. Çünkü yapıcı, yaratıcı bir kişiliğe sahip; mesleğini seven; 

mesleğinin gerektirdiği koşulları en iyi biçimde yerine getiren; öğretmenlik meslek 

bilgisi yönünden iyi eğitim almış; öğretim bilgisini iyi sindirmiş; öğretim ilke, 

strateji, yöntem ve teknikleri konusunda iyi yetişmiş bir öğretmen, olumlu olmayan 

birtakım koşullar altında bile, etkili ve verimli bir öğretimi gerçekleştirebilir. 

Yetenekli, beceri sahibi ve bilgili bir öğretmenin derslerinde kullanabileceği çok 

sayıda öğretim yöntem ve teknikleri vardır. Bu yöntem ya da tekniklerden herhangi 

biri, bir diğerinden daha üstün değildir. Her durumda rahatlıkla uygulanabilecek tek 

bir yöntem ya da teknikten söz etmek de olanaksızdır. Belirli bir öğretim durumu için 

uygun görülen bir yöntem ya da teknik, bir başka durum için uygun görülmeyebilir. 

Öğretmen konuyu işlerken; eğitimin durumuna uygun düşen, en geçerli yöntem ve 

teknikleri seçmeli; konu alanından çok uzak, uygun ve geçerli olmayan yöntem ve 

tekniklere yer vermemelidir. 
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Öğretmen, yöntem ya da teknik seçiminde ne gibi özellikleri dikkate 

almalıdır? 

 

Öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimi konusunda, öğretmenin başlıca şu 

özellikleri göz önüne alması yararlı olur: 

 

• Öğretmen kendi kişiliği, yetenekleri, bilgi ve becerilerine en uygun yöntem ya 

da tekniği seçmelidir. Yöntem ve teknik konusunda yeterli bilgi ve becerisi 

olmayan bir öğretmen, öğretme etkinliğinde başarılı olamaz. Öğretmenin seçtiği 

yöntem ya da tekniğin, kendi yapısına ve yeteneklerine uygun olması büyük önem 

taşır. Öğretmen yatkın olmadığı bir yöntem ya da tekniği kullanmada zorlanır. 

 

• Öğretmen, öncelikle, işlediği konuyla ilgili olarak, bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel amaçları belirlemeli; sonra da bu amaçları (davranışları) öğrencilere 

kazandırılmasını sağlayacak uygun yöntem ve teknikleri seçmeye özen 

göstermelidir.  

Bilindiği gibi, amaç alanları birbirinden farklıdır ve bu amaç alanlarına uygun 

düşen yöntem ya da teknikler seçilerek öğretim etkinliğinde kullanılacak, uygun 

düşmeyenlere yer verilmeyecektir. Ayrıca, öğretilecek konunun niteliği ve özellikleri 

de yöntem ve teknik seçiminde rol oynar. İşlenen konu, hangi yöntem ya da tekniğin 

kullanılmasına daha elverişli ise, o yöntem ya da teknik yeğlenmelidir. 

 

• Öğretmen, yöntem ya da teknik seçiminde, öğrencilerinin gelişim özelliklerini 

ve hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulundurmak durumundadır.  

 

İlköğretimin ilk yarısına göre, ikinci yarısında öğrencilerin gelişmişlik 

düzeyleri yavaş yavaş farklılaşmıştır. İlk yarıda, öğrencilerin hareketlerine daha fazla 

olanak sağlayan yöntem ve teknikler yeğlenirken, ikinci yarıda, daha az hareket 

gerektiren ve düşünsel etkinliklere daha çok yer veren yöntem ve tekniklere yer 

verilmeye başlanır. Bu çağda öğrenciler, öğrenme-öğretme sürecinde etkin katılımla 

görev almalı; onların kendilerini anlatmalarına fırsat verilmelidir. 



 36  

. Öğretmen, öğrenme-öğretme ortamında, kendisinin değil, öğrencilerinin etkin 

olmasına olanak sağlayan yöntem ve teknikleri seçmeye çaba göstermeli; bunu 

yaparken de konuya ayrılan süreyi her zaman göz önünde bulundurmalıdır. 

 

Öğrenciler, öğretmenin anlattıklarından çok, kendi çabalarıyla elde ettikleri 

bilgileri öğrenmektedir. Bu nedenle, daha çok onların etkin durumda bulunmalarına 

fırsat veren yöntem ve teknikler yeğlenmeli; zorunlu kalmadıkça, öğretmen 

kendisinin etkin olmasını gerektiren yöntem ve tekniklerden kaçınmalıdır. Ayrıca, 

yöntem ya da teknik seçiminde, programda konunun öğretimine ayrılan süreyi de 

dikkate almak gerekir. Bir konuya ayrılan süre çok kısa ise, bir küme tartışması ya da 

sorun çözme yöntemine yer vermek konunun sonuçlandırılmasını geciktirebilir. 

 

• Öğretmenin, yöntem ya da teknik seçimini etkileyen etmenlerden birinin de, 

öğretilecek öğrenci kümesinin büyüklüğü olduğu unutulmamalıdır.  

 

Öğretimde izlenen yöntem ve tekniklerin tümü, genellikle küçük kümelerde 

uygulanmaya daha elverişlidir. Ancak, kalabalık sınıflarda bir küme tartışması ya da 

işbirliğine dayalı öğretim uygulamak oldukça güçtür. Kümenin büyüklüğüne uygun, 

doyurucu sonuçlar alınabilecek yöntem ve teknikler seçilmelidir 

http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2295/unite05.pdf . 

 

2.6 ÖĞRETME STRATEJİLERİ 

 

1) Sunuş yoluyla öğretme stratejisi 

2) Buluş yoluyla öğretme stratejisi 

3) İşbirliği ( kubaşık) yoluyla öğretme stratejisi 

4) Araştırma inceleme yoluyla öğretme stratejisi 

5) Tam öğrenme stratejisi 
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2.7 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  

 

1. Düz anlatım yöntemi 

2. Tartışma yoluyla öğretim metodu  

3. Alan gezisi ( gözlem ) yoluyla öğretim 

4. Film ve televizyon programları yoluyla öğretim metodu 

5. Laboratuar metodu 

6. Gösterip yaptırma yoluyla öğretim metodu 

7. Örnek olay incelemesi yoluyla öğretim metodu 

8. Problem çözme yoluyla öğretim metodu 

9. Proje temelli öğrenme yöntemi 

 

2.8 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

 

2.8.1 GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

 

1. Beyin fırtınası (fikir taraması) 

2. Gösteri (demonstrasyon) 

3. Soru – cevap  

4. Rol yapma ( sosyo drama ) 

5. Mikro öğretim 

6. Eğitsel oyunlar 

7. Altı şapkalı düşünme tekniği 

8. Ekiple öğretim 

9. Workshop 

10. Benzetişim 

 

2.8.2 BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

 

1.Programlı öğretim 

2.Bireyselleştirilmiş öğretim 

3.Bilgisayar destekli öğretim        
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 2.6.1 SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ 

 

Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığını ve konunun 

yeni öğrenilmeye başladığı durumlarda sunuş yolu ile öğretim, öğrenmeyi daha etkili 

olarak sağlamaktadır. Bu strateji, fikirleri zihinsel olarak yönlendirmeyi gerektirir 

hatta bu fikirler nispeten basit ve somut gerekçelere dayansa bile, öğrencinin zihinsel 

olarak bu fikirleri anlamlandıracak yaşta olması gerekir ( Senemoğlu, 2001: 33 ).  

 

Ausubel tarafından geliştirilen bir stratejidir. Ausubel’e göre öğrenme iki 

şekilde gerçekleşir. Biri mekanik, diğeri ise anlamlı öğrenmedir. Mekanik öğrenme 

ile edinilen bilgiler çabuk unutulur. Anlamlı öğrenmede ise bilgiler uzun süreli 

bellekte tutulur ( Ülgen, 1994: 111 ). 

Öğretmen anlamlı öğrenmeyi düzenlemekte sorumludur ( Gürol, 2004: 84 ). 

 

Anlamlı öğrenmenin başlatılabilmesi için temelde şu iki hususun yerine 

getirilmesi gerekir: 

 

1. Öğrenilecek bilgiler kendi içinde bir bütünlük ve anlamlılık taşımalıdır.  

2. Anlamlı öğrenme için öğrencide olumlu yönde bir hazırlığın olması gerekir. 

Öğrenci anlamlı öğrenmeye istekli ve onu gerçekleştirmeye kararlı olmalıdır. 

 

Birincisi doğrudan öğretmenin, ikincisi ise, daha çok öğrencinin kontrolünde 

bulunan durumlardır. Derste öğretmen, kendi anlayışına göre konuyu anlamlı bir 

şekilde seçer, düzenler ve açıklayabilir. Öğretmenin konuyu sunuşu öğrencinin 

konuyu her zaman anlayarak öğrenmesini gerektirmez. Anlamlı öğrenme, öğrencinin 

ilgisine, anlayarak öğrenmeye istekli olup olmayışına ve öğrenmeyi nasıl yapacağına 

da bağlıdır ( Fidan, 1990: 93 ). 

 

Sunuş yoluyla öğrenme bol örnek vermeyi gerektirir. Özellikle soyut 

kavramları anlamlı hale getirmek için görsel ve diğer duyu organlarına hitap eden 

uyarıcılar büyük ölçüde kullanılır. Sunuş yolu ile öğretme genelden özele hiyerarşik 

bir sıra izler. Daha genel ve kapsamlı kavramlar önce, bu kavramın kapsamında yer 
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alan daha özel ve dar kavramlar sonra sunulur. Öğretim adım adım sürer. Her 

öğretim basamağında önce ve sonra öğrenilenler arasında yatay ve dikey ilişkiler 

kurulur. Böylece öğrencilerin anlamlı öğrenmesi sağlanır ( Kaptan ve Korkmaz: 

2001: 12 ). 

 

Alış Yoluyla Öğrenme / Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Dört 
Temel Özelliği 

 
a-Öğretmen ve öğrenci arasında yoğun bir etkileşim gerektirir. Öğretmen 

öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya çalışır. Başlangıç sunuşlarını öğretmen 

yapmakla birlikte (1-2 dakika ya da en fazla 5 dakika)hemen arkasından öğrenciler 

fikirlerini, örneklerini, tepkilerini açıklar, tartışırlar. Bu durum, ders boyunca sürer. 

 

b-Sunuş yoluyla öğretme, somut kavramların anlamlı hale getirilmesi için bol 

örnek vermeyi, resimlerle, şemalarla somutlaştırmayı; kısacası tüm duyu organlarına 

hitap eden uyarıcıların kullanılmasını gerektirir. Diğer bir deyişle, kavramların, 

ilkelerin somut yollarla ve anlamlı bir biçimde öğrenilmesine yardım eder. 

 

c-Daha önce de ifade edildiği gibi, sunuş yoluyla öğretme genelden özele doğru 

hiyerarşik bir sıra izler. Önce konunun temel çerçevesi verilir. Daha sonra, ayrıntı bu 

temel çerçevenin içine yerleştirilir. 

 

d-Öğrencilerin önce ve yeni öğrendikleri arasında yatay ve dikey ilişkiler 

kurması sağlanarak anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirilir. 

Alış Yoluyla Öğrenme / Sunuş Yoluyla Öğretim stratejilerini de kapsayan tüm 

doğrudan öğretim-aşamalı öğretim modellerinde, bir dersin işlenmesi sırasında yer 

alması gereken etkinlikler büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

 

Hemen tüm bu modellerde DERSİN BAŞLANGIÇ aşamasında; öğrenciyi 

öğrenmeye hazırlamak üzere öğrencilerin dikkatini öğrenme konusu üstüne çekme, 

ne öğrenecekleri ve öğrendiklerini nerelerde kullanacakları hakkında bilgi verme ve 

öğrenmeye güdülemeye dönük etkinlikler yer alır. Böylece öğrencilerin, öğrenme 

konusu üstünde odaklaşması sağlanır. Ayrıca yeni öğrenilecek davranışlarla ilgili 
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önceki öğrenmeler gözden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Yeni ve eski 

öğrenmeler arasında ilişki kurularak anlamlı öğrenme sağlanır. Bu etkinlikler 

genellikle dersin başlangıç aşamasında yer alır. 

 

Dersin başlangıç aşamasından sonra, GELİŞME aşamasında yeni öğrenilecek 

konuyla ilgili uyarıcı materyaller verilir. Yani öğrenciye hedef davranışların 

kazandırılmasını sağlayacak açıklamalar, örnekler, dramatizasyonlar, 

demonstrasyonlar çeşitli araç - gereçlerle yapılır. 

 

Öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıkları sık ve kısa cevaplı sorular vb. yollarla 

kontrol edilir. Daha sonra öğretmen rehberliğinde, kazandırılmak istenen davranışı 

öğrencinin yapması sağlanır; öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi verilir. 

Eksik ve yanlış öğrenmelerini düzeltmesi, tamamlaması için ek öğrenme materyalleri 

verilir. 

 

Dersin sonuç alma aşamasında ise, öğrencilerin ne derecede öğrendiğini 

belirleme ve öğrenilenlerin kalıcılığını artırma, yeni durumlarda kullanmalarını 

sağlama, yani transferi gerçekleştirmek üzere etkinliklere yer verilir. 

 

Yukarıda kısaca verilen bir dersin işlenişi sırasında yapılması gereken etkinlikler 

öğrenmenin oluşum sürecine göre, kısa bir sıralaması yapılmıştır. Ancak bu 

değişmez bir sıra değildir 

http://www.eyupluilkogretim.com/rehberlik/ogretmen9.htm#suny . 

 

2.6. 2 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ 

 

Keşif yoluyla öğrenme stratejisinde tüme varım yoluyla öğrenme vardır. 

Tüme varım tek olaylardan yola çıkarak genel bir sonuca ulaşmadır (Gömleksiz, 

2004: 86). 

 

Öğrencinin deneyimlerden tümevarım yoluyla genellemelere ve bir ilkeye 

ulaşmasına dayanan öğretim modelidir.  Öğrenciyi buluşa götüren etkinlikler 
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öğretmen tarafından planlanır. Öğrenci etkinliklerinde, öğretmen rehberliğinin 

derecesine göre farklılık gösteren yöntemleri vardır 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/ilkfen/ogr/aday6p.doc  

 

Buluş yoluyla öğretim stratejisinin amacı; 

Öğrencilerin konunun yapısını keşfetmelerini sağlayacak problem 

durumlarını vererek öğrencilerin bilişsel gelişimini sağlamaktır. Yapı, bir konu 

hakkındaki fikirler, kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerdir. Öğrencinin bu 

konuyu öğrenmesi tümevarım yönteminin kullanılması ile sağlanmaktadır 

http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/ofd394/dokumanlar/275,4,Buluş yoluyla 

öğretim stratejisi  

 

Buluş yoluyla öğretimde öğrencilere kazandırılmak istenilen kavram ve 

genellemeler öğrencilere hazır olarak verilmediğinden, her öğrenci farklı bilgi 

birikimiyle öğrenme sürecine başlar ve öğrencinin öğrenilecek öğeler üzerinde 

yoğunlaşması, bunları karşılaştırıp bir sonuca ulaşması uzun zaman alır. Bu nedenle 

öğretmenin planlama aşamasında zamanı iyi ayarlaması gerekir. 

http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2283/unite05.pdf . 

  

Bu yaklaşımda öğrenme özelden genele doğru düzenlenir ve öğretim 

sürecinde öğrenciler aktiftirler. Bu nedenle, buluşla öğrenme “yaparak öğrenme” 

olarak da isimlendirilir. 

 

 Buluş yoluyla öğretmede öğretmenin temel görevi, öğrencileri 

yönlendirmektir. Bu yaklaşımda öğretim, öğrencilerin merakını uyandıran bir soruya 

da problem durumu ile başlatılır öğrenciler araştırma yapmaya, denenceler kurmaya 

ve denenceleri test etmeye teşvik edilir. Öğretmen, öğrencilere sorular yönelterek, 

öğretim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Öğrenci, elindeki materyallerle 

uğraşarak, olguları gözleyerek, elde ettiği bilgiler arasında ilişki kurarak, öğretilmek 

istenen kavram ya da ilkeyi kendisi keşfeder ( Fidan ve Erden, 1998: 184 ).  
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Jerome Bruner tarafından geliştirilen stratejide öğretim sürecinin merkezinde 

öğrenci vardır. Ampirik çalışmalara ağırlık veren Bruner, bilimin temel bir kuralını 

daima ön planda tutmuştur; hangi verilerden sonuçlara varılacaksa, o veriler üzerinde 

gözlem yapılmalıdır. Bir kez, akademik psikologlar belirli bir filmin çocuklar 

üzerindeki etkisini tartışırlarken Bruner'i danışman olarak davet etmişlerdir. 

Tartışmayı bir süre izledikten sonra Bruner'in önerisi şu olmuştur: "Bunu, filmi 

seyrettikten sonra çocuklara soralım!" Bruner aynı yaklaşımı eğitim psikolojisinin 

problemleri karşısında da göstermektedir. Çocukların okullarda nasıl öğrendiklerini 

anlamak istiyorsanız, o zaman kafes içindeki fare ve güvercinleri değil sınıftaki 

çocukları inceleyiniz. Bruner'e göre eğitimin en son amacı "bir konunun yapısı 

hakkında genel bir anlayış geliştirmektir." Öğrenci bir konunun, dersin yapısını 

anladığı zaman, onu ilişkili bir bütün olarak görür. "Bir konunun yapısını kavramak, 

daha pek çok şeyin anlamlı bir biçimde o konuyla ilişkilenmesine olanak sağlar. 

Bruner öğretmene (mesajlarını zaten hep iş başındaki öğretmene yöneltmektedir) 

öğrencinin belli bir konunun yapısını algılayabilmesi için gerekli koşulları sağlamada 

yardımcı olmasını öğütlemektedir. Öğrenme bir yapıya dayalı olduğu zaman daha 

kalıcıdır ve kolaylıkla unutulmaz.  

 

 Tümevarım akıl yürütme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bu yaklaşımda esas 

örneklerden kurallara ve genellemelere ulaşma süreci kullanılır. Sonuçta kural ya da 

bilgi yapısını keşfeden öğrencidir. Keşfetme yoluyla öğrenmeyi sağlamak kuşkusuz 

kolay değildir.  

 

Stratejinin Uygulanması 

 
Jacobsen ve diğerleri (1985), buluş yoluyla öğretme adımlarını şöyle 

listelemiştir: 

1. Öğretmenin örnekleri sunması 

2. Öğrencilerin örnekleri betimlemeleri 

3. Öğretmenin ek örnekler vermesi 

4. Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları 

5. Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması 
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6. Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları 

7. Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri ya da 

ilkeleri vurgulaması 

8. Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri 

9. Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi ( Senemoğlu, 2002: 

476 ). 

 

Buluş yoluyla öğretimin en önemli sınırlılığı ise, bu yolla öğrenmenin çok 

zaman alması, bu yöntemi çok iyi bilen kişiler tarafından yürütülebilmesi ve çok 

sayıda araç gereç gerektirdiği için maliyetinin yüksek olmasıdır. Ayrıca her konu 

buluş yoluyla öğretime uygun değildir  

http://kisi.deu.edu.tr/eli.israel/bruner.html .  

 

2.6.3 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM 

 
Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan 

yöntem ve tekniklere yer verildiğinde öğrenciler daha iyi ve hızlı öğrenmekte, 

hatırlamakta ve yaptığı işten zevk almaktadır. Günümüzde öğrencinin derse etkin 

olarak katılımını sağlayan çok sayıda çağdaş yöntem ve teknik bulunmaktadır. 

İşbirlikli öğrenme de öğrencinin derse etkin katılımına olanak veren bu tekniklerden 

biridir http://www.egitim.aku.edu.tr/boral6.doc . 

 

İşbirliğine dayalı öğretim grup biçiminde çalışma şeklidir. Bir sınıfın 

öğrencilerini gruplara ayırmakla, grup çalışması yapılmış sayılmaz. Burada "grup" 

terimi yüz yüze temas halinde bulunan birçok insanın birbirlerini etkilediği ortam 

anlamında kullanılmaktadır. Eğer sınıftaki öğrenci sayısı her üyenin etkileşim 

içerisinde bulunabilmesi için gerekli ortamı sağlayamayacak kadar büyükse böyle bir 

sınıf grup değildir. Grup öğretiminde, öğretmen dikkatin odak noktası olmaktan 

kasıtlı olarak geri durur ve üyeler arasındaki etkileşimi cesaretlendirme yönünde 

gayret sarf eder. Grup öğretiminde üyeler arasındaki etkileşim esastır. İşbirliğine 

dayalı öğretim teknikleri planlı bir şekilde bu ilkeyi gerçekleştirecek etkinlikleri içer-

mektedir. 
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 İşbirliğine dayalı öğretimin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir 

amaç doğrultusunda küçük gruplar (takımlar) halinde birbirinin öğrenmesine 

yardım ederek çalışmalarıdır. Sharan' ne göre işbirliğine dayalı öğretimde, 

takımların araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler 

toplaması, bireysel olarak yapılan çalışmaların birleştirilerek grup üretimine 

katkısının sağlanması ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp 

ürün halinde ortaya çıkarılması söz konusudur.  

 

 İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini diğer öğrenme tekniklerinden 

ayıran başlıca özellikleri şöyle sıralamışlardır; 

 

 1. İşbirliği yaparak çalışmaları beklenen gruplarda üyeler arasında 

olumlu dayanışma vardır. Hedefler ve görevler belirlenmiştir, böylece öğrenciler 

grubun diğer üyelerinin çalışmalarına da dikkat gösterirler. 

 

 2. İşbirliği içerisinde olan gruplarda üyelerin kendi üzerlerine aldıkları 

ve bireysel olarak yüklendikleri sorumlulukları vardır. Öğrenciler bu sorumlu-

lukları konusunda takım olarak değerlendirilmelerinin yanında, tek tek bireysel 

olarak değerlendirilirler. Böylece bütün üyeler, takımda kime yardım yada destek 

verilmesi gerektiğini öğrenirler. Küçük gruplarda ise öğrencilerin bireysel 

sorumluluk ve değerlendirilmeleri söz konusu değildir. 

 3. İşbirliğine dayalı öğretim yönteminin esaslarına göre oluşturulmuş 

takımlarda takım üyeleri yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel özellikleri açısından 

heterojen olarak belirlenirken; geleneksel grupların oluşturulmasında çoğu 

zaman üyelerin bu özelliklerine dikkat edilmez. 

 

 4. İşbirliği içinde olan gruplarda bütün üyeler liderlik görevini payla-

şırlar, Geleneksel gruplarda ise lider öğretmen tarafından seçilir ve bütün 

gruptan sorumlu olur. 

 

 5. İşbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş takımlardaki tüm üyeler takımın 

öğrenme ve başarısından sorumludurlar. Her bir üyenin grup üretimine katkısı, 
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başarısı veya başarısızlığı takım ve takımın içerisindeki tüm bireyler tarafından 

paylaşılmaktadır. Takım üyelerinden kendilerine verilmiş ödevi yerine getirmek 

için birbirlerine yardım etmesi, yol göstermesi ve destek olması beklenmektedir.  

 

 6. İşbirliği içindeki gruplarda öğrencilerin amaçları her üyenin öğren-

mesini en üst düzeye çıkarmak ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerini 

korumaktır.  

 

 7. İşbirliği yaparak çalışan gruplarda sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki 

beceriler ve beraber çalışmanın gereği öğrencilere doğrudan öğretilmektedir. 

Geleneksel gruplarda kişiler arası ilişkilerde ve küçük grup çalışmalarında 

gerekli olan becerilerin üyelerde var olduğu farz edilir. 

 

 8. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinin uygulandığı gruplarda 

öğretmen gözlem yaparak grupta işbirliği içerisinde çalışırken ortaya çıkan 

problemleri analiz eder ve her gruba görevlerini ne şekilde yerine getirmeleri 

konusunda rehber olur. Geleneksel gruplarda öğretmenin gözlem yapması, yol 

göstermesi çok enderdir.  

 

 9. İşbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş gruplarda öğretmenin esas rolü, 

gruplardaki işbirliği ve verimin artması için takımların oluşturulmasından, takım 

ürünlerinin değerlendirilmesine kadar ki tüm aşamaların planlanmasını 

içermektedir. 

 

 Bir grup çalışmasının işbirliğine dayalı öğrenme olabilmesi için gruptaki 

öğrencilerden her birinin hem kendisi, hem de grup arkadaşlarının öğrenmelerini en 

üst düzeyde sağlama isteği ve faaliyetinin olması gerekir. Bir başka deyişle 

işbirliğine dayalı öğretim öyle düzenlenir ki gruptaki her üye kendi grubundaki diğer 

arkadaşları başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir ve diğer arkadaşlarının 

da başarılı olması için elinden gelen gayreti sarf eder. Sonunda elde edilen başarı 

gruptaki tek tek tüm üyelerin katkısıyla oluşmuş grubun ve gruptaki bireylerin 



 46  

başarısıdır. İşbirliği gruplarında bireyin amaçlarına ulaşması diğer arkadaşlarının da 

kendi amaçlarına ulaşmasını destekleyicidir. 

 

 İşbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş gruplarda öğrenme-öğretme süreci 

rekabete ve bireyselliğe dayalı öğretim yöntemlerinden farklılık gösterir. 

İşbirliğine dayalı öğretimin daha iyi anlaşılabilmesi için rekabete dayalı öğretim 

ve bireysel öğretim hakkında da kısa bilgi vermekte fayda vardır 

http://www.ogretmenlik.com/makale.htm . 

 

2.6.4 ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ 

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi; bilimsel yöntemleri günlük 

ders oturumu gibi küçük zaman dilimlerine sıkıştıran alıştırmalar vasıtasıyla 

öğrencileri doğrudan bilimsel süreçlerin içerisine katan bir yaklaşımdır. 

 

Araştırma ve inceleme yoluyla öğretme stratejisi, öğrencilerin belli bir konu 

ile ilgili problemi çözmek üzere harekete geçmelerini, araştırma etkinlikleri 

sürdürmelerini ve sonuca ulaşmalarını sağlar. Bu yolla öğrenciler, sadece o konu 

alanı ile ilgili bir problemi değil, gelecekte karşılaşacağı problemleri adım adım nasıl 

çözeceğini öğrenir ( Vural, 2004: 207 ). 

 

Bu, öğrencileri bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır. 

Öğrenci çevredeki problemleri algılar, tanımlar, verileri toplar, geçici çözüm yolları 

geliştirir ve bunların mümkün olup olmayacağını test eder. Bu şekilde yetişen 

öğrenciler, gelecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve metotlarla 

çözmeyi öğrenmiş olurlar. Yalnız, bu stratejiyi uygulayan öğretmenler hem bu metod 

hem de araç – gereç yönünden öğrencilere yardım etmelidirler. Bu stratejide örnek 

olay, laboratuar, problem çözme gibi metodlar kullanılabilir ( Vural, 2004: 207 ). 

 

Stratejinin Uygulanması  

Safha 1: Problemi hissetme ve onunla yüzleşme  

Safha 2: Problem durumunu tanımlama ve netleştirme 
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Safha 3: Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma. 

Safha 4: Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler-kanıtlar toplama 

Safha 5: Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme ( Vural, 2004: 

208 ). 

 

2.6.5. TAM ÖĞRENME 

 

Tam öğrenme stratejisi, B. Bloom tarafından geliştirilmiştir. Burada, hemen 

hemen tüm öğrencilerin, okulda kazandırılmaya çalışılan yeni davranışları 

öğrenebilecekleri temel alınmıştır. Bunu sağlamak için, öğrenmedeki bireysel 

farklılıklar en aza indirilmelidir  http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm .  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Şekil 1. Tam öğrenme modeli 

 

 

Öğrencilerin öğrenme düzeyini başka bir ifade ile öğrenme ürünlerini 

etkileyen iki tane bağımsız değişken vardır. Bunlardan birincisi öğrenme-öğretme 

sürecinin başlangıcında öğrenci giriş özellikleri diğeri ise öğretim hizmetinin 

niteliğidir.  Öğretim etkinliklerinin uygulanması aşamasında bu iki değişken kontrol 

altına alınır, iyi planlanır ve uygulanırsa öğrencilerde tam öğrenme 

gerçekleştirilebilir. Öğrenmeyi belirleyen değiştirilebilir değişkenleri etkileyerek 

öğrenmedeki bireysel farklılıkları en aza indirmeye ve hatta yok etmeye çalışan “tam 

öğrenme” modelinin başarısında rol oynayan üç önemli etken şunlardır: 

Bilişsel Giriş  
Davranışları 

Duyuşsal Giriş  
Davranışları 

Genel 
Bilişsel. 

Özel 
Bilişsel 

giriş 
ÖĞRETİM 
HİZMETİNİN 
NİTELİĞİ 

Ö
Ğ

R
E

N
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N
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R
İ 
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 1. Kazandırılacak hedef davranışların öğrenilebilmesi için gerekli önkoşul 

öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş olma derecesi, 

 2. Öğrencinin kendini öğrenmeye verme, öğrenme sürecine katılma derecesi, 

 3. Uygulamadaki görünümü ile öğretimin öğrencinin ihtiyaçlarına uygunluk 

derecesi.  

http://www.ogretmenlik.com/makale.htm . 

 

2.7 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

2.7.1.DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ 

 

Anlatım, öğretmenin bilgilerini, pasif bir şekilde oturarak dinleyen 

öğrencilere bilgilerin iletildiği geleneksel bir yöntemdir. Anlatım en eski öğretim 

yöntemidir. Çok sık kullanımı, kötüye kullanımı ve yanlış kullanımı nedeniyle en 

etkisiz yöntem olarak bilinmektedir. Önemli olan husus anlatımın yerinin ve 

süresinin iyi seçimlidir. Anlatımın kısa ve ilginç olmasını sağlamak ve herkesin 

dikkatini çekmek öğretmenin görevidir. Modern öğretim anlatımına pek fazla yer 

vermemekle birlikte öğretmen hemen bütün konuda bu yöntemden belli bir ölçüde 

yararlanma gereğini duymaktadır.  

 

Bilgiyi sözlü olarak sunmaktır. Ders planının ilk iki aşamasında, dersin 

gerekçesi ve bilinmesi gerekli bilgilerin sunulmasında yaygın olarak kullanılır. 

Sunulacak içerik işlem basamakları için gerekli bilgilerden çıkarılır. Anlatım tüm 

öğretim stratejileri ile kullanılır ( Doğan, 1997: 303 ). 

 

Ancak bu metodun iyi kullanılabilmesi, öğretmenin kişiliğine, bilgisine, ses 

tonuna, konuşma gücüne (konuşma temposu, melodisi, telaffuzu, süre ayarlama), 

diyalektik metodu iyi kullanmasına, jest ve mimiklerine bağlıdır. Bu metodla ders 

anlatılırken drama tekniği, tasvir, açıklama ve hikâye gayet ustalıkla kullanılmalıdır  

http://www.elbim.com.tr/htm/Rehberlik/%C3%B6%C4%9Fretmenler/Anlat%C4%B

1m%20(Takrir,%20Sunma)%20metodu.htm .  
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Kimya dersinde konunun sunumunda düz anlatım yöntemi kullanır. Ancak 

bunun süresi uzun olursa öğrenci sıkılır ve pasifleşir. Bu durum da kimya dersi tarih, 

coğrafya veya Türkçe dersinden pek farkı kalmaz. Oysaki her dersin hatta her 

konunun kendine özgü yöntemleri vardır. Sürekli anlatım yöntemini kullanan bir 

kimya öğretmeni ile farklı yöntemleri kullanan bir kimya öğretmeninin öğrencileri 

karşılaştırıldığında öğrenciler arasındaki fark düz anlatım yönteminin kimya 

dersindeki yerini rahatlıkla açığa çıkarır. Bir taraftan sürekli bilgiyi hazır alan ve bu 

bilgiyi şekillendirmeden kabullenen diğer taraftan eleştiren, yorumlayan, aktif 

bireyler vardır. Ayrıca bu yöntemin fazla kullanılması öğrenciyi sosyal hayatında 

pasifleştir.   

 

Bundan kimya dersinde düz anlatım yönteminin hiç kullanılmayacağı 

anlaşılmamalıdır. Çünkü konunun öğrencilere ilk tanıştırılmasında bu yöntem 

kullanılabilir. Konu öncelikle bu yöntemle sunulur daha sonra diğer yöntemlerle 

konu pekiştirilir. Kimya dersinde bizim amacımız; eleştiren, soran ve yorumlayan 

bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle seçilen yöntemler ve kullanılan araç – gereçler 

seçilirken bunlara dikkat edilmelidir.  

 

2.7.2. TARTIŞMA YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

Tartışma yöntemi; önceden hazırlanmış bir konu üzerinde öğrencilerin 

fikirlerini birbirlerine söylemeleri ve katılmayanların katılmadıkları görüşleri 

çürütmek için karşılık verdikleri, fikir alışverişinin yapıldığı yöntemdir. Bu 

yöntemde soru sorma,konu üzerinde düşünme,dinleme,kendini ifade etme,aynı 

konuda farklı görüşlerin olabileceğini anlama ve öğrenilenlerin içselleştirilmesi gibi 

yararları vardır http://www.yedinisan.k12.tr/278,26,BEYİN FIRTINASI  

 

Tartışma metodunu kullanan teknikler 

 

a) Münazara: Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulur ve 

her grup kendi görüşünü belli zaman birimleri içinde tarafsız bir dinleyici grubuna 
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anlatır. Amaç, kendi tarafının görüşlerini doğru, diğer tarafınkileri yanlış 

göstermektir. 

 

b) Sempozyum: Önceden belirlenmiş ve hatta yazılı olarak tartışmaya katılacaklara 

duyurulmuş bir konu üzerinde, uzman kişiler tarafından konunun değişik yönlerinin 

genelde 15 dakikalık sunumlar olarak büyük dinleyici kitleye sunulmasıdır. Oturuma 

katılacak kişiler 5-6 kişi olabilir. 

 

c) Panel: Panel, belli bir konunun uzmanlarının (3–5 kişi), bir yöneticinin 

başkanlığında o konuyu derinliğine işlemeleridir. Eğer uzman kişiler yoksa panele 

katılanlar iyi bir ön hazırlıktan sonra, âdeta bir uzman bilgisi ile tartışma 

yapmalıdırlar. Buradaki tartışmalar, herkesin konuyu çeşitli açılardan ele almaları ve 

samimi bir havada tartışmaları şeklinde olur. Münazara grupları farklı masalarda 

oturdukları halde, panel grubu tek masada oturur.  

 

d) Kollekyum (Zıt panel): İki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise cevap 

veren rollerini üstlenmesi ile olur. Genelde soru soran grup, dinleyicilerden olur; 

cevap veren grup ise uzmanlar kuruludur.  

 

e) Forum: Küçük bir grubun belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi 

aktarması (panel) ve daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara cevap 

vermesidir. Dinleyicilerin soruları bazen kısa sözlü soru olarak alınır.  

 

f) Açık oturum: Biçim olarak panele benzeyen bu toplantı biçiminde, kişilerin 

tebliğvari sunuları yoktur. Konu üzerinde çeşitli defalar söz alarak konuşabilirler.  

 

g) Beyin (veya buluş) fırtınası: Belli problemleri çözmede herkesin buluş yapma 

gücünden faydalanılmak için uygulanan bir tekniktir. Meselâ, kurban etlerinin nasıl 

daha yararlı hale getirileceği noktasında herkes fikrini söyler ve bunun uygulanabilir 

olup olmadığı tartışılır. Burada "fırtına gibi" yeni görüşler sunulduğu için bu adı 

almıştır ve problem çözme metodunu destekleyen tekniklerden biridir.  
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h) Büyük grup tartışması: Televizyonlarda çok sayıda kişinin, öğretimde ise bütün 

sınıfın katıldığı tartışma gruplarına verilen ad. Yönetici burada belli bir düzen içinde 

isteyen herkese eşit oranda söz vermeye, arada sırada konuyu özetlemeye dikkat 

etmelidir.  

 

i) Kısa süreli tartışma grupları ("vızıltı grupları"): Öğrenciler belli sayıda gruplar 

oluşturur ve belli konular üzerinde herkes grup sayısı kadar dakika konuşma yapar. 

"Vızıltı 22" iki kişilik bir gruptur ve ikişer dakika konuşurlar; "Vızıltı 55" beş kişilik 

bir gruptur ve beşer dakika konuşurlar v.s. Bu teknikte çok büyük gruplar 

oluşturulmaz.  

 

j) Fikir taraması: Belli bir konuda 4–9 kişilik gruplar oluşturarak grup üyeleri 

arasında bir fikir taraması yapmaktır. Dersin herhangi bir noktasında, sınıfa canlılık 

getirmek için ciddî veya mizahî konularda kısa süreli fikir taramaları yaptırabilirler.  

 

k) Seminer: Bir grubun belli bir konuda ön çalışmalar yapıp bunu bir dinleyici 

kitlesinin önünde tartışma yöntemi ile sunmasıdır. Bu şekilde yapılan derslere de 

"Seminer" adı verilmektedir http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

2.7.3. ALAN GEZİSİ ( GÖZLEM ) YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

Alan incelemesi, öğrencinin süreçlerin uyguladığı gerçek yaşam koşullarını 

yerinde görmek amacıyla yaptığı incelemedir. Öğrenciyi derse hazırlamak ve 

davranışın meydana geldiği gerçek ortamı görmesine temin etmek için dersin ilk 

aşamalarında kullanılır. Genellikle geleneksel yaklaşımla kullanılır, fakat diğer 

yaklaşımlarla da kullanılır ( Doğan, 1997: 304 ). 

 

Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırmaya eğiliminin 

değerlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim-öğretimde gözlem, varlık ve 

olayların kendi tabiî ortamlarında plânlı ve amaçlı olarak incelenmesi demektir. 
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Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri, kapalı kapılar arkasında gerçek 

öğrenmeye yer vermemesidir. Gözlem yöntemi bu eleştirileri bir ölçüde 

karşılamaktadır. Çünkü bu yöntemde öğrencilere “gerçek dünyayı görme” imkânı 

sağlanmaktadır. Psikoloji gözlemi, dikkatin dış dünyadaki olay ve varlıklara 

yönelmesi olarak tanımlamaktadır. Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırma 

eğiliminin değerlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim – öğretimde gözlem, 

varlık ve olayların kendi tabii ortamlarında planlı ve amaçlı olarak incelenmesi 

demektir ( Vural, 2004: 147 ). 

 

 Gözlem, bir olayı, bir nesneyi ya da bir gerçeği iyi anlamak için bu olay, 

nesne ya da gerçeğin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işidir. İnceleme 

ise, ele alınan bir konu ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını tam olarak anlamaya 

çalışmak için yapılan yöntemli çalışmadır. Gözlem ve inceleme, birbirini 

tamamlayan iki uğraş gibidir http://turkceogretimi.sitemynet.com/ogrmetot.htm . 

 

Gözlem metodu genelde eğitsel ders gezileri olarak da adlandırılır. Çünkü 

çoğu kez öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, 

göl gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi toplanabilir. 

Bunun yanında gözlem sınıflarda da yapılabilir. Sınıfa getirilecek bir kuş, bir maden 

parçası, bir model, bir tablo, film vs. incelendikten sonra gözlem sonuçları alınabilir 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

Gözlem, öğretimi kitaba bağımlılıktan ve sınıf atmosferinden kurtarmakta, 

daha kalıcı yaşantılar sağlamaktadır. Gözleme katılan duyu organlarının fazlalığı 

nispetinde, öğrenme yaşantısının kalıcılık oranı da yüksek olacaktır 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

Bir fabrikaya veya tesise giderek kimya hakkında birince elden bilgi 

alınabilir. Örneğin; bir sabun, şampuan veya deterjan fabrikasına gidilebilir. 

Öğrenciler bunları günlük hayatta kullandıkları için ilgileri yüksek olacaktır. Nasıl 

yapıldığını, nasıl renk ve koku verildiğini, nasıl şekil verildiğini görmeleri 
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öğrencilerin bunlara olan ilgilerini artıracak ve her kullandıkları zaman bunlar 

akıllarına gelecektir.  

 

Aynı şekilde su arıtma tesisleri de gezdirilebilir. İçtikleri suyun hangi 

aşamalardan geçerek temizlendiğini görmeleri onlara birinci elden bilgi verecektir. 

 

2.7.4. FİLM VE TELEVİZYON PROGRAMLARI YOLUYLA ÖĞRETİM 

METODU 

 

Film ve televizyon yoluyla gerçekleştirilen öğretim süreci öğrenme sürecine 

yardımcı bir öğe olarak kullanılır. Eğitim öğretim alanında yer alan etkinlikler hızlı 

değişen ve gelişen teknolojinin nimetlerinde faydalanmak zorundadırlar. Bu amaçla 

bir iletişim aracı olan televizyon programları ve filmleri önemli bir yer tutar. Eğitici 

filmlerin hazırlanarak film aracılığıyla öğrenciler sunulması için uygun eğitim 

ortamlarına gerek vardır. Gerek televizyon için hazırlanmış eğitici filmler gerekse 

sadece eğitim amaçlı hazırlanan filmler öğrencilere eleştirel düşünmeyi ortaya 

çıkarıcı boyutta olmalıdır. 

 

 Eğitim amacıyla hazırlanan filmler çok çeşitlilik göstermektedir. Bunların en 

önemlileri belgesel nitelikli filmler ve gerçek bilgiyi içeren belgesel niteliğinde 

olmayan filmlerdir. Gerçek durumun ya da bilgiyi işleyen içerikli filmler ise belli bir 

alanda seçilmiş bir konuyla ilgili olarak hazırlanmış filmleri içermektedir.  

 

 2.7.5. LABORATUAR METODU 

 

Laboratuar yöntemi, öğrencilerin fen bilgisi konularını laboratuar ya da özel 

dersliklerde bireysel ya da küçük gruplar halinde yaparak-yaşayarak öğrenmelerinde 

izledikleri bir yoldur. Bu yöntem uyarınca öğrenciler, fenle ilgili bilimsel bilgileri, 

onları kanıtlayacak işlem ve deneyleri laboratuar ortamında kendi kendilerine yaparak 

öğrenmeye çalışırlar. 
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Laboratuar yönteminde kullanılan araçlar, canlı örnekler ile basit araç ve 

modellerden, çok karmaşık özellikler gösteren araç ve modellere kadar 

değişmektedir. Ayrıca yapılan işlem ve deneyler de, öğretmenin belirlediği işlem ve 

deneylerden, öğrencinin bizzat kendi bilgi, beceri ve yaratıcılığını kullanarak 

belirlediği işlem ve deneylere kadar değişebilmektedir 

 http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2283/unite05.pdf . 

 

Öğrencilerin bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandıkları, teorik 

bilgileri pratik olarak uyguladıkları bir metodudur. Günümüzde fen derslerinin yanı 

sıra sosyal derslerde de kullanılmaya başlanan bu yöntem, öğrencilerin el becerilerini 

geliştirirken, bir yandan yapılacak işi idare kabiliyeti kazandırmakta, bir yandan da 

analiz, sentez ve gözlem becerilerini artırmaktadır.  

 

Öğrencilerin öğretim konularını laboratuar veya özel donanımlı dersliklerde 

bireysel veya gruplar halinde gözlem, deney, yaparak-yaşayarak öğrenme ve gösteri 

gibi tekniklerle araştırarak öğrenmelerinde izledikleri yoldur 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

İşlem ve deneylerin yapılmasında izlenecek yol, öğretmen ya da belli 

otoriteler tarafından tüm ayrıntılarıyla belirlenebileceği gibi, öğrencinin kendi anlayış 

ve yaratıcılığına da bırakılabilir; ya da bu iki uç arasında bir karma yol 

benimsenebilir. Laboratuar yönteminde, kullanılan araç ve yapılan deney çeşitlerine 

göre değişik teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler şöyle sıralanabilir. 

 

• Kapalı uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniği 

• Açık uçlu deneylere dayalı laboratuar tekniği 

• Denenceleri sınamaya yönelik laboratuar tekniği 

 

Laboratuar metodunda kullanılan teknikler 

a) Gözlem  

Gözlem daha önce bir metod olarak da işlendiği için burada bir teknik olarak 

fazla üzerinde durulmayacaktır. Ancak her türlü deney, hem başlangıçta birçok 
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dikkatli ve sistemli gözlemlere dayanır hem de deney veya gösteri sırasında çok iyi 

bir gözlemci olmalıdır. Yani laboratuar metodunda baştan sona gözlem tekniği 

kullanılmaktadır.  

 

Bilim adamı olmak, ilkönce çok iyi bir gözlemci olmak demektir. Öte yandan 

öğretmenlikte, ticarette, politikada, güvenlikte; yani sosyal hayatın hemen her 

alanında başarılı olmak için, öncelikle çok iyi bir gözlemci olmalıdır. Bu hem 

olayları değerlendirmede, hem bilgiye ulaşmada hem de tam zamanında doğru 

kararları almada, kişilere büyük bir avantaj sağlar. 

 

b) Deney  

Deney gözlemin kontrollü olarak yapılan ve istenildiğinde sunî ortamda 

defalarca tekrarı mümkün olan bir biçimidir. Deney, gözlemin ileri safhasıdır. 

Deneyde araştırmacı olayın içinde yer aldığı için, olayın gidişine müdahale edilebilir. 

Gözlemde bu mümkün olmayıp, sadece izlemekle yetinilmektedir.  

 

Tabiatta var olan bir olayın kendi şartlarında incelenmesine "gözlem" 

demiştik. Deneyde tabiattaki bir olay, durum veya varlık araştırmacının oluşturacağı 

şartlarda incelenmektedir. Bu şartlara basit olarak "laboratuar ortamı" da 

denmektedir.  

 

Deneyde bir varlığın öğelerine ayrılması ve ayrılan bu öğelerin birleştirilerek 

yeniden varlık haline getirilmesi mümkündür.  

 

Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla 

yapılan eylem veya işleme "deney" adı verilir.  

 

Deney sonuçlarına göre prensipler çıkarılabilir. Hipotezlerin doğru veya 

yanlış olup, olmadığı ispatlanabilir.  

Öğretimde yapılan deneyler genel olarak iki çeşittir: 

1) Öğretmen deneyleri,  

2) Öğrenci deneyleri.  
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Öğretmen deneyinde, öğrenci pasif ve seyirci durumundadır. Bu tür deneylere 

"gösteri" de diyebiliriz. Deneyde kullanılacak malzemenin kısıtlı veya pahalı olması, 

yapılacak deneyin çok güç veya tehlikeli olması durumlarında öğretmen deneyleri bir 

zorunluluktur. Bu tür deneylerde öğrenci aktivitesini sağlamak için, öğrencilerden 

deneyin tehlikesiz aşamalarında faydalanılabilir.  

 

Öğrenci deneyleri yaparak-yaşayarak öğrenmede önemli sayıldığı için, 

öğretimde en çok tercih edilmesi gereken deney türüdür. Burada öğrenci aktiftir. 

Öğrenci deneyleri bedenî ve zihnî hareketlilik sağlamaktadır.  

 

Öğrencilere çok basit deneylerden başlamak şartıyla sürekli deney 

yaptırılmalıdır. Öğrenciler deneye teşvik edilmeli, onlara deneyin önemi 

hissettirilmeli ve deney plânları yaptırılmalıdır. İmkânların elverdiği ölçüde her 

öğrenciye deney yaptırılmalıdır. Deneyin kullanılacak malzemesinin kısıtlılık 

durumunda öğrencilere sırayla aynı deney yaptırılabilir. Bu durum otomatik kontrolü 

de sağlamaktadır. Öğrencilerin yaptıkları deneylerde başarısız olmaları durumunda 

deneyin öğretmen tarafından tekrarlanması ve olumlu sonucun öğrencilere 

gösterilmesi gereklidir.  

 

Bu iki tür deneyin dışında analiz ve sentez deneyleri yapılmaktadır.  

Analiz deneylerinde bütünü parçalarına ayırmak, sentez deneylerinde de 

parçalardan bütüne ulaşmak söz konusudur. Suyun ayrıştırılması veya güneş ışığının 

prizmadan geçirilerek renklere ayrılması analiz deneyidir. Hidrojen ve oksijenin 

birleştirilerek tekrar su elde edilmesinde ve prizmadan geçirilen güneş ışınlarının 

tekrar tayftan geçirilerek güneş ışınına dönüştürülmesinde ise sentez deneyi söz 

konusudur.  

 

Deney en güvenilir bilimsel metottur. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesine 

yardımcıdır. Bilimsel düşünmeyi sağlar. Öğrencilerin keşfedici yetişmelerine yardım 

eder. Deney metodunun kullanılmasıyla öğretim konusu sıkıcı olmaktan çıkar. 

İlkokul Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi dersleri deneyler ile işlenmelidir 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 
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Laboratuar kullanmanın sonucunda öğrenciler soyut ve karmaşık konuların 

kazandırılmasında somut materyallerle deneyimler sağlanır. Öğrencilerin problem 

çözme becerilerini artar ve kimya dersine karşı olumlu tutumlar geliştirilir. Bunun 

yanında yaratıcı düşünme becerilerini gelişir, bilimsel düşünceyi ve bilimsel 

metotları kullanmaya başlar ve de bilimsel teori ve modellerin doğruluklarının 

deneylere bağlı olduklarını öğrenirler.  

 

 Bu amaçlar, aynı zamanda kimya öğretiminin temel amaçlarındandır ve 

sadece “kara tahta”nın kullanıldığı ve düz anlatım yönteminin benimsendiği bir 

yaklaşımla gerçekleştirilemeyecek kadar karmaşık ve zahmetli süreçleri içerir. 

 

Ancak bunlara rağmen kimya dersi için en önemli olan kısım deneylerdir. 

Deneysiz bir kimya dersinin matematikten ne farkı vardır. Kimya deney demektir. 

Dersin gereklerini yerine getirmek için deney şarttır.  

 

Laboratuar öğretilmek istenen bir konu veya kavramın yapay olarak 

öğrenciye ya birinci elden deneyle veya gösteri yolu ile gösterildiği ortamdır. 

Öğrenci gözlemleri elde ettiği bilgiyi, yaparak ve yaşayarak öğrenmiştir. Bu bilgi 

yaşantı konisine de bakılırsa en kalıcı bilgi olduğu görülmektedir. Öğrenci kendi 

gözlem ve deney yaparak öğrendiği bilgi en kalıcı bilgi olarak nitelendirilmektedir. 

 

Fen bilimlerinde gözlem ve deney yöntemi, öğrenmeyi kolaylaştıran, 

araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi 

öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını 

arttıran iki unsurdur.  

 

Bu iki yöntem derslerin daha verimli işlemesini sağlar. Olaylara daha farklı 

bir gezle yaklaşmayı öğretir. Çevremizde olup bitenleri daha iyi algılamamızı, 

yorumlamamızı sağlamaktadır. Dikkat ve beceri kazandırır. Yolda giderken etrafa 

bakmaktan çok görmek gerektiğini öğretir http://web.inonu.edu.tr/~favcu . 
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2.7.6. GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ 

 

Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin 

çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama 

yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve 

bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması 

aşamasında kullanılır. Bu yöntem daha çok uygulama düzeyindeki davranışların 

kazandırılmasında kullanılır. 

 

Özellikleri 

 

• Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir. 

• Bu yöntem daha çok öğrencilerin psiko motor becerileri kazanmalarında etkilidir. 

• Öğrenciler, becerileri yaparak yaşayarak öğrenirler. 

http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/unite03.pdf . 

 

Öğretmen bu yöntemi uygularken: 

� İşlem basamaklarını analiz etmeli 

� Beceriyi önce kendi yapmalı 

� Becerinin zihinsel hazırlığını yaptırmalı 

� Her öğrenciye tekrar fırsatı vermeli 

� Basitten karmaşığa- adım adım 

� Öğrenilmeden sonraki aşamaya geçmemeli 

� Gerekli araç gereci sağlamalı 

� Plan ya da krokiyi tahtaya çizmeli, 

� Otomatikleşinceye kadar tekrar etmelidir 

www.bote.gazi.edu.tr/planlama/icerik/yontemler.ppt . 
 

2.7.7. ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

 Gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problemlerin sınıf ortamına getirilerek 

çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Hemen bütün öğretim kademelerinde, 
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ama özellikle öğretimin seviyesi arttıkça daha çok kullanılan bir metod olmaktadır. 

"Case-work", "case-study", "case-method" da denilen bu metod, sık sık benzetim 

oyunu, karar veya plan oyunu gibi teknikleri kullandığı için, bu tekniklerin adı ile de 

anılmaktadır (Vural, 2004: 97 ). 

Daha önceden öğrenilmiş kavram ve ilkelerin uygulanmaya konulmasıyla, 

öğrenme – öğretme ortamında kuram ve uygulama arasındaki boşluğun 

doldurulmasına yardımcı olur. Buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama 

düzeyinde kazandırılacak bilişsel hedef davranışların kazandırılmasında kullanılır 

(Vural, 2004: 97 ). 

Öğrenci merkezlidir. Öğrenciler; bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir 

duruma uygulama şansı bulurlar. Bir problemi çözmeyi ve analiz edip sonuca 

ulaşmayı öğrenirler ( Vural, 2004: 98 ).   

 

Hemen her alanda rahatlıkla uygulanabilecek ve verimli öğretim sonuçları 

alınabilecek bir metoddur. Öğrenciler burada problem çözme tekniklerini, işbirliği 

içinde öğrenme, rol oynama gibi teknikleri de rahatlıkla kullanabilirler.  

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm .   

 

2.7.8. PROBLEM ÇÖZME YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

John Dewey’ in “yapıcı ve yaratıcı düşünce” modeline göre, problem 

çözmede ana aşamalar esas olmalıdır ( Vural, 2004: 125 ). 

 

Problemin farkına varma:  Öğrenci, tabiattaki ve sosyal hayattaki 

problemleri algılayabilmelidir. Problemlerin farkına varmayan kişinin onun üzerinde 

düşünmesi ve çözümler üretmesi mümkün değildir. Öğrenciye, problemleri buldurma 

alıştırmaları yaptırmalıdır. Meselâ, trafikteki problemler, çevre kirlenmesi 

problemleri, öğrencilerin okuldaki problemleri, gençlik problemleri v.s. üzerinde sık 

sık taramalar yaptırılmalıdır.  

 

Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama: Ortaya konan problemi 

bütün boyutları ile anlamaya çalışma. Öğrenci gerek teorik olarak kitaplardan ve 
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kaynak kişilerden gerekse gözlem olarak çevreden, problem hakkında bilgi 

toplamalıdır. Problemi iyice anlamadan, sınırlandırma ve tanımlamasını yapmadan 

onun üzerinde çözüm üretemeyiz.  

 

Problemin çözümü için hipotezler oluşturma: Sorun anlaşılıp 

tanımlandıktan sonra, problemi doğuran faktörler bulunmaya çalışılır. Problem neden 

kaynaklanmaktadır, hangi nedenler problemi ne kadar etkilemektedir? Bu konuda 

çeşitli hipotezler geliştirilir.  

 

Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama: Bu hipotezlerin 

doğruluğu bilimsel araştırma yöntemleri ile test edilir. Problemin kaynağı olan 

faktörler tespit edildikten sonra, problemi çözebilecek bazı öneriler (çözüm yolları) 

geliştirilir. Bunların problemi ne kadar çözdüğü gene bilimsel tekniklerle ölçülmeye 

çalışılır. Bunun için, çözüm değişik örnek ve durumlar içinde yeniden değerlendirilir.  

 

Çözümü uygulama, elde edilen, sonuçlara göre öneride bulunma: 

Öğretmenler, problem çözümünde yazılı kaynaklardan ve kaynak kişilerden 

yararlanma aşamalarını öğrenciye öğretirken, çözümü mutlaka buralarda 

aramamaları gerektiğini de öğretmelidirler. Çünkü her problemin kendisine has 

yönleri vardır. Bir yerdeki veya eski dönemlerdeki hazır reçetelerin, bu problemin 

çözümünde uygulanamayacağı veya tam uyumlu olmayacağı iyi anlatılmalıdır. Her 

problem kendi zamanı ve kendi şartları içinde ele alınmalıdır ( Vural, 2004: 125 ). 

 
 
2.7.9. PROJE TEMELLİ 
 

   Bilimsel yöntemin basamaklarına göre düzenlenmelidir. Her öğrenci ilgi 

duyduğu alanda proje alabileceği gibi, bir grup da alabilir. Eğer gruba veriliyorsa 

herkesin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu teknikte bilişsel, 

duyuşsal, devinişsel alanın üst derecedeki hedef davranışları kazandırılabilir. Bu 

teknikte şu sıraya uyulabilir:  

·         Öğrencinin üzerinde çalışacakları sorunu kendi istekleriyle belirlemeleri ya 

da onlara çeşitli sorunlar sunulmalı, bunlardan birini seçmeleri sağlanmalıdır.  
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·         Sorunu bir grup seçmişse, herkesin görev, yetki ve sorumlulukları 

saptanmalıdır.  

·         Proje süresi belirlenmelidir.  

·         Çalışma planı yapılmalıdır.  

·         İlgili kaynaklar belirlenmeli, okunmalı ve not alınmalıdır.  

·         Sorun sınırlanmalı ve alt problemler belirlenmelidir.  

·         Denenceler kurulmalıdır.  

·         Araç-gereçler hazırlanmalı ve veriler toplanmalıdır.  

·         Plana göre işler yapılmalı ve bitirilmelidir.  

·         Proje ilgililere ve sınıfa sunulmalı, gerekiyorsa yanlışlar düzeltilmeli ve 

eksikler giderilmelidir.  

·         Rapor yazılıp ilgililere verilmelidir.  

 

Proje tekniğinde sorunu bir grup almışsa herkesin görevini yapıp yapmadığı 

değişik ve uygun zamanlarda yoklanmalıdır. Bu gibi durumlarda projenin bir başkanı 

olmalıdır ve başkan seçimle iş başına gelmelidir.   

  
http://www.eyupluilkogretim.com/rehberlik/ogretmen10.htm . 

 

 

2.8. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

 

2.8.1.GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

 

2.8.1.1. BEYİN FIRTINASI YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

Beyin fırtınası çözüm getirmek için orijinal ve yaratıcı fikirlerin üretildiği bir 

tekniktir. Beyin fırtınası en az beş, en çok on kişiyle uygulanır. Bu teknikte doğru ve 

yanlış diye bir şey yoktur. Önemli olan konu üzerinde fikir üretmektir. Cevapları 

yargılamak söz konusu değildir. Beyin fırtınasında önemli olan çok miktarda fikir 

üretmektir. Başlarken güncel ve öğrencilerin sevdiği konuları seçmek oldukça 

yararlıdır. 
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 Bu teknikte sınıfta demokratik bir ortamın oluşturulması şarttır. Öğrenci 

arkadaşının verdiği cevabı yargılayamaz. Aksi takdirde orijinal ve yaratıcı 

düşünceler ortaya çıkmaz. 

 

Bu tekniği oluştururken önce gruplar oluşturulur. Grubun bir yöneticisi ve bir 

yazıcısı olur. azıcı herkesin söylediğini kaydeder. Yönetici sırayla söz verir. Sırası 

gelen bir şey söylemeyecekse” geçiniz” der. Grupta herkes geçiniz deyinceye kadar 

beyin fırtınası devam eder. Sonra fikirler tasnif edilerek bir sonuç çıkarılır. 

Ekonomiktir ve tüm öğrenciler katılabilir 

http://siirt.meb.gov.tr/kurumlar/ozguncalismalar/D%C3%9CZENL%C4%B0%20%C

3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20Y%C3%96NTEM%20VE%20TEKN%C4%B0

KLER%C4%B0_DOC.htm.  

 

Beyin Fırtınası, öğrencileri heyecanlı bir ortama sürükleyerek, öğrencinin 

kendine has görüşleri beyan etmesine ve probleme çözümler getirmesine yarayan bir 

faaliyettir. Hayal yoluyla öğrenmeye fırsat verir. Öğrencinin uyuşukluktan kurtularak 

fikir üretmesini sağlar. Öğrenciye bu yolla çözdürülecek problemin basit ve sınırlı 

olması gereklidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgi 

ve becerileri kullanarak yeni bir durum veya problemle karşılaştıklarında ne kadar 

tutarlı çözümler bulacaklarını test etmektir.  

 

Beyin fırtınası tekniğinde "her fikir kabul edilir", "hiç bir fikir eleştirilemez", 

"ortaklaşa fikir üretmek daha sevindiricidir" gibi ilkeler vardır 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod03.htm  

 

2.8.1.2.GÖSTERİ  

Gösteri, belli olgu ve olaylara ilişkin ilkeleri belirtmek, birtakım becerileri ve 

uygulama yollarını öğretmek amacıyla bir şeyi başkalarının önünde yaparak 

açıklama işidir. 
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İlkokul öğrencileri birçok bilgi ve beceriyi duyuları yoluyla kavrayıp 

kazanmaya çalıştıkları için görme, işitme ve dokunma duyusuna dayanan gösteri 

tekniğinin derslerin işlenişinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu yöntem, daha çok 

okuma ya da dinlemeye dayalı geleneksel öğretim yöntemleriyle birlikte kullanıldığı 

zaman, o yöntemlerin bazı eksikliklerini kapatabilir 

http://turkceogretimi.sitemynet.com/ogrmetot.htm . 

 

Laboratuarda öğretmen veya yardımcıları tarafından bir deneyin veya başka 

işin örnek olarak yapılması ve öğrencilerin bunu seyretmelerine denir. Burada 

birtakım filmler, resimler, slaytlar, harita ve modeller v.s. de kullanılabilir.  

Bu teknik sadece fen derslerinin laboratuar metodu ile işlenmesi sırasında 

değil, gösterip yaptırma, model olma veya gösterme, rol oynama, drama gibi şekilleri 

ile sosyal bilimlerde ve diğer derslerde (müzik, spor, resim v.s.) de başarı ile 

kullanılabilir. Bu konuda o derslerin özel öğretim metodları kısmına bakılabilir 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

2.8.1.3. SORU – CEVAP YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun sınıfta öğrenciler tarafından 

cevaplanması, açıklanması ve tartışılması temeline dayalı bir öğretim yöntemidir. Bu 

yöntem, öğrencilerde derse karşı ilgiyi artırır, topluca düşünme alışkanlığı kazandırır, 

görgü kurallarına uygun dinleme, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirir. Yalnız, 

bu yöntemin uygulamada geleneksel soru cevap yöntemine, yani öğrencilerin 

önceden belirlenmiş sorulara kalıplaşmış cevaplar vermelerine yol açan bir yönteme 

dönüşmesine engel olunmalıdır. Soru-cevap yöntemi hemen her derste kullanılabilir 

http://turkceogretimi.sitemynet.com/ogrmetot.htm . 

 

Soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Kafasında herhangi bir konu 

hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu 

aramaya başlamış demektir. Ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu 

öğretilirse, o problemi güzel bir metotla çözebilecek demektir.  
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Soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. Soru-

cevap metodu, başka metotların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden 

ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

Kısaca bunları sıralarsak: 

� Sorular bilişsel alanın bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve 

değerlendirme düzelerindeki öğrenmeleri ölçmede kullanılabilir. 

�  Öğretmen bu yöntemi zaman zaman sınıfı kontrol etmek amacıylada 

kullanabilir. Kendisine her an soru sorulabileceğini düşünen öğrenci dersi sürekli 

bir ilgiyle izler. 

� Öğretmen için geri dönüt sağlar. Bu durum öğretmene hem sınıf hem de 

öğrenciyi anlayıp tanıma fırsatı verir ( Küçükahmet, 1994: 45 ). 

 

Kısaca soru cevap yöntemi; 

 

Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun sınıfta öğrenciler tarafından cevaplanması, 

açıklanması ve tartışılması temeline dayalı bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem, 

öğrencilerde derse karşı ilgiyi artırır, topluca düşünme alışkanlığı kazandırır, görgü 

kurallarına uygun dinleme, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirir. Yalnız, bu 

yöntemin uygulamada geleneksel soru cevap yöntemine, yani öğrencilerin önceden 

belirlenmiş sorulara kalıplaşmış cevaplar vermelerine yol açan bir yönteme 

dönüşmesine engel olunmalıdır. Soru-cevap yöntemi hemen her derste kullanılabilir 

http://www.geocities.com/candanmatematik/ozelogretimyontemleri.htm . 

 

2.8.1.4. ROL OYNAMA YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

Öğrencilerden kendilerine verilen bir rolü oynamaları istenir. Ancak burada 

öğrenci (kitap, ansiklopedi gibi kaynaklardan) belli bir hazırlık yaparak o rol 

hakkında kendi kendine bir senaryo geliştirir, role daha sağlam bir kişilik kazandırır. 

Meselâ, uyuşturucu kullanma üzerine bir gösteri yapılacaksa, burada bir dizi ön 



 65  

hazırlığın yapılması gerekmektedir. Gerekirse uyuşturucu kullananlarla da görüşme 

yapılabilir http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

Drama metodu, çocuk hayatında çok önemli bir yer tutan oyun yeteneğinin 

kontrollü bir şekilde eğitim hayatına aktarılması demektir. Bu metodu iyi kullanmak 

için öğrencilerin bilgisi kadar yaratıcılıkları da çok önemlidir 

http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm . 

 

2.8.1.5. MİKROÖĞRETİM 

 

Mikro öğretim normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını 

basitleştirmeye çalışan bir laboratuar öğretim yöntemidir. Mikro öğretim 

uygulamalarında, öğretmen adaylarına geniş bir deneyim imkânı sunulurken, adayın 

davranışlarında istendik yönde değişmeyi ve mesleki gelişmeyi sağlayacak ortam 

etkinlik ve yaşantıları sağlamak temel amaç olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde 

öğretmen yetiştirmek, öğretmen adaylarına kişilik kazandırmak ve araştırma 

yetenekleri geliştirmek amacı güdülür. Sözü edilen yöntem, öğretmen adaylarına 

yeni öğretim stratejileri planlama ve uygulama konusunda imkânlar sağlar. 

 

Mikro öğretim yöntemi öğretim süresi, sınıftaki öğrenci sayısı ve konu 

bakımından küçültülmüş ve yoğunlaştırılmış bir öğretim deneyidir. Başka bir deyişle, 

mikro öğretim sadece 5 – 20 dakikalık sürelerde uygulandığından zaman bakımından 

daraltılarak, sınıftaki öğrenci sayısı 45 kişiden büyük olmayan grupla 

sınırlandırılmıştır. İlgili öğrenci grubu öğretim ve öğrenim biriminin uzunluğuna ve 

amacına uygun olarak 4 öğrenciden az, 20 öğrenciden fazla olmamalıdır. Konu 

bakımından ise, öğretmen adayı, öğretim becerilerinden sadece bir tanesini yerine 

getirmeye çalışmaktadır. Dersler video kameraya çekilmekte yada taşınabilir teyplere 

kaydedilmektedir. Öğretmen adayı, ders bitiminde kendi kendisini izlemekte ve 

işitmektedir. Aynı zamanda rehber öğretmenden öğrencilerinden eleştiri ve öneriler 

almaktadır. Daha sonra o dersteki öğretim becerisini ilk uygulamasına kıyasla 

ilerletmek için 15 – 20 dakikalık bir süre içinde yeniden vermektedir. Mikro 

öğretimde seçilmiş davranışın istenilen düzeye gelinceye kadar tekrar edilmesi esas 
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alındığında, mikro dersin kaç kez tekrarlanması gerektiğine rehber öğretmen karar 

verir ( Küçükahmet, 2001: 111 ). 

 

2.8.1.6.EĞİTSEL OYUNLAR 

 

Çoğumuz oyun oynamayı severiz. Özellikle çocuklar için oyun yaşamın 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Diğer taraftan öğretimde insanların doğal eğitimlerini 

dikkate almanın, öğretimi öğrencilerin doğal eğilimlerine uygun olarak 

düzenlemenin gerekliliğine de inanılmaktadır. Bundan dolayı, öğrenme – öğretme 

süreçlerinde oyunlara yer vermenin dersleri ilginç hale getireceği ve öğrencileri 

güdeleyeceği düşünülmektedir.  

 

Günlük yaşamda oynanan birçok oyun öğretimsel amaçlara hizmet etmesi 

koşuluyla sınıfta da oynanabilir. Örneğin, sözcük türetme, “hadi anlat bakalım” vb. 

oyunlar dil derslerinde harika fırsatlar yaratabilirler. Örneğin, gelecek zamanın 

anlatıldığı bir derste, öğrenciler sınıfa gelecek zamanlarda ne yapacağını hareketlerle 

anlatırlar. Sınıftakiler onun ne yapacağını söylerler. Bunu söylerken gelecek zaman 

cümlesi kurmuş olurlar. 

 

Sınıfta çeşitli konu alanlarında kullanılmaya elverişli a) Siz olsaydınız ne 

yapardınız? ve b) Nesi var? Oyunları kullanılmaktadır ( Açıkgöz, 2000: 281 ). 

 

2.8.1.7. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 

 

Altı şapkalı düşünme tekniği, düşünmeyi belirli bir düzen içerisinde 

gerçekleştirerek, her şeyi aynı anda yapmak yerine, her seferinde farklı türde 

düşünme faaliyetlerinde bulunmayı sağlamaktır. Altı şapkanın her biri türü farklı 

düşünme biçimini ortaya koyar. 

  

Nasıl uygulanır? 

• Öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir ve öğrenciler gruplara ayrılır. 
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• Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünme biçimini ortaya 

koymaya çalışır. 

• Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü 

şapkanı gerektirdiği yönde yaklaşır. 

Şapkaların renkleri ve bu renklerin sembolü olan düşünme biçimleri aşağıdaki 

gibidir: 

 

Beyaz şapka: Tarafsız ve objektiftir. Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan 

görüş ortaya koyar. 

 

Kırmızı şapka: Öfke, tutku, duygusal bir bakış açısı ifade eder. 

 

Siyah şapka: Karamsar, olumsuz kötümser, bir şeyin niçin yapılmayacağını 

görür. 

 

Sarı şapka: Aydınlık, olumlu, iyimserdir. Umutla ve olumlu düşünme ile 

ilgilenir. 

 

Yeşil şapka: Yaratıcı düşünür. İyilikçidir, yeni fikirlerle ilgilenir. 

 

Mavi şapka: Serinkanlığı temsil eder. Düşünme sürecinin düzenlenmesi ve 

kontrolü ile ilgilenir. Verilen konu hakkında ne biliyoruz. Geçmişte durum 

nasıldı? Şimdiki durum nasıl? Gelecekte nasıl olmalıdır? ( Gürol, 2004: 93 ). 

 

2.8.1.8. EKİPLE ÖĞRETİM  

 

İlk kez 1957 yılında ABD’de Dr. Trump’un ortaya çıkardığı ekiple öğretim 

yöntemi de grup çalışmalarının bir türüdür. Trump, “okullar gelecekse büyük, küçük 

gruplar ve bireysel öğretimle ilgilenen çok geniş etkinlikler etrafında organize 

olacaklardır. Etkin bit organizasyon için en önemli husus, konunun öğretmen 

grupları ve teknik asistanlar tarafından düzenlenmesidir.” diyor (Vural, 2004: 177). 
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Bu tanıma göre, grup çalışmasında etkili olabilmek için öğrencilerden daha 

fazla öğretmenlerin grup oluşturmaları vurgulanıyor. Öğretmenler ve ekipte yer 

alacak diğer ilgililer müşterek bir çalışma ile öğretim faaliyetlerini planlayacaklar, 

işleyecekler ve değerlendireceklerdir. Burada “bir elin nesi var, iki elin sesi var.” 

atasözünden hareket edilmekte ve bir öğretmenin öğrencileri sevk etmede 

düşebileceği yanılgıların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Elbette ki 2 – 3 

öğretmenin bir konuda hem fikir olmaları ve öğretim aşamasında bunu icra etmeleri 

öğrencilerin başarısını arttıracaktır ( Vural, 2004: 178). 

 

2.8.1.9. WORKSHOP 

 

Bu teknikte hedef davranış en az uygulama düzeyinde olmalıdır, öğrenci 

sayısı da çok az olmalıdır. Konuyla ilgili bilgi ve kavrama düzeyinde öğrencilerin 

eksikleri olmamalıdır. Bu teknikte grup bir yönetici seçmeli ya da bu görevi 

öğretmen üstlenmelidir, çalışma planlanmalı; sonra konu grup üyelerine 

sunulmalıdır. Grup üyeleri konunun işlenmesinde yöntem ve ilkeleri birlikte görüşüp 

fikir alışverişinde bulunarak belirlemelidir. Daha sonra çözüm özetlenip her bireye 

sunulmalıdır. Öğretmen gruba rehberlik yapmalı, onların özgürce çalışmalarını 

sağlamalıdır. Örneğin; Sosyal Bilgiler dersinde Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili belli 

başlı ilkeleri açıklayabilme hedefinin davranışlarından biri göç olgusunu nedenleriyle 

açıklayıp yazma olsun. Göç olgusuyla ilgili örnek bir olay sınıfa sunulmadan önce 

başkan seçilir, bundan sonra örnek olay öğrencilere sunulmalı ve onlardan çözüm 

önerilerini oluşturmaları istenmelidir. Bu basamaktan sonra çözüm önerilerini 

oluşturmaları istenmelidir. Bu basamaktan sonra çözümler özetlenip her bereye 

sunulmalıdır  http://www.eyupluilkogretim.com/rehberlik/ogretmen10.htm . 

 

2.8.1.10. BENZETİŞİM YOLUYLA ÖĞRETİM METODU 

 

 Askerlerin harp oyunlarıyla, pilotların uçak modelleriyle, şoför adaylarının 

özel pistlerde yetiştirilmelerinin ortak bir yanı vardır. Bu ortak yan, öğrencilerin 

gerçek durumun bir benzeri üzerinde eğitilmeye çalışılmasıdır. Bu durumda aslının 
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yerine “yapay”’ı konmaktadır. İşte bu tür yetiştirmeye “benzetişim tekniği ile 

yetiştirme” denmektedir.  

 

 Gerçek ortamda yetiştirilmeye çalışıldığında sonuç bireylerin yaşamlarını 

yitirmesine kadar varabileceği durumlarda bu tür yetiştirme önem kazanmaktadır. 

 

 Günümüzde bu teknik hemen hemen her alanda ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Esas kullanım yerlerinden biri de uçuş personelinin eğitimidir. 

Özellikle yeni uçak modelleri geliştirildikçe uçuş personeli o modelle uçmadan önce 

bu modelin yeniliklerine alışır ve ustalık kazanır. Bu yöntemin değişik bir biçimine 

de tıpta rastlanır. Tıp öğrencileri alanlarına ilişkin pek çok bilgi ve beceriyi 

kadavralar üzerinde öğrenmektedirler. Bu durum canlı insanlar üzerinde deney 

yapmadan çok daha akılcıdır.  

 

 Görüldüğü gibi benzetişim tekniği hemen her alanda etkinlikle 

kullanılabilmektedir. Özellikle öğrenciyi gerçek ortamda, gerçek araçlarla 

yetiştirilmenin güç, tehlikeli ve maliyetinin fazla olduğu durumlarda gerçeğin bir 

modeli üzerinde yetiştirme en etkin yoldur. Böylece savurganlığın ve olabilecek 

kazaların önüne geçilmiş olmaktadır. Daha önemlisi öğrenci rahat bir ortamda gerçek 

durumun baskısı olmaksızın öğrenmektedir ( Küçükahmet, 2001: 96 ).    

 

2.8.2.BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

 

2.8.2.1. PROGRAMLI ÖĞRETİM 

 

Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya 

atılmış bir öğretim tekniğidir. Programlı öğretim temelde öğretimin 

bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik 

getirmektedir. Programlı öğretim öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılmasını, 

bireysel öğrenme hızına göre ilerleme kaydetmesini ve öğrenme sonucunun 

anında kontrol edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir (Demirel, 2004:114). 
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   Programlı öğretim, Skinner’in öğrenme makinelerine ve pekiştirme ilkesine 

dayandırılmaktadır. Öğretimin bireyselleşmesi ve tam öğrenme ilkeleri temele 

alınmıştır. Bunu için öğrenme- öğretme ortamı aşamalı olarak şu şekilde 

düzenlenmelidir:  

 

·         Küçük Adımlar İlkesi: Ünite öğrenciler tarafından kolayca öğrenecek 

biçimde en küçük bilgi ve beceri birimlere ayrılmalıdır. Öğrenci bunları adım adım 

öğrenip ilerlemelidir.  

 

·         Etkin Katılım İlkesi: Ünite öğrenciler tarafından yapılmalıdır. Bunun için 

ünitede bir araştırma ve araştırmayla ilgili bir sonu bulunmalıdır. Soru hem sorulan 

bilginin kazanılıp kazanılmadığını yoklamalı; hem de öğrencinin öğrenmesinde bir 

araç olmalıdır.  

 

·         Başarı İlkesi: Sorular, öğrencini yapabileceği düzeyde ve sunulan bilgiyle 

ilgili olmalıdır. Öğrenci her soruyu bulmak zorundadır. Böylece yanıtlanan her soru, 

öğrencinin öğrenme güdüsünü artırabilir.  

 

·         Anında Düzeltme ilkesi: Sorulan soruya öğrencinin verdiği yanıtın 

doğruluğu, yanlışlığı anında ona bildirilmeli;  yanlışsa hemen düzeltme olanağı ve 

fırsatı verilmelidir. Yanlış yanıt düzeltilmeden ikinci bilgiye geçilmemelidir.  

·         Aşamalı İlerleme ilkesi: Sunulan bilgi basitten karmaşığa, kolaydan zora, 

somuttan soyuta ve birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralanmalıdır. Öğrenci bu 

sıranın mantığını öğrenip kavramalı ve aşamalı olarak ilerlemelidir.  

 

·         Bireysel Hız İlkesi: Öğrenci kendi ilgi ve yeteneğine göre, öğrenme hızını 

ayarlayabilmelidir. Bu tür eğitimde Onun başarısız olup sınıfta kalması söz konusu 

değildir 

 http://www.eyupluilkogretim.com/rehberlik/ogretmen10.htm . 
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2.8.2.2. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM 

 

İnsanoğlunun yeryüzüne ayak basmasıyla başlayan eğitim etkinlikleri ve 

buna bağlı olarak yüzyıllar boyunca geliştirilen eğitim yöntem ve teknikleri 

geleneksel bir yapı arz etmiştir. Ancak bireysel farkların öğrenmede öneminin 

anlaşılması ile öğretimin bireyselleştirilme anlayışı doğmuştur. Buna bağlı olarak 

öğretimde bireysel yöntem ve tekniklerin kullanılması da kaçınılmaz olmuştur. 

Günümüz dünyasındaki bilim ve teknolojik yeniliklerin dışında kalmak mümkün 

değildir. Emek, tasarruf, etkililik, kalite ve üretim gibi hususlarda büyük 

gelişmelerin kaydedildiği, inceleme ve araştırmaların, bilimsel yöntemlerin önem 

kazandığı bu ortamda, 1950'li yıllardan itibaren başlayan kendi kendine öğretim 

teknolojisi diyebileceğimiz ve "Programlı Öğretim, Otomatik Öğretim, Kendi 

Kendine Öğretim, Öğretme Makinaları" gibi adlarla ifade edilen, yeni eğitim 

teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı bireysel öğretim metotlarının gelişmekte 

olduğunu görmekteyiz.  

 

Bireysel öğretimin en önemli özelliklerinden biri klasik anlamdaki 

öğretmen olmadan öğrencinin bireysel öğrenme çabaları ile eğitimin davranışsal 

hedeflerine ulaşabilmesidir. "Öğrenci, program ve araç" bu öğretim sisteminin 

temel öğeleridir. Program öğrenci tarafından soyuttan somuta, bilinenlerden 

bilinmeyenlere ve gerçeklerden kavramlara doğru giden bir yönde basamaklar 

şeklinde düzenlenen ve öğrenci faaliyetlerine imkan veren bir plandır. Burada 

kullanılacak araç ise bireysel öğretimi sunan kitap, kart, film, teyp, video, slayt 

makinaları ve özellikle günümüzde eğitimde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanılan bilgisayarlardır. Bu araçların sahip olduğu özellik programı 

sunabilmesi, gerektiğinde öğrenci sorularına cevap verebilmesi ve verilen 

cevapları değerlendirerek öğrenciyi belirli konulara doğru yönlendirmesidir. 

Genel olarak kullanılacak araç-gereçlerin şu özellikleri taşıması gereklidir: 

� Tüm eğitim araçları öğrencinin derse katılımını sağlamak üzere, onu 

cesaretlendirici olarak tasarımlanmalıdır. 

� Eğitim araçları mümkün olduğunca gerçek hayattan seçilmeli veya gerçek 

hayatı temsil edebilecek bir yapıda olmalıdır 
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�  Seçilen araç-gereçler öğrencilerin mümkün olduğunca çok sayıda duyu 

organına hitap etmelidir. 

�  Öğrenci öğreneceği konuya bağlı olarak araç-gereçler içerisinden seçme 

yapabilmelidir. 

�  Kullanılacak araç-gereçler öğrenciye soru yöneltebilmeli, öğrencinin 

sorularını alabilmeli, gerektiğinde öğrenci cevaplarını düzeltebilme 

özelliklerine sahip olmalıdır. 

�  Kullanılacak araç-gereç, kazandırılması öngörülen hedef davranışları 

oluşturabilecek yapı ve özellikte olmalıdır. 

�  Tüm öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılabilecek özelliklere sahip 

olmalıdır. 

�  Kullanılacak araç-gereç ekonomik, kullanışlı ve geçerli ve güvenilir 

olmalıdır. 

�  Öğrencileri daha iyi düşünmeye ve eleştirici olmaya yöneltmelidir. 

�  Bireysel niteliklere sahip olarak kullanılabilmelidir. 

Bireyselleştirilmiş programlarda çeşitli görsel, işitsel, görsel ve işitsel 

makinalar kullanılmıştır. Bu makinalar teyp, video, radyo, kapalı devre ve 

kablolu televizyon yayınları ve son olarak hepsinin yerine kullanılabilen 

bilgisayarlardır. Bireyselleştirilmiş eğitim-öğretim ortamlarında kullanılabilecek 

teknolojiyi, yazı tahtası, opak projektör (episkop), tepegöz, slayt projektör, VCD, 

televizyon ve bilgisayarlar ile her türlü eğitim-öğretim araçları sayılabilir.  

http://www.e-sosder.com/dergi/1107ROzbek.doc . 

 

Öğrencinin bir konuyu veya bir problemi kendi başına öğrenme yoludur. 

Araştırma yoluyla öğretme yaklaşımının ve uygulama, analiz, sentez düzeyindeki 

davranışların kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci aktif olup, yaparak-yaşayarak 

öğrenme söz konusudur. Öğrenci, öğrenme durumunu ilgisi, ihtiyacı ve seviyesine 

göre kendisi ayarlayabilir http://www.dersimiz.com/eyazim/yazi.asp?id=66 . 

 

 

 

 



 73  

2.8.2.3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 

 

Teknolojik gelişmeler sonucu öğrenme ortamlarında kullanılan araç-

gereçlerin sayıları ve türleri her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar, diğer araçlardan 

farklı olarak bire-bir öğretim ortamı sağlayabilme özelliği nedeniyle öğrenme-

öğretme aracı olarak diğer araçlardan daha fazla bir etkiye sahiptir. Bu nedenlerle 

bilgisayarların öğrenme-öğretme sürecinde yardımcı bir araç olarak kullanılmasına 

Bilgisayar Destekli Öğretim denir. Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi, 

öğrencilerin hem görsel hem de işitsel zekalarına seslenen ve bu yolla öğrenmeyi 

daha kalıcı ve daha zevkli hale getiren bir yöntemdir. Bu yöntemde her öğrenci kendi 

öğrenme hızında ilerleyebilme şansı yakalamaktadır.  

http://www2.fmv.edu.tr/index.php?id=29%20.  
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BÖLÜM III 
 
 
3. YÖNTEM 
 

Bu bölümde sırasıyla araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, verilerin 

toplaması ve analizi bölümlerine yer verilmiştir. 

 
3.1. Araştırmanın Yöntemi 
 

Bu araştırmada deney ve kontrol gruplu öntest-sontest deseni kullanılmıştır. 

Deney değişkeni olan aktif öğretim yöntemlerinin, deneklerin bilişsel alandaki 

davranış değişiklikleri üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. 

 
3.2. Çalışma grubu 

 

Araştırmanın çalışma grubu, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Malatya il 

merkezinde bulunan, haftada iki saat verilen kimya dersine devam eden, 2005–2006 

eğitim-öğretim yılının bahar döneminde üç haftalık deneysel çalışmaya tabi tutulan 

ve lise 1. sınıfa devam eden öğrencileri kapsamaktadır. Çalışma grubu 30 deney, 30 

kontrol olmak üzere toplam 60 denekten oluşmaktadır.  

 
3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
 

Bu araştırma kapsamında, deney değişkeni olan aktif öğretim yöntemlerinin, 

bilişsel alan üzerindeki etkisini incelemek amacıyla deneysel çalışma başında 120 

öğrenciye Kimya’nın “MOL KAVRAMI” konusuyla ilgili 30 sorudan oluşan bir 

öntest formu verilmiştir. Bu testin geliştirilmesi sürecinde geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları yapılmıştır. Geçerlilik çalışması kapsamında ilgili alan uzmanlarının 

görüşleri alınmıştır. Bunun sonucunda da testte gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Ayrıca, test maddeleri madde analizine tabi tutulmuştur ve madde analizi sonuçları 

doğrultusunda bazı maddeler düzeltilirken bazı maddeler de testten tamamen 

atılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda testin son formunda 20 madde yer almıştır. 20 

madde üzerinden hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,8550 

bulunmuştur.  
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Öntest formu, öğrencilerin konuyla ilgili olarak bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarındaki davranışlarını ayrı ayrı ölçmeyi 

amaçlayan maddelerden oluşmaktadır. Maddelerin bilişsel alanın alt basamaklarına 

dağılımı Tablo 2, 3, 4 ve 5’te yer almaktadır. Soruların bilişsel alanın alt 

basamaklarına dağılımı şöyledir: Bilgi: 4, Kavrama: 3, Uygulama: 4, Analiz: 4, 

Sentez: 3, Değerlendirme: 2.  

 

Bu araştırmada öğrencilerin başarılarını ölçmek için başarı testi veri toplama 

aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, lise 1. sınıf kimya dersindeki akademik başarının 

kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasının değerlendirilmesi 

amacıyla birer deney ve kontrol grubu oluşturularak ön test – son test yoluyla elde 

edilmiştir. Sorular önceden araştırmacı tarafından hazırlanmış, yine araştırmacının 

kendisi tarafından gruplara uygulanmıştır. Konu başarı testi, beş seçenekli çoktan 

seçmeli 20 sorudan oluşmaktadır. Testteki her bir sorunun, yalnızca bir doğru cevabı 

vardır. Test 40 dakika içinde cevaplanacak şekilde hazırlanmıştır. Öğretimi yapılan 

konuları kapsayan başarı testi ölçme aracı, kimya dersi öğretimi programının içeriği, 

amaçları, hedefleri, öğrenci kazanımları ve uzman görüşleri dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Hazırlanan başarı testi kimya eğitimcileri tarafından incelenerek, 

araştırmanın amacına uygun olduğuna ve kapsam geçerliliği olduğuna karar 

verilmiştir. 

 

Deneysel çalışma kapsamında haftada 45 dakikalık iki saat olmak üzere üç 

hafta boyunca Kimya’nın “Mol Kavramı” ünitesi her iki gruba da anlatılmıştır. 

Konunun işlenmesinde ortak içerik kullanılmıştır. Ancak eğitim durumlarında 

kontrol grubuna öğretmen ağırlıklı geleneksel yöntemler kullanılarak ders 

anlatılırken, deney grubuna öğrencileri merkeze alan aktif öğretim yöntemleri 

kullanılarak ders anlatılmıştır. Kontrol grubunda olduğu gibi “Mol kavramı” konusu 

zaman zaman geleneksel yöntemler kullanılarak aktarılmıştır. Uygulamada iki grup 

arasındaki temel farklılık, deney grubundaki öğrencilerin daha aktif bir şekilde 

sürece katılmalarına izin verilmesidir.  
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Bu araştırmada, lise 1. sınıf kimya dersindeki akademik başarının kullanılan 

öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasının değerlendirilmesi amacıyla lise 1. 

sınıflardan 30 kişilik deney ve 30 kişilik kontrol grubuna uygulanan ön test ve son 

testlerden ortaya çıkan puanlar birbirleriyle karşılaştırılarak aritmetik ortalamaları 

arasındaki farkın 0,05 düzeyinde manidarlığının test edilmesi amacıyla “t” testinden 

yararlanılmıştır. 

 

Üç haftalık deneysel çalışmanın ardından tekrarlanan testten (sontest) elde 

edilen puanların manidarlığı bilişsel düzeyin geneli ve alt basamaklarının her biri için 

“t” testi analizinden faydalanılarak test edilmiştir (Karasar, 1982: 253). 

 

 Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel analizler bilgisayar 

ortamında yapılmıştır.  
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BÖLÜM IV 
 
 
4. BULGULAR VE YORUM 

 

4.1. Bulgular 

 

Bu bölümde deney ve kontrol gruplarına verilen öntest ve sontest 

formlarından elde edilen sonuçlar üzerinde yapılan istatistiksel analizlerin sonuçları 

verilmiştir. Öğrencilerin öntest ve sontestlere verdikleri cevapların dağılımlarının 

gösterildiği 3, 4, 6 ve 7. tablolarda soru değerlerinin yüzdelik karşılıkları verilmiştir. 

Diğer tablolarda ise ( 8–29 ) ortalama ve standart sapma değerleri soru değerleri 

üzerinden ( 20 soru üzerinden ) hesaplanmıştır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78  

Tablo 2: Deney Grubunun 20 soruluk Ön Test ve Son Testten almış 

oldukları puanların 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmüş Dağılımları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney Grubu 
 

Öğrenci 
 

Ön test Puanı 
 

 
Son test Puanı 

 
1 30 80 
2 5 75 
3 25 85 
4 45 90 
5 10 90 
6 14 70 
7 30 80 
8 15 90 
9 20 80 

10 15 95 
11 20 85 
12 5 85 
13 15 80 
14 10 85 
15 15 90 
16 15 95 
17 55 90 
18 35 95 
19 35 85 
20 20 95 
21 35 90 
22 40 85 
23 35 90 
24 20 85 
25 40 95 
26 25 90 
27 35 90 
28 25 95 
29 30 95 
30 35 90 
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Tablo 3.  Deney Grubu Öğrencilerinin Öntest sorularına verdikleri cevapların dağılımı 
 

 

 

Yapılan matematiksel işlemler sonucunda deney grubunun ön testten almış olduğu puanlarının aritmetik ortalaması x : 25,13’dir. 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 

      Madde   
Öğr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplam 
Doğru 

ÖP 
(%) 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 30 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 25 
4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 45 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 
6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 14 
7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 30 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 20 
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 15 
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 
15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 
16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15 
17 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11 55 
18 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 35 
19 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 35 
20 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 20 
21 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 35 
22 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 40 
23 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 35 
24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 20 
25 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 8 40 
26 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 25 
27 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 35 
28 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 25 
29 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 30 
30 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 35 

Toplam 21 16 9 5 7 4 11 11 8 2 4 5 4 5 10 11 8 9 4 1 

Yüzde % 70 53,3 3,3 16,7 23,3 13,3 3,3 3,3 26,7 6,7 13,3 16,7 13,3 16,7 33,3 36,7 26,7 30 13,3 3,3 
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Tablo 4. Deney Grubu Öğrencilerinin Sontest Sorularına verdikleri cevapların dağılımı 
 
 

Yapılan matematiksel işlemler sonucunda deney grubunun son testten almış olduğu puanlarının aritmetik ortalaması x : 87,5’dir. 

Bilgi 
 

Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 

      Madde   
Öğr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplam 
Doğru 

ÖP (%) 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 16 80 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 75 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17 85 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 90 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 14 90 
6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 70 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18 80 
8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 80 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 95 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 85 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 85 
13 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 80 
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17 85 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 90 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 90 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 
19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 85 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 
21 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 90 
22 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 85 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 90 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1  1 1 1 17 85 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 95 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 90 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 90 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 95 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 90 

Toplam 30 30 28 28 22 25 28 29 26 25 19 25 24 25 28 27 28 29 25 22 
Yüzde % 100 100 93,3 93,3 73,3 83,3 93,3 96,7 86,7 83,3 63,3 83,3 80 83,3 96,7 90 93,3 93,3 83,3 73,3 
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Tablo 5: Kontrol Grubunun 20 soruluk Ön Test ve Son Testten almış 

oldukları puanların 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmüş Dağılımları  

 

 

 

 

 
Kontrol Grubu 

 
 

Öğrenci 
 

Ön test Puanı 
 

Son test Puanı 
 

1 30 65 
2 40 80 
3 40 70 
4 35 85 
5 35 85 
6 40 60 
7 35 70 
8 25 80 
9 30 50 

10 15 65 
11 25 55 
12 35 60 
13 30 70 
14 30 65 
15 30 65 
16 25 60 
17 20 60 
18 35 60 
19 30 70 
20 25 75 
21 20 65 
22 5 70 
23 15 80 
24 25 80 
25 25 55 
26 20 70 
27 25 80 
28 25 85 
29 40 90 
30 30 75 
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Tablo 6. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Öntest sorularına verdikleri cevapların dağılımı 
 

 

Yapılan matematiksel işlemler sonucunda kontrol grubunun ön testten almış oldukları puanların aritmetik ortalaması   x : 28’dir. 

Bilgi 
 

Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 

      Madde   
Öğr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplam 
Doğru 

ÖP (%) 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 30 
2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 40 
3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 40 
4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 35 
5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 35 
6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 40 
7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 35 
8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 25 
9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 30 

10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 
11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 25 
12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 35 
13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6 30 
14 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 30 
15 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 30 
16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 25 
17 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 
18 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 35 
19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 30 
20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 25 
21 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 20 
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 
24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 25 
25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 25 
26 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 
27 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 25 
28 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 25 
29 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 8 40 
30 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 30 

Toplam 21 20 10 6 9 7 10 13 3 9 7 7 6 9 9 6 5 8 1 2 
Yüzde % 70 66,7 33,3 20 30 23,3 33,3 43,3 10 30 23,3 23,3 20 30 30 20 16,7 26,7 3,33 6,67 
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Tablo 7. Kontrol Grubu Öğrencilerinin son test sorularına verdikleri cevapların dağılımı 
 

 
 

Yapılan matematiksel işlemler sonucunda kontrol grubunun son testten almış olduğu puanların aritmetik ortalaması x = 70’dir. 

Bilgi 
 

Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 

      Madde   
Öğr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplam 
Doğru 

ÖP (%) 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 13 65 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 16 80 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 14 70 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17 85 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 85 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 60 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 14 70 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 16 80 
9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 50 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 13 65 
11 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11 55 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 12 60 
13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 14 70 
14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 13 65 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 13 65 
16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 12 60 
17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 12 60 
18 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 12 60 
19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 14 70 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 15 75 
21 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13 65 
22 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 70 
23 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 80 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 16 80 
25 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0       11 55 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 14 70 
27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 16 80 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 17 85 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 90 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 75 

Toplam 30 30 28 27 24 26 25 23 24 18 15 21 15 21 18 22 18 18 12 5 
Yüzde % 100 100 93,3 90 80 86,7 83,3 76,7 80 60 50 70 50 70 60 73,3 60 60 40 16,7 
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Tablo 8. Deney ve Kontrol gruplarının öntest sonuçlarına göre karsılastırılması 
 
 

 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Kontrol 

 

 
30 

 
5,60 

 
1,652 

 
Deney 

 

 
30 

 
5,1667 

 
2,45066 

 
 
 

58 

 
 
 

0,803 

 
 
 

0,425 

 
 
p > 0,05  
 

Tablo 8’da araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ön test ortalamalarının 

(20 soru üzerinden) deney grubunda 5,166 ( X = 5,166 ), kontrol grubunda 5,60 ( X = 

5,60 ) ve öntest standart sapmalarının deney grubunda 2,45066 ( S = 2,45066 ), 

kontrol grubunda 1,652 ( S = 1,652 ) olduğu saptanmış olup gruplar arasında 

istatistiksel bir fark bulunmamıştır ( t = 0,803, p > 0,05 ).  

 
 
Tablo 9. Kontrol grubunun bilişsel alanın geneli bakımından öntest ve son test 
sonuçlarına göre karsılaştırılması  
 
 

 
Grup 

 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Ön test 
 
 

 
 
 
 

30 
 

 
 

5,60 

 
 

1,65258 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

18,650 

 
 
 
 

0,000* 

 
Son test 

 
 

  
14 

 
2,06782 

   

 
*p < 0.05 
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Tablo 9’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın geneli bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest ortalamalarının 5,60 ( 

X=5,60), son test ortalamalarının 14 (X=14) ve öntest standart sapmalarının ise 

1,65258 (S=1,65258), sontest standart sapmalarının 2,06782 (S=2,06782) olduğu 

saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest lehine istatistiksel açıdan 

manidar bir fark bulunmuştur (t =18,650 ve p < 0,05).  

 

Tablo 10. Kontrol grubunun bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından öntest ve 
son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 

 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Ön test 
 

 
 

1,90 

 
 

0,66176 

 
Son test 

 
 
 

 
 
 
 

30 
 

 
 

3,8333 

 
 

0,37905 

 
 
 

 
29 

 
 
 
 

15,726 
 

 
 
 
 

0,000* 

 
 
*p < 0.05 
 

Tablo 10’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest ortalamalarının 

1,90 ( X=1,90), son test ortalamalarının 3,8333 (X=3,8333) ve öntest standart 

sapmalarının ise 0,66176 (S=0,66176), sontest standart sapmalarının 0,37905 

(S=0,37905) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =15,726ve p < 0,05).  
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Tablo 11. Kontrol grubunun bilişsel alanın kavrama düzeyi bakımından ön test 
ve son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Öntest 
 

 
 

0,86 
 

 
 

0,7303 

 
Sontest 

 

 
 

30 
 
 

 
2,50 

 
0,62972 

 
 
 

29 

 
 
 

6,500 

 
 
 

0,000* 
 
 

 
*p < 0.05 
 

Tablo 11’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın kavrama düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest 

ortalamalarının 0,86 ( X=0,86), son test ortalamalarının 2,50(X=2,50) ve öntest 

standart sapmalarının ise 0,7303 (S=0,7303), sontest standart sapmalarının 0,62972 

(S=0,62972) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur 

(t =6,500ve p < 0,05).  

 
Tablo 12. Kontrol grubunun bilişsel alanın uygulama düzeyi bakımından ön test 
ve son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 
 

 
 

1,0667 

 
 

0,63968 

 
Sontest 

 
 

 
 
 
 

30 
 
 

 
2,6667 

 
0,99424 

 
 
 

29 

 
 
 

9,133 
 
 

 
 
 

0,000* 
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*p < 0.05 
 

Tablo 12’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın uygulama düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest 

ortalamalarının 1,0667 ( X=1,0667), son test ortalamalarının 2,6667(X=2,6667) ve 

öntest standart sapmalarının ise 0,63968 (S=0,63968), sontest standart sapmalarının 

0,99424 (S=0,99424) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında 

sontest lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =9,133  ve p < 

0,05).  

 
 
Tablo 13. Kontrol grubunun bilişsel alanın analiz düzeyi bakımından ön test ve 
son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 

 
 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 
 

 
 

1,033 

 
 

0,71840 

 
Sontest 

 
 

 
 
 
 

30  
2,5 

 
1,00 

 
 
 

29 

 
 
 

7,878 

 
 
 

0,000* 

 
 
*p < 0.05 
 

Tablo 13’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın analiz düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest ortalamalarının 

1,033 ( X=1,033), son test ortalamalarının 2,50(X=2,50) ve öntest standart 

sapmalarının ise 0,71840 (S=0,71840), sontest standart sapmalarının 1,0 (S=1,0) 

olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest lehine istatistiksel 

açıdan manidar bir fark bulunmuştur 

(t =7,878ve p < 0,05).  
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Tablo 14. Kontrol grubunun bilissel alanın sentez düzeyi bakımından öntest ve 
sontest sonuçlarına göre karsılastırılması 
 
 
Grup 
 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 
 

 
0,6333 

 

 
0,61495 

 
Sontest 
 

 
 

30 
  

1,933 
 

 
0,86834 

 
 
 

29 

 
 
 

5,641 

 
 
 

0,000* 

 
*p < 0.05 
 

Tablo 14’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın sentez düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest ortalamalarının 

0,6333 ( X=0,6333), son test ortalamalarının 1,933(X=1,933) ve öntest standart 

sapmalarının ise 0,61495 (S=0,61495), sontest standart sapmalarının 0,86834 

(S=0,86834) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =5,641ve p < 0,05).  

 
 
Tablo 15. Kontrol grubunun bilissel alanın degerlendirme düzeyi bakımından 
öntest ve sontest sonuçlarına göre karsılastırılması 
 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 
 

 
0,100 

 
0,305 

 
Sontest 

 
 

 
 
 
 

30  
0,5667 

 
0,626 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

1,795 
 
 

 
 
 
 

0,083* 
 

 
 
p > 0.05 
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Tablo 15’de araştırma kapsamına alınan kontrol grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın değerlendirme düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest 

ortalamalarının 0,100 ( X=0,100), son test ortalamalarının 0,5667(X=2,50) ve öntest 

standart sapmalarının ise 0,305 (S=0,305), sontest standart sapmalarının 0,626 

(S=0,626) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest lehine 

istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmamıştır (t =1,795 ve p > 0,05).  

 
Tablo 16. Deney grubunun bilişsel alanın geneli bakımından ön test ve son test  
sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 
 

 
 

5,1667 

 
 

2,42 

 
Sontest 

 

 
 

 
 

30  
17,4333 

 

 
1,30 

 
 
 

29 

 
 
 

11,682 
 
 

 
 
 

0,000* 

 
*p < 0.05 
 

Tablo 16’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın geneli bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest ortalamalarının 5,1667 

( X=5,1667), son test ortalamalarının 17,4333(X=17,4333) ve öntest standart 

sapmalarının ise 2,42 (S=2,42), sontest standart sapmalarının 1,30 (S=1,30) olduğu 

saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest lehine istatistiksel açıdan 

manidar bir fark bulunmuştur (t =11,682 ve p < 0,05).  
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Tablo 17. Deney grubunun bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından ön test ve son 
test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Ön test 

 
 

 
 

1,70 

 
 

1,08755 

 
Son test 

 
 
 
 

30 
 
 

 

 
 

3,8667 

 
 

0,34575 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

8,562 
 
 
 

 
 
 
 

0,000* 

 
 
*p < 0.05 
 

Tablo 17’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest ortalamalarının 

1,70 ( X=1,70), son test ortalamalarının 3,8667(X=3,86667) ve öntest standart 

sapmalarının ise 1,08755 (S=1,08755), sontest standart sapmalarının 0,34575 

(S=0,34575) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =8,562ve p < 0,05).  

 
 
Tablo 18. Deney grubunun bilissel alanın kavrama düzeyi bakımından öntest ve 
sontest sonuçlarına göre karsılastırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 
 

 
 

0,7333 

 
 

0,78492 

 
Sontest 

 
 

 
 

30 

 
 

2,50 

 
 

0,77682 

 
 
 

29 

 
 
 

5,117 
 
 

 
 
 

0,000* 
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*p < 0.05 
 

Tablo 18’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın kavrama düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest 

ortalamalarının 0,7333 ( X=0,7333), son test ortalamalarının 2,50(X=2,50) ve öntest 

standart sapmalarının 0,78492 (S=0,78492), sontest standart sapmalarının 0,77682 

(S=0,77682) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =5,117 ve p < 0,05).  

 

Tablo 19. Deney grubunun bilişsel alanın uygulama düzeyi bakımından öntest 
ve son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 

 
Grup 

 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 

 
0,8333 

 
0,69893 

 
Sontest 

 

 
 

 
30 
 
 

 
3,30 

 
0,70221 

 
 

29 

 
 

6,530 
 
 

 
0,000* 

 
 
*p < 0.05 
 

Tablo 19’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın uygulama düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest 

ortalamalarının 0,8333 ( X=0,8333), son test ortalamalarının 3,30(X=3,30) ve öntest 

standart sapmalarının 0,69893(S=0,69893), sontest standart sapmalarının 0,70221 

(S=0,70221) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =6,530ve p < 0,05).  
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Tablo 20. Deney grubunun bilişsel alanın analiz düzeyi bakımından öntest ve 
sontest sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Öntest 

 

 
0,80 

 
0,76112 

 
Sontest 

 

 
 
 

30 
 
 

 
3,400 

 
0,67466 

 
 
 

29 

 
 
 

5,757 
 
 

 
 
 

0,000* 

 
 
*p < 0.05 
 

Tablo 20’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın analiz düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest ortalamalarının 

0,80 ( X=0,80), son test ortalamalarının 3,40(X=3,40) ve öntest standart sapmalarının 

0,76112 (S=0,76112), sontest standart sapmalarının 0,67466 (S=0,67466) olduğu 

saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest lehine istatistiksel açıdan 

manidar bir fark bulunmuştur (t =5,757 ve p < 0,05).  

 
Tablo 21. Deney grubunun bilissel alanın sentez düzeyi bakımından öntest ve 
sontest sonuçlarına göre karsılastırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 
Öntest 

 
 

0,9333 
 
 

 
 

0,82768 

 
 

Sontest 
 

 
 
 
 

30 
 
 

 
 

2,80 

 
 

0,40684 

 
 

 
 

29 

 
 
 

 
6,176 

 
 

 
 

 
 

0,000* 

 

*p < 0.05 
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Tablo 21’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın sentez düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden )öntest ortalamalarının 

0,9333( X=0,9333), son test ortalamalarının 2,80(X=2,80) ve öntest standart 

sapmalarının 0,82768(S=0,82768), sontest standart sapmalarının 0,40684 

(S=0,40684) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında sontest 

lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =6,176 ve p < 0,05).  

 
 
Tablo 22. Deney grubunun bilişsel alanın değerlendirme düzeyi bakımından 
öntest ve son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 

 
 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Öntest 
 
 

 
 

0,1667 

 
 
 

0,37905 

 
 

Sontest 
 
 

 
 
 
 
 

30 
 
 

 
 

1,5667 

 
 

0,50401 

 
 
 
 
 

29 

 
 
 

2,408 
 
 

 
 
 

0,023 
 

 
p < 0.05 
 

Tablo 22’de araştırma kapsamına alınan deney grubundaki öğrencilerin 

bilişsel alanın değerlendirme düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) öntest 

ortalamalarının 0,1667( X=0,1667), son test ortalamalarının 1,5667(X=1,5667) ve 

öntest standart sapmalarının 0,37905(S=0,37905), sontest standart sapmalarının 

0,50401 (S=0,50401) olduğu saptanmış olup öntest ve sontest sonuçları arasında 

sontest lehine istatistiksel açıdan manidar bir fark bulunmuştur (t =2,408 ve p < 

0,05).  
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Tablo 23. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın geneli bakımından 
son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Kontrol 
 

 
 

30 

 
 

14,00 

 
 

2,067 

 
 

Deney 
 

 
30 

 
17,4333 

 
1,30472 

 
 
 
 

58 

 
 
 

7,691 

 
 
 

0,000* 

 
 
*p < 0.05 
 

Tablo 23’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın geneli 

bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 17,4333 

(X=17,4333), kontrol grubunda 14,00 (X=14,00) ve sontest standart sapmalarının 

deney grubunda 1,30472 ( S=1,30472 ), kontrol grubunda 20,67 ( S=2,067 ) olduğu 

saptanmış olup gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel açıdan manidar bir 

fark bulunmuştur ( t=7,691, p<0,05 ). 

 
 
Tablo 24. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından 
sontest sonuçlarına göre karşılaştırılması 
 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Kontrol 

 
 

30 
 
 

 
 

3,8333 

 
 

0,37905 

 
Deney 

 
 

 
30 

 
3,8667 

 
0,34575 

 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 

0,356 

 
 
 
 
 

0,723 
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p > 0.05 
 

Tablo 24’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın bilgi 

düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 

3,8667 (X=3,8667), kontrol grubunda 3,8333 (X=3,8333) ve sontest standart 

sapmalarının deney grubunda 0,34575 ( S=0,34575 ), kontrol grubunda 0,37905 ( 

S=0,37905 ) olduğu saptanmış olup gruplar arasında istatistiksel açıdan bir fark 

bulunmamıştır ( t=0,356, p>0,05 ). 

 
 
Tablo 25. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın kavrama düzeyi 
bakımından son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 

 
 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Kontrol 
 
 

 
 

30 

 
 

2,50 

 
 

0,62972 

 
Deney 

 
 
 

 
30 

 
2,50 

 
0,77682 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

1 

 
p > 0.05 
 

Tablo 25’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın kavrama 

düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 

2,50 (X=2,50), kontrol grubunda 2,50 (X=2,50) ve sontest standart sapmalarının 

deney grubunda 0,77682 ( S=0,77682), kontrol grubunda 0,62972( S=0,62972 ) 

olduğu saptanmış olup gruplar arasında istatistiksel açıdan bir fark bulunmamıştır 

(t=0, p>0,05 ). 
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Tablo 26. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın uygulama düzeyi 
bakımından son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Kontrol 
 

 
 

30 

 
 

2,6667 

 
 

0,99424 

 
Deney 

 
 

 
 

30 

 
 

3,30 

 
 

0,70221 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

2,85 

 
 
 
 

0,06 

 
 
 
p > 0.05 
 

Tablo 26’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın uygulama 

düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 

3,30 (X=3,30), kontrol grubunda 2,6667 (X=2,6667) ve sontest standart sapmalarının 

deney grubunda 0,70221( S=0,70221 ), kontrol grubunda 0,99424( S=0,99424 ) 

olduğu saptanmış olup gruplar arasında istatistiksel açıdan bir fark bulunmamıştır ( 

t=2,85, p>0,05 ). 

 
 
Tablo 27. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın analiz düzeyi 
bakımından son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 

 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Kontrol 
 
 

 
 

30 

 
 

2,5 

 
 

1,00858 

 
Deney 

 

 
30 

 
3,4 

 
0,67466 

 
 
 
 

58 

 
 
 

4,062 

 
 
 

0,000* 

 
*p < 0.05 
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Tablo 27’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın analiz 

düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 

3,40 (X=3,40), kontrol grubunda 2,50 (X=2,50) ve sontest standart sapmalarının 

deney grubunda 0,67466( S=0,67466 ), kontrol grubunda 1,00858 ( S=1,00858 ) 

olduğu saptanmış olup gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel açıdan bir 

fark bulunmuştur ( t=4,062, p<0,05 ). 

 
Tablo 28. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın sentez düzeyi 
bakımından son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 

 
Grup 

 

 
N 

 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
 

Kontrol 
 
 

 
 

30 

 
 

1,93 

 
 

0,86834 

 
 

Deney 
 

 
 

30 

 
2,80 

 
0,40684 

 
 

 
 

58 

 
 

 
 

4,950 

 
 

 
 

0,000* 

 
*p < 0.05 
 

Tablo 28’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın sentez 

düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 

2,80 (X=2,80), kontrol grubunda 1,93 (X=1,93) ve sontest standart sapmalarının 

deney grubunda 0,40684( S=0,40684 ), kontrol grubunda 0,86834 ( S=0,86834 ) 

olduğu saptanmış olup gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel açıdan bir 

fark bulunmuştur ( t=4,950, p<0,05 ). 
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Tablo 29. Deney ve Kontrol gruplarının bilişsel alanın değerlendirme düzeyi 
bakımından son test sonuçlarına göre karsılaştırılması 
 
 
Grup 
 
 

 
N 

 
  X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Kontrol 

 
30 

 
0,5667 

 
 

 
0,62606 

 
 

Deney 
 

 
 

30 

 
 

1,5667 

 
 

0,50401 

 
 
 

58 

 
 
 

6,815 

 
 
 

0,000* 

 
*p < 0.05 
 

Tablo 29’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin bilişsel alanın analiz 

düzeyi bakımından ( 20 soru üzerinden ) sontest ortalamalarının deney grubunda 

1,5667 (X=1,5667), kontrol grubunda 0,5667 (X=0,5667) ve sontest standart 

sapmalarının deney grubunda 0,50401( S=0,50401 ), kontrol grubunda 0,62606 ( 

S=0,62606 ) olduğu saptanmış olup gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel 

açıdan bir fark bulunmuştur ( t=6,815, p<0,05). 
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4.2. Yorum  
 

Tablo 8’da da görüldüğü gibi Deney ve Kontrol gruplarının öntest 

sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları arasında manidar bir fark 

bulunamamıştır ( 0,803, p> 0,05). Buna göre 30’ar kişiden oluşan Deney ve 

Kontrol grubu öğrencilerinin birbirine denk olduğu söylenebilir.  

 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçlarına bakıldığında doğru 

cevapların Bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama basamağında yoğunlaştığı 

görülmektedir ( bkz. Tablo 2 ve 4 ). Hem deney hem de kontrol gruplarında analiz, 

sentez ve değerlendirme sorularına doğru cevap verme oranı düşüktür. Bu da 

geleneksel eğitim sisteminin genellikle bilgi, kavrama ve uygulama 

basamaklarının üzerine çıkılamaması gerçeği ile açıklanabilir. 

 

Grupların verilen eğitim sonunda ulaştıkları erişiyi yorumlarsak; tablo 9’de 

görüldüğü gibi kontrol grubunun sontest ve öntest sonuçları arasında manidar bir fark 

bulunmuştur (t =18,650ve p < 0,05). Kontrol grubunun öntest ortalaması 5,60 iken 

(20 soru üzerinden ), bu ortalama son testte 14’e çıkmıştır.  

 

Kontrol grubunun bilişsel düzeyin tüm alt basamaklarına bakıldığında ( bkz. 

10 – 15 ) tüm basamaklarda son test lehine manidar bir artış görülmektedir. Ancak bu 

dağılımın öntest sonuçlarında olduğu gibi bilişsel alanın özellikle analiz ve sonraki 

basamaklara doğru çıkıldığında azaldığı görülmektedir ( Bilgi: 3,83333, kavrama: 

2,50, uygulama: 2,6667, analiz: 2,50, sentez: 1,933, değerlendirme: 0,5667 ). Bu da 

geleneksel eğitim sisteminde gerek kullanılan yöntemden gerekse öğretmen 

faktörünün etkisinden dolayı öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme 

basamağına çıkarılmasının ötesinde bu basamakların daha üst düzeyde öğrenme 

yaşantıları gerektiren basamaklar olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

 

Tablo 16’de de görüldüğü gibi deney grubunun sontest ve öntest sonuçları 

arasında sontest lehine 0,05 düzeyinde manidar bir fark bulunmuştur (t =11,682ve p< 

0,05). Deney grubunun öntest ortalaması 5,1667 iken ( 20 soru üzerinden ), bu 
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ortalama sontestte 17,4333’e yükselmiştir. Ortalamadaki bu artışın kontrol grubu 

için 5,60’dan 14’e olduğu hatırlanırsa bu sonuç, deneysel yöntem olarak 

kullanılan aktif öğretim yöntemlerinin etkisi olarak yorumlanabilir.  

 

Deney grubunun sontest sonuçlarının bilişsel düzeyin alt basamaklarına 

dağılımına balkıdığında (bkz. Tablo 17 – 22 ) tüm basamaklarda manidar bir artış 

olduğu görülmektedir. Ancak bu dağılımın öntest sonuçlarında olduğu gibi bilişsel 

alanın öncelikle analizden sonraki basamaklarına doğru çıkıldığında azaldığı 

görülmektedir ( bilgi: 3,8667, kavrama: 2,50, uygulama: 3,30, analiz: 3,40, sentez: 

2,80, değerlendirme:1,5667 ). Bu da deneysel değişken olan aktif öğretim 

yöntemlerinin, öğrencileri analizden sonraki basamaklarda yani sentez ve 

değerlendirme basamaklarına çıkarabilse de bilişsel alanın alt basamaklarının 

artan zorluk derecelerine paralel olarak üst basamaklara çıktıkça etkisinin 

azaldığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 23’de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının sontest sonuçlarının 

ortalamaları ve standart sapmaları arasında deney grubu lehine manidar olduğu 

bulunmuştur (t=7,691, p<0,05 ). Buna göre iki grup arasında 0,05 düzeyinde deney 

grubu lehine manidar bir fark vardır. Bu sonuç deneysel değişken olan aktif öğretim 

yöntemlerinin öğrencilerin öğrenme davranışlarını olumlu yönde etkileyen faktör 

şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla Malatya ilindeki lise 1. sınıflarda kimya 

dersinin öğretilmesinde, öğrencileri aktif hale getiren yöntemlerin kullanılması 

öğrencilerin kimya dersindeki akademik başarılarını olumlu düzeyde 

etkilemiştir.  

 

 Deney ve kontrol gruplarının bilişsel alanın her düzeyi bakımından sontest 

sonuçları arasında yapılan “t” testi analizine bakıldığında (bkz. 24 – 29 ) tüm 

basamaklarda deney grubu lehine 0,05 düzeyinde manidar olmadığı 

görülmektedir.   

 Bilgi, kavrama basamaklarında geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol 

grubunun lehine bir manidarlık çıkması beklenilen bir durumdu. Çünkü geleneksel 

yöntemler genellikle bilişsel alanın ilk basamakları olan yani bilgi ve kavrama 
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basamaklarında etkilidir. Ancak uygulama basamağının da kontrol grubu lehine 

çıkması beklenilen bir durum değildi.  

 

 Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında ise aktif öğretim 

yöntemlerinin kullanıldığı deney grubunun lehine bir manidarlık çıkması beklenen 

bir durumdu. Çünkü öğrenciyi merkeze alan aktif öğretim yöntemlerinde bilişsel 

alanın üst basamakları olan analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında etkilidir.  

 

Tablo 24’ye bakıldığında bilişsel alanın bilgi düzeyi bakımından deney ve 

kontrol gruplarının sonuçlarının ortalamalarının ve standart sapmaları arasında 

istatistiksel açıdan bir fark bulunmamıştır ( t=0,356, p>0,05 ). Bu da deneysel 

değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel düzeyin bilgi basamağında 

etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 25’e bakıldığında bilişsel alanın kavrama basamağı bakımından deney 

ve kontrol gruplarının sontest sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları 

arasında istatistiksel açıdan bir fark bulunmamıştır ( t=0, p>0,05 ). Bu da deneysel 

değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel düzeyin kavrama 

basamağında etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 26’e bakıldığında bilişsel alanın uygulama basamağı bakımından deney 

ve kontrol gruplarının sontest sonuçlarının ortalamaları ve Standard sapmaları 

arasında istatistiksel açıdan bir fark bulunmamıştır ( t=2,85, p>0,05 ). Bu da 

deneysel değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel düzeyin uygulama 

basamağında etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 27’e bakıldığında bilişsel alanın analiz basamağı bakımından deney ve 

kontrol gruplarının sontest sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları arasında 

deney grubu lehine manidar bir fark bulunmuştur ( t=4,062, p<0,05 ). Bu da 

deneysel değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel alanın analiz 

basamağında etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.  
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Tablo 28’a bakıldığında bilişsel alanın sentez basamağı bakımından deney ve 

kontrol gruplarının sontest sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları arasında 

deney grubu lehine manidar bir fark bulunmuştur ( t=4,950, p<0,05 ). Bu da 

deneysel değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel alanın sentez 

basamağında etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 29’e bakıldığında bilişsel alanın değerlendirme basamağı bakımından 

deney ve kontrol gruplarının sontest sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları 

arasında deney grubu lehine manidar bir fark bulunmuştur ( t=6,815, p<0,05 ). Bu da 

deneysel değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel alanın 

değerlendirme basamağında etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.  
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BÖLÜM V 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
5.1. Sonuç 
 
 

Bu araştırma, Malatya lise 1. sınıf öğrencilerin kimya dersindeki akademik 

başarının, kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aktif öğretim yöntemlerinin bilişsel alanın tüm 

düzeylerini gerektiren bir süreç olduğu denencesinden hareketle deneysel bir çalışma 

yapılmıştır. Bunun sonucunda ise aktif öğretim yöntemlerinin öğrencilerde kalıcı izli 

öğrenmeler oluşturma açısından etkililiği test edilmeye çalışılmıştır.  

 

Bu tezi desteklemek için öncelikle kuramsal bir çerçeve çizilmiştir. Etkisi 

incelenecek olan aktif öğretim yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemlerine yer 

verilmiştir. Bu çalışmada lise 1. sınıf kimya dersinde aktif öğretim yöntemlerinin 

öğrencilerin akademik başarılarını arttıracağı savunulmuştur. Aktif öğretim 

yöntemlerinin bilişsel alanın tüm basamaklarını kapsayan bir sürece dayandığını hem 

kuramsal hem de deneysel olarak kanıtlanmaya çalışılmıştır.  

 

Bu amaçla bilişsel alanın tüm basamakları için uygun soruları içeren bir 

öntest – sontest formu hazırlanmıştır. Bu formda deney ve kontrol gruplarına yer 

verilmiştir. Öntest – sontest arasında araştırmanın amacına uygun bir şekilde 

bağımsız değişken olarak sürece dâhil edilen aktif öğretim yöntemlerinin deney 

grubundaki lise 1. sınıf öğrencilerin kimya öğrenimine etkisi incelenmiştir. Süreç 

sonucunda gruplara başat verilen öntest formunun aynısı sontest olarak tekrar 

verilmiştir. SPSS programı yardımıyla öğrenci puanları “t” testi sonucunda 0.05 

düzeyinde deney grubu lehine manidar bir farka rastlanmıştır. 
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5.2. Öneriler 
 
 

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ve yorumlardan hareketle kimya 

dersinde aktif öğretim yöntemleri kullanılırken dikkat edilmesi gereken konularla 

ilgili bazı öneriler aşağıda verilmiştir:  

 

5.2.1. Kimya, canlı ve cansız varlıkların yapılarındaki madde çeşitlerini ve bu 

maddelerin birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu 

derste öğrencilerin araştırmacı bir zihniyetle yetişmeleri için öğretmenler 

büyük çaba sarf etmelidirler. Problemler ise bilimsel yollarla çözülmeye 

çalışılmalı ve verilen bilgilerin teknolojik ilerlemelere paralel olarak 

gelişme gösterdiği öğrencilere gösterilmelidir. Aynı zamanda canlı ve 

cansız varlıkların insan hayatı için ne kadar önemli olduğu ve bunların 

korunması gerektiği fikri de öğrencilere aşılanmalıdır. Mümkün 

olduğunca öğrencilere doğa sevdirilmelidir. Bütün bunların sonucunda ise 

öğrencilerin temel kimya bilgilerini öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bunun 

yanında öğrencilerin yeni bilgilere ulaşma yollarını da öğrenmeleri 

sağlanmalıdır.  

5.2.2. Herhangi bir öğretim yöntemi kullanılmadan önce kullanılacak yöntemin, 

öncelikle öğrencilerde geliştirilmek istenen niteliklere uygun olması 

gerekir. Öğrencide hangi özellikler geliştirilmek isteniyorsa öğretim 

yöntemi buna göre seçilmelidir. Yöntemin genel olarak ne kadar sıklıkla 

kullanıldığı önemli değildir; önemli olan kullanılan yöntemin öğrencilerin 

ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmasıdır.  

5.2.3. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir başka sonuç da öğrencilerle 

geleneksel öğretim anlayışıyla yürütülen eğitimde bilişsel alanın ilk 

basamaklarının üzerine çıkamamasıdır. Deneysel sürecin sonucunda aktif 

öğretim yöntemlerinin öğrencileri daha üst düzeyde olan analiz, sentez ve 

değerlendirme basamaklarına çıkardığı görülmüştür. Ancak bilişsel alanın 

artan bir şekilde daha zor ve nitelikli öğrenme davranışı gerektirmesinden 

dolayı bu erişi istenilen üst düzeyde sağlanamamıştır. Bunların sonucunda 

da eğitimde öğrencileri bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarında 



 105  

yoğunlaştıran geleneksel öğretim yöntemlerinden çok; öğrenciyi analiz, 

sentez ve değerlendirme gibi üst düzey basamaklarına çıkartabilecek 

öğrencilerin aktif olduğu yöntemler tercih edilmelidir. 

 

5.2.4. Kimya öğretiminde genel olarak klasik yöntemler kullanılmaktadır. 

Ancak bunların yanı sıra laboratuar çalışmaları, proje temelli yöntem ve 

keşfetme yöntemi gibi öğrencileri aktif hale getiren yöntemlere de yer 

verilmelidir. 

 

5.2.5. Kimya ile ilgili kavramlar soyuttur ve bu nedenle öğrenciler tarafından 

anlaşılması zordur. Kavramların öğretiminde karşılaşılan bu karışıklıkları 

aşmada, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı düşünülebilir. Ve bunun 

içinde günümüzde en iyi yaklaşım bilgisayar teknolojilerinden 

faydalanmak olacaktır.  

 

5.2.6. Kimya dersinde birçok yöntem kullanılır. Her yöntemin farklı uygulanış 

biçimleri farklıdır. Yöntem ve teknikler belirlenirken, öğretmene, 

öğrenciye ve konuya uygun olan seçilmelidir. Öğretmen kendine uygun 

yöntemi seçerek konuyu sunmalıdır. Her ders aynı yöntem 

kullanılmamalıdır. 

 

5.2.7. Konuyu anlamanın en iyi yöntemlerinden birisi de tartışma açmaktır. 

Ancak sınıfların kalabalık oluşundan dolayı derste pek tartışma 

açılamıyor. Günümüz kimya öğretmenlerinin de dersin işlenmesinin zor 

olacağını ve tartışmanın zaman kaybı olacağını düşünmeleri derste 

tartışma açmalarını engellemektedir. Bu nedenle sınıf mevcudu özellikle 

uygulamalı dersler için ayarlanmalıdır. 

 

5.2.8. Kimya dersinde yoğun bir bilgi aktarımı söz konusudur; öğrenciler 

aktarılan bilgileri anlamak yerine ezberlemeye yönlendirilmektedir. 

Ancak öğrencinin günlük hayatında kullanabileceği ve kendisine gerekli 
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olan temel bilgiler, kendi deneyimleri sonucunda yine kendisi tarafından 

yapılanması sağlanmalıdır. 

 

5.2.9. Öğrenme – öğretme sürecinde geleneksel yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır. Fakat öğrenme-öğretme sürecinde geleneksel öğretim 

yöntem ve tekniklerinin yanı sıra öğrencilerin aktif olduğu yöntem ve 

teknikler kullanılmalıdır.  
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EK 1. Ön test-Son test Formu 
 
 

Adı: 

Soyadı: 

No: 

 

Not: sınav süresi 40 dakikadır.  

 
 
 

1. Kimya biliminde sayma birimi nedir? 

A. Hacim 

B. Atom 

C. İyon 

D. Mol 

E Formül 

 

2. NŞA ne demektir? 

A. 1o C sıcaklık ve 0 atm basıncı 

B. 0 o C sıcaklık ve 1 atm basınç 

C. 25 o C sıcaklık ve 2 atm basınç 

D. 100 o C sıcaklık ve 1 atm basınç 

E. 100 o C sıcaklık ve 0 atm basınç 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. 1 mol NA kadar tanecik içerir. 

B. Bir bileşiğin bir molünün gram cinsinden kütlesine formül ağırlığı denir. 

C. İyon yapılı bileşiklerde molekül ağırlığı formül ağırlığı ile aynıdır. 

D. NŞA 1 mol 22,4 lt’dir 

E. 2 mol NaOH 12,04*1023 tane atom içerir.  
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4. 32,2 gram ZnSO4 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. 0,2 mol 

B. 0,8 mol O atomu vardır. 

C. 0,2*6,02*1023 tane molekül vardır. 

D. 0,2 mol S atomu vardır. 

E. Toplam 1,2*6,02*1023 mol – atom vardır. 

 

5.  Avagadro sayısı N alınırsa, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 0,1 molünde N/2 

tane oksijen atomu vardır?  

A. NO 

B. NO2 

C. N2O3 

D. N2O4 

E. N2O5 

 

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi 48 gram CH4 ( metan)’daki H’nin atom sayısı ile 

eşit sayıda atom içerir? 

A. NŞA’da 67,2 lt SO3 

B. NŞA’da 11,2 lt O3 gazı 

C. 3 mol N2 gazı 

D. 72 gram Mg 

E. 3*6,02*1023 tane CO2 molekülü 

 

7. 0,5 mol O2 ile 4 mol CO2 bulunan bir kaba kaç gram N2 gazı eklenmelidir ki 

karışımın kütlesi 420 gram olsun? 

A. 28                 B. 56                  C. 84.                      D. 112                  E. 140 

 

8. 0,02 mol X atomu 0,28 gram ise, X2’in molekül kütlesi nedir? 

A. 7                      B.14                    C. 16                 D. 28              E. 56 
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9. 7 mol CH4 ile SO3 gaz karışımının toplam kütlesi 304 ise karışımdaki CH4 kaç 

moldür? 

A. 4                       B. 3                     C. 2                   D. 1                 E. 0,5 

 

10. 0,2 mol X2SO4 bileşiğinde 43,2 gram X varsa X2SO4 bileşiğinin kütlesi nedir? 

A.156                 B. 216                   C. 312               D. 352              E. 402 

 

11. 3 atomlu moleküllerden oluşan bir gazın bir molüne ilişkin, 

 

I. NŞA’da 67,2 lt’dir 

II. 3 mol atom içerir. 

III. 6,02*1023tane atom içerir. 

Hangileri doğrudur? 

 

A. I                   B.II                    C.I-III                  D.II-III             E. I-II-III  

 

12.      I: 0,4 mol Cr2O3  

          II: NŞA 5,6 lt NO2 

          III: 1,2*1024 tane H2molekülü bu üç maddenin kütlelerini büyükten küçüğe 

sırası nasıldır? 

A. I.- II -III 

B. I -III -II 

C. II- III- I 

D. II –I- III 

E. III- I- II 

 

13.  Aşağıda üç bileşiğin 0,2’şer mollerinin kütleleri verilmiştir. MX: 14,4 gram, 

M2X3: 32 gram, MY2: 43,2gramdır. Buna göre Y’nin atom ağırlığı kaçtır? 

A. 16                    B. 56                  C. 80                    D.88                      E.160 
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14. CH4, SO2, CO2, NH3 ve NO verilen gazların kütleleri eşit ise mol sayısı en 

büyük olan hangisidir? 

A. CH4                  B. SO2               C. CO2                D. NH3                 E. NO 

 

15. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin 0,4 molü 12 gramdır? 

A. C2H6                   B. CH2               C. C3H8                D. C4H3                 E. C2H5 

 

16. 2 mol ( atom gram) demir ile 3 mol ( atom gram) oksijen atomundan oluşan 

bileşikte, demirin yüzdesi nedir? 

A. NO                 B. NO2              C. N2O                  D. N2O3                E. N2O5 

 

17. NŞA 89,6 lt olan N2O5 ile 88 gram N2O bileşiklerinde toplam kaç mol N vardır? 

A. 2                    B.4                     C.8                        D. 12                    E.16 

18. Aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulandığında terazi dengeye gelir? ( X:56, Y:32 

eşit hacimli olan I ve II nolu kaplar boşken kütleleri eşittir.) 

                                        A. I. nolu kaba 1 mol X gazı eklemek 

 3 mol Y                  B. I. Kaptan 0,25 mol X gazı almak 

                                                                     C. II. Kaptan 2 mol Y gazı almak 

                                                                      D. II.kaba 1 mol daha Y gazı eklemek 

                                                                      E. II.kaba 0,5 mol daha Y gazı eklemek 

2 mol X 

 

 

 

19. AB2 bileşiğinin molekül kütlesi 239 gramdır. Buna göre A3B4 bileşiğinin molekül 

ağırlığını bulmak için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi yeterli değildir? 

A. A’nın atom ağırlığı 

B. B’nin ağırlıkça % bileşimi 

C. AB bileşiğinin molekül ağırlığı 

D. A ile B elementlerinin atom ağırlıkları arasındaki ilişki 

E. A ve B’nin atom numarası 

 

I 

II 
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20. XY3 gazının bir tane molekülünün kütlesi, avagadro sayısı ile çarpılıp, çarpım 

22,4’e bölünüyor. Bu durumda XY3 gazının aşağıdaki niceliklerden hangisi 

hesaplanmış olur? 

A. NŞA özkütlesi 

B. NŞA hacmi 

C. 1 molünün kütlesi 

D. molekül sayısı 

E. Mol sayısı 

 

 

Sorular  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                      

B                     

C                     

D                     

E                     
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EK 2. Öğrenci Merkezli Ders İşlenişi Formu 

 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ DERS İŞLENİŞ FORMU:   

 

20 dakika öntest uygulaması 

 

ATOMLAR, MOLEKÜLLER VE ÖLÇÜLEBİLEN KÜTLELER 

 

 Bundan önceki konumuz atomun yapısıydı ve bunu inceledik. Bu bölümde 

de atomlar kütlesini ve bununla ilgili işlemleri inceleyeceğiz. 

 

 Ancak atom ve moleküller gözle görülmez ve en hassas bir tartı ile bile 

kütlelerini ölçülmez, mümkün değildir. Bir atomun gerçek kütlesini hassas terazi ile 

tartamayız. O halde atom için neler diyebiliriz?  

 

 “Beyin fırtınası yapılarak her öğrencinin fikri almaya çalışılacak.” 

 Bir atomun gerçek kütlesi, hassas terazilerle bile tartılamayacağından, 

belirli bir atomun kütlesi standart olarak alınabilir. Tüm atomların kütleleri standart 

olarak kabul edilen atomun kütlesine göre kıyaslanabilir. Böyle bir kıyaslama için 

KARBON – 12 izotopu karşılaştırma birimi olarak alınır. SI birim sistemine göre 

karbon 12 izotopunun atom kütlesi 12,00000 kabul edilerek yapılan 

karşılaştırmalarla atom kütleleri bulunur.  

 

 Bağıl kavramından biraz bahsedelim. Bağıl görecelidir. Bunun için sınıftan 

iki öğrenci kaldırılır ve sınıf içerisinde yürütülür. İki öğrenci diğer öğrencilere göre 

yürüyordur. Fakat kendilerine göre yürümüyorlardır. Aynı şekilde iki otobüs bize 

göre hızlıdır ve yol alıyordur ancak birbirlerine göre hızlı değillerdir ve yol 

almıyorlardır. İşte bağıl demek görece demektir ve karşılaştırma ile bulunur.  

 

 Karşılaştırmayla bulunan atom kütlelerine bağıl atom kütlesi denir. Bağıl 

atom kütlesi yerine kısaca atom kütlesi ya da atom kütlesi ile eş anlamlı olan atom 
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ağırlığı terimleri de kullanılır. Peki, sizce böyle bir kıyaslama için niye neden 12C 

atomu kullanılıyor? 

 “Fikirler alınır.” 

 

 Karşılaştırma birimi olarak kabul edilen karbon – 12 izotopu kütlesinin 

1/12’si bir birim olarak alınır ve bu birime 1 atomik kütle birimi (akb) denir. Buna 

göre karbon atomunun kütlesi 12 akb, hidrojen atomunun kütlesi 1,0079 akb, oksijen 

atomunun kütlesi 15,9994akb olarak alınır. Atom kütlelerinin kesirli oluşu, 

izotoplardan ileri gelir. Bundan böyle, atom kütlelerinden bahsederken yuvarlatılmış 

sayılar kullanacağız. Şimdi bunları bildiğimize göre diğer atom kütlelerini bununla 

karşılaştırarak bulabiliriz.  

 

“Karşılaştırma sonucu bulunan atom kütlesine ne denilirdi?” “Başka hangi 

terimler kullanılır?” 

 “Fikirler alınır.” 

Atom kütlesi, atom ağırlığı da denir. Peki karşılaştırma nasıl yapılır şimdi bunu 

görelim: hangi izotopu almıştık? 12C  

Bunun 1/12 si alınır ve bu birime ne denirdi? 

O halde hidrojen ne kadardı? Peki oksijen? Sodyum? 

Şimdi tekrar 12C izotopuna dönersek, burada C,O,H vb. hepsinin atom 

kütleleri aynı mıdır?                   Hayır  

 

MOL – AVAGADRO İLİŞKİSİ 

 

 

 

Öğretmenin  

Etkinlikleri  

Şimdi vereceğim örnekleri dikkatlice dinleyin. Diyelim ki bu yıl 

bir ton kaysınız oldu. Ve siz tek tek saydınız 1235435 tane çıktı. 

Ancak tartınız bu tam 1 ton çıktı. Neden siz 1235435 tane 

değilde 1 ton kayısımız oldu dersiniz? Veya 1000 kg, 1000000 

gram değilde bir ton dersiniz? 

Öğrenciler 

Etkinlikleri  

 

 



 119  

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Peki, yine aynı şekilde 10 çuval cevizimiz var. İçinde de 3297 

tane ceviz var. Neden siz 3297 tane değil de 10 çuval dersiniz? 

Öğrenciler 

Etkinlikleri 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Farklı bir örnek daha verelim. 1 YTL kaç TL? 6 kuruş kaç TL? 

Biz neden YTL kullanmaya geçtik? 

Öğrenci  

Etkinlikleri 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Burada gerçekleşen olayı anladınız. 1 ton veya 1 YL veyahut ta 

10 çuval dememizin nedeni işimizi kolaylaştırmaktır. İşte aynı 

şekilde 1 mol de de tam 6,02*1023 tane atom vardır. Peki biz 

burada şimdi 1 mol mü diyeceğiz yoksa 6,02*1023 tane atom mu 

diyeceğiz? 

Öğrenci  

Etkinlikleri  

 

Öğretmen 

Etkinlikleri 

 

Bu şekilde çevremizden örnekler veriniz. 

 

 

İşte bütün elementlerin sabit miktardaki örnekleri farklı sayıda atom içerir. Yapılan 

deneyler sonucu 12C atomunun 6,02*1023 tane C atomu içerdiği bulunmuştur.  

 6,02*1023 tane atom 

 

İşte bu sayıya Avagadro sayısı denir ve NA 

ile gösterilir. 

 
Düzine, deste vb. ne demektir? Ne gibi kolaylıklar sağlar bize? 

“Fikirler alınır?” 

oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
ooooooo  
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İşte kimya biliminde de sayma birimi “MOL” dür. Şimdi bir düzine dediğimde 

aklınıza kaç tane gelir? 12 tane  

Bir deste dediğimde kaç tane gelir? 10 tane 

Peki, iki deste dediğimde kaç tane gelir aklınıza? 2*10= 20 tane 

Peki, bir mol dediğimde kaç tane gelir aklınıza? 6,02*1023 tane atom 

 

Örnek 1: 

92 gram sodyum elementi; 

a) Kaç tane atom içerir? 

b) Kaç moldür? 

c) Bir sodyum atomunun gerçek atom kütlesi nedir? 

 

Örnek 2:  

     3,01*1023 tane Fe atomu; Fe: 56 gr/mol 

a) Kaç moldür? 

b) Kaç gramdır? 

 

Örnek 3:  

    12 gram X atomu 2 moldür. Buna göre, 

a) 1 mol X atomu kaç gram/moldür? 

b) 24 gramı kaç moldür?  

c) 24 gramında kaç tanecik vardır? 

Nasıl çözülebilir diye öğrencilere sorulur ve sonuç onlar tarafından bulunur. 

Ve çözülür. Eğer problemi farklı yoldan çözenler varsa dinlenir ve bunlarda yine 

öğrenciler tarafından yorumlanır. 

 

MOL KÜTLESİ 

 

 Oksijen için 16, hidrojen için 1ve karbon için 12 alınıyordu. Şimdi bunlara 

dayanarak CH4, H2O, C2H5OH bileşiklerinin bağıl atom kütlesini bulalım. Sizce 

nasıl bulabiliriz? 

Fikirler alınır. 
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 1 kg 
                                                      12 kg olsun  
                  
 
Peki, şimdi burada toplam kaç kilogram bilye vardır? 
 
Başka bir örnekle anlatalım:  

 

Sınıftan birkaç öğrenci kaldırılır ve onlardan her birinin kaç kilo oldukları 

sorulur. Sonra bunların bir grup oluşturulduğu düşünülür ve toplam kilo hesaplanır. 

Örneğin; 

 

1. Öğrenci 50 kg, 2. öğrenci 45 kg, 3. öğrenci 40 kg olsun toplam kilo ne 

kadardır? 

Ve son olarak şöyle de anlatılabilir:  

 

Bir aileyi ele alalım kimden oluşur? Aile küçük bir evrendir. Hepsi tek tek atom 

olarak düşünelim ve oluşturdukların bileşiğin ağırlığını hesaplayalım. Örneğin; anne 

50, baba 65 ve çocuk 10 kilogram olsun toplam ne kadar olur? 

Şimdi bütün bu işlemleri nasıl yaptınız? 

“Fikirler alınır.” 

 

O halde artık size ağırlığı verilen atomlardan oluşturdukları bileşiğin ne kadar 

olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi bunlara dayanarak CH4, H 2 O, C 2H 5 OH 

bileşiklerinin bağıl atom kütlesini bulalım. 

C: 12 gr/mol 

H: 1 gr/mol 

O: 16 gr/mol  

N: 14 gr/mol 

Bunları bulalım. 
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           Kimyasal hesaplamalarda temel birim; formül birim için “formül ağırlığı” ya 

da “formül kütlesi”, moleküller için “molekül ağırlığı” ya da “molekül kütlesi” ve 

atom için “atom ağırlığı” ya da “atom kütlesi” olarak adlandırılır. 

 

        Bir bileşikte, bileşik formülüyle belirtilen temel birimlerden 1 molünün gram 

cinsinden toplam kütlesine o bileşiğin “formül ağırlığı” denir. 

 

Bundan başka birkaç örnek daha sorulur. NH3, CO2 ve O2 ne kadardır? 

Peki, son olarak Örnekler çözülerek konu pekiştirilir.  

 

Örnek: Mg3(PO)4 bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın. ( Mg: 24, P: 31, O: 16 ) 

Örnek: Al2(SO4)3 bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın. ( Al: 27, S: 32, O: 16 ) 

Örnek: C2H5OH bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın( C: 12, O: 16, H:1 ) 

Bu örneklerin hepsinde her elementin farklı kütleleri olduğunu gördünüz.  
 
 

MOL – KÜTLE İLİŞKİSİ 
 

 
 

 

Öğretmenin  

Etkinlikleri  

Öğretmen: Çocuklar şimdi mol ile ilgili örnekler veriyorum dikkatlice 

izleyiniz. 

1 mol C: 12 gram 

1 mol O2 : 16*2 = 32 gram  

1 mol CO2 : 12 + 2*16 = 44 gram 

 Bu örneklerin ortak yanı nedir? Burada size göre nasıl bir ilişki vardır? 

Öğrenciler 

Etkinlikleri  

 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Öğretmen: Size yukarıdaki duruma benzer örnekler veriyorum. 

1 mol H: 1 gram  

1 mol O : 16 gram 1 mol: H2O: 18 gram 

Çocuklar bu örnekleri de dikkate alarak buradaki ilişkiyi söyleyebilir 

misiniz? 
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Öğrenciler 

Etkinlikleri 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

 Öğretmen: Şimdi sizlere yukarıdaki örneklerden farklı örnekler 

veriyorum. Dikkat ediniz. 

1 mol CO 2 : 12 + 2*16 = 44 gram 

2 mol CO 2 : 2*44= 88 gram 

3 mol CO 2 = 3*44= 132 gram 

0,5 mol CO 2 : 05*44 = 22 gram 

Bu örneklerle ilk verdiğimiz örnekler arasındaki farkları söyleyebilir 

misiniz?  

Öğrenci  

Etkinlikleri 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Öğretmen: Burada gerçekleşen olayı anladınız. 1 mol ile 2, 3 mol 

dediğinde kütlesinin nasıl olacağını anladınız. Öyleyse X mol gaz 

verilirse biz kütlesini nasıl hesaplayacağız? 

 

Öğrenci  

Etkinlikleri  

 

Öğretmen 

Etkinlikleri 

 

Mol ile kütle arasındaki ilişkiye farklı örnekler yazın.  

 

 
Bütün bunlardan bir formül çıkarırsak; 
 
Mol =   Gram cinsinden kütle 
                = M / MA 
                 Mol kütlesi 
 
Şimdi şu iki örneği dikkatlice izleyin; 
 
 
 

 6,02*1023 tane atom 

                                             12 gram karbon  

                                              1 mol karbon  

oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
ooooooo  
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                                                      2 gram Hidrojen 

 2*6,02*1023 tane atom 

                                                     2 mol hidrojen 

 

 
 

Bu iki örnekteki farklıkları söyleyin; 

Şimdi bütün bunları formüle edersek: 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Şimdi birkaç örnek çözelim mol – avagadro sayısı – kütle ile ilgili. 

 

Örnekler çözülerek konu pekiştirilir. 

 

Örnek1:  

12 gram C elementi kaç moldür? ( C: 12 g/mol ) 

İki farklı şekilde çözülür. Birincisi;  

n= M/MA = 12/12 = 1 mol 

İkincisi;                              1 mol             12 gram ise  

                                           X                      12 gram  

                                               X = 1 mol 

Örnek 2: 24 gram C elementi kaç moldür? 

Örnek 3: 88 gram CO2 gazı kaç moldür? ( C:12, O: 16 ) 

Örnek 4: 0,2 mol H2O kaç gramdır? ( H:1) 

Oooooooooo               
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
ooooooo  

Mol = Verilen atom sayısı 
              6,022*1023 

Mol = Verilen kütle  
           Bağıl atom kütlesi Mol = Verilen atom sayısı 

              6,022*1023 

Gerçek atom kütlesi = bağıl atom kütlesi  
                                           6,022*1023 
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Örnek 5: X2Y3 bileşiğinin 1 molünde 100 gram vardır. X: 20 g/mol olduğuna göre 

Y’nin molekül ağırlığı kaçtır? 

Örnek 6 :  X2Y3Z bileşiğinin 0,5 molü 40 gramdır. X2Y3Z2 bileşiğinin 3 molü 270 

gramdır. Buna göre Z’nin mol kütlesi kaçtır? 

Örnek 7 : C2H5OH (etil alkolün ) 92 gramında kaç gram oksijen vardır? Kaç gram H 

vardır? Kaç gram C vardır?  

 

MOL – TANECİK SAYISI 

 

Şimdi şu örnekleri dikkatlice izleyin. 
 
 

 

Öğretmenin  

Etkinlikleri  

Öğretmen: Çocuklar şimdi mol ile ilgili örnekler veriyorum dikkatlice 

izleyiniz. 

1 mol H atomu 6,02*10 23 tanecik içerir.  

1 mol O 6,02*10 23  tanecik içerir. Bu örneklerin ortak yanı nedir? 

Burada size göre nasıl bir ilişki vardır? 

Öğrenciler 

Etkinlikleri  

 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Öğretmen: Size yukarıdaki duruma benzer örnekler veriyorum. 

1 mol C 6,02*10 23 tanecik içerir. 

1 mol Cu 6,02*10 23 tanecik içerir.  

1 mol S 6,02*10 23 tanecik içerir. 

Çocuklar bu örnekleri de dikkate alarak buradaki ilişkiyi söyleyebilir 

misiniz? 

Öğrenciler 

Etkinlikleri 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

 Öğretmen: Şimdi sizlere yukarıdaki örneklerden farklı örnekler 

veriyorum. Dikkat ediniz. 

1 mol X atomu 6,02*10 23 tanecik içerir. 

1 mol  Y atomu 6,02*10 23 tanecik içerir.  

2 mol X atomu 2*6,02*10 23 tanecik içerir. 
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3 mol Y atomu 3*6,02*10 23 tanecik içerir. 

Bu örneklerle ilk verdiğimiz örnekler arasındaki farkları söyleyebilir 

misiniz?  

Öğrenci  

Etkinlikleri 

 

 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Öğretmen: Burada gerçekleşen olayı anladınız. O halde 1 mol ile 2, 3 

mol dediğinde nasıl tanecik hesaplanacağını anladınız. Bunların 

hesaplanmasında aralarındaki farka dikkat edin. Öyleyse 1 mol 

dendiğinde biz taneciği nasıl buluyoruz? 

2 mol dendiğinde nasıl buluruz? 

Öğrenci  

Etkinlikleri  

 

Öğretmen 

Etkinlikleri 

 

Mol ile tanecik arasındaki ilişkiye farklı örnekler yazın.  

 
Sonuç olarak bütün bunlardan bir formül çıkarırsak; 
 
 
 
 
 
 
 
Peki, 1 mol C, 1 mol O, 1 mol H’nin içerdiği atom sayıları aynı mıdır?  Evet  

Ne kadardır?  6,02*1023 

Peki C atomu kaç gram/ moldür? 

Oksijen atomu? 

Hidrojen atomu? 

12 gram C, 1 gram H içerdiği atom sayıları aynı mıdır? Kaçtır? 

12 gram karbon, 16 gram Oksijenin atom sayıları aynı mıdır? Kaçtır?  

12 gram karbon ile 2 gram H atom sayıları aynı mıdır? Neden? 

O halde bütün bunları toparlarsak; 

Mol = Verilen molekül sayısı 
              6,022*1023 

Mol = Verilen atom sayısı 
       6,02*1023              
6,022*1023 
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1 mol C atomu = 12 gram = 6,02*1023 tane atom 

1 mol O atomu = 16 gram = 6,02*1023 tane atom 

Peki hidrojeni de siz söyleyin? 

Sonuç olarak diyebilir miyiz? 

 

“Mol sayısı aynı olanların atom sayısı aynı mıdır?” 

Şimdi şu sorulara cevap verin? 

Atomun en temel özelliği nedir? 

Bir atomun ağırlığını nasıl buluruz? 

Kıyaslama için hangi izotopu kullandık? 

Niye 12C atomunu kullandık? 

Biraz önce bağıl atom kütlesini söyledik neydi? 

Örnek 1 : 6,02*1023 tane NH3 molekülü kaç moldür? 

Örnek 2: 3,01*1023 tane NH3 molekülü kaç moldür? 

Örnek 3: 18,06*1023 tane oksijen atomu içeren NaNO3 kaç moldür? 

Örnek 4: 3 mol oksijen atomu içeren Al2(SO4)3 bileşiği kaç moldür? 

Örnek 5: 22 gram CO2 gazı kaç tane atom içerir? 

Örnek 6: 12,04 *1023 tane X2Y4 molekülü 100 gramdır. X: 10 ise Y’nin mol ağırlığı 

nedir? 

Örnek 7: X2Y bileşiği X: 12 gram, Y: 6 gramdır. 360 gramında kaç tane atom 

vardır?  

 

GAZ HACMİ - MOL İLİŞKİSİ 

 

 

 

Öğretmenin  

Etkinlikleri  

Öğretmen: Çocuklar şimdi mol ile ilgili örnekler veriyorum dikkatlice 

izleyiniz. 

1 mol C: 22,4 litredir.  

1 mol O2 : 22,4 litredir. 

1 mol CO2 : 22,4 litredir. 

 Bu örneklerin ortak yanı nedir? Burada size göre nasıl bir ilişki vardır? 

Öğrenciler  
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Etkinlikleri   

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Öğretmen: Size yukarıdaki duruma benzer örnekler veriyorum. 

1 mol H: 22,4 litredir. 

1 mol O : 22,4 litredir. 

1 mol: H2O: 22,4 litredir. 

Çocuklar bu örnekleri de dikkate alarak buradaki ilişkiyi söyleyebilir 

misiniz? 

Öğrenciler 

Etkinlikleri 

 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

 Öğretmen: Şimdi sizlere yukarıdaki örneklerden farklı örnekler 

veriyorum. Dikkat ediniz. 

1 mol CO 2 : 22,4 litredir. 

2 mol CO 2 : 2*22,4 litredir. 

3 mol CO 2 = 3*22,4 litredir. 

0,5 mol CO 2 : 05*22,4 litredir. 

Bu örneklerle ilk verdiğimiz örnekler arasındaki farkları söyleyebilir 

misiniz?  

Öğrenci  

Etkinlikleri 

 

 

Öğretmen  

Etkinlikleri 

Öğretmen: Burada gerçekleşen olayı anladınız. 1 mol ile 2, 3 mol 

dediğinde NŞA hacminin nasıl olacağını anladınız. Öyleyse X mol gaz 

verilirse biz hacmini nasıl hesaplayacağız? 

Öğrenci  

Etkinlikleri  

 

Öğretmen 

Etkinlikleri 

 

Mol ile hacim arasındaki ilişkiye farklı tanecikler kullanarak örnekler 

yazın.  

 

 

Herkesin rahat ettiği bir takım şartlar vardır. Örneğin bizler 25 0C sıcaklıkta 

rahat ederiz. En ideal sıcaklık bizim için 25 C dir. Gazlar için ise bunu; 0 0 C olarak 
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alacağız. Gazlarda 0 C idealdirler. Ayrıca 1 atm basınç isterler. Ancak bu durumda 

gazların kapladığı hacim 22.4 litredir. O halde gazların ideal şartları nelermiş? 

 

 

 NŞA için gereklidir. 

                                                      NKA için gereklidir. 

            

Normal şartlar altında da gazların en iyi ideal durumlarıdır. Ve sadece gazlar 
için geçerlidir? 
  
NŞA bir gaz kaç lt? 
2 mol gaz kaç lt? 

4 mol gaz kaç lt? 

 

Örnek: SO2 gazı 44,8 lt ise bu NŞA kaç moldür? 

Örnek: SO2 32 gramı kaç lt? 

Örnek: N.Ş.A 5,6 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür? 

Örnek: 88 gram CO2 gazı normal şartlarda kaç litredir?  

Bütün bunlardan bir genellemeye gidersek: 

 
         
 
 
  
 

 
Genel örnekler çözülerek konu bitirilir. 

Boşlukları doldurun. 

 

 Mol Tanecik Kütle NŞA (lt) 

H2O 1 mol    

CO2    44,8 lt 

SO2  3*6,02*1023   

C2H5OH   84 gram  

 

0oC sıcaklık 
1 atm basınç 
22,4 lt  

Mol = ( N.Ş.A) Verilen Hacim 
 
                     22,4 Lt 

n=    V(L) 
 
       22,4 (L) 
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ÖRNEKLER 

 

1) 0,75mol C2H6 kaç tane atom içerir? 

A) 6 

B) 8 

C) 6*6,02*1023  

D) 0,75*6,02*1023  

E) 8*6,02*1023  

2) 36 mol atom içeren H2CO3 kaç gramdır? ( H: 1, C: 12, O: 16 ) 

A) 62 

B) 0,16*62 

C) 6*62 

D) 36*62 

E) 72*62 

3) 0,8 mol CH5’in içerdiği sayıda hidrojen atomu içeren C2H6 kaç gramdır? 

A) 12 

B) 24 

C) 36 

D) 48 

E) 60 

4) XY4 bileşiğin 0,2 molü 3,2 gram, X2Y6 bileşiğinin NŞA 5,6 litresi 7,5 

gramdır. Buna göre X ve Y’nin atom ağırlıkları kaçtır? 

A) X: 16, Y: 12 

B) X: 8, Y: 16 

C) X: 12, Y: 1 

D) X: 12, Y: 2 

E) X: 14, Y: 2 

5) 32 gram CH4 gazı için hangisi yanlıştır? 

A) 2 moldür. 

B) 8 mol H atomu içerir. 

C) 12,04*1023 tane molekül içerir. 

D) 2 mol C içerir. 
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E) 11,2 litredir. 

6) 0,1 mol Y atomu 1,4 gram, 0,5 mol X atomu 10 gram ise X2Y3’ün MA 

kaçtır? 

7) 5 mol O2 gazı ile SO2 gazı karışımının toplam kütlesi 120 gramdır. O2 kaç 

moldür? 

8) Aşağıda üç bileşiğin 0,1 mollerinin kütleleri verilmiştir. XY: 12 gram, X2Y3 : 

30 gram ve xz : 42 gram ise Z’nin mol kütlesi nedir? 

9) C2H6, CO2, SO2, H2O verilen gazların kütleleri eşit ise mol sayısı en küçük 

olan ve en büyük olan hangisidir? 

10) 40 gram Fe2O3 kaç moldür? 

11) 1.204*1023 tane SO3 molekülü kaç gramdır? 

12) 0.2 mol MgSO47H2O bileşiğinde kaç mol atom vardır? 

13) Avagadro sayısı kadar atom içeren N2O3 NŞA kaç litredir? 

14) 3.5 N0 tane atom içeren H2SO4 molekülü için; 

I. 0.5N tane H2SO4 molekülü içerir. 

II. 1.6 gram S vardır. 

III. 2 atom – gram oksijen vardır. 

Hangileri doğrudur? 

15. Kapalı bir kapta SO2 ve O2 gazlarından oluşmuş 22.4 gram karışım 

bulunmaktadır. Gaz karışımı NŞA 11.2 litre hacim kaplıyor. Buna göre; 

I. 0.2 mol SO2 gazı vardır. 

II. 9.6 gram O2 vardır. 

III. Toplam N0 tane oksijen atomu vardır. 

Hangileri doğrudur? 

16. n mol C3H4 gazına ait olan, 

I. n*36 

II. n*22.4  

Yukarıdaki nicelikler neyi ifade etmektedir? 

17. n molünün kütlesi m gram olan bir gazın 1 molekülünün kütlesi nasıl 

bulunur? 

18. Aynı maddeden yapılmış iki elastik balonda eşit kütlede SO2 ve O2 gazları 

vardır. Buna göre; 
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I. Gazların mol sayıları eşittir. 

II. O2 olan balonda daha çok molekül vardır. 

III. SO2 bulunan balondaki atom sayısı daha fazladır. 

Hangileri doğrudur? 

19. XYn bileşiğinde molce %25 X vardır. Buna göre; 

I. n=4 

II. X kütlece %40 

III. Y kütlece % 75 

Hangileri doğrudur? 

20. 0.2 mol X2O5 bileşiğinde a gram X atomu varsa X’in atom ağırlığının a 

cinsinden değeri nedir? 
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EK 3. Öğretmen Merkezli Ders İşleniş Formu: 

 

ÖĞRETMEN MERKEZLİ DERS İŞLENİŞ FORMU:  

 

20 dakika öntest uygulaması 

 

ATOMLAR, MOLEKÜLLER VE ÖLÇÜLEBİLEN KÜTLELER 
 

 Atomlar, doğanın en temel yapıtaşıdır. Ancak atomlar o kadar küçük 

parçacıklardır ki en gelişmiş mikroskoplarla bile bir atomu görmek ve bir terazi ile 

kütlesini ölçmek mümkün değildir. 

 

 Bir atomun gerçek kütlesi, hassas terazilerle bile tartılamayacağından, belirli 

bir atomun kütlesi standart olarak alınabilir. Tüm atomların kütleleri standart olarak 

kabul edilen atomun kütlesine göre kıyaslanabilir. Böyle bir kıyaslama için 

KARBON – 12 izotopu karşılaştırma birimi olarak alınır. SI birim sistemine göre 

karbon 12 izotopunun atom kütlesi 12,00000 kabul edilerek yapılan 

karşılaştırmalarla atom kütleleri bulunur. Karşılaştırmayla bulunan atom kütlelerine 

bağıl atom kütlesi denir. Bağıl atom kütlesi yerine kısaca atom kütlesi ya da atom 

kütlesi ile eş anlamlı olan atom ağırlığı terimleri de kullanılır.  

 

 Karşılaştırma birimi olarak kabul edilen karbon – 12 izotopu kütlesinin 

1/12’si bir birim olarak alınır ve bu birime 1 atomik kütle birimi (akb) denir. Buna 

göre karbon atomunun kütlesi 12 akb, hidrojen atomunun kütlesi 1,0079 akb, oksijen 

atomunun kütlesi 15,9994akb olarak alınır. Atom kütlelerinin kesirli oluşu, 

izotoplardan ileri gelir. Bundan böyle, atom kütlelerinden bahsederken yuvarlatılmış 

sayılar kullanacağız.  

 

a) MOL VE AVAGADRO SAYISI 

 

 Elementlerin atom kütleleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle elementlerin 

sabit miktarlardaki örnekleri farklı sayıda atom içerir. Yapılan bir takım deneyler 
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sonucunda karbon – 12 izotopunun 6,022*1023 tane karbon atomu içerdiği 

belirlenmiştir. Deneysel olarak bulunan 6,02*1023 sayısı avagadro sayısı olarak 

bilinir. Ve bu sayı NA ile gösterilir. 

 

 Laboratuarlarda incelenebilen miktarlardaki maddelerin pek çok sayıda atom 

yada molekül içerdiğini biliyoruz. Bu yüzden çok küçük madde miktarları için bile, 

katrilyonlarca atom veya molekül sayısından söz etmemiz gerekir. Bundan dolayı 

kimyacılar, belirli sayıdaki taneciği belirli bir birimle ifade etmişlerdir. Kimya 

biliminde sayma birimi mol olarak kullanılır. Mol birimi, avagadro sayısı temel 

alınarak tanımlanır.  

 

 Mol, herhangi bir maddenin avagadro sayısı kadar tanecik içeren miktarına 

denir. 

 

 1 mol H atomu = 6,022*1023 tane hidrojen atomu içerir. 

 1 mol C atomu = 6,022*1023 tane karbon atomu içerir. 

 1 mol Cu atomu =  6,022*1023 tane bakır atomu içerir. 

Hidrojen atomu H, oksijen atomu O ve bakır atomu Cu ile gösterilir. Atom kütlesi 

olarak verilen sayılar o atomun 1 mol miktarının gram cinsinden kütlesidir. Örneğin; 

H = 1 gram= 6,022*1023 tane atom = 1 mol H atomudur. 

O = 16 gram = 6,022*1023 tane atom = 1 mol O atomudur. 

Bunların hepsinden şu bağıntıyı çıkarabiliriz:  

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

Mol = Verilen atom sayısı 
              6,022*1023 

Mol = Verilen kütle  
           Bağıl atom kütlesi 
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Bu eşitliklerden; 

 

bulunur. 

 

Örnekler çözülerek konu pekiştirilir. 

Örnek 1: 

92 gram sodyum elementi; 

d) Kaç tane atom içerir? 

e) Kaç moldür? 

f) Bir sodyum atomunun gerçek atom kütlesi nedir? 

 

Örnek 2: 3,01*1023 tane Fe atomu; 

c) Kaç moldür? 

d) Kaç gramdır? 

MOL KÜTLESİ 

 

        Bir bileşiğin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine, iyonik bileşiklerde 

formül birim, molekül yapılı bileşiklerde ise molekül birim denir. 

 

         Kimyasal hesaplamalarda temel birim; formül birim için “formül ağırlığı” ya 

da “formül kütlesi”, moleküller için “molekül ağırlığı” ya da “molekül kütlesi” ve 

atom için “atom ağırlığı” ya da “atom kütlesi” olarak adlandırılır. 

 

        Bir bileşikte, bileşik formülüyle belirtilen temel birimlerden 1 molünün gram 

cinsinden toplam kütlesine o bileşiğin “formül ağırlığı” denir. 

Örnekler çözülerek konu pekiştirilir.  

 

Örnek: Mg3(PO)4 bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın. ( Mg: 24, P: 31, O: 16 ) 

Örnek: Al2(SO4)3 bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın. ( Al: 27, S: 32, O: 16 ) 

Örnek: C2H5OH bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın( C: 12, O: 16, H:1 ) 

Bu örneklerin sonucunda; 

Gerçek atom kütlesi = bağıl atom kütlesi  
                                           6,022*1023 
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Burada MA= Mol kütlesi 

NA= Avagadro sayısı ile gösterilirse; 

 

 

 

Örnekler çözülerek konu pekiştirilir.  

Örnek: Mg3(PO)4 bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın. ( Mg: 24, P: 31, O: 16 ) 

Örnek: Al2(SO4)3 bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın. ( Al: 27, S: 32, O: 16 ) 

Örnek: C2H5OH bileşiğinin formül kütlesini hesaplayın( C: 12, O: 16, H:1 ) 

 

MOL KÜTLE İLİŞKİSİ 

Örnek çözerek öğrenelim: 

Örnek: 22 gram CO2 kaç moldür? 

Örnek: 4 gram NaOH kaç moldür? 

 

 

MOL - TANECİK SAYISI 

 

Örnek: 3,01*1023 tane NH3 molekülü kaç moldür? 

Örnek: 18,06*1023 tane oksijen atomu içeren NaNO3 kaç moldür? 

Örnek: 3,01*1023 tane NH3 molekülü kaç moldür? 
 

  

 

 

 

 

 
Mol Kütlesi =  Mol Sayısı 
                     Avagadro Sayısı 

Molekül kütlesi= MA 
                                            NA 

Mol = Gram cinsinden kütle 
 
             Mol kütlesi 

Mol = Verilen Molekül Sayısı 
             6,022*1023 
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GAZ HACMİ - MOL İLİŞKİSİ 

 

      Normal şartlar altında demek; sıcaklığı 0 o C, basıncı 1 atmosfer olan gazlara, 

normal şartlar altındaki gazlar denir. Kısaca NŞA ile gösterilir. 

          Avagadro kuralına göre, normal şartlarda gazların 1 molü 22,4 litre hacim 

kaplar. Bu kuraldan yararlanarak, normal şartlarda hacmi bilinen gazların molü 

hesaplanır. 

Örnek: N.Ş.A 5,6 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür? 

Örnek: 88 gram CO2 gazı normal şartlarda kaç litredir?  

 

        

 

 

 

NŞA bir gaz kaç lt? 

2 mol gaz kaç lt? 

4 mol gaz kaç lt? 

Örnek: SO2 gazı 44,8 lt ise bu NŞA kaç moldür? 

Örnek: SO2 32 gramı kaç lt? 

Örnek: N.Ş.A 5,6 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür? 

Örnek: 88 gram CO2 gazı normal şartlarda kaç litredir?   

 

Genel örnekler çözülerek konu bitirilir. 

 

Boşlukları doldurun. 

 

 Mol Tanecik Kütle NŞA (lt) 

H2O 1 mol    

CO2    44,8 lt 

SO2  3*6,02*1023   

C2H5OH   84 gram  

Mol = ( N.Ş.A) Verilen Hacim 
 
                     22,4 Lt 

n=    V(L) 
 
       22,4 (L) 
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ÖRNEKLER 

 

1) 0,75mol C2H6 kaç tane atom içerir? 

A) 6 

B) 8 

C) 6*6,02*1023  

D) 0,75*6,02*1023  

E) 8*6,02*1023  

2) 36 mol atom içeren H2CO3 kaç gramdır? ( H: 1, C: 12, O: 16 ) 

A) 62 

B) 0,16*62 

C) 6*62 

D) 36*62 

E) 72*62 

3) 0,8 mol CH5’in içerdiği sayıda hidrojen atomu içeren C2H6 kaç gramdır? 

A) 12 

B) 24 

C) 36 

D) 48 

E) 60 

4) XY4 bileşiğin 0,2 molü 3,2 gram, X2Y6 bileşiğinin NŞA 5,6 litresi 7,5 

gramdır. Buna göre X ve Y’nin atom ağırlıkları kaçtır? 

A) X: 16, Y: 12 

B) X: 8, Y: 16 

C) X: 12, Y: 1 

D) X: 12, Y: 2 

E) X: 14, Y: 2 

5) 32 gram CH4 gazı için hangisi yanlıştır? 

A) 2 moldür. 

B) 8 mol H atomu içerir. 

C) 12,04*1023 tane molekül içerir. 

D) 2 mol C içerir. 
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E) 11,2 litredir. 

6) 0,1 mol Y atomu 1,4 gram, 0,5 mol X atomu 10 gram ise X2Y3’ün MA 

kaçtır? 

7) 5 mol O2 gazı ile SO2 gazı karışımının toplam kütlesi 120 gramdır. O2 kaç 

moldür? 

8) Aşağıda üç bileşiğin 0,1 mollerinin kütleleri verilmiştir. XY: 12 gram, X2Y3 : 

30 gram ve xz : 42 gram ise Z’nin mol kütlesi nedir? 

9) C2H6, CO2, SO2, H2O verilen gazların kütleleri eşit ise mol sayısı en küçük 

olan ve en büyük olan hangisidir? 

10) 40 gram Fe2O3 kaç moldür? 

11) 1.204*1023 tane SO3 molekülü kaç gramdır? 

12) 0.2 mol MgSO47H2O bileşiğinde kaç mol atom vardır? 

13) Avagadro sayısı kadar atom içeren N2O3 NŞA kaç litredir? 

14) 3.5 N0 tane atom içeren H2SO4 molekülü için; 

IV. 0.5N tane H2SO4 molekülü içerir. 

V. 1.6 gram S vardır. 

VI. 2 atom – gram oksijen vardır. 

Hangileri doğrudur? 

15. Kapalı bir kapta SO2 ve O2 gazlarından oluşmuş 22.4 gram karışım 

bulunmaktadır. Gaz karışımı NŞA 11.2 litre hacim kaplıyor. Buna göre; 

I. 0.2 mol SO2 gazı vardır. 

II. 9.6 gram O2 vardır. 

III. Toplam N0 tane oksijen atomu vardır. 

Hangileri doğrudur? 

16. n mol C3H4 gazına ait olan, 

I. n*36 

II. n*22.4  

Yukarıdaki nicelikler neyi ifade etmektedir? 

17. n molünün kütlesi m gram olan bir gazın 1 molekülünün kütlesi nasıl 

bulunur? 

18. Aynı maddeden yapılmış iki elastik balonda eşit kütlede SO2 ve O2 gazları 

vardır. Buna göre; 
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I. Gazların mol sayıları eşittir. 

II. O2 olan balonda daha çok molekül vardır. 

III. SO2 bulunan balondaki atom sayısı daha fazladır. 

Hangileri doğrudur? 

19. XYn bileşiğinde molce %25 X vardır. Buna göre; 

I. n=4 

II. X kütlece %40 

III. Y kütlece % 75 

Hangileri doğrudur? 

20. 0.2 mol X2O5 bileşiğinde a gram X atomu varsa X’in atom ağırlığının a 

cinsinden değeri nedir? 
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EK 4. Hedef Davranışlar: 

 

BİLİŞSEL ALAN 

 

BİLGİ BASAMAĞI:  

 

HEDEF 1: Mol kavramı bilgisi 

 

DAVRANIŞLAR 

 

1. Bağıl atom kütlesinin tanıma yazma/söyleme 

 

2. AKB’nin tanımını yazma/söyleme 

 

3. Formül ağırlığının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma/söyleme 

 

4. Molekül kütlesinin tanımını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme 

 

HEDEF 2: Mol kavramı alışılar bilgisi 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Bir bileşiğin gerçek atom kütlesini veren formülü yazma/söyleme 

 

2. Bir bileşiğin avagadro sayısına göre molünü veren formülü yazma/söyleme 

 

3. Mol kütlesi ve avagadro sayısı verilen bir bileşiğin molekül kütlesini 

yazma/söyleme 

 

4. Molün genel formülünü bir dizi formül içinde seçip işaretleme 

 

5. NŞA bir bileşiğin hacmini veren formülü yazma/söyleme 
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KAVRAMA BASAMAĞI: 

 

HEDEF 3: Mol ile ilgili temel bilgileri açıklayabilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Elementlerin atom kütlelerini bağıl olarak nasıl belirleneceğini kendi 

cümleleri ile yazma/söyleme 

 

2. Bir elementin veya bileşiğin mol kütlesinin nasıl bulanacağının kendi 

cümleleri ile yazma/söyleme 

 

3. Tanecik sayısı, kütle ile mol sayısını birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayarak 

yazma/söyleme 

 

HEDEF 4: Bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunmasını açıklayabilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Bir bileşiğin formülünden kütlece % bileşiminin bulunmasını kendi yorumu 

ile gösterme 

 

2. Kütle ve yüzde bileşimi verilen bir bileşiğin basit formülünün nasıl 

bulunacağını açıklayarak yazma/söyleme 

 

3. Mol kütlesi ve basit formülü kullanılarak molekül formülünün bulunmasını 

gösterme 

 

4. Molekül formülü ile basit formülü ilişkilendirerek yazma/söyleme 
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UYGULAMA BASAMAĞI:  

 

HEDEF 5: NŞA bileşiklerin hacim, tanecik ve kütle ilişkisi ile ilgili ilkeleri 

kullanabilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Avagadro sayısı ile ilgili problemde verilenleri yazma/söyleme 

 

2. Avagadro sayısı ile ilgili problemde istenilenleri yazma/söyleme 

 

3. NŞA bir gazın hacmi ile mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı ile ilgili 

problemde verilenleri yazma/söyleme 

 

4. NŞA bir gazın hacmi ile mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı ile ilgili 

problemde istenilenleri yazma/söyleme 

 

5. NŞA bir gazın hacmi ile mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı ile ilgili problemin 

çözümü için gerekli işlem sırasını yazma/söyleme 

 

6. NŞA bir gazın hacmi ile mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı ile ilgili problemin 

çözümü için gerekli formülleri yazma/söyleme 

 

7. NŞA bir gazın hacmi ile mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı ile ilgili problemin 

çözümü için gerekli formülde verilenleri yerleştirip yazma 

 

HEDEF 6: Mol ile ilgili bilgilerle problem çözebilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Element ve bileşiklerin mol kütleleri bulmak için gerekli işlemleri 

yazma/söyleme 
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2. Tanecik sayısını verilen bir bileşiğin NŞA hacmini bulmak için gerekli 

işlemleri yazma/söyleme 

 

3. Tanecik sayısını verilen bir bileşiğin mol sayısını bulmak için gerekli 

işlemleri yazma/söyleme 

 

ANALİZ BASAMAĞI: 

 

HEDEF 7: Mol kavramı konusundaki belli başlı ilişkileri saptayabilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Kütle ile hacim arasındaki ilişkileri belirleyip düzenleyerek yazma/söyleme 

 

2. Kütle, mol, akb, tanecik sayısı, hacim ile ilgili verileri analiz etme 

 

3. Basit formül ile molekül formülü arasındaki ilişkiyi belirleyip yazma/söyleme 

 

HEDEF 8: Mol kavramı ile ilgili temel ilkeleri bulabilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

1. Mol ile avagadro sayısı arasındaki ilkeleri belirleyip yazma/söyleme 

 

2. Kütle, mol, tanecik arasındaki ilkeleri belirleyip özetleme 

 

3. Basit formül ile molekül formülü arasındaki genellemeleri özetleme 

 

SENTEZ BASAMAĞI: 

 

HEDEF 9: Mol kavramı ile ilgili soruların çözümünde yeni yöntemler önerebilme 
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DAVRANIŞLAR: 

 

1. Molü verilen bir bileşiğin kütlesini kendine özgü geliştirdiği farklı bir yoldan 

sınama  

 

2. Basit formülü verilen bir bileşiğin molekül formülünün bulunmasında farklı 

bir yoldan sınama 

 

DEĞERLENDİRME BASAMAĞI:  

 

HEDEF 10: Mol kavramı ile ilgili verilen bir soruda problemin çözülmesi için 

problemin temel ilkelerine göre verilmesi gerekenleri değerlendirebilme 

 

DAVRANIŞLAR: 

 

1. Soruda verilen verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini gerekçe göstererek 

yazma/söyleme 

 

2. Problemde verilenlerin sorunun çözümü ile ilgili olup olmadığını gerekçe 

göstererek yazma/söyleme 

 

3. Problemde nelerin eksik olduğunu gerekçe göstererek yazma/söyleme 
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EK 6. Deneysel Uygulama İzni 


