
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ö
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Ülkeler benimsedikleri eğitim politikalarını ve anlayışlarını öğretim programları aracılı-
ğıyla uygulamaya koymaktadır. Ülkelerin nasıl bir insan karakteri oluşturmak istedikleri, 
benimsedikleri eğitim felsefesi, ders içerikleri vs. öğretim programlarında somutlaşır.  
Ülkemizde öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır ve tüm yurtta 
uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Öğretim programlarının uygulanmasından birinci de-
recede öğretmenler sorumludur. Çünkü programların sınıf içi öğrenme öğretme süreci-
ne yansıtılmasında temel etken onlardır. 

21. yüzyıl becerileri arasında gösterilen bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, görsel 
okuryazarlık, çevre okuryazarlığı gibi birçok farklı okuryazarlık türünün bulunduğu gö-
rülmektedir. Konu eğitim bilimleri açısından ele alındığında ise farklı okuryazarlık tür-
lerinde beceri sahibi olması gereken öğretmenlerin, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentile-
rine göre etkili bir şekilde uygulanması gereken öğretim programlarıyla ilgili de yeterli 
düzeyde okuryazar olmaları gerekmektedir. Çünkü öğretim programlarını uygularken 
öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayabilmek için onların ihtiyaç duyduk-
ları içeriğe, öğretim etkinliklerine ve öğretimin hızına karar veren; öğretim programını 
buna göre uyarlayan öğretmenlerdir. Ayrıca öğretim programlarının uygulanmasında 
temel materyal ders kitapları değil, öğretim programlarının bizzat kendisidir. Öğretim 
programlarında yer alan genel hedefler ile dersler özelinde belirlenen hedeflerin (ka-
zanımların) gerçekleştirilmesinde ortak bir bakış açısına sahip olmak önemlidir. Bu or-
tak bakış açısının sağlanması ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi ancak program 
okuryazarlığı becerisi ile mümkündür. Bu bağlamda öğretim programlarında yer alan 
hedefleri içeriğe entegre ederek bireysel olarak öğrencilerini yetiştirmeyi hedefleyen 
öğretmenler; öğretim programlarına ait hedef, içerik, eğitim süreci ve değerlendirme 
unsurları arasındaki ilişkiye hâkim olmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 
öğretim programlarının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi ve bu konuda zaman zaman 
ihtiyaç duyulan rehberliğin öğretmenlerin hizmetine sunulabilmesi açısından “Öğretim 
Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı” hazırlanması ihtiyacı oluşmuştur. Söz 
konusu rehber kitabının, öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci 
ve ölçme değerlendirme boyutlarının doğru anlaşılması ve sınıf bağlamına uygun şekilde 
hayata geçirilmesi konusunda öğretmenlere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Ön söz
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Öğretim programlarının uygulanmasında öğretmen-
lerin bu becerilere sahip olması önemlidir ve öğretim 
programlarının tüm öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları-
nı karşılayacak şekilde uyarlanması, programın değil 
öğretmenin sorumluluğudur. Öğretim programları 
teknik açıdan ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, 
programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin progra-
mı doğru anlamaları programın başarısında kritik bir 
öneme sahiptir. Çünkü, öğrencilerin etkili bir şekil-
de öğrenmelerini sağlamada ihtiyaç duyulan içeriğe, 
öğretim etkinliklerine ve bu etkinliklerin hızına karar 
veren öğretmenlerdir. Sonuçta öğretim programın-
da yer alan herhangi bir içerik pek çok farklı şekilde 
sunulabilmekte ve bu çeşitlilik öğretmenlerin, öğren-
cilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre programı uyarla-
masına imkân tanımaktadır.

Öğretmenlerin öğretim programlarını etkili bir şekilde 
uygulayabilmeleri için programların dinamik yapısına 
uyum sağlamaları önem arz etmektedir. Çağımıza ait 

hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlar, pek çok farklı alan-
daki değişimi zorunlu kılarken eğitim programlarının 
değiştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmekte-
dir. Eğitimde niteliğin artırılması ve öğrencilere çağın 
becerilerinin kazandırılması arayışına bağlı olarak öğ-
retim programlarının da sistemli bir şekilde değişerek 
güncel ihtiyaçlara karşılık vermesi gerekmektedir. 
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin de bu değişimi zo-
runlu kıldığı görülmektedir. Ülkemiz özelinde düşü-
nüldüğünde millî eğitim sistemine yön veren öğretim 
programlarını uygulayan öğretmenlerin aynı şekilde 
çağın becerilerine sahip olmaları, öğretim program-
larının felsefesini içselleştirerek öğrencilerin öğ-
renme ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. Bu 
sadece bir gereklilik değil aynı zamanda ülkemizin 
aydınlık geleceği için öğretmenlerin sorumluluğu-
dur. Öğretim programları teknik açıdan ne kadar iyi 
hazırlanmış olursa olsun, programın uygulayıcısı olan 
öğretmenlerin programı doğru anlamaları programın 

Programda hâkim olan felsefi yaklaşımı algılayabilmek

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine yönelik psikolojik yaklaşımları açıklayabilmek

Programın uygulandığı toplumdaki kültürel yapıyla program arasındaki uyumu 
değerlendirebilmek

Kazanımlarla temel ve alana özgü becerileri ilişkilendirebilmek

Kazanımlara uygun öğretim yöntemlerini ve değerlendirme yaklaşımını belirleyebilmek

Programın amaçları doğrultusunda özgün ders planları tasarlayabilmek

BÖLÜM 1: ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI 
NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Bilgen KERKEZ, Dr. Hasan NASIRCI, Dr. Mustafa KANDIRMAZ 

“Eğitim programı okuryazarlığı”, “öğretim programı 
okuryazarlığı” ya da “program okuryazarlığı” gibi farklı 
şekillerde ifade edilen bu kavram; genel olarak prog-
ramın anlaşılması, uygulanması ve değerlendirilmesi 
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olma, öğretmen-
lerin öğretim programlarını anlama ve algılama bi-
çimleri, programlarla ilgili tutumları ve programların 
uygulanmasındaki beceri ve yeterlilikleri olarak ta-
nımlanmaktadır. Diğer okuryazarlık türlerinde olduğu 

gibi çözümleme ve anlamlandırma becerilerini içeren 
geniş bir anlama sahip olan öğretim programı okur-
yazarlığı, öğretmenlerin çağdaş eğitim anlayışına uy-
gun şekilde hazırlanan öğretim programlarına uyum 
sağlayabilmek için sahip olmaları gereken temel be-
ceriler arasında gösterilmektedir. Öğretmenlerin bu 
okuryazarlık türüyle ilgili sahip olması gereken bece-
rilerden bazıları şöyle ifade edilmektedir:

Öğretim Programı Okuryazarlığı
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BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR
Firdevs AN PAK, Büşra DURSUN, Doç Dr. Recep KAHRAMANOĞLU

Programın temellerine geçmeden önce programla il-
gili bazı kavramların daha anlaşılır olmasını sağlamak 

için aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Eğitim 
Programı

Örtük 
Program

Öğretim 
Programı

Ders 
Planı

başarısında kritik bir öneme sahiptir. Çünkü öğrenci-
lerin etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamada ihti-
yaç duyulan içeriğe, öğretim etkinliklerine ve bu et-
kinliklerin hızına karar veren öğretmenlerdir. Sonuçta 
öğretim programında yer alan herhangi bir içerik pek 
çok farklı şekilde sunulabilmekte ve bu çeşitlilik öğ-
retmenlerin öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine 
göre programı uyarlamasına imkân tanımaktadır.

Öğretmenlerin öğretim programlarını etkili bir şekilde 
uygulayabilmeleri için programların dinamik yapısına 
uyum sağlamaları önem arz etmektedir. Çağımıza ait 
hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlar, pek çok farklı alan-
daki değişimi zorunlu kılarken eğitim programlarının 
değiştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmekte-
dir. Eğitimde niteliğin artırılması ve öğrencilere 21. 
yüzyıl becerilerinin kazandırılması arayışına bağlı ola-
rak programların da sistemli bir şekilde değiştirilmesi 
ve güncel ihtiyaçlara karşılık vermesi gerektiği fikri, 
yirminci yüzyılın eğitime katkılarından biri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bilim ve teknolojideki değişimle-
rin de bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum doğ-
rultusunda Türkiye’de de MEB tarafından millî eğitim 
sistemine yön veren programların çağın gerektirdik-
lerini sağlayacak, bireysel ve toplumsal ihtiyacı kar-
şılayacak şekilde zaman zaman güncellendiği bazen 
tamamen değiştirildiği görülmektedir. En son 2017 
yılında gerçekleşen yenileme sürecinde MEB; hükü-
metlere ait eylem ve kalkınma planlarının, uluslara-
rası olarak gerçekleştirilen sınavlara ait sonuçların, 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarındaki güncel gelişme-
lerin, yerel ve uluslararası farklı kurum ve kuruluşların 
eğitimle ilgili raporlarının ve bilimsel araştırmaların 
etkili olduğunu ifade ederek çağa uyum sağlamanın 
gerekliliğini vurgulamıştır. MEB’in programlarla ilgi-
li gerçekleştirdiği güncelleme çalışmalarının varlığı 
bile tek başına, eğitimde nitelik arayışının öğretim 

programlarıyla olan güçlü ilişkisine işaret etmektedir. 
Programlarda yapılan her değişiklik, öğretmenlerin 
mevcut deneyimlerine meydan okuyan bir süreç olup 
öğretmenlerin programlara yönelik süregelen uygu-
lamalarının ve alışkanlıklarının da değişmesi zorun-
luluğunu beraberinde getirmektedir. Bu açıdan, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen programların 
hedeflerine ulaşabilmesi için öğretmenlerin öğretim 
programı okuryazarlığı yeterliklerinin önemli olduğu 
görülmektedir. Öğretim programı okuryazarlığı ola-
rak ifade edilen bu yeterlilikler program ve uygula-
ma arasındaki uyum için son derece önemlidir. Aksi 
hâlde öğretmenlerin programı, programın doğasını, 
program çerçevesinde kendilerinden ne beklendiği-
ni, bu konudaki sorumluluklarını anlamamaları yazılı 
programlardaki değişiklikler ve uygulamadaki prog-
ramların özellikleri arasında farklılıklar oluşmasına 
sebep olacaktır.

Bununla birlikte MEB’in 2017 yılında başlattığı bir diğer 
uygulama olan “askı süreci” öğretmenlerin program 
geliştirme sürecinde daha aktif rol almalarını sağla-
ması açısından çok önemli bir girişimdir. Taslak prog-
ramın paydaşların ve kamuoyunun görüş ve önerileri-
ne açılması olarak da tanımlanan bu süreç sonunda 
programda uygun görülen değişiklikler yapılarak 2018 
yılı Eylül ayında uygulamaya konmuş; bu uygulama-
nın kararlı bir şekilde, çok daha kuvvetli ve yenilikçi 
olarak devam edeceği vurgulanmıştır. Taslak prog-
ramların değerlendirilmesi olarak da ifade edilen askı 
sürecinin sağlıklı işlemesi ve amacına ulaşması ise 
öğretmenlerin öğretim programlarını bütün boyutla-
rıyla anlamalarını ve programa dair eleştirel bir bakış 
açısı geliştirerek yapıcı ve gerçekçi dönütler verebil-
melerini, diğer bir deyişle öğretim programı okurya-
zarlığı becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir.

Öğretim Programı Okuryazarlığı

6



Eğitim Programı
Eğitime yapılan yatırımın ülkemizin kalkınmasına kat-
kı sağlamasında alınan önlemlerden biri olan eğitim 
programları, eğitimin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. 
Eğitim programları, bireylerin davranış standartların-
dan öğrenme öğretme etkinliklerine kadar çalışmala-
ra kılavuzluk etmekte ve bir aracı rol üstlenmektedir. 
Eğitim programlarının temel işlevi bir köprü görevi 
görerek millî eğitim politikasının uygulamaya dönüş-
türülmesidir.

Eğitim programı, çocuklar, gençler ve yetişkinler için 
düzenlenen millî eğitimin ve okulun amaçlarının ger-
çekleşmesine dönük okulda ve okul dışında planlan-
mış bütün etkinlikleri ve öğrenme yaşantılarını kapsar. 
Ayrıca eğitim programı, belirlenen hedefler doğrultu-
sunda planlanan tüm eğitim etkinliklerini içermek-
tedir. Burada belirlenen hedefler kademe düzeyinde 
hedefleri ifade etmektedir. Örneğin, okul öncesi eği-
tim programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam 
eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracı-
lığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, 
dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye 
ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılma-
sını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, çocuk-
ların tanınması, eğitim ortamının düzenlenmesi, eği-
tim materyallerinin sağlanması, aile katılımının temel 
alınması gibi etkinlikleri içermektedir. 

Öğretim Programı
Öğretim programı, eğitim programı içinde yer alan ve 
belli disiplin alanlarına ait bilgi kategorilerinin bir sistem 
dâhilinde düzenlenmesinden oluşan programdır. Bilgi 
ve becerilerin eğitim programının amaçları doğrultu-
sunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasını amaçlar. 

Öğretim programı, okulda veya okul dışında bireye ka-
zandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm 
etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.  Okullar-
da düzenlenen sosyal kulüp etkinlikleri, özel günlerin 
kutlanması, rehberlik hizmetleri, sağlık etkinlikleri, 
destekleme ve yetiştirme kursları, sanatsal etkinlik-
ler ve kültürel çalışmalar öğretim programı çerçeve-
sine girer. 

Öğretim programı, bir eğitim basamağında çeşitli sınıf 
ve derslerde ele alınacak konularla ilgili tüm öğretim 
etkinliklerini kapsamaktadır. Örneğin Türkçe öğretim 
programı, matematik öğretim programı, edebiyat öğ-
retim programı, fizik öğretim programı, sosyal bilgiler 
öğretim programı gibi.

Ders Planı
Ders planı, belli bir konu alanının özel amaçlarını ger-
çekleştirmek üzere belli bir süre çerçevesinde plan-
lanmış üniteleri, öğrenci-öğretmen etkileşimini, konu 
alanının özüne uygun öğretim ilke ve yöntemlerinin 
uygulanmasını, programın içerik ögesini destekleyen 
ve zenginleştiren ders kitaplarını ve diğer materyalle-
rin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Ders planı, öğretim programlarında yer alan disiplin 
alanlarının eğitim amaçları ile ilişkili olan özel amaç-
larını gerçekleştirmeleri için öğretim ilkelerini, ko-
nuların alt kategorilerini ve değerlendirme esaslarını 
öğrenci davranışına dönüştüren programdır.

Bir ders planında, bir ders süresi içinde planlanan he-
deflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm 
etkinlikler yer almaktadır. Örneğin 9. sınıf matematik 
dersinde “Kümelerde Temel Kavramlar” konusu için 
hazırlanan bir ders planında; önerilen ders süresi, 
ünite kavramları ve semboller, uygulanacak yöntem 
ve teknikler, kullanılacak araç gereçler, varsa güven-
lik önlemleri, yapılacak etkinlikler ve detaylı açıkla-
maları, dikkati çekme, güdüleme, gözden geçirme ve 
derse geçiş gibi ögeler yer almaktadır.

Örtük Program
Yukarıda belirtilen eğitim programları, öğretim prog-
ramları ve ders planları resmî programda açıkça ifa-
de edilen amaçlara yönelik oluşturulmaktadır. Resmî 
programda açık olarak belirtilmediği hâlde öğrencile-
rin yaşantılarını etkileyen, toplumun norm ve değerle-
rini içeren program ise örtük program kapsamındadır. 
Örtük program, ders dışı etkinlikleri de içine alan çok 
geniş bir kavramdır. Öğretmen ve öğrencilerin okula 
adımlarını attıkları andan itibaren yaşadıkları yazılı 
olmayan her şey örtük program uygulamasının içe-
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BÖLÜM 3: ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEMELLERİ
Dr. Fadıl ŞİRAZ, Dr. Mustafa KANDIRMAZ, Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU

Öğretim programı okuryazarlığı, eğitim-öğretimde ni-
teliksel olarak gelişme sağlanmasına hizmet edecek 
bir yeterlilik olarak görülmektedir. Öğretim programı 
okuryazarlığının doğru anlaşılması ve öğretmenlerin bu 

konuda belli bir yetkinliğe ulaşması için öncelikle prog-
ram temellerinin kavranması gerekmektedir. Bu rehber 
kitap çalışması kapsamında programların felsefi, tarihî, 
psikolojik ve toplumsal temelleri ele alınmıştır.

3.1. Öğretim Programlarının 
Felsefi Temelleri 

Felsefe, okul ve sınıf ortamlarının nasıl düzenlenmesi 
gerektiğine dair bir çerçeve ve anlayış sunmaktadır. 
Okulların bulunma amacının, hangi disiplin alanlarının 
değerli sayıldığının ve öğrenmenin nasıl gerçekleşti-
ğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı 
sıra felsefe, eğitim politikalarının oluşturulmasında ve 
öğretim programları aracılığıyla bunların uygulanma-
sında da etkili rol oynamaktadır. Felsefelerin eğitim-
deki diğer bir işlevi ise program geliştirme sürecinde 
bir başlangıç noktası oluşturmak ya da oluşturulmuş 
bir öğretim programının boyutları arasındaki tutarlılığı 
sağlamaktır. Felsefi düşüncelerin toplum ve eğitim ku-
rumlarımız üzerindeki süregelen etkisi, öğretim prog-

ramlarıyla ilgili olarak felsefenin incelenmesini zorunlu 
hâle getirdiğinden, herhangi bir felsefeye dayanma-
dan oluşturulan bir öğretim programından bahsetmek 
mümkün görünmemektedir. Bu nedenle hazırlanan 
bütün öğretim programları belirli bir felsefe temelin-
de oluşturulmalı ve bu çalışmalar gerçekleştirilirken 
toplumun baskın felsefeleriyle uyumlu, bilimsel verile-
re dayalı, iç tutarlılığı sağlam bir felsefi görüş ortaya 
konmalıdır. Aksi hâlde, felsefi temeli sağlam olmayan, 
öğretim programlarının da belirsiz ve kafa karıştırıcı 
olmasına yol açacağı düşünülmektedir.

Eğitim, “belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve 
beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi” olarak 
tanımlanmaktadır. Söz konusu yetiştirme ve geliştir-
me işinin, felsefi temellerle sağlanacağından yukarı-

risine girmektedir. Öğrencinin oturuşundan, okulun 
yemek saatlerine, okulda yapılan resmî törenlerden 
sosyal sorumluluk etkinliklerine kadar tüm faaliyetler 
örnek olarak verilebilir. Örneğin ilkokulda beslenme 
saatinde bir öğrencinin yemeğini, yemeği olmayan bir 
arkadaşı ile paylaşması; başka bir okuldaki ekonomik 
durumu iyi olmayan öğrenciler için yardımlaşma et-
kinliğinin düzenlenmesi örtük programın uygulamaya 
yansımış hâli olarak değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin toplumsal hayata uyumunu sağlamada, 
temel beceri ve değerleri kazanmada örtük prog-
ramlar etkili olmaktadır.  Örtük program kapsamında, 
öğrencilerin okuldaki özel gereksinimli bir öğrencinin 
duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve anlayışla 
karşılaşmasını destekleyen uygulamalar, öğrenciye 
hem empati becerisini hem de yardımseverlik değe-
rini kazandırmada etkili olabilir. 

PROGRAMLARI
ÖĞRETİM

Felsefi 
Temeller

Toplumsal
Temeller

Psikolojik
Temeller

Tarihî
Temeller
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da bahsedilmiştir. Türk millî eğitiminde bu felsefi te-
meller, kanunla güvence altına alınmış ve çerçevesi 
çizilmiştir. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda Türk millî 
eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinde yetişti-
rilmek istenen karakterin yansımaları mevcuttur.

Genel amaçlarda yetiştirilmek istenen karakter profili 
şöyle tarif edilmiştir: Atatürk inkılap ve ilkelerine ve 
anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağ-
lı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 
insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve so-
rumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmek; beden, zihin, ahlak, ruh 
ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde ge-
lişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme 
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hakla-
rına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişi-
ler olarak yetiştirmek. Ayrıca genel amaçlardan sonra 
sıralanan ilkelerde de yetiştirilmek istenen karaktere 
dair bazı bilgiler vardır: Nitekim 2. maddede şöyle den-
miştir: “Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek 
ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre 
düzenlenir.” Öte yandan bir diğer ilkede de(süreklilik) 
eğitimin hayat boyu devam etmesi ifade edilerek ye-
tiştirilmesi hedeflenen karakterin tüm yurttaşları kap-
saması ve eğitimin her uygun ortamda devam etmesi 
vurgulanmıştır. Ayrıca söz konusu ilkelerde karakter, 
laiklik ve bilimsellikle de donatılmak istenmiştir.

Öğretim programı okuryazarlığı, son dönemlerde or-
taya konulan öğretmenlerin beceri/yeterlilik düze-
yinin artırılmasıyla gerçekleştirilebilecek bir eylem 
olarak tanımlanmaktadır. Günümüzdeki bu yeterlili-
ğin daha iyi anlaşılması için öncelikle program okur-
yazarlığına yönelik felsefi temellere değinilmektedir.
Eğitimle ilgili görüşler ortaya koyan başlıca dört fel-
sefeden söz edilmektedir:

İdealizm

Platon’un görüşlerine dayanan, Aydınlanma Dönemi’nde Fichte, Hegel tarafından şekillendirilen 
bir felsefedir. Temelde metafizik ve epistemolojiye değer vermektedir. İdealist eğitim programı 
özellikleri şu şekildedir: i) Bilgi doğuştan gelir ve eğitimle öğrenciye sezdirilir. ii) İyilik, güzel-
lik gibi evrensel ve ahlaki değerler aktarılır ve değişmezdir. iii) Öğretmen bilgiyi veren, öğrenci 
bilgiyi alandır. iv) Matematik, tarih, edebiyat gibi derslerin önemi fazladır. v) Sokratik yaklaşım, 
model olma ve taklit gibi yöntemlerle eleştirel becerilere önem verilmelidir.

Realizm

Aristo’nun görüşlerine dayanan, insanı noksan olarak gören, kutsal bir yaratıcıyı kabul eden, 
Aydınlanma Dönemi’nde J. Locke, Hume, Mill, Bacon tarafından biçimlendirilen bir felsefedir. 
Gerçekte var olana, tek doğruya ve epistemolojiye değer vermektedir. Realist eğitim programı 
özellikleri şu şekildedir: i) Eğitimde temel amaç öğrencinin zihinsel gelişimini tamamlaması ve 
mutlu olmasıdır. ii) Eğitimde önemli olan içerik alanla (ders) ilgili temel kavramlar ve bu kav-
ramları pedagojik içeriğe dönüştürmektedir. iii) Sosyal bilimler ve fen bilimleri derslerine önem 
verilmekte, öğretmenden uzmanlaşma beklenmektedir. iv) Anlatım, tartışma, deney, gözlem, 
araştırma ve bilimsel yöntemler önemli yöntemlerdir.

Faydacılık

20. yüzyılda ortaya konulan, J. Dewey, W. James tarafından biçimlendirilen, deneyciliğe daya-
nan ve genellikle ABD’de ortaya çıkan bir felsefedir. Pragmatist eğitim programı özellikleri şu 
şekildedir: i) Bilgi yaşantılar yoluyla elde edilir. ii) Bilimsel yöntem ve tümevarım esasına daya-
nır. iii) Değişim sürekli, bilgi değişebilir ve değerler görecelidir. iv) Faydalı bilgi, iş birliği, daya-
nışma, problem çözme ve yaşayarak öğrenme önemlidir.

Varoluşçuluk

Aydınlanma Dönemi’ne dayanan, Greene, Kneller, Nietzsche, Marcel, Buber ve Satre tarafından 
biçimlendirilen bir felsefedir. Şimdiki zamana, bireysel seçimlere ve tercihlere, özgürlüğe önem 
verilirken; geçmişe ve geleceğe, grup normlarına, otoriteye ve kurulu düzene karşı çıkılmakta-
dır. Varoluşçu eğitim programı özellikleri şu şekildedir: i) Öğrenci merkezlidir. ii) İnsanın öğren-
mesinde sezgi önemlidir ve kendini gerçekleştirebilir. iii) Özel yetenek, edebiyat ve sanatla ilgili 
dersler önemlidir.
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Daimicilik

R. Hutching ve M. J. Adler başlıca savunucularıdır. Realizme dayanmakta, bireyler akıllı varlık-
lar olarak tanımlanmakta, okul insanı zihnî olarak geliştirmeyi amaç edinen özel olarak oluş-
turulmuş ortam olarak görülmekte, içerik olarak değişmeyen eğitim savunulmakta, insanlığa 
mâl olmuş klasik eserler üzerinde çalışmaların yapılması istenmekte, klasik eserlerden yola 
çıkarak tartışma, yorumlama, eleştiri ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekte 
ve sadece belli bir kesim için eğitim gerekli görülmektedir.

Esasicilik

W. Bagley, I. Kandel, H. H. Horne başlıca savunucularıdır. Realizm ve idealizme dayanmakta, 
bireyler toplum içerisinde toplumsal ve kültürel bir varlık olarak görülmekte, doğru bilgi tü-
mevarım yoluyla sonradan kazanılmakta, eğitimdeki içeriğin belli bilgiler olmasını savunmakta 
(daimicilikle aynı) ancak değişmez eserleri öğretmekten ziyade bireyin fiziksel olarak topluma 
uyumu için gereken içeriğe önem verilmektedir. Öğretmen iyi yetişmiş, uzman olup aktif olarak 
aktarıcı, öğrenci ise dikkat ve ilgi dışında pasif roldedir. Temel eğitime önem verilerek önce-
likle disiplin, otoriteye saygı, kurallara uyma değerleri kazandırılmalı; ilk olarak okuma-yazma 
sonra ise tarih, matematik, fen, edebiyat ve dil konularına önem verilmektedir. Daimicilik ve 
esasicilik geleneksel anlayıştaki eğitim felsefeleri olarak nitelendirilmektedir.

İlerlemecilik

Bacon, A. Comte, W. James, J. Dewey başlıca savunucularıdır. Pragmatik felsefeye dayanır. 
Daimicilikteki devamlılık anlayışı yerine değişim düşüncesini savunur. Eğitim bir süreç olarak 
görülmekte, gerçek sürekli değişmeye dayanan yaşantılar olarak nitelendirilmekte, ders ko-
nuları amaç değil araç olarak görülmekte, disiplinler arası bir anlayışla yapıcı, yaratıcı eleştirici 
zihinsel becerilerin gelişmesine odaklanmakta, tartışma planlamayla yapılmasını savunan, öğ-
retmen rehberliğine ve öğrenci ilgilerine önem veren öğrenci merkezli bir anlayıştır.

Yeniden 
Kurmacılık

II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya konulan bu eğitim felsefesinin başlıca savunucuları J. 
Dewey, I. Bergson, B. Rugg, T. Brameld’dir. Eğitimin amacı mevcut toplumsal problemi (soru-
nu) aşacak şekilde tasarlanarak toplumu yeniden düzenlemek ve demokratik toplum oluştur-
maktadır. Eğitim anlayışında hem bireyselcilik hem de toplumculuk önemli görülmekte, eğitim 
programının toplumu yeniden yapılandıracak şekilde tasarlanması gerekmekte, öğretmenler 
değişim ve reformların temsilcisi olarak tanımlanmaktadır. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık 
modern anlayıştaki eğitim felsefeleri olarak nitelendirilmektedir.

Eğitim felsefesi eğitim programıyla ilgili alınan birçok 
kararda etkisi olan değerler dizisidir. Yukarıdaki tab-

loda yer alan felsefi akımlara dayanan başlıca eğitim 
felsefeleri ve özellikleri şu şekildedir:
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Pozitivizm bilimsel ve modern anlayıştaki değerler di-
zisi olarak adlandırılmaktadır. Aydınlanma Dönemi’yle 
ortaya konulan pozitivist paradigma modernizm, ras-
yonalizm, kapitalizm, strüktüralizm, konseptüalizm 
gibi alanlara sahiptir. Bilimsel paradigma olarak da 
kabul gören pozitivist paradigma üç temele dayandı-
rılmaktadır: 1. Gerçekliğin temeli bazı ilke ve yasalara 
dayanmakta; bu yasalar keşfedilerek geleceğe yöne-
lik tahminlerde bulunulabilir 2. Alt düzeyde keşfedi-
len yasalar evrende üst düzey yasalarla uyumlu olmak 
zorundadır 3. Bilimsel gerçeklik nesneldir. Postpozi-
tivizm ise pozitivist paradigmaya eleştirel bir bakış 
açısı şeklinde ortaya çıkarak bilim ve modern ötesi 
paradigma olarak kabul edilmektedir. Bilim dünyasın-
da kabul gören pozitivist paradigma metodolojisi 20. 
yüzyılın ilk yarısında Einstein’ın “Görecelik Kuramı” ve 
Heisenberg’in “Belirsizlik İlkesi” ile sorgulanmaya baş-
lanılmıştır. Postpozitivist paradigma postrasyona-
lizm, postmoderizm, poststrüktüralizm, reconceptu-
alizm gibi alanlara sahiptir. Postpozitivist paradigma, 
bilimsel paradigmayla yeni dünyanın anlaşılamaya-

cağı, evrenin ayrı parçacıklardan oluşan bir bütün 
olarak görülemeyeceği ve tam olarak nesnelliğin söz 
konusu olmadığı görüşlerini savunmaktadır. Postpo-
zitivist paradigma geleneği çerçevesinde oluşturulan 
yeniden kavramsallaştırmacılık ve programı anla-
ma akımı, M. Apple ve W. Pinar öncülüğünde ortaya 
konulmuştur. Bu akımda öncelikle programı anlama 
gerektiği savunulmakta; geleneksel olarak nitelendi-
rilen program geliştirme süreci birçok yönden eleş-
tirmektedir. Programı politik bir metin olarak anlama, 
programı, tarihsel bir metin olarak anlama, programı 
ırksal bir metin olarak anlama, programı fenomenolo-
jik bir metin olarak anlama, programı postyapısal bir 
metin olarak anlama, programı otobiyografik bir me-
tin olarak anlama, programı teolojik bir metin olarak 
anlama, programı kurumsal bir metin olarak anlama, 
programı uluslararası alanlar bağlamında anlama, 
programı cinsiyet bağlamında anlama, programı es-
tetik olarak anlama gibi yeniden kavramsallaştırma-
cılık ve programı anlamada birçok alt boyut bulun-
maktadır.

Eğitim felsefelerinin dayandığı felsefi akımlar ve genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Anlayış Eğitim 
Felsefeleri

Dayandığı 
Felsefeler Eğitim amacı Program odağı

Geleneksel

Daimicilik Realizm Rasyonel kişi yetiştir-
mek Klasik eserler, kalıcı çalışmalar

Esasicilik
Realizm ve 
İdealizm

Bireyin zihinsel gelişi-
mini teşvik etmek

Temel beceriler ve temel konular

Modern

İlerlemecilik Pragmatizm

Demokratik, sosyal 
yaşamın ihtiyaçlarına 
uygun birey yetiştir-
mek

Öğrenci ilgisine, kişilerin prob-
lemlerinin çözümüne dayanır. 
Disiplinler arası konular, etkinlik-
ler ve projeler

Yeniden kurma-
cılık

Pragmatizm ve 
varoluşculuk

Toplumda yeni düzen 
oluşturmaya, değişim 
ve reformlara uygun 
bireyler yetiştirmek

Sosyal, ekonomik ve siyasi 
problemlerin sosyal araştırma 
yöntemleriyle araştırılması, top-
lumsal problemler ve gelecekteki 
sorunlara odaklanma
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Güncel öğretim programlarında benimsenen eğitim felsefesini ortaya koyan ifade örnekleri aşağıda sunulmuştur.

Çoklu ölçme ve de-
ğerlendirme yaklaşımı 
bütüncül gelişime 
vurgu yapmaktadır.

Programların sınıf içi 
uygulamalara yan-
sıtılmasında öğrenci 
özelliklerine ve çevre 
koşullarına uygun 
süreç oluşturmak için 
özgünlük ve yaratı-
cılık vurgusu öğrenci 
merkezli anlayışın 
ürünüdür.

Bireysel farklılıklara 
vurgu yapıldığından 
öğrenci merkezlidir.

Bilgi, beceri ve 
değerlerin günlük 
hayatta kullanılması-
na yapılan vurgudan 
dolayı bütüncül gelişi-
mi desteklemektedir.

Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Bireyi ve sahip olduğu 
özellikleri ön plana 
çıkarması açısından 
öğrenciyi merkeze 
almaktadır.

Edinilen bilginin 
yaşamda kullanılabilir 
olmasına yapılan vur-
gu, eklektik yapının 
yansımasıdır.



Güncel öğretim programlarından verilen yukarıdaki 
örnekler, ağırlıklı olarak ilerlemeci felsefenin benim-
sendiğini göstermektedir. Benimsenen ilerlemeci 
felsefenin öğretim programlarının uygulanması sıra-
sındaki öğrenme-öğretme sürecine ne şekilde yansı-
tılacağı aşağıdaki gibi açıklanabilir:

• Öğrencilerin birey olarak değerli olduğu 
hissettirilmeli ve öğrenme-öğretme sürecinin 
her aşamasında öğrencilerdeki bireysel farklılık-
lar dikkate alınmalıdır.

• Ders içeriği, öğretim yöntem-teknikleri ve öğre-
tim araç-gereçleri seçiminde öğrencilerin ilgisini 
çekecek ve onları aktif kılacak olanlar tercih edil-
melidir. Ayrıca hem bireysel hem de grup etkinlik-
lerine imkân tanıyan bir öğrenme-öğretme süreci 
işletilmelidir.

• Sınıf ortamı, her öğrencinin derse katılımını sağ-
layacak şekilde düzenlenmeli ve sınıfta demokra-
tik bir ortam sağlanmalıdır.

• Otoriter bir öğretmen anlayışı yerine öğrencilere 
rehber olunmalı ve öğrenciler ulaşılması gereken 
kazanımdan haberdar edilmelidir. 

• Ders içeriği ve konular, kazanıma ulaşmada bir 
araç olarak görülmelidir.

• Öğrencilerin bireysel gelişimine hizmet edecek 
değer ve beceriler kazandırılmalıdır. 

• Ölçme-değerlendirmede bilginin ezberlenmesi 
veya tekrar edilmesinden ziyade ürün ve sürecin 
değerlendirilmesini sağlayan otantik ve çok bo-
yutlu ölçme araçları kullanılmalıdır.

3.2. Öğretim Programlarının 
Toplumsal Temelleri

Program geliştirme sürecinde temele alınan bir di-
ğer faktör de toplumsal temellerdir. Okullar bireyin 
bütünsel gelişimini desteklemenin yanı sıra toplum-
sal yönden gelişmesini de sağlamaktadır. Program 
toplumun yapısından uzak kalamaz ve program geliş-
tirmede toplumsal ihtiyaçların doğru tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

Toplumların daha karmaşık hâle gelmesiyle eğitim-öğ-
retim sürecinin daha profesyonel şekilde yapılması 
gerekirken okullaşmaya olan ihtiyaç da artmakta-
dır. Okullar, bireylerin toplumsallaşmasında önemli 
yer tutmaktadır. Birey karmaşık hâle gelen toplumun 
içerisinde birçok faktörün etkisi altındayken öğretim 
programları bu sürecin dışında tutulamaz. Bilgi top-

lumunda ise toplumda karmaşıklığın düzeyinin arttığı 
görülmekte, bazı durumlarda okul ve eğitim sistemi 
bilgi toplumu hızının gerisinde kalabilmektedir. Öğre-
tim programları bireyin toplumsallaşmasında arkadan 
yetişmeye çalışan bir yapıdan ziyade gelecek yönelimli 
olarak, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını göz önüne ala-
rak bireyin toplumsallaşmasına katkı sağlamalıdır. En 
genel olarak toplumsallaşma; bulunulan toplumu algı-
lama, anlama, öğrenme, bu topluma uyum gösterme 
ve bu toplum tarafından eğitilmedir. Toplumsallaşma 
bağlamında program geliştirme çalışmalarında karar 
verilmesi gereken iki boyut bulunmaktadır: 

i) Program toplumu yansıtacak mı ve ne kadar yansı-
tacak? 

ii) Program toplumu değiştirecek mi ve ne kadar de-
ğiştirecek? 

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda karar verilmesi 
ve program geliştirilmesi gerekmektedir. Program 
geliştirme çalışmalarında toplumsal temelleri bağ-
lamında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise 
toplumdaki problemlerdir. Eğitim programına yönelik 
toplumda herhangi bir sorun, problem mevcut mu-
dur? Programda hedef, içerik, öğrenme-öğretme sü-
reci, ölçme-değerlendirme unsurunda toplumun has-
sasiyet göstereceği bir yön bulunmakta mıdır? İhtiyaç 
analizinde böyle sorunlar varsa ortaya çıkarılması ve 
bu sorunların dikkate alınması gerekmektedir.

Program geliştirmede toplumsal temeller göz önüne 
alınırken önemli görülen bölümler program hedef-
leri ve içeriğidir. Programın hedeflerinin bulunulan 
toplumun ihtiyaçları ve zamanın şartlarıyla tutarlı ol-
ması beklenmektedir. Hedefler belirlenirken bireyin 
toplumda hangi bilgi, beceri, tutum ve değere sahip 
olması gerektiği ihtiyacının ortaya konulması gerek-
mektedir. Yapılacak ihtiyaç analizinde toplumun sos-
yoekonomik ve kültürel yapısı incelenerek program 
hedeflerinin bu şekilde oluşturulması gerekmektedir. 
Program hedeflerinde ulaşılması hedeflenen birey-
le ilgili yeterlilikler açıkça belirtilmektedir. Hedefler 
oluşturulurken bireyin toplumsallaşması ve sosyal 
olarak gelişmesine katkı sağlayacak bilgi, beceri, 
tutum ve değerlere yer verilir.  Program içeriği, se-
çilen hedeflere ulaşmayı sağlayacak en ekonomik ve 
yararlı şekilde oluşturulmakta olup toplumun kültürel 
değerleri, ilgili konularla bireye kavratılarak sonraki 
kuşaklara aktarılması sağlanmaktadır.

Program geliştirme çalışmalarında programın toplu-
mun kültürel değerlerinin bir sonraki kuşağa kazan-
dırılması hedeflendiğinden topluma ait toplumsal ve 
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kültürel değerler, kavramlar, yaşantılar vb. unsurlar 
eğitim programında kendisine yer bulmaktadır. Eğitim 
programı bir bütün olarak düşünüldüğünde bir dersin 
hedefleri, içeriği toplumsal ve kültürel unsurlarla çok 
fazla ilgiliyken bir diğer ders daha az ilgili olabilmekte-
dir. Bu çerçevede toplumsal ve kültürel değerlerin ka-
zandırılmasına yönelik etkinlikler ders içerik ve hedef-
leriyle sınırlı tutulmamalı, disiplinler arası düşünülerek 
eğitim sürecinin tamamında, özellikle örtük program 
göz önüne alınarak planlanmalıdır. Öğretim program-
larımızda 10 kök değer (adalet, dostluk, dürüstlük, öz 
denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatansever-
lik, yardımseverlik) ifade edilirken; bu kök değerlerin, 
eğitim sisteminin ruhu olarak tüm eğitim sürecinde 

ve biriminde yer alması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Ayrıca öğretim programlarımızda sekiz adet anahtar 
yetkinliğe yer verilmiştir. Bunlar: anadilde iletişim, ya-
bancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/
teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğren-
meyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik-
ler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık 
ve ifade. Öğretim programı okuryazarlığı kapsamında, 
derse özgü kazanımlarla birlikte bu değer ve yetkinlik-
lerin de kazandırılması için gerekli planlamanın yapıl-
ması gerekmektedir. 

Güncel öğretim programlarının toplumsal boyutunu 
yansıtan ifadelere yönelik aşağıdaki örnekler verilebilir:

Güncel öğretim prog-
ramlarındaki toplum-
sal temeller, kendini 
değerler ve yetkinliklerde 
göstermektedir. Bu 
değerler ve yetkinlikler, 
öğrencilerin toplumsal 
yaşama hazırlanmalarını 
desteklemesi açısından 
önem arz etmektedir.

Toplumsal ihtiyaçlar 
doğrultusunda kazandı-
rılacak beceriler, sekiz 
anahtar yetkinlikte 
toplanmıştır.
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14

Toplumsal boyutla 
ilgili olarak, millî ve 
manevi kaynaklara 
vurgu yapılmaktadır. 
Programlarda on kök 
değer belirlenerek 
diğer kök ve alt değer-
lerin de kazandırılması 
hedeflenmektedir.



Alan/branş fark etmeksizin, öğretim programlarının 
toplumsal boyutunu yansıtan değer ve yetkinliklerin 
öğrenme öğretme sürecine dâhil edilmesi ve derse özel 
kazanımlarla birlikte bu değer ve yetkinliklerin de işe 
koşulması gerekmektedir. Derse özel kazanımlar ger-
çekleştirilirken, öğretim programlarında yer alan değer 
ve yetkinlikler ile birlikte, öğrencilerin yaşamlarında kul-

lanabilecekleri becerilerin de kazandırılması önemlidir. 
Değerlerin, yetkinliklerin ve becerilerin kazandırılması 
için bağımsız bir öğretim sürecinden ziyade, derse özel 
kazanımlarla birlikte eş zamanlı bir öğretim süreci yürü-
tülmelidir. Başka bir ifade ile derse özel kazanımlar ele 
alınırken, değerler, yetkinlikler ve/veya becerilerle ilişki-
lendirilerek bir bütün hâlinde işlenmelidir.  

Örnekte görüldüğü gibi, 10.1.1.4. kazanımı için hazırlanan soruda sadece sayılar kullanmak yerine, huzurevine yapılacak bir 
ziyaretten bahsedilmiştir. Soruda öğrencilere sunulan bu kurgusal durum, öğrencilerin huzurevlerine yönelik farkındalıklarının 
artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu farkındalıkla birlikte öğrencilerde saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımse-
verlik gibi kök değerlerin geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Bu kök değerlerin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinlikler alanında da donanımlı olmalarına destek olunmaktadır.

Yandaki araştırma sorusu kimya dersine ait 
“12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini 
standart elektrot potansiyellerini kullana-
rak açıklar.” kazanımına yönelik sorulmuş-
tıur. İçerikte kullanılan bu tarz bir araştırma 
sorusu öğrencilerin dijital yetkinliklerini 
artıracaktır. Çünkü dijital yetkinlik kapsa-
mında öğrenciler bu araştırma için bilgi ile-
tişim teknolojilerini kullanarak bir araştırma 
yapacaktır. Ayrıca 21. yüzyıl becerileri olarak 
karşımıza çıkan bilgi okuryazarlığı, tekno-
loji okuryazarlığı, eleştirel düşünme gibi 
becerilerin geliştirilmesine de katkı sunacağı 
düşünülmektedir.

Yandaki şekilde yer alan 
çözümlü örnek, matema-
tik dersine ait “10.1.1.4. 
n elemanlı bir kümenin r 
tane elemanının kaç farklı 
şekilde seçilebileceğini 
hesaplar.” kazanımına 
yönelik hazırlanmıştır.

Değer ve yetkinliklerin öğrenme-öğretme sürecine na-
sıl dâhil edilebileceği ve herhangi bir derse özgü bir ka-

zanımla nasıl ilişkilendirilebileceğine yönelik örnekler 
aşağıda sunulmuştur:

KAZANIM

YETKİNLİK

BECERİ
DEĞER
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3.3. Öğretim Programlarının 
Psikolojik Temelleri 

Öğretim programlarını geliştirme sürecinde temele 
alınan bir diğer faktör psikolojik temellerdir. Bu 
süreçte iki önemli soru sorulur: 1) İnsan zihninde öğ-
renme nasıl gerçekleşir? (öğrenme psikolojisi) 2) Ha-
zırlanacak olan bu programın hitap ettiği öğrencilerin 
temel gelişim özellikleri nelerdir? (gelişim psikolojisi) 

Öğrenme psikolojisiyle ilgili çalışmalar, temel olarak 
öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, daha özel olarak ise 
insanların nasıl öğrendiğiyle ilgilenmekte ve eğitimin 
ayrılmaz bir parçası olma özelliğini taşımaktadır. 
Çünkü bir çocuğun hangi yaşta ve hangi koşullarda 
öğrenmeye hazır olduğunu belirlemek psikolojinin 
işidir. Psikologlar insanların nasıl öğrendiğine yanıt 
ararken, eğitim programı uzmanları ise psikolojinin 
program geliştirme sürecine nasıl katkı sağlayacağını 
belirlemeye çalışmaktadır. Bu belirleme çabasında, 
psikolojinin araştırmalara dayalı olarak sunduğu, 
eğitim programı kapsamında öğretmen-öğrenci dav-
ranışları hakkında bakış açısı sağlayan öğrenme te-
orileri ve ilkelerinden yararlanılmaktadır. Öğrenme 
ve öğretme ilişkisi temelinde oluşturulan öğretim 
programlarında bu ilişkiyi güçlendiren psikoloji bilimi 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü psikoloji; öğretim 
yöntemlerinin, materyallerin ve etkinliklerin temelini 
oluşturmakta ve eğitim programları ile ilgili birçok ka-
rarın verilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca 
öğrenme-öğretme süreçlerinin oluşturulmasında, 
öğrencilerin derse hazırlanmasından onların hedef-
lere ulaştırılmasına, öğrencilerde bilgilerin transfer 
edilmesi becerilerinin geliştirilmesinden eğitim-öğ-
retim hizmetlerinin kalitesini artıracak çalışmaların 
belirlenmesine kadar bütün aşamalarda psikoloji, 
program çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Öğrenme kuramları, öğrenme-öğretme süreçlerinde 
öğrenmenin nasıl oluştuğunu ortaya koymaktadır. 
Davranışçı kuramlar klasik koşullanma, edimsel ko-
şullanma ve bitişiklik kuramlar vb. olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Klasik koşullanmada, İ. Pavlov ’un yaptı-
ğı deneylerle ortaya konulan genelleme, geçiş, ayırt 
etme, sönme süreçleri bulunurken edimsel koşullan-
mada Skinner ’in çalışmaları önem taşıyarak pekiştir-
me (olumlu-olumsuz) ön plandadır. Bitişiklik kuramı 
temelleri ise Thorndike tarafından ortaya konulmuş-
tur. Bitişiklik kuramında öğrenme için hazırbulunuş 

önemli görülerek bireyin iç psikolojik durumlarının da 
göz önüne alınması temeline dayanmaktadır. Öğren-
me, bireyin hazırbulunuşluğu ve iç psikolojik durumu-
na uygun olursa gerçekleşecektir. Öğrenmenin etkili 
olması için uyarıcı-tepki bitişikliği gerekmektedir. Bu 
öğrenme uyarıcılara karşı tepkilerin hemen verilmesi, 
doğru davranışların pekiştirilmesi, yanlış davranışla-
rın düzeltilmesi esasına dayanmaktadır. Davranışçı 
kuramların öğretim programlarına yansıması günü-
müzde de görülmektedir. Öğretim programında he-
deflerin ölçülebilir davranışa dönüştürülmesi ve her 
davranış için testler hazırlanarak programın başarısı 
hakkında bilgi toplanmasının temelinde davranışçı 
kuramlar yer almaktadır. Ancak davranışçı kuramlar 
öğrenmeyi mekanik olarak açıkladıkları için eleştiril-
mektedir. Günümüzde bazı davranış kuramcıları biliş-
sel öğrenme süreçlerini dikkate almaktadır.

Bilişsel alan kuramında öğrenme, davranışçı görü-
şün (uyarıcı-davranım arasında bağ kurma ve dıştan 
pekiştirilmesi) yanı sıra karmaşık özellik taşımakta 
ve insanın beyninde, sinir sisteminde oluşan bir sü-
reç olarak görülmektedir. Bilişsel alan kuramında 
öğrenen pasif bir bilgi alıcısı olarak görülmez; kendi 
girişimiyle bilgiyi seçen, işleyen bir yapıdadır. Bilişsel 
alan kuramları Gestalt, Bilgiyi İşleme, İşaret ve Sos-
yal Öğrenme kuramlarıdır. Gestalt kuramında birey 
bütünü parçalara ayırarak değil, anlamlı olarak kavra-
yarak daha sonra arasındaki ilişkiyi keşfeder. Bu ku-
rama göre öğrenme, sorunun bütününe göre açıklan-
malıdır. Bireyin öğrenmesi bir bütün içerisinde yeni 
anlamlandırmalar yapması demektir. Tema, ünite 
ve dersin başında bütün hakkında bilgi verilmesi ko-
nuların kolay algılanması ve beyinde örgütlenmesini 
kolaylaştıracaktır. Bu kuramda dış koşullar öğrenenin 
iç uyarıcılarına göre anlam kazanmaktadır. Ayrıca ön-
ceki öğrenilenlerin hatırlanması ve yeni bilgilerin ör-
gütlenmesine yardımcı olması gerekmektedir. Bilgiyi 
İşleme Kuramı bilgiyi alma, bilgiyi örgütleme, bilgiyi 
uzun süreli depolama ve depolanan bilgiyi hatırlama 
aşamalarından oluşmaktadır. İşaret Kuramı davranış-
çılık ve Gestalt Kuramı’nı birleştirmektedir. Dürtüler 
ve güdüleme önem taşımaktadır. Eğitimde amaçlar, 
öğrenenin amaçlarıyla örtüştüğünde, gereksinimler 
ve ihtiyaçlar karşılandığında öğrenen öğrenmek için 
çabaya devam etmektedir. Öğrenme-öğretme süre-
cindeki her türlü araç-gereçler ve kaynaklar öğren-
cilerin fizyolojik, gelişim ve sosyal ihtiyaçlarına uygun 
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Öğrencilerin bütünsel gelişiminin göz önünde bulundurulması, öğretim programlarının uygulanması sırasında öğretmene bazı 
sorumluluklar yüklemektedir. Öncelikle, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal iyi oluşlarının eşit derecede önemli olduğunun 
bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin sahip oldukları duygusal özelliklerin öğrenmeyi etkilediği unutulmama-
lıdır. Rol oynama, eğitsel oyunlar, istasyon, proje gibi iş birliğine ve öğrencinin kendini ifade etmesine imkân tanıyan sınıf içi 
uygulamalar, öğrencilerin sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini sağlayacaktır. Sosyal ve duygusal iyi oluşun ise öğrencilerin 
bilişsel gelişimlerini de destekleyeceği belirtilebilir.

Bu örnekte bireyin bir 
bütün olarak gelişiminin 
önemine vurgu yapı-
larak psikolojik temel 
ortaya konmuştur. 

Bu örneklerde Piaget 
ve Bruner gibi bilişsel 
alan kuramcılarının 
gelişimin evreleri, 
aşamaları ve ilkele-
rinin temele alındığı 
görülmektedir.

seçilmelidir. Öğrenmeyi tam olarak açıklayan tek bir 
öğrenme kuramı bulunmamakta veya kuramların ek-
siklikleri bulunmaktadır.

Gelişim kuramlarında bireylerin fiziksel ve bilişsel ge-
lişim özelliklerinin eğitim-öğretim sürecinde göz önü-
ne alınarak hedef, kazanım, içerik , öğrenme-öğretme 
süreci ve ölçme değerlendirme süreçleri oluşturul-
masının öğrenmeyi sistematikleştireceği çalışmalar 
yapılmaktadır. Fiziksel gelişim öğretim dönemlerine 
göre kategorileştirilmekte, öğrenenin fiziksel gelişim 
özelliklerine uygun olarak öğrenme-öğretme ortamı 
düzenlenmektedir. Bilişsel gelişim, doğumdan ölü-
me kadar bireyin çevreyi algılama şeklinde meydana 
gelen gelişmelerdir. Bu alanda Piaget, Bruner ve Vy-
gotsky ’nin çalışmaları mevcuttur. Piaget bilişsel geli-
şimi dört aşamaya (Duyuşsal-motor [0-2 yaş], işlem 
öncesi [2-7 yaş], somut işlemler [7-11 yaş] ve soyut 
işlemler [11 yaş ve sonrası] dönemleri) ayırmaktadır. 
Bruner bilişel gelişimi üç aşamaya (Eylemsel [0-3 
yaş], imgesel [4-6] ve sembolik [7 ve üzeri] dönem) 
ayırmaktadır. Vgotsky ise çocuğun bilişsel gelişimin-

de sosyal çevrenin ve yetişkinlerin rolünün önemine 
vurgu yapmakta; çocuk açısından yetişkinlerle başla-
yan sosyal sürecin dil ile başladığına dikkat çekmekte 
ve öğretimin, çocuğu ileriye götürebiliyorsa iyi olarak 
nitelendirilebileceğini ifade etmektedir.

Programın psikolojik temellerinde öğrenme kuram-
ları kapsamında, gelişim kuramlarının yanı sıra diğer 
psikolojik alanlarda da çalışmalar yapılmaktadır. Ay-
rıca bireylerin yeteneklerinin, bireysel farklılıkların 
öğretim programı geliştirmede göz önüne alınması 
gerektiği de vurgulanmaktadır. Bireyin yeteneklerinin 
ölçüldüğü zekâ ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. 
Zekâ testi ilk defa Binet tarafından uygulanmıştır. 
Gardner tarafından Çoklu Zekâ Kuramı ortaya konul-
muş, bireylerin bir alandaki yeteneğinin olmasının bir 
başka alandaki gelişimini etkileyebileceği ve bir alan-
la ilgili yapılacak öğrenme-öğretme sürecinin diğer 
alanlar kullanılarak da çeşitlendirilebileceği temeline 
dayanmaktadır.

Güncel öğretim programlarının psikolojik boyutunu yan-
sıtan ifadelere yönelik aşağıdaki örnekler verilebilir.
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Öğretim programı okuryazarlığı kapsamında, öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerinin dikkate alınması, öğrenme-öğret-
me sürecinin bu özelliklere göre uyarlanması anlamına gelmektedir. Öğrencilerin öğrenme özelliklerine göre öğrenme-öğret-
me sürecinde mümkün olduğunca fazla duyuya hitap etmek önemlidir. Öğretim sırasında yazılı, görsel ve işitsel materyaller-
den faydalanmak farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, herhangi bir derse ait bir 
kazanımın ön şartının, yani o kazanımın edinilmesi için gerekli ön bilgilerin bilinmesi öğretim programı okuryazarlığında önemli 
bir beceridir. Örneğin biyoloji dersine ait “10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm 
önerilerinde bulunur.” kazanımının edinilmesi, öncelikle öğrencilerin yakın çevrelerindeki çevre sorunlarının farkında olmala-
rıyla mümkündür. Bu kazanım için öncelikle öğrencilerde bu farkındalığın geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu yolla, gerçekleştirilen 
öğrenme-öğretme sürecinin gelişim özelliklerine uygun hâle getirilmesi mümkündür.

Bu örnek, gelişim 
özelliklerinin dikka-
te alınmasına vurgu 
yapmaktadır.

Bu örnekler de birey 
gelişiminin temel 
ilkelerine vurgu yap-
maktadır.
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3.4. Öğretim Programlarının 
Tarihî Temelleri

Program geliştirmede göz önüne alınması gereken 
bir başka temel tarihî temellerdir.  Öğretim progra-
mı okuryazarlığında tarihî temeller önceki program 
çalışmalarına dayanmaktadır. Önceki programların 
geliştirme süreci, amaç ve hedefleri, içerik, öğren-
me-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme bölü-
münün incelenmesi; önceki programlarda ulaşılan 
hedef ve programların pozitif yönleri, ulaşılamayan 
hedef ve programların negatif yönlerinin ele alın-
ması ve değerlendirilmesi tarihî temellerle ilgilidir.
Türkiye’de birçok dönemde öğretim programı geliş-
tirilmiş olmasına rağmen esas “ilköğretim program-
ları 1924, 1926, 1936, 1948, 1968 ve 2005” yıllarında 
hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ilanından sonraki 
ilk program 1924 İlkokul Programı’dır. Cumhuriyetin 
ilk programı olması bakımından stratejik bir önemi 
bulunurken geçiş programı özelliği de taşımaktadır. 
Tevhidi Tedrisat’a dayanılarak oluşturulmuş olan İlk 
Mektepler Müfredat Programı’dır. Tevhidi Tedrisat 
ile eğitim-öğretimde çok başlılık kaldırılmış ve tüm 
öğretim kurumları Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 
1924 Programı 1913’te hazırlanan Tedrisat-ı İptidai-
ye Kanunu Muvakkatı ve 1915’te hazırlanan Mekatib-i 
Umumiye Talimatnamesi esasında hazırlanmasına 
rağmen program amaçları ve içeriği olarak kurulan 
Cumhuriyet’in yapısına uygundur. 1924 Programı’n-
dan sonra Türkiye’ye çağrılan John Dewey ’in hazır-
lamış olduğu rapor doğrultusunda 1926 İlkokul Prog-
ramı hazırlanmıştır. Bu programda toplu tedris ve 
karma eğitime geçilmiştir. Bu dönemde Türk Harfle-
rinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un çıkarılması 
ve millet mekteplerinin açılması önemli inkılâplardır. 
Dünyadaki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar çer-
çevesinde yeni bir programa ihtiyaç duyulmasından 
dolayı 1936 İlkokul Programı hazırlanmıştır. 1936 
Programı’nda hedeflenen vatandaşın sahip olması 
gereken bilgi, beceri, değer ve tutumların cumhuri-
yetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı ilke-
lerine, yakın yurt gerçekliğine uygun olduğu ve lüzum 
görülen bazı eklemeler yapıldığı görülmektedir. O yıl-
larda köyde yaşayan nüfusun oranının fazlalığından 

dolayı inkılâpların ve eğitim-öğretimin köylere ulaş-
tırılması amacıyla Köy Enstitüleri kurulmuştur. Daha 
sonra toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 1948 İlko-
kul Programı yayımlanmıştır. 1948 İlkokul Programı’n-
da önceki programlara göre amaç ve içeriklerin daha 
ayrıntılı ve sistemli hâle getirildiği, yeni ilkeler ek-
lendiği, bilişsel alana ağırlık verildiği görülmektedir.  
Sonraki program olan 1968 İlkokul Programı uzun bir 
pilot uygulama sonrası uygulamaya konulmuştur. Bu 
programın da modern program geliştirme çalışma-
sına dayanarak hazırlandığı söylenilebilir. Sekiz yıllık 
kesintisiz eğitime ilk defa 1968 İlkokul Programı’nda 
yer verilmesine rağmen bu uygulama 1998’de başla-
mıştır. 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Program 
Geliştirme Modeli’ni yayımlamış ve 2004 sonrası ha-
zırlanan öğretim programları için bu model kullanıl-
mıştır. Türkiye’de ortaöğretime yönelik program ge-
liştirme çalışmalarının ön plana çıkanları 1924, 1931, 
1952, 1974 ve 2005 programlarıdır. 1924 Programı’n-
da liselere yönelik alınan kararların bazıları sosyoloji; 
edebiyat şubelerine Türk medeniyet tarihi dersi ve 
içerik olarak da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
inkılâpları eklenmesi şeklindedir. 1931 Programı’nda 
Latin alfabesine uygun olarak bazı dersler kaldırıl-
mıştır. 1931 Programı’nda liselerde matematikle ilgili 
ayrı ayrı olarak okutulan dersler riyaziye dersi olarak 
birleştirilmiş ve programa ilk defa askerlik, serbest 
zaman ve yurt bilgisi dersleri eklenmiştir. 1952’de IV. 
MEB Şurası sonrası alınan tavsiye kararı çerçevesin-
de liseler dört yıla çıkarılmış, 1974 Programı’nda ise 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre tekrar 
üç yıla indirilmiştir. (2005 yılında 184 sayılı karar ile  
zorunlu eğitim tekrar 4 yıla çıkartılmış, 2012-2013 eği-
tim öğretim yılından itibaren 12 yıllık zorunlu eğitim 
sistemine geçiş başlamıştır.). 2005 yılında hazırlanan 
öğretim programları hem felsefi hem de paradigma 
bakımından önceki öğretim programlarından farklı 
olarak ele alınabilir. 2005 öğretim programlarıyla bir-
likte daimicilik ve esasicilik eğitim felsefesinden iler-
lemecilik felsefesine doğru yönelme, bireyselciliğin 
ön plana alındığı ve içeriğin uluslararası gelişmelere 
uygun olarak değiştiği görülmektedir. Güncel öğre-
tim programlarının tarihî boyutunu yansıtan ifadelere 
yönelik aşağıdaki örnek verilebilir:
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Önceki programların incelenmesi ve yeni programların oluşturulmasında kendi ülkemiz bağlamında hasıl olan değişikliklerin 
dikkate alınması, programın tarihî temellerine örnektir. 

Öğretim programlarının tarihî temellerinin bilinmesi, öğretim programlarındaki temel yaklaşımın zaman içindeki değişimini 
göstermesi açısından önemlidir. Zamanın ihtiyaçlarına göre şekillenen öğretim programları, öğrenme-öğretme sürecinde-
ki uygulamaların da buna uygun yürütülmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin, mevcut 
öğretim programlarına uygun şekilde öğrencinin bütüncül gelişimini destekleyen, iş birliğine ve dayanışmaya imkân tanıyan, 
öğrencilerin aktif olarak öğretimin içinde yer aldığı bir öğrenme-öğretme süreci yürütmeleri gerekmektedir.
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20



Öğretim programının ögeleri arasındaki uyumun sağ-
lanması, öğretim programı okuryazarlığının temelini 
oluşturmaktadır. Öğrencilerde istenen düzeyde bir 
öğrenmenin oluşması için öğretim sürecinin nasıl 
planlanması ve gerçekleştirilmesi gerektiği; öğren-
menin ne düzeyde gerçekleştiğine yönelik ölçme ve 
değerlendirmenin nasıl yapılacağının, hangi ölçme 
değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılacağının 
belirlenmesi önemli bir unsurdur. Bu bağlamda kaza-
nımların, içeriğin, öğrenme öğretme sürecinin ve ölç-
me değerlendirmenin birbiriyle uyumlu (tutarlı) olma-
sı öğretiminin niteliğini güvence altına alacaktır. Bu 
açıdan içerikler kazanımlara uygun nitelikte seçilme-

li; öğrenme öğretme sürecinde öğrenme yaşantıları, 
kazanımlar göz önünde bulundurularak düzenlenme-
lidir. Derse giriş etkinlikleri, sınıf oturma düzeni, ders 
sırasında sorulan sorular, yapılan alıştırma ve uygu-
lama etkinlikleri, pekiştirmeler, ödevler, materyaller 
kazanımlara uygun düzeyde seçilmelidir. Aksi takdir-
de öğrencinin kazanması istenen hedef davranışın 
dışında gelişen bir öğrenme gerçekleşecektir ya da 
hiçbir öğrenme gerçekleşmeyecektir. Yapılan değer-
lendirmeler de kazanımda yer alan hedef davranışı 
ölçer nitelikte olmalıdır. Eğer değerlendirmeler kaza-
nımlar ile uyumlu değilse bunlar beklenen öğrenme-
ler ile ilgili açık ve net kanıtlar sağlamayacaktır.

HEDEF
(KAZANIM)

Öğrencilerin 
kazanması  gereken 

bilgi, beceri, tutum ve 
değerler

İçerik

Öğretimde ele 
alınacak konu, ünite, 

kapsam vs.

Öğrenme
Öğretme Süreci

Öğrencilere kazandırıl-
ması hedeflenen bilgi, 

beceri, tutum ve 
değerlerin nasıl 

öğretileceği

Ölçme 
Değerlendirme

Programda öngörülen bilgi, 
beceri, tutum ve değerlerin 
kazanılıp kazanılmadığının; 

kazanıldıysa düzeyinin 
belirlenmesi

BÖLÜM 4: ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖGELERİ
Büşra DURSUN, Firdevs AN PAK, Ahmet ERİŞ, Emre ASLAN, Meliha AL, Şafak Cansu DOĞRU, Uğur ALTUN, Sami KAYA

Öğretim programları ile bireylerin kısa ve uzun vadede 
sahip olmaları gereken bilgi, beceri, eğilim ve davranış-
lar belirlenmektedir. Aynı zamanda öğretim program-
ları; öngörülen bu bilgi, beceri, eğilim ve davranışların 
kazandırılmasında nasıl bir süreç izleneceği ve süreç 
boyunca bunların ne kadar kazandırıldığının ölçülme-

sine dair bilgileri de içermektedir. Öğretim programla-
rı, bir nevi kılavuz görevi görmekte ve bireylerin neyi, 
nasıl öğreneceğini göstermekte ve bu öğrenmelerin 
ölçülmesi konusunda öğretmenlere bir yol haritası çiz-
mektedir. Belirli bir yaş grubu için tasarlanmış olan bir 
öğretim programı dört ögeyi içermektedir:
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Bunun yanında değerlendirme yapılırken sunulan 
içerik ve öğrenme öğretme sürecinde düzenlenen 
öğrenme yaşantıları da dikkate alınmalıdır. Öğrenme 
öğretme sürecinin amacı; öğrencilere öğrenmelerin-
de yardımcı olmak, değerlendirme görevlerinin amacı 
ise öğrenci öğrenmelerinin gerçekleşip gerçekleş-
mediği veya ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemektir. 

Öğrenme öğretme sürecinin değerlendirme ile uyumlu 
olduğu bir öğretim gerçekleştirildiği takdirde, öğren-
ciler öğrenme öğretme sürecinde, değerlendirmede 
karşılaşabilecekleri olası sorular ve diğer değerlen-
dirme görevleri doğrultusunda öğretim etkinlikleriy-
le karşılaşacaklardır. Örneğin, öğrencilerin bir konu 
alanındaki iki durum arasındaki neden sonuç ilişkisini 
değerlendirebilme hedefine yönelik gerçekleştirilen 
bir öğrenme öğretme süreci esnasında yapılan etkin-
likler, ders içinde sorulan sorular, verilen ödevler ve 
diğer etkinlikler aslında öğrencinin ölçme değerlen-
dirme aşamasında karşılaşacağı soru ve görevlerle 
benzer nitelikte olacaktır. Böylece iki öge arasında 
sağlanan uyum ölçme değerlendirmenin geçerliliğini 
de güvence altına alacaktır. Çünkü öğrenciler öğren-
me öğretme sürecinde, değerlendirme aşamasındaki 
görevlere benzer nitelikte öğretim etkinlikleriyle kar-
şılaşmış olacaklar ve farklı görev biçimlerine ve farklı 
sınav koşullarına alışmış olacaklardır.

Ögeler arası uyumluluğu sağlamak son derece önem-
lidir. Varsayalım ki kazanımımız belli başlı kavramların 
kazandırılmasına yönelik olsun (“Kalp, kan ve damarla-
rın yapı, görev ve işleyişini açıklar.” veya “Elektrik akımı, 
direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.” gibi). 
Bu kazanıma yönelik ders bağlamında belirleyeceğimiz 
içeriğimiz de kazanımda ifade edilen kavramlar olma-
lıdır. Daha fazlası veya daha azı hedeften ve öğretim 
programının bütünlüğünden uzaklaşmamıza neden 
olacaktır. Bu kazanıma yönelik öğrenme ve öğretme 
sürecinde ise sınıf içinde yapılacak olan tüm faaliyet-
ler bu kavramların kazandırılmasına yönelik olmalıdır. 
Yani yapılan tüm etkinlikler, alıştırmalar, uygulamalar, 
örnekler, tartışmalar, ödevler, okuma parçaları, ders 
işlenirken sorulan sorular vb. bu kavramların öğrenil-
mesine yönelik planlanmalıdır. Bu aşamada kavram 

öğretimi için kullanılacak yöntem ve teknikler (kavram 
haritası, kavram ağı, anlam çözümleme tabloları vb.) 
kullanılabilir. Değerlendirme yapılırken de kullanılacak 
ölçme değerlendirme araç ve gereçleri kavramların 
öğrenilip öğrenilmediğini yoklamaya yönelik olmalıdır. 
Bu aşamada ise yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallan-
mış ağaç vb. gibi kavram öğretiminde kullanılan ölçme 
ve değerlendirme araç gereçleri kullanılabilir. Burada 
dikkat edilecek olunursa kazanım, içerik, öğrenme öğ-
retme süreci ve değerlendirme ögeleri arasında uyum 
sağlanmaya çalışılmıştır.  Böylelikle öğretim programı 
çerçevesinde uygulama birliğini sağlamakla birlikte 
programın amacına hizmet etmiş olacağız. 

Öğretmenler; içeriğin, öğrenme öğretme sürecinin 
ve değerlendirmelerin kazanımlarla uyumlu olduğun-
dan emin olmalıdırlar. Değerlendirmeler; öğrencinin 
kazanımlarda açıklanan bilgi, beceri ve yetenekleri 
kazanıp kazanmadığını değerlendirmek için içeriğe 
ve sınıf düzeyine özgü standartlara uygun hâle geti-
rilmelidir. Değerlendirmelerin -yalnızca büyük ölçekli 
genel değerlendirmeler değil, aynı zamanda sınıf içi 
biçimlendirme süreçleri ve uygulanabilecek diğer 
değerlendirmelerin de- programda yer alan kazanım-
larla uyumlu yapılması gerekmektedir. Öğretmenler 
program ögeleri arasındaki uyumluluğu sağladıkla-
rında üniteye, kazanımlarla ya da değerlendirmeler-
le doğrudan ilişkisi bulunmayan etkinlikleri de dâhil 
etme hatasına düşmekten kurtulmuş olacaklardır. 
Öğretim programının her bir ögesine yönelik detaylı 
açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

4.1. Hedef
Hedef (kazanım), bireye eğitim ve öğretim yoluyla 
kazandırılması istenen özellikler bütünüdür. Bu özel-
likler; bilgi, yetenek, beceri, eğilim, tutum, ilgi, alış-
kanlık vb. olabilmektedir. Bir kazanım cümlesi kimi 
zaman sadece bilgi, beceri ya da değer içerebileceği 
gibi bunların birkaçını aynı anda da içerebilir.  Bir he-
def (kazanım), planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar 
yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış deği-
şikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye uygun olan 
bir özelliği ifade etmektedir.
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Öğretim programlarında yer alan kazanımlar bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor alan olmak üzere üç fark-
lı alanda toplanmaktadır. Ele alınan kazanım ya da 
kazanımların hangi sınıflama alanına ait olduğunun 

bilinmesi, öğrenme-öğretme sürecinin daha etkili ta-
sarlanmasını ve amaca hizmet etmesini sağlayacak-
tır. Kazanımların bu alanlara göre sınıflandırılmasının 
gerekçeleri şöyle sıralanabilir:

Bilişsel Alan

Bilişsel alan, öğrencilerin zihinsel olarak gerçekleş-
tirdikleri öğrenmeleri ifade etmektedir. Bu alana ait 

düzeyler ile bu düzeylere yönelik öğrenci davranışla-
rından örnekler aşağıda sunulmuştur.

Kazanımlar neden 
sınıflandırılmalıdır?

Kazanımları öğrencilerin bakış açısıyla inceleme fırsatı verir.

Konu ve kavramların öğretmenler tarafından nasıl sunulmasını kolaylaştırır.

Öğrenmeyle ilgili soru ve sorunların kolaylıkla çözülmesini sağlar.

Öğretmene, kazanımın bilgi ve bilişsel süreç boyutunu bir bütün olarak gösterir.

Öğretmene, değerlendirme sorularının nasıl olması gerektiği konusunda fikir verir.

Öğretmene programın uygulanmasında ve değerlendirilmesinde yardımcı olur.

İlgili bilgiyi uzun süreli 
bellekten geri getirme, 

tanıma ve anımsama Anlam oluşturma, 
yorumlama, örnekleme, 
sınıflama, özetleme, 
sonuç çıkarma, karşılaş-
tırma, açıklamaVerilen bir durumda 

işlemi uygulama ya da 
kullanma, yürütme ve 

gerçekleştirme Parçaların birbiriyle/
bütünle olan ilişkisini 
tespit etme, ayrıştırma 
ve irdeleme

Ölçütlere ve standartla-
ra dayalı yargıya varma, 
denetleme ve eleştirme Ögeleri tutarlı ya da iş-

levsel bir yapıda bir araya 
getirme, yeni bir örüntü/
yapı içerisinde yeniden 
oluşturma ve üretme

HATIRLAMA

UYGULAMA

DEĞERLENDİRME

ANLAMA

ÇÖZÜMLEME

YARATMA
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BİYOLOJİ

9.1.2.2. Lipit, karbon-
hidrat, protein, vitamin, 
su ve minerallerin 
sağlıklı beslenme ile 
ilişkisini kurar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Lipit, karbonhidrat, protein, vi-
tamin, su ve minerallerle sağlıklı 
beslenme ilişkisinin kurulabilme-
si” geniş yapılar arasında birlikte 
görev yapacak temel ögeler 
arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade 
ettiği için kavramsal bilgi boyu-
tundadır.

ÇÖZÜMLEME

9.1.2.2. kazanımı bilgilerin ilişki-
lendirilmesini gerektirmektedir. 
Bu ilişkilendirme sırasında elde-
ki bilgilerin ayrıştırılması, diğer 
bilgilerle ilgili/ilgisiz noktalarının 
belirlenmesi, bilgiler arasında-
ki etkileşimin saptanması vb. 
gerekmektedir. Diğer bir de-
yişle, bilginin analiz edilmesini 
içeren bu kazanım, çözümleme 
düzeyinde yer almaktadır.

Öğrenciler bir disiplin ile ilgili problemleri çözerek elde 
etmiş oldukları temel kısımları bilmelidir. Örneğin teknik, 
sözlük, müzikal semboller, önemli doğal kaynaklar, 
güvenilir bilgi kaynakları

Birlikte işlevini yerine getirebilen bir yapı içerisindeki 
temel kısımlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade eder. 
Örneğin jeolojik dönemler, meslek çeşitleri, pisagor 
teorisi, arz ve talep kanunu, meclisin yapısı

Beceriler, işlem yolları, teknikler ve metotlarları kullanmak için 
araştırma metotları ve kriter kulanmayı bilmeyi ifade eder. 
Örneğin sulu boya resim yapmada kullanılan beceriler, tam 
sayıları bölme işlemi, görüşme teknikleri, bilimsel metotlar

Hem genel bilgi hem de kendi bilişsel bilgisinin 
farkında olmayı ifade eder. Örneğin; kişinin kendi bilgi 
düzeyinin farkında olması, bir ders kitabındaki bir 
ünitenin anlamsal yapısını taslak hâline getirme bilgisi

OLGUSAL

KAVRAMSAL

İŞLEVSEL

ÜST
BİLİŞSEL

BİLGİ
BOYUTU

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU

Yukarıda gösterilen bilişsel öğrenme boyutları ger-
çekleşirken öğrenciler dört farklı bilgi türünü edin-
mektedir: olgusal, kavramsal, işlemsel ve üst bilişsel 
bilgi. Öğrencilerin bilişsel öğrenmenin hangi basama-
ğında olduğunun bilinmesiyle birlikte, onların han-

gi bilgi türünü edindiklerinin bilinmesi de önem arz 
etmektedir. Çünkü gerçekleştirilecek öğrenme-öğ-
retme süreci, öğrenme düzeyi ve bilgi türüne göre 
şekillenmektedir. Bilgi türlerine yönelik açıklamalar 
aşağıda verilmiştir:

Güncel öğretim programlarından alınan bazı kaza-
nımların bilişsel alanın hangi basamağına ve han-
gi bilgi boyutuna ait olduğuna yönelik örnekler ders 
özelinde ayrı ayrı sunulmuştur. Biyoloji Dersi Öğretim 

Programı’ndan alınan bazı kazanımların hangi bilişsel 
alan basamağına ve hangi bilgi boyutuna ait olduğuna 
yönelik örnekler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 1: Biyoloji dersi kazanımlarının incelenmesi

Öğretim Programı Okuryazarlığı
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BİYOLOJİ

9.3.1.2. Canlıların sınıf-
landırılmasında kulla-
nılan kategorileri ve bu 
kategoriler arasındaki 
hiyerarşiyi örneklerle 
açıklar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Canlıların sınıflandırılmasında 
kullanılan kategorileri ve bu kate-
goriler arasındaki hiyerarşi” geniş 
yapılar arasında birlikte görev 
yapacak temel ögeler arasındaki 
karşılıklı ilişkileri ifade ettiği için 
kavramsal bilgi boyutundadır.

ANLAMA

Örneklerle açıklamak, bir 
bilginin zihinde tam olarak 
yapılandırılmış olmasını 
gerektirmektedir. Öğrenilen 
bilginin olduğu gibi tekrar 
edilmesi yerine, o bilgiyi temsil 
eden durumların sunulması 
ve açıklamaların bu durum 
üzerinden yapılması anlama 
düzeyinde bir kazanımı göster-
mektedir. 

BİYOLOJİ

10.3.2.1. Güncel çevre 
sorunlarının sebeplerini 
ve olası sonuçlarını 
değerlendirir.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Güncel çevre sorunlarının 
sebeplerini ve olası sonuçlarını” 
ifadesi sebep-sonuç ilişkisinin 
bilinmesini gerektirdiğinden kav-
ramsal bilgi boyutundadır.

DEĞERLENDİRME

Bir durumun sebeplerini veya 
sonuçlarını değerlendirmek, o 
duruma yönelik farkındalık ve 
bilgiye sahip olmak; bu bilgileri 
kendi düşünce sistemi içinde 
yorumlamak ve mantıklı bir bi-
çimde karara varmayı gerektir-
mektedir. Bu sebeple, 10.3.2.1. 
kazanımı değerlendirme 
düzeyinde bir kazanımdır. Bu 
değerlendirme ve karara varma 
sürecinde öğrencilere bir stan-
dart/kriter/ölçüt sunulmalıdır. 
Örneğin güncel çevre sorunla-
rının doğal yaşamla ilgili veya 
insanların yaşam biçimleri ile 
ilgili sonuçlarının değerlendi-
rilmesi istenebilir. Bu kriterler 
veya ölçütler, değerlendirme 
işleminin başka alanlarla iliş-
kilendirilmesinde öğretmene 
esneklik sağlamaktadır. 

BİYOLOJİ

10.3.2.3. Yerel ve kü-
resel bağlamda çevre 
kirliliğinin önlenmesine 
yönelik çözüm önerile-
rinde bulunur.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Yerel ve küresel bağlamda çevre 
kirliliğinin önlenmesine yönelik 
çözüm önerilerinde bulunma” ifa-
desi bu konu ile ilgili güncel bilgi 
ve farkındalık gerektirdiğinden 
kavramsal bilgidir.

YARATMA

“Çözüm önerilerinde bulunma” 
fiil ifadesi soruna ilişkin ögeleri 
bir araya getirerek çözüm için 
yeni ve özgün fikirler üretmeyi 
gerektirdiğinden yaratma 
düzeyindedir.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU
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25



BİYOLOJİ

9.2.1.3. Hücre zarından 
madde geçişine ilişkin 
kontrollü bir deney 
yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Hücre zarından madde geçişine 
ilişkin kontrollü bir deney yapar.” 
ifadesi kontrollü bir deneyi 
uygulama basamaklarını bilmeyi 
gerektirdiğinden işlemsel bilgi 
boyutundadır.

UYGULAMA

Kontrollü bir deney yapma, 
aşamaları belirli işlem basa-
maklarının öğrenci tarafından 
gerçekleştirilmesini gerektir-
mektedir. Öğrenilenlerin kulla-
nıldığı ve öğrenciler tarafından 
deneyimlendiği bu kazanım 
uygulama düzeyindedir.

BİYOLOJİ
11.1.4.1. Kalp, kan ve 
damarların yapı, görev 
ve işleyişini açıklar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Kalp, kan ve damarların yapı, 
görev ve işleyişini açıklamak” bir-
likte görev yapacak temel öğeler 
arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade 
ettiği için kavramsal bilgi boyu-
tundadır.

ANLAMA

Bir şeyi açıklamak, öğrenilen 
bilginin öğrencinin kendi ifade-
lerini kullanarak yeni bir formda 
sunmasını gerektirmektedir. 
Bilginin anlamlandırılmasını 
içeren 11.1.4.1. kazanımı, bu 
sebepten anlama düzeyindedir.

BİYOLOJİ
11.2.2.1. Popülasyon 
dinamiğine etki eden 
faktörleri analiz eder.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Popülasyon dinamiğine etki 
eden faktörlerin analiz edilmesi” 
konuya özel yöntem ve teknik 
bilgisi gerektirdiğinden işlemsel 
bilgi boyutundadır.

ÇÖZÜMLEME

Popülasyon dinamiğine etki 
eden faktörler analiz edilirken, 
bu faktörlerin özelliklerinin 
ayrıştırılması ve ayrıştırılan bu 
bilgilerin popülasyon dinamiği-
nin işleyişini etkileme biçiminin 
belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu sebepten 11.2.2.1. kazanımı 
çözümleme düzeyindedir.

BİYOLOJİ

12.1.1.3. Hücredeki 
genetik materyalin or-
ganizasyonunda parça 
bütün ilişkisi kurar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Hücredeki genetik materyalin 
organizasyonunda parça bütün 
ilişkisi kurulabilmesi” hücresel 
yapılara yönelik bilgi gerektirdiği 
için kavramsal bilgi boyutunda-
dır.

ÇÖZÜMLEME

Parça ve bütün ilişkisi kurmak, 
parçanın bütün içerisindeki 
yerinin/işlevinin belirlenmesini; 
parça ve bütünün birbirini nasıl 
etkilediğinin saptanmasını, do-
layısıyla bilgilerin ayrıştırılarak 
ele alınmasını içermektedir. 
Bu sebepten 12.1.1.3. kazanımı 
çözümleme düzeyindedir.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU
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KİMYA

12.1.1.2. Redoks tepki-
meleriyle elektrik ener-
jisi arasındaki ilişkiyi 
açıklar.

KAVRAMSAL BİLGİ

Redoks tepkimeleriyle elekt-
rik enerjisi arasındaki ilişkiyi 
açıklamak ilke ve genellemelere 
yönelik bilgi gerektirdiğinden 
kavramsal bilgidir.

ÇÖZÜMLEME

İki farklı ilke/olay/olgu/kavram 
vb. arasındaki ilişkinin açıklan-
ması, bunlara yönelik bilginin 
çözümlenerek aralarındaki 
etkileşimin belirlenmesi-
ni içermektedir. Bu yüzden 
12.1.1.2. kazanımı çözümleme 
düzeyindedir.

KİMYA

12.1.4.1. Standart koşul-
larda galvanik pillerin 
voltajını ve kullanım 
ömrünü örnekler vere-
rek açıklar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Standart koşullarda galvanik pil-
lerin voltajını ve kullanım ömrü” 
yapılara yönelik bilgi gerektirdi-
ğinden kavramsal bilgi boyutun-
dadır.

ANLAMA

“Örnek vererek açıklar” fiil ifa-
desi örneklerden yola çıkarak 
öğrenilen yeni bilgiyi anlam-
landırmayı ve bu bilgiyi temsil 
eden durumların belirlenmesini 
gerektirdiğinden anlama düze-
yinde yer alır.

KİMYA
12.2.1.1. Anorganik ve 
organik bileşikleri ayırt 
eder.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Anorganik ve organik bileşikleri” 
sınıflandırma ve kategorilere 
yönelik bilgi gerektirdiğinden 
kavramsal bilgi boyutundadır.

ANLAMA

Bu bileşiklerin ayırt edilmesi bir 
sınıflandırmayı gerektirmekte-
dir. Yani bir bileşiğin anorganik 
mi yoksa organik mi olduğunun 
belirlenebilmesi anlama düze-
yinde bir kazanımdır.

KİMYA

12.2.5.1. Tek, çift ve 
üçlü bağların oluşu-
munu hibrit ve atom 
orbitalleri temelinde 
açıklar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Tek, çift ve üçlü bağların oluşu-
munu hibrit ve atom orbitalleri” 
ifadesi teori, model ve yapılara 
yönelik bilgi gerektirdiğinden 
kavramsal bilgi boyutundadır.

ANLAMA

Öğrenilen bilginin yeniden 
ifade edilmesi beklendiğinden 
anlama düzeyinde bir 
kazanımdır.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU
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KİMYA

12.3.2.1. Organik 
bileşikleri fonksiyonel 
gruplarına göre sınıf-
landırır.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Organik bileşikleri fonksiyonel 
gruplarına göre sınıflandırma” 
sınıflandırma ve kategorilere 
yönelik bilgi gerektirdiğinden 
kavramsal bilgidir.

ANLAMA

Organik bileşiklerin fonksiyonel 
gruplarına göre sınıflandırı-
labilmesi için bu bileşiklerin 
zihinde anlamlandırılması ve 
özelliklerinin özümsenmesi 
gerekmektedir. Bu açıdan 
12.3.2.1. kazanımı anlama düze-
yinde bir kazanımdır.

KİMYA

12.3.6.1.Karboksilik 
asitleri sınıflandırarak 
adlarını, formüllerini 
ve kullanım alanlarını 
açıklar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“karboksilik asitleri sınıflandıra-
rak” ifadesinde karbonsilik asitle-
ri kavramsal olarak ne olduğunun 
bilinmesi gerektiğinden  kavram-
sal bilgi boyutundadır.

ANLAMA

12.3.6.1. kazanımına göre 
öğrencilerin karboksilik 
asitlere ait özellikleri zihninde 
anlamlandırabilmesi ve bilgide 
değişiklik yapmadan bu asitlere 
yönelik özellikleri ifade etmesi 
beklenmektedir. Bu açıdan an-
lama düzeyinde bir kazanımdır.

 KİMYA

12.4.1.1. Fosil yakıtların 
çevreye zararlı etkileri-
ni azaltmak için çözüm 
önerilerinde bulunur.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Fosil yakıtların çevreye zararlı 
etkileri” ifadesinde fosil yakıtların 
ve bu yakıtların çevreye zararla-
rının neler olduğunun bilinmesi 
gerektiğinden kavramsal bilgi 
boyutundadır.

YARATMA

“Çözüm önerilerinde bulunma” 
fiil ifadesi soruna ilişkin ögeleri 
bir araya getirerek çözüm için 
yeni ve özgün fikirler üretmeyi 
gerektirdiğinden yaratma 
düzeyindedir.

KİMYA

12.2.2.1. Organik 
bileşiklerin basit ve 
molekül formüllerinin 
bulunması ile ilgili he-
saplamalar yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Organik bileşiklerin basit ve 
molekül formüllerinin bulunması 
ile ilgili hesaplamalar” konuya 
özel beceri ve algoritma bilgisi 
ve uygun prosedürleri ne zaman 
kullanacağını belirlemeye yönelik 
kriter bilgisi gerektirdiğinden 
işlemsel bilgi boyutundadır.

UYGULAMA

“Hesaplamalar yapar” fiil 
ifadesi öğrenilen bilgilerin 
pratiğe dökülmesi ve öğrenci 
tarafından deneyimlenmesini 
içerdiğinden uygulama düze-
yindedir.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU
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28



KİMYA

12.4.4.1. Nanoteknoloji 
alanındaki gelişmeleri 
bilim, toplum, teknoloji, 
çevre ve ekonomiye 
etkileri açısından de-
ğerlendirir.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Nanoteknoloji alanındaki geliş-
meleri bilim, toplum, teknoloji, 
çevre ve ekonomiye etkileri 
açısından” ifadesi ise bireyin belli 
bir alandaki yeniliklerden haber-
dar olmasını gerektirdiğinden 
kavramsal bilgi boyutunda yer 
almaktadır.

DEĞERLENDİRME

“Değerlendirir” ifadesi sonuçları 
belirli ölçütlere (bilim, tekno-
loji, çevre ve ekonomi) göre 
ele alıp yargıya varma süreci 
gerektirdiğinden değerlendir-
me düzeyindedir.

FİZİK

9.4.5.1. Yenilenebilir 
ve yenilenemez enerji 
kaynaklarını avantaj ve 
dezavantajları açısın-
dan değerlendirir.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Yenilenebilir ve yenilenemez 
enerji kaynaklarını avantaj ve 
dezavantajları” daha büyük bir 
yapının, birlikte işlemesini sağla-
yan parçaları arasındaki ilişkilere 
yönelik bilgi gerektirdiği için 
kavramsal bilgi boyutundadır.

DEĞERLENDİRME

Yenilenebilir ve yenilenemez 
enerji kaynaklarının olumlu ve 
olumsuz yönlerinin ele alınıp 
bir yargıya varılması gerekti-
ğinden değerlendirme basama-
ğındadır.

 

FİZİK

9.5.4.3. Enerji tasarru-
fu için yaşam alanları-
nın yalıtımına yönelik 
tasarım yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Enerji tasarrufu için yaşam alan-
larının yalıtımına yönelik tasarım 
yapmak” konuya özel teknik, 
beceri, metot ve uygun prose-
dürleri ne zaman kullanacağını 
belirlemeye yönelik kriter bilgisi 
gerektirdiğinden işlemsel bilgi 
boyutundadır.

YARATMA

“Tasarım yapar” fiil ifadesi 
özgün ve yaratıcı bir ürün or-
taya koymayı gerektirdiğinden 
yaratma düzeyindedir.

FİZİK

10.2.1.2. Akışkanlarda 
akış sürati ile akışkan 
basıncı arasında ilişki 
kurar.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Akışkanlarda akış sürati ile akış-
kan basıncı” ifadesi daha büyük 
bir yapının, birlikte işlemesini 
sağlayan parçaları arasındaki 
ilişkilere yönelik bilgiler gerektir-
diğinden kavramsal bilgi boyu-
tundadır.

ÇÖZÜMLEME

İki kavram/olay/olgu vs ara-
sında ilişki kurulması bunlara 
ait özelliklerin ayrıştırılması ve 
ilgili/ilgisiz yönlerinin belir-
lenmesini gerektirdiğinden 
çözümleme basamağındadır.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU
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FİZİK

10.1.1.1.- Elektrik akımı, 
direnç ve potansiyel 
farkı kavramlarını 
açıklar.  

OLGUSAL BİLGİ

“Elektrik akımı, direnç ve po-
tansiyel farkı kavramlarını” isim 
ifadesi temel bilgileri içerdiği için 
olgusal bilgi boyutundadır.

ANLAMA

Bu kavramlara yönelik öğreni-
len bilgilerin ifade edilmesi, bu 
bilgilerin zihinde yapılandırıla-
rak anlamlandırılmasını içerdi-
ğinden anlama düzeyindedir.

FİZİK

10.3.5.2. Deprem 
kaynaklı can ve mal 
kayıplarını önlemeye 
yönelik çözüm önerileri 
geliştirir.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Deprem kaynaklı can ve mal 
kayıplarını önlemeye yönelik” isim 
ifadesi konu ile ilgili belirli alan/
lara yönelik bilgi ve farkındalık 
gerektirdiğinden işlemsel bilgi 
boyutundadır.

YARATMA

“Çözüm önerileri geliştirir” fiil 
ifadesi yeni bir şey oluşturmak 
için parçaları birleştirmeyi 
ve özgün bir ürün/fikir ortaya 
konulmasını gerektirdiğinden 
yaratma düzeyindedir.

FİZİK

11.1.4.2. Bir boyutta 
sabit ivmeli hareket 
ile ilgili hesaplamalar 
yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Bir boyutta sabit ivmeli hareket 
ile ilgili “isim ifadesi konuya özel 
metot bilgisi ve uygun prose-
dürlerin ne zaman kullanacağını 
belirlemeye yönelik kriter bilgisi 
gerektirdiğinden işlemsel bilgi 
boyutundadır.

UYGULAMA

“Hesaplamalar yapar” fiil ifadesi 
öğrenilen bilgilerin belirli bir 
süreç takip edilerek pratiğe 
dökülmesini gerektirdiğinden 
uygulama düzeyindedir.

FİZİK
12.4.2.2. Atom altı par-
çacıkların özelliklerini 
temel düzeyde açıklar.

OLGUSAL BİLGİ

“Atom altı parçacıkların özellikle-
rini “isim ifadesi ögelere yönelik 
temel bilgi gerektirdiğinden olgu-
sal bilgi boyutundadır.

HATIRLAMA

“temel düzeyde açıklar” fiil 
ifadesi ön öğrenmeleri/bilgile-
ri hatırlamayı gerektirdiğinden 
hatırlama düzeyindedir.

FİZİK

12.1.1.3. Düzgün çem-
bersel hareket yapan 
cisimlerin hareketini 
analiz eder.

KAVRAMSAL BİLGİ

“Düzgün çembersel hareket 
yapan cisimlerin hareketini” isim 
ifadesi ilke ve genellemelere 
yönelik bilgi gerektirdiğinden 
kavramsal bilgi boyutundadır.

ÇÖZÜMLEME

Düzgün çembersel hareket ya-
pan cisimlerin hareketini izle-
me ve bu hareketin aşamaları-
nın belirlenmesi/ifade edilmesi 
çözümleme düzeyindedir.

FİZİK
9.5.1.3. Sıcaklık birimle-
ri ile ilgili hesaplamalar 
yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Sıcaklık birimleri ile ilgili he-
saplama yapma” ifadesi konuya 
özel metot bilgisi ve hesaplama-
nın nasıl yapılacağına dair bilgi 
gerektirdiğinden işlemsel bilgi 
boyutundadır.

UYGULAMA

“Hesaplamalar yapar” fiil 
ifadesi öğrenilen bilgilerin 
kullanılmasını gerektirdiğinden 
uygulama düzeyindedir.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU
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MATEMATİK

9.1.1.2. Bileşik önermeyi 
örneklerle açıklar, ‘‘ve, 
veya, ya da’’ bağlaç-
ları ile kurulan bileşik 
önermelerin özellik-
lerini ve De Morgan 
kurallarını doğruluk 
tablosu kullanarak 
gösterir.             

KAVRAMSAL+İŞLEMSEL BİLGİ

Bileşik önermeyi örneklerle 
açıklayabilmek kavramsal bilgi 
boyutunda ve “ ‘ve, veya, ya da’ 
bağlaçları ile kurulan bileşik 
önermelerin özelliklerini ve De 
Morgan kurallarını doğruluk 
tablosu kullanarak gösterme” ise 
eylemin nasıl gerçekleşeceğine 
yönelik bilgi gerektirdiğinden 
işlemsel bilgi boyutundadır.

UYGULAMA

Örneklerle açıklanan bilgilerin 
ardından, bu bilgilerin pratiğe 
dökülmesi ve uygulanması 
(doğruluk tablosu kullanarak 
gösterir) uygulama düzeyinde 
bir kazanıma işaret etmektedir.

MATEMATİK
9.3.1.1. Sayı kümelerini 
birbiriyle ilişkilendi-
rir.     

KAVRAMSAL BİLGİ

“Sayı kümelerini birbiriyle ilişki-
lendirme” daha büyük bir yapının 
parçaları arasındaki ilişkilerle 
ilgili bilgi gerektirdiğinden kav-
ramsal bilgi boyutundadır.

ÇÖZÜMLEME

“ilişkilendirir” fiil ifadesi parça-
ların özelliklerini ayrıştırarak 
bütünle ve birbirleriyle ilişkile-
rini belirlemeyi gerektirdiğin-
den çözümleme düzeyindedir.

MATEMATİK
10.2.2.3. Verilen bir 
fonksiyonun tersini 
bulur.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Verilen bir fonksiyonun tersini 
bulma” isim ifadesi eylemin nasıl 
yapılacağına dair bilgi gerektir-
diğinden işlemsel bilgi boyutun-
dadır.

UYGULAMA

“tersini bulur” fiil ifadesi bir dizi 
işlem ve sürece uygun eylem-
ler gerektirdiğinden uygulama 
düzeyindedir.

MATEMATİK
10.5.1.1. Çokgen 
kavramını açıklayarak 
işlemler yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“çokgen kavramını açıklayarak 
işlem yapma” işlemlerin nasıl 
yapılacağına yönelik bilgi gerek-
tirdiğinden işlemsel bilgi boyu-
tundadır.

UYGULAMA

Çokgenlerle ilgili işlemler 
yapılması, öğrenilen bilgilerin 
hayata geçirilmesini gerektir-
mektedir. Bu sebepten 10.5.1.1. 
kazanımı uygulama düzeyin-
dedir.

DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU

Matematik Dersi Öğretim Programı’ndan alınan bazı 
kazanımların hangi bilişsel alan basamağına ve hangi 

bilgi boyutuna ait olduğuna yönelik örnekler aşağıda-
ki tabloda sunulmuştur.

Tablo 4: Matematik dersi kazanımlarının incelenmesi
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DERS KAZANIM BİLGİ BOYUTU BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU

MATEMATİK

11.3.2.1. İkinci dere-
ceden bir değişkenli 
fonksiyonun grafiğini 
çizerek yorumlar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“İkinci dereceden bir değişkenli 
fonksiyonun grafiğini” ifadesi 
grafiğin nasıl çizileceğine yönelik 
işlemsel bilgi gerektirmektedir.

UYGULAMA

“Grafiğini çizer” ifadesi verilen 
bir durumda işlemi uygulama 
ya da kullanmayı gerektirdiğin-
den uygulama düzeyindedir.

MATEMATİK

12.7.1.2. Denklemle-
ri verilen doğru ile 
çemberin birbirine göre 
durumlarını belirleye-
rek işlemler yapar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Denklemleri verilen doğru ile 
çemberin birbirine göre durum-
larını belirleyerek işlem yapma” 
doğru ve çember denklemlerinin 
birbirleri ile ilişkisine yönelik 
bilgi gerektirdiğinden ve duruma 
uygun işlem prosedürü seçerek 
uygulamayı gerektirdiğinden 
işlemsel bilgi boyutundadır.

UYGULAMA

Öğrenilen bilgilerin pratiğe 
dökülmesi ve kullanılmasını 
gerektirdiğinden uygulama 
düzeyinde bir kazanımdır.

MATEMATİK
11.7.1.3. Bileşik olayı 
açıklayarak gerçekleş-
me olasılığını hesaplar.

İŞLEMSEL BİLGİ

“Bileşik olayın gerçekleşme 
olasılığını hesaplama” uygun pro-
sedürü belirlemeye ve uygulanış 
biçimine yönelik bilgi gerektir-
diğinden işlemsel bilgi boyutun-
dadır.

UYGULAMA

“Gerçekleşme olasılığını 
hesaplar” fiil ifadesi öğrenilen 
bilgiyi farklı durumda kullanma-
yı gerektirdiğinden uygulama 
düzeyindedir.

 

MATEMATİK
12.5.3.4. Maksimum ve 
minimum problemlerini 
türev yardımıyla çözer.

İŞLEMSEL BİLGİ

Maksimum ve minimum prob-
lemlerini türev yardımıyla çözme 
ifadesinde problemin çözümünün 
nasıl yapılacağına yönelik bilgi 
gerektirdiğinden işlemsel bilgi 
boyutundadır.

UYGULAMA

Öğrenilen bilgilerin bir 
problemin çözümünde 
kullanılmasını gerektirdiğinden 
uygulama düzeyindedir.
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Duyuşsal Alan Basamağı Davranış Örneği

Alma
Bu basamakta bireyler belirli uyarıcıların farkındadır. Örneğin kişi 
bir kitabı okumayı kabul eder ancak hoşlanıp hoşlanmayacağı ko-
nusunda söz vermez.

Tepkide Bulunma
Bu basamakta bireyler çevresindeki uyarıcılara (her zaman tutarlı 
olmasa da) yeterince dâhil olur ve tepkide bulunur. Örneğin kitap 
kulübü toplantılarından birkaçına katılmayı kabul ediyorum.

Değer Verme
Bu düzeyde sınıflanmış davranışlar tutarlı ve istikrarlı olup, 
bir inanç veya tutum özelliği kazanır. Örneğin kitap kulübü 
toplantılarının tamamına katılırım.

Örgütleme

Bu basamak değerler sistemine yenilerini ekleyerek farklı değer-
leri bir araya getirme, kararlılık, savunma, formüle etme, sırala-
ma, genelleme ve sentez gibi süreçlerden meydana gelir. Örneğin 
kitap kulübünün liderliği rolüne gönüllü olarak katılıyorum.

Kişilik Hâline Getirme

Bu basamak bireyin, alışılmış hâllerde, herhangi bir rahatsızlık his-
setmeden, benimsediği değerlerle tutarlı davranmasını gerektiren 
özellikleri içerir. Örneğin kitap kulüplerinin yaygınlaşması ve verim-
liliğin artması için yeniden yapılanmalarına yardımcı oluyorum.

Duyuşsal alanın her bir basamağına ait davranış örnekleri aşağıdaki gibidir.

Duyuşsal Alan

Duyuşsal alan, insanın sahip olduğu olumlu ve olumsuz 
duyguları; duyguların şekillendirdiği tutumları, değer-
leri, ilgileri, ahlakı, karakteri, kişisel ve sosyal muha-

keme yapabilme gücünü vb. içinde barındırır. Duyuşsal 
alana ait basamaklar aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Belirli uyarıcıların 
farkında olma

Belirli uyarıcılara (her 
zaman tutarlı olmasa da) 
yeterince dâhil olma ve 
tepkide bulunma

Davranışların tutarlı ve 
istikrarlı  olup bir inanç 

veya tutum özelliği 
kazanması Parçaların birbiriyle/

bütünle olan ilişkisini 
tespit etme, ayrıştırma 
ve irdelemeAlışılmış hâllerde, 

herhangi bir rahatsızlık 
hissetmeden, değerlerle 

tutarlı  davranma

ALMA

KİŞİLİK
HÂLİNE

GETİRME

TEPKİDE
BULUNMA

ÖRGÜTLEME

DEĞER 
VERME
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Psikomotor Alan Basamağı Davranış Örneği

Uyarılma/Algılama
Bu basamakta bireyler duyu organları ile algılayıp zihinde anlam-
landırmaktadır. Örneğin doku çeşitlerini tanır.

Kurulma
Bu basamakta bireyler vücudunu, belirli organlarını hazır duruma 
getirmektedir. Örneğin portre çiziminde ölçü ve oranı kullanırken 
kalemi doğru tutar.

Kılavuzla Yapma
Bu basamakta bireyler, eylemi kılavuz yardımı ile gerçekleştir-
mektedir. Örneğin portre çizerken öğreticinin eline bakarak ölçü 
oran alır.

Mekanikleşme

Bu basamakta bireyler yardım almadan davranışı gerçekleştir-
mektedir. Örneğin portre çiziminde ölçü oranı doğru biçimde alır.  
Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kul-
lanır.

Psikomotor alanın her bir basamağına ait davranış örnekleri aşağıdaki gibidir.

Psikomotor Alan

Psikomotor alan, duyu organları ile zihin ve kasların 
birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışları 
içerirken; psikomotor davranışlar ise bunun sonucu 

olarak ortaya çıkan davranışlardır. Psikomotor alana 
ait basamaklar aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Duyu organları ile algılayıp 
zihinde anlamlandırma

Vücudunu, belirli organlarını 
hazır duruma getirme

Eylemi kılavuz yardımı 
ile gerçekleştirme

Yeni ve özgün davra-
nışlar sergileme

Yardım almadan davra-
nışı gerçekleştirme

Beceriyi veya işi ra-
hatlıkla ve kimsenin 

yardımı olmadan en az 
enerji harcayarak ve seri 

biçimde  yapabilme Kazanılan haraketi başka 
durumlara uyarlama, yeniden 
düzenleme, başkalaştırma

UYARILMA
ALGILAMA

KILAVUZLA
YAPMA

YARATMA

BECERİ 
HÂLİNE 

GETİRME

KURULMA

MEKANİKLEŞME

DURUMA 
UYDURMA
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Beceri Hâline Getirme

Bu basamakta bireyler beceriyi veya işi rahatlıkla ve kimsenin 
yardımı olmadan en kısa sürede, en az enerji harcayarak ve seri 
biçimde yapabilmektedir. Örneğin karakteristik özellikleri vurgu-
layarak portre çizer.

Duruma Uydurma
Bu basamakta bireyler; kazanılan hareketi başka durumlara uyar-
lama, yeniden düzenleme, başkalaştırmaktadır. Örneğin özgün 
baskı resim tekniklerini çalışmalarında uygular.

Yaratma
Bu basamakta bireyler, yeni ve özgün davranışlar sergilemek-
tedir. Örneğin geleneksel Türk motiflerinden esinlenerek özgün 
tekstil tasarımları yapar.

Kazanımlar (Hedef)

Ka
za

nı
m

 1

Ka
za

nı
m

 2

Ka
za

nı
m

 3

Ka
za

nı
m

 4

Ka
za

nı
m

 5

Ko
nu

la
r (

İç
er

ik
) Konu 1

Konu 2

Konu 3

Konu 4

Konu 5

4.2. İçerik
Öğretim programlarının içerik ögesi, öğrencilerin 
belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için onlara “Ne öğ-
retmeliyiz?” sorusunun yanıtının arandığı kısımdır. 
Bu soruya verilen cevap, içeriğin önceden belirlenen 
hedefler doğrultusunda düzenlenmesi ve hedefin 
gerçekleşmesini sağlayacak şekilde oluşturulmasını 
gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, içerik oluştu-
rulurken öğretim programının hedefleri temele alın-
maktadır. Bu yönüyle içeriğin, öğretim programının 
hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak bir araç ol-
duğunu söylemek mümkündür.

Kazanımlara (hedeflere) karşılık gelen içeriğin belir-
lenmesinde belirtke tablosunun kullanılması öğret-
mene kolaylık sağlayacaktır. Belirtke tablosu, konu/
içerik/ünite ile kazanımlar arasındaki ilişkiyi gösteren 
tablodur. Belirtke tablosunun satır kısmında hedef-
ler, sütun kısmında ise konu içeriği bulunmaktadır. 
İçeriğin hizmet ettiği/denk geldiği kazanım tabloda 
işaretlenerek her bir kazanıma yönelik içerik oluş-
turulduğundan emin olunması sağlanabilir. Aşağıda 
içerik ve kazanım eşleşmesini gösteren bir belirtke 
tablosunun genel olarak nasıl göründüğüne yönelik 
bir örnek sunulmuştur:

Tabloda görüldüğü gibi dikey sü-
tunda konular yer almaktadır. Bu 
konuların ilişkili olduğu kazanımlar 
ise yatayda gösterilmiştir. Konular 
ve kazanımlar tabloya yerleştiril-
dikten sonra, konunun ilgili olduğu 
kazanımın altına “X” gibi bir işaret 
konularak konu-kazanım eşleştir-
mesi sağlanmaktadır.
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Kazanımlar (Hedef) Değerler Beceriler (Yetkinlikler)

Ka
za

nı
m

 1

Ka
za

nı
m

 2

Ka
za

nı
m

 3

Ka
za

nı
m

 4

Ka
za

nı
m

 5

De
ğe

r 1

De
ğe

r 2

De
ğe

r 3

Be
ce

ri 
1

Be
ce

ri 
2

Be
ce

ri 
3

Be
ce

ri 
4

Ko
nu

la
r (

İç
er

ik
)

Konu 1

Konu 2

Konu 3

Konu 4

Konu 5

Aşağıda 9. sınıf matematik dersine ait bir belirtke tablosu örneği sunulmuştur:

Kazanımlar (Hedef)

9.
1.

1.
1.

 Ö
ne

rm
ey

i, 
ön

er
m

en
in

 
do

ğr
ul

uk
 d

eğ
er

in
i, 

ik
i ö

ne
rm

en
in

 
de

nk
liğ

in
i v

e 
ön

er
m

en
in

 d
eğ

ili
ni

 
aç

ık
la

r.

9.
1.

1.
2.

 B
ile

şi
k 

ön
er

m
ey

i ö
rn

ek
-

le
rl

e 
aç

ık
la

r.

9.
1.

1.
3.

 K
oş

ul
lu

 ö
ne

rm
ey

i v
e 

ik
i 

yö
nl

ü 
ko

şu
llu

 ö
ne

rm
ey

i a
çı

kl
ar

.

9.
1.

1.
4.

 H
er

 (A
) v

e 
ba

zı
 (E

) n
ic

el
e-

yi
ci

le
rin

i ö
rn

ek
le

rl
e 

aç
ık

la
r.

9.
2.

1.
1.

 K
üm

el
er

 il
e 

ilg
ili

 te
m

el
 

ka
vr

am
la

rı 
aç

ık
la

r.

9.
2.

1.
2.

 A
lt

 k
üm

ey
i k

ul
la

na
ra

k 
iş

le
m

le
r y

ap
ar

.

9.
2.

1.
3.

 İk
i k

üm
en

in
 e

şi
tl

iğ
in

i 
ku

lla
na

ra
k 

iş
le

m
le

r y
ap

ar
.

Ko
nu

la
r (

İç
er

ik
)

M
an

tık

Önerme X

Bileşik Önermeler X

Koşullu Önerme ve İki Yönlü 
Koşullu Önerme

X

Her ve Bazı Niceleyicileri X

Tanım, Aksiyom, Teorem ve 
İspat Kavramları

X

Kü
m

el
er Kümelerde Temel Kavramlar X

Alt Küme X

İki Kümenin Eşitliği X

Belirtke tablosu sadece konu-kazanım ilişkisinin kurulması için değil, aynı zamanda konu-değer ve 
konu-beceri ilişkisinin kurulması için de kullanılabilmektedir. Yatay sütuna ele alınacak değer ve beceriler 
yazılarak hangi değerin/becerinin hangi konuyla ilişkili olarak verileceği de belirlenebilir.
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“9.1.2.2. Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.” kazanımına 
yönelik içeriğin ders kitabına nasıl yansıtıldığıyla ilgili örnek aşağıdaki gibidir: 

Güncel öğretim programlarında içerik ögesi, kendini 
aynı zamanda kazanım açıklamalarında göstermek-
tedir. Öğretim programlarında yer alan kazanım açık-

lamalarına bakarak içerik ögesinin nasıl anlaşılacağı 
ve uygulamadaki karşılığına yönelik örnekler aşağıda 
sunulmuştur.

Biyoloji Dersi Öğretim Programı’n-
da yer alan bu kazanım, 9. sınıf 
düzeyinde bir kazanımdır. Sarı 
vurgulu ifadeler 9.1.2.2. kazanı-
mına yönelik içeriğin sınırlarını 
belirlemektedir.

9. sınıf biyoloji ders kitabından alınan 
yandaki ifadeler 9.1.2.2. kazanımı için 
yapılan “a. İnsülin direnci, diyabet ve 
obeziteye sağlıklı beslenme bağlamın-
da değinilir.” açıklamasına uygun bir 
içerik örneğidir.

Aynı ders kitabının devamında yer alan 
yandaki etkinlik ise 9.1.2.2. kazanımı 
“b. Öğrencilerin kendi yaş grubu için 
bir haftalık sağlıklı beslenme programı 
hazırlamaları sağlanır.” açıklaması için 
hazırlanmış bir içeriktir.

Öğretim Programı Okuryazarlığı
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“12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.” kazanımına yönelik içeriğin ders kitabına nasıl yansıtıldığıyla 
ilgili örnek aşağıdaki gibidir:

Kimya Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bu 
kazanım, 12. sınıf düzeyinde bir kazanımdır. Sarı 
vurgulu ifadeler 12.2.1.1. kazanımına yönelik 
içeriğin sınırlarını belirlemektedir.

12.2.1.1. kazanımı için 
yapılan “a. Organik 
bileşik kavramının 
tarihsel gelişimi açık-
lanır.” açıklaması için 
12. sınıf kimya ders 
kitabı bu açıklamanın 
bir gereği olarak konu 
başlığı oluşturulmuş-
tur.

Aynı ders kitabının devamında yer 
alan yandaki tablo ise 12.2.1.1. 
kazanımı için yapılan “b. Anorganik 
ve organik bileşiklerin özellikleri 
vurgulanır.” açıklaması için hazır-
lanmış bir içeriktir.
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Matematik Dersi Öğ-
retim Programı’nda yer 
alan bu kazanım, 9. sınıf 
düzeyinde bir kazanım-
dır. Sarı vurgulu ifadeler 
9.3.3.2. kazanımına yö-
nelik içeriğin sınırlarını 
ifade etmektedir.

9. sınıf matematik ders kitabında eşit-
sizliklerin çözümü ile ilgili özelliklere yer 
verilmesi, 9.3.3.2. kazanımı için yapılan 
“a) Birinci dereceden bir bilinmeyenli 
denklem ve eşitsizliklerin çözümü hatır-
latılır.” açıklamasının bir gereğidir.

9. sınıf matematik ders kitabın-
da yer alan görseldeki içerik, 
9.3.3.2. kazanımı için yapılan 
“b) Harezmî’nin denklemler 
konusundaki çalışmalarına yer 
verilir.” açıklamasının bir gereği 
olarak oluşturulmuştur.
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“11.1.4.5. Limit hız kavramını açıklar.” kazanımına yönelik içeriğin ders kitabına nasıl yansıtıldığıyla ilgili örnekler 
aşağıdaki gibidir:

Fizik Dersi Öğretim 
Programı’nda yer alan bu 
kazanım, 11. sınıf düzeyinde 
bir kazanımdır. Sarı vurgulu 
ifadeler 11.1.4.5. kazanımına 
yönelik içeriğin sınırlarını 
ifade etmektedir.

11. sınıf fizik ders kita-
bından alınan yandaki 
içerik örneği, 11.1.4.5. 
kazanımı için yapılan “a. 
Limit hız kavramı günlük 
hayattan örneklerle 
(yağmur damlalarının 
canımızı acıtmaması vb.) 
açıklanır.” açıklamasına 
uygun şekilde oluşturul-
muştur.

Aynı ders kitabında 
limit hızın matematiksel 
modelinin verilerek her-
hangi bir hesaplamanın 
yapılmaması ise 11.1.4.5. 
kazanımına yönelik “b. 
Limit hızın matematiksel 
modeli verilir. Matema-
tiksel hesaplamalara 
girilmez.” açıklamasının 
bir gereğidir.
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“11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar.” kazanımına yönelik içeriğin ders kitabına nasıl yansıtıldığıyla ilgili örnekler aşağı-
daki gibidir: 

Kimya Dersi Öğretim Programı’nda 
yer alan bu kazanım, 11. sınıf düze-
yinde bir kazanımdır. Sarı vurgulu 
ifadeler 11.2.1.2. kazanımına yönelik 
içeriğin sınırlarını ifade etmektedir.

11. sınıf kimya ders kitabından 
alınan yandaki içerik örneği, 
11.2.1.2. kazanımı için yapılan 
“a. Gazların özelliklerine ilişkin 
yasalar (Boyle, Charles, Gay 
Lussac ve Avogadro) üzerinde 
durulur.” açıklamasına uygun 
şekilde oluşturulmuştur. “Gaz 
Yasaları” başlığı altında yalnızca 
bu isimlere ait yasaların veril-
mesi, bu kazanım açıklamasının 
bir gereğidir. Bu yasalar ders 
kitabının ilerleyen sayfalarında 
ayrıca açıklanmıştır.

Aynı ders kitabında gaz yasa-
ları ile ilgili grafik çizimine ve 
çizilen bu grafiklerin yorum-
lanmasına yer verilmiştir. Bu 
etkinliklerin, 11.2.1.2. kazanı-
mına ait “b. Öğrencilerin hazır 
veriler kullanılarak gaz yasaları 
ile ilgili grafikler çizmeleri ve 
yorumlamaları sağlanır.” 
açıklamasının bir gereği olduğu 
görülmektedir.
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Biyoloji Dersi Öğretim Programı’n-
da yer alan bu kazanım, 10. sınıf 
düzeyinde bir kazanımdır. Sarı 
vurgulu ifadeler 10.3.3.3. kazanımı-
na yönelik içeriğin sınırlarını ifade 
etmektedir.

İlgili ders kitabında, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliğiyle ilgili Türkiye’deki 
başarılı uygulamalar grafiklerle açık-
lanmış ve ardından daha detaylı bilgiye 
ulaşılması için öğrencilerle şekilde 
görünen karekod paylaşılmıştır. Bu 
açıklamaların 10.3.3.3. kazanımı için 
yapılan “a. Türkiye’de nesli tükenme 
tehlikesi altında bulunan canlı türleri ile 
endemik türlerin korunmasına yönelik 
yapılan çalışmalar örneklendirilir.” açık-
lamasına yönelik olduğu görülmektedir.

10.3.3.3. kazanımı için yer verilen “b. 
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyo-
kaçakçılığın önlenmesine yönelik çö-
züm önerilerinin tartışılması sağlanır.” 
açıklaması için ise yandaki bölümün 
oluşturulduğu görülmektedir.

Ders kitabında gen bankalarına 
yönelik bir başlık oluşturulması ve 
bununla ilgili bir içeriğin sunul-
ması 10.3.3.3. kazanımının “c. Gen 
bankalarının gerekliliği belirtilir.” 
açıklamasına yöneliktir.

“10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.” kazanımına yönelik içeriğin ders 
kitabına nasıl yansıtıldığıyla ilgili örnekler aşağıdaki gibidir:
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HEDEF BECERİ DEĞER

ÖĞRETİM
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ

4.3. Öğrenme Öğretme Süreci
Öğretim programlarında “Nasıl öğretelim?” sorusunun 
yanıtı bu kısımda aranmakta ve hedeflerin öğrencilere 
kazandırılması için gereken ortamlar düzenlenmek-
tedir. Eğitim durumlarının düzenlenerek öğrenme ya-
şantılarının oluşturulduğu bu aşamada, öğrencilere 
sunulacak olan içerik, öğretim etkinlikleriyle zengin-
leştirilip, öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimle 
pekiştirilmektedir. Hedeflerin gerçekleşmesini sağ-
layacak olan öğretim etkinlikleri boyunca kullanılacak 
bütün model, yöntem-teknikler, araç-gereçler ve öğ-
retimin kalitesi bu kapsamda ele alınmaktadır.

Öğrenme öğretme süreci, öğrenme yaşantılarının öğ-
renci açısından düzenlenmesi, kazandırılması, plan-
lanan hedeflerin öğrenme yaşantılarına uygun bir şe-
kilde belirli bir düzene sokulması ve sıralanması işidir. 

Öğrencilerin hedef davranışlara ulaşabilmesi için öğ-
renme öğretme sürecindeki öğrenme yaşantılarının 
hedefe görelik, öğrenene görelik, ekonomiklik ve diğer 
yaşantılar ile kaynaşık olma gibi belirli öğretim ilkeleri-
ne göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca öğ-
renme öğretme süreci, hedef davranışların öğrenciye 
kazandırılabilmesi için gerekli uyarıcıların düzenlenip 
işe koşulmasını içermektedir. Bunun yanında öğrenme 
yaşantılarının düzenlenmesi sürecinde ipucu, katılım, 
pekiştireç ve dönüt-düzeltme gibi öğrenme öğretme 
sürecinin niteliğini etkileyen unsurların önemli işlevle-
re sahip olduğunu unutmamak gerekir.

Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim yön-
tem ve tekniklerinin hem öğretim programlarında yer 
alan hedeflere hem de öğrencilerin kazanması bekle-
nen beceri ve değerlere uygun olması gerekmektedir.

4.3.1. Hedefe Uygun Öğretim Yöntem ve Teknik Seçimi

Öğretim programlarında yer alan hedefler için uygun 
öğretim yöntem ve tekniğinin seçiminde, hedefin han-
gi alanın (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) hangi basa-
mağına ait olduğunun bilinmesi önemlidir. Derste ele 
alınacak hedefe yönelik bu belirleme yapıldıktan son-

ra, hedefin seviyesine uygun öğretim yöntem ve tek-
niği seçilebilir. Her bir alanın her bir basamağı için ne 
tür öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılabileceğine 
yönelik örnekler tablolarda gösterilmiştir.
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Bilişsel Hatırlama

İlgili bilgiyi uzun 
süreli bellekten geri 
getirme, tanıma ve 
anımsamadır.

Canlıların yapısını 
oluşturan organik 
ve inorganik bile-
şikleri açıklar.

Anlatım yöntemi ile öğrencilere bilgiler su-
nularak canlıların yapısını oluşturan organik 
ve inorganik bileşikler ile ilgili bilgileri tanı-
maları sağlanır. 

Gösteri yöntemi ile görsel ve işitsel anlam-
da öğrencinin daha anlamlı öğrenmesine 
katkıda bulunarak anlatım sürecini destek-
ler. Bu yöntem ile canlıların yapısını oluş-
turan organik ve inorganik bileşikleri hem 
görsel hem de işitsel olarak birden fazla 
duyu organına hitap ettiği için öğrencinin 
daha kolay kavraması sağlanır.

Beyin fırtınası, değişik fikirlerin ortaya ko-
nulmasını destekler, böylece kısa sürede 
çok sayıda farklı fikir üretilir. Beyin fırtına-
sı tekniği ile organik ve inorganik bileşikler 
hakkında çok sayıdaki ilginç önerilerin kısa 
sürede toplanması sağlanır.

Bilişsel Anlama

Anlam oluşturma, 
yorumlama, örnek-
leme, sınıflama, 
özetleme, sonuç 
çıkarma, karşılaş-
tırma, açıklama.

Canlıların ortak 
özelliklerini 
irdeler.

Soru cevap, konu hakkında soru sorulup 
cevapların değerlendirildiği süreçtir. Soru 
cevap ile canlıların ortak özellikleri öğre-
nilirken soru sorma ve kendini ifade etme 
becerileri de geliştirilir.

Beyin fırtınası, değişik fikirlerin ortaya ko-
nulmasını destekler, böylece kısa sürede 
çok sayıda farklı fikir üretilir. Canlıların or-
tak özelliklerinin neler olduğu ile ilgili tüm 
görüşler ortaya atılarak daha farklı ve eğ-
lenceli öğrencinin aktif olduğu bir öğrenme 
ortamı sağlanmış olur.

Örnek olay, canlıların ortak özelliklerini bir 
olay veya bir hikaye üzerinden öğrencinin 
anlamasına olanak verir. Öğrencinin prob-
lem çözme becerisi ve buluş yoluyla çözü-
me ulaşması sağlanır.

Tartışma yöntemi ile canlıların ortak özel-
liklerine dair fikir alışverişi sağlanır.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Bilişsel Uygulama

Verilen bir durumda 
işlemi uygulama ya 
da kullanma, yürüt-
me ve gerçekleş-
tirme.

Hücre zarından 
madde geçişine 
ilişkin kontrollü 
bir deney yapar.

Gösterip yaptırma yöntemi ile öğrenciler 
görerek, duyarak, dokunarak öğrenme sağ-
landığı için kalıcı bir öğrenme sağlanır. Bu 
yöntem ile öğrenci hücre zarından madde 
geçişinde kontrollü bir deneyin nasıl yapı-
lacağını öğretmenini izleyerek ve aynısını 
tekrarlayarak kazanımı öğrenirken anında 
dönüt düzeltme ile daha kolay ve kalıcı öğ-
renme gerçekleşecektir.

Benzetim (simülasyon), öğrenciyi gerçek 
durumlara hazırlar. Öğrencinin kazanım için 
en etkili biçimde pratikleşmesini sağlar. 
Hücre zarından madde geçişinde kontrollü 
bir deneyi kendi başına da yapabilecek ye-
terliliğe gelmesini sağlar.

Problem çözme ile hücre zarından madde 
geçişi ile ilgili deneyin bilimsel süreç basa-
makları uygulanır.

Proje yöntemi ile hücre zarından madde 
geçişini deney ile sağlarken bilimsel ve ba-
ğımsız çalışılır ve somut çözümler üretile-
rek sınıfla paylaşım sağlanır.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Bilişsel Çözümleme

Parçaların birbi-
riyle/bütünle olan 
ilişkisini tespit 
etme, ayrıştırma ve 
irdeleme.

Lipit, karbon-
hidrat, protein, 
vitamin, su ve 
minerallerin sağ-
lıklı beslenme ile 
ilişkisini kurar.

Öğrenme galerisi tekniği, öğrencilerin belli 
bir sürede öğrendikleri bilgilerin değer-
lendirilmesine dayanan bir tekniktir. Kaza-
nımdaki her bir kavram için sınıfta bir grup 
oluşturulur. Her grup büyükçe bir kâğıda 
örneğin lipitin sağlıklı beslenme ile nasıl bir 
ilişkisi olduğunu maddeler halinde yazar. 
Diğer grup karbonhidratın sağlıklı beslen-
me ile nasıl bir ilişkisi olduğunu yazar. An-
cak gruplar kâğıda yazarken bilgilerin bir 
kısmını boş bırakır. Sonra bütün grupların 
hazırladığı kağıtlar tahtaya veya panoya ası-
lır. Diğer gruplar boş kalan yerleri doldur-
maya çalışır ve en sonunda kâğıda yazılan 
bilgiler sınıfça tartışılır. 

Problem çözme ile lipit, karbonhidrat, pro-
tein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı 
beslenme ile ilişkisi irdelenirken bilimsel 
süreç basamakları uygulanır.

Proje yöntemi ile lipit, karbonhidrat, pro-
tein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı 
beslenme ile ilişkisini sağlarken bilimsel ve 
bağımsız çalışılır ve somut çözümler üreti-
lerek sınıfla paylaşım sağlanır.

Örnek olay yöntemi ile gerçek veya gerçek-
leşmesi muhtemel bir olay/durum sınıf or-
tamına getirilir. Örneğin aşırı karbonhidrat 
tüketiminin insan sağlığına etkisi konu edi-
len bir haber veya bilgi sınıfta öğrencilere 
sunulur ve bunun üzerine sınıfça karşılıklı 
konuşulur/tartışılır. Diğer kavramlar içinde 
benzer haber veya bilgi sınıf ortamına geti-
rilerek üzerine tartışılabilir.

7E modeli ile atom altı tanecikleri keşfet-
meleri için merak uyandırarak bağlı atomlar 
arasındaki mesafe ile bağın kuvveti arasın-
daki ilişkiyi keşfedecek etkinlik yaptırılır. 
Öğrencilerin deneyimlerinden yola çıkarak 
yeni kavramları öğrenmeleri ile öğrendik-
lerini yeni durumlara uygulamaları günlük 
hayatla ilişkilendirmeleri sağlanır.

Tasarım odaklı düşünme yöntemi ile parça-
ların bütün ile ilişkisini çözümlerken empa-
tik bir yaklaşımla bilgileri toplar tanımlar ve 
analiz eder.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Bilişsel
Değerlen-
dirme

Ölçütlere ve 
standartlara dayalı 
yargıya varma, 
denetleme ve eleş-
tirme.

Türkiye toprakla-
rının kullanımını 
verimlilik açısın-
dan değerlen-
dirir.

Altı şapkalı düşünme tekniğinde altı fark-
lı renkte şapka vardır ve her bir şapkanın 
farklı anlamı vardır. Örneğin siyah şapka 
kötümserliği temsil eder, beyaz şapka ta-
rafsızlığı ve objektifliği temsil eder. Bu tek-
nikle bu kazanım işlenirken belirlenen altı 
öğrencinin her biri bir şapkayı temsil eder 
ve temsil ettiği şapkanın özelliklerine uy-
gun konuya daha önceden hazırlanır. Daha 
sonra sınıfta bu altı öğrenci tahtaya gelir ve 
temsil ettiği şapkanın özelliklerine uygun 
olarak olayı değerlendirir. 

Görüş geliştirme tekniği ile de bu kazanım 
işlenebilir. Bu teknik için üzerinde uzlaşma 
sağlanamayan bir konu belirlenmesi gerek-
mektedir. Bu kazanım için “Türkiye tarıma 
elverişli arazilerini etkili ve verimli kullan-
maktadır.” konusu belirlenebilir. Tartışmaya 
açık bir konudur. Bu durumu destekleyen de 
desteklemeyen de olacaktır, hatta kararsız 
kalan öğrenciler de olacaktır. Konu tahtaya 
yazıldıktan sonra sınıftaki öğrencilere bu dü-
şünceye katılıp katılmadıkları sorulur, gerek-
çeleri ile birlikte fikirlerini açıklamaları istenir. 

Örnek olay yöntemi ile de bu kazanım işle-
nebilir. Örnek olay yönteminde gerçek veya 
gerçekleşmesi muhtemel bir durum sınıf 
ortamına getirilir ve üzerine tartışılır, konu-
şulur. Türkiye’deki tarım arazilerinin verimli 
kullanımı ile ilgili bir rapor/haber veya dü-
şünce sınıfa sunulur. Bunun üzerine sınıfça 
durumun değerlendirilmesi yapılır. 

7E modelinin paylaşma ve değerlendirme 
aşamaları bu süreçte öğrencilerin iş birliği 
içerisinde birbirlerinden fikir alışverişi yap-
maları sağlanarak çalışmanın üzerine tek-
rar düşünmeleri sağlanır ve davranış deği-
şikliği sağlanır.

Tasarım odaklı düşünme yöntemi ile oluş-
turduğu bilgi birikimleri ile yenilikçi empatik 
fikirler üretir. Bu süreçte oluşabilecek tüm 
sorunlara yönelik en iyi çözümü belirlemeye 
çalışır ve en iyiye ulaşana kadar test eder.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Bilişsel Yaratma

Ögeleri tutarlı ya da 
işlevsel bir yapıda 
bir araya getirme, 
yeni bir örüntü/yapı 
içerisinde yeni-
den oluşturma ve 
üretme.

Türkiye’nin nüfus 
projeksiyonlarına 
dayalı senaryolar 
oluşturur.

Rol oynama/drama ile beklenmedik du-
rumlara öğrenilenlerin aktarılması sağlanır. 
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı 
senaryoları farklı durumlara uyarlayarak 
yeniden oluşturması sağlanır. Örneğin sı-
nıftaki bir öğrenci vali rolünde olur ve bu-
lunduğu ilin gelecek 50 veya 100 yıllık nüfus 
projeksiyonunda ne tür durumların ortaya 
çıkabileceğini ortaya koymaya çalışır. 

Problem çözme ile Türkiye’nin nüfus pro-
jeksiyonlarına dayalı senaryoları bilimsel 
süreç basamakları uygulayarak üretmesi 
sağlanır.

Proje yöntemi ile Türkiye’nin nüfus projek-
siyonlarına dayalı senaryolar bilimsel ve 
bağımsız çalışılır ve somut çözümler üreti-
lerek sınıfla paylaşım sağlanır.

7E modeli ile konunun veya araştırmanın 
öğrencilerin diğer arkadaşları ile iş birliği 
içerisinde fikirlerini birbirleri ile paylaşarak 
konuyu daha da geliştirmeleri yeniden oluş-
turmaları sağlanır.

Tasarım odaklı düşünme yöntemi ile empa-
tik bir yaklaşımla işlevsel hâle getirilen ve 
gerekli denemelerin yapıldığı konu, sorun 
veya ürün gerekli olan iyileştirmelerle bir-
likte en sonunda yeniden oluşturulur.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Duyuşsal Alma
Bu basamakta 
bireyler belirli uyarı-
cıların farkındadır.

Müzelerin ve 
sanat galerileri-
nin önemini fark 
eder.

Konuşma halkası ile müzelerin ve sanat 
galerilerinin öneminin farkına varırken em-
pati yaparak ve farklı görüşlere saygı du-
yarak farklı nesne ve olguların da varlığının 
farkına varmasını sağlar.

Rol oynama yöntemi ile öğrencinin bir ser-
gideki resimleri; empati yeteneğini, çok 
yönlü algılamasını ve yaratıcılığını kullana-
rak dikkatle incelemesi sağlanır ve öğrenci 
resimlerin özelliklerinin farkına varır.

Duyuşsal
Tepkide 
Bulunma

Bu basamakta 
bireyler çevresin-
deki uyarıcılara (her 
zaman tutarlı ol-
masa da) yeterince 
dahil olur ve tepkide 
bulunur.

Sağlık kurallarına 
uymaya razı olur.

Verilen görevi 
gereğine uygun 
olarak yapar.

Bir sanat eseri ile 
ilgili tartışmaya 
katılır.

Görüşme tekniği ile öğrenciler uzman 
kişi ile etkileşime girerek soru sorma, 
tartışma gibi becerileri kazanırken sağlık 
kurallarına uyma kazanımının da kurallarını 
içselleştirerek kurallara uymaya razı olur 
ve sürece dahil olur.

Altı ayakkabı, verilen görevi itiraz etmeden 
gereğine uygun olarak yerine getirme ka-
zanımında öğrencilerin olaylara ön yargısız 
bakarak durumlara göre davranış geliştir-
melerini sağlayarak sürece dahil olup tep-
kide bulunmalarını sağlar.

Altı şapka, bir sanat eseri ile ilgili kazanım-
da tartışmaya katılırken konuya farklı açı-
lardan bakarak istekli bir şekilde tepkide 
bulunmaya yardımcı olur.

Duyuşsal
Değer 
Verme

Bu düzeyde sınıf-
lanmış davranışlar 
tutarlı ve istikrarlı 
olup bir inanç veya 
tutum özelliği ka-
zanır.

Günlük hayatta 
sanatın önemini 
takdir eder.

Yeteneğini geliş-
tirmeye sürekli 
istek gösterir.

Rol oynama ile bireyin kendisini başkasının 
yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, yaratı-
cılık, yaşamı çok yönlü algılama, araştırma 
istek ve duygusunun gelişmesini sağla-
yarak, yeteneğini sürekli geliştirmek için 
öğrenme isteğini artırır; tutum kazandırır. 
Rol oynama ile birey yeteneğini geliştirme-
ye istek oluşturacağı için bireyin bir amaç 
uğruna kendini adama ve yeteneğini geliş-
tirmeye istekli olmasını sağlar.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Duyuşsal Örgütleme

Bu basamak değer-
ler sistemine yenile-
rini ekleyerek farklı 
değerleri bir araya 
getirme, kararlılık, 
savunma, formüle 
etme, sıralama, ge-
nelleme ve sentez 
gibi süreçlerden 
meydana gelir.

Sorunların gide-
rilmesi için yeni 
değerler oluştur-
maya kararlılık 
gösterir.

Beğenilen bir 
eserin özellik-
lerini yakından 
tanımaya çalışır.

Savunduğu gö-
rüşün dayandığı 
ilkeleri tanımada 
kararlı olur.

Drama, sorunların giderilmesi için yeni de-
ğerler oluşturmaya kararlılık göstermeyi de-
neyimleme ve sonuçlarını görebilmeyi sağlar. 
Aynı zamanda grup içi etkileşimi ile birlikte, 
güven, kendine saygıyı geliştirme, değerler 
sistemine yenilerini eklemeyi sağlar.

İstasyon tekniği ile sorunların giderilmesi 
için yeni değerler oluşturmaya karşı ken-
disinin de bir şeyler yapabileceğine dair öz 
güveni gelişir ve toplumsal sorunlara karşı 
çözüm üretme isteğini sağlar.

Duyuşsal
Kişilik Hâli-
ne Getirme

Bu basamak bireyin, 
alışılmış hâllerde, 
herhangi bir rahat-
sızlık hissetmeden, 
benimsediği değer-
lerle tutarlı davran-
masını gerektiren 
özellikleri içerir.

Trafik kurallarına 
uymayı alışkanlık 
hâline getirir.

Drama/rol oynama, trafik kurallarına uy-
manın önemi, bu kurallara uymamanın 
yaratacağı olumsuz durumlarla ilgili ger-
çekleştirilecek bir canlandırma etkinliği 
öğrencilerin bu sonuçlarla bizzat karşı-
laşmasını sağlayabilir. Trafik kurallarına 
uymanın kişilik hâline getirilmesi ve geti-
rilmemesi arasındaki farka, muhtemel so-
nuçlarına da odaklanılabilir. 

Psikomo-
tor

Uyarılma / 
Algılama

Bu basamakta 
bireyler duyu organ-
ları ile algılayıp 
zihinde anlamlan-
dırmaktadır.

Sanat eserlerin-
deki renk uyum-
larını ve vurguyu 
ayırt eder.

Anlatım yöntemi ile öğrencinin işiterek öğ-
renmesini sağlayarak bilgi edinmesi sağla-
nır. Renk uyumu ve vurguya yönelik farkın-
dalıkları artırılabilir.

Soru-cevap yöntemi ile öğrencilerin sade-
ce dinleyerek değil aynı zamanda sürece 
dahil olması sağlanarak kazanımın daha 
etkili bir biçimde öğrenilmesi desteklenir. 
Böylece kazanım örneklerinden sanat 
eserlerinin renk uyumunun nasıl olduğu ve 
vurguyu daha kolay ayırt etmesi ve etkili 
olması sağlanır.

Eğitsel oyun, derste konuları ilginç hâle 
getirerek derse katılmayan öğrencileri 
de sürece dahil ederek verilen bilgileri 
sıkıcılıktan ve tekdüzelikten çıkarıp etkili 
hâle getirir. Bu yöntem ile doku çeşitlerini 
tanırken farklarını ve özelliklerini daha 
kolay ayırt eder ve tanır. 

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
Teknikleri
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Psikomo-
tor

Kurulma

Bu basamakta 
bireyler vücudunu, 
belirli organlarını 
hazır duruma getir-
mektedir.

Fotoğraf çeki-
minde fotoğraf 
makinesini uygun 
pozisyonda tutar.

Makinede dikiş 
dikmek için 
vücudunu hazır 
duruma getirir.

Anlatım yöntemi ile öğrencinin işiterek 
öğrenmesini sağlayarak bilgi edinmesini 
sağlar. Fotoğraf makinesinin uygun tu-
tulması sürecinde ihtiyaç duyulan bilgiler 
anlatım yöntemiyle sunulabilir.

Gösteri yöntemi ile görsel ve işitsel 
anlamda öğrencinin daha anlamlı öğren-
mesine katkıda bulunarak anlatım sürecini 
destekler. Bu yöntem ile öğretmen ma-
kinede dikiş dikerken ellerin ve ayakların 
nasıl kullanılacağını, fotoğraf çekiminde 
makinenin nasıl bir açıyla tutulması gerek-
tiğini göstererek bu davranışı birden fazla 
duyu organını uyararak kalıcı hâle getirmiş 
olacaktır.

Psikomo-
tor

Kılavuzla 
Yapma

Bu basamakta 
bireyler, eylemi 
kılavuz yardımı ile 
gerçekleştirmek-
tedir.

Öğretmen 
denetiminde 
serum takar.

Gösterip yaptırma yöntemi ile öğrenciler 
görerek, duyarak, dokunarak öğrenme 
sağlandığı için kalıcı bir öğrenme sağlar. 
Bu yöntem ile öğrenci serum takarken 
öğretmenini izleyerek ve aynısını tekrar-
layarak kazanımı öğrenirken anında dönüt 
düzeltme ile daha kolay ve kalıcı öğrenme 
gerçekleşecektir.

Psikomo-
tor

Mekanik-
leşme

Bu basamakta 
bireyler, yardım 
almadan davranışı 
gerçekleştirmektir.

Akrilik boya tek-
niğini kurallarına 
uygun bir biçimde 
kolayca uygular.

Seçili spor etkin-
liklerinde araçları 
amacına uygun ve 
doğru kullanır.

Tansiyon ölçme 
kurallarına uygun 
olarak tansiyon 
ölçer.

Mikro öğretim, dönüt düzeltmelerin sürek-
li yapılması ile hem öğrencinin hatalarını 
görerek kazanımı eksiksiz öğrenmesini 
sağlar hem de bir sonraki beceri hâline ge-
tirme kazanım basamağına öğrenciyi ha-
zırlamış olur. Örneğin öğrencinin tansiyon 
ölçerken nasıl ölçtüğünü ve buna ilişkin (ya 
da bundan sonraki) gerekli adımları takip 
edip edemediğini ya da akrilik boyaları 
tekniğine uygun uygulayıp uygulamadığını 
hem kendisinin görmesine hem de kaza-
nımda yanlışların giderilmesi açısından 
kendisini değerlendirmesine fırsat verir.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
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Psikomo-
tor

Beceri 
Hâline 
Getirme

Bu basamakta 
bireyler beceriyi 
veya işi rahatlıkla 
ve kimsenin yardımı 
olmadan en kısa 
sürede, en az enerji 
harcayarak ve seri 
biçimde yapabil-
mektedir.

Temel etek 
kalıbını en kısa 
zamanda ve hata-
sız çıkarır.

Karakteristik 
özellikleri vur-
gulayarak portre 
çizer.

İlk yardım 
kurallarına uyarak 
kalp masajı yapar.

Benzetim(simülasyon), gerçek durum-
lara hazırlar. Öğrencinin kazanım için en 
etkili biçimde pratikleşmesini sağlar. Bu 
yöntem ile öğrenci ilk yardımı öğrenmiş 
ve gerekli mekanikleşmeyi kazanmış olsa 
dahi, tek başınayken, gerçeğe daha yakın 
bir durumda da aynı soğukkanlılıkla bunu 
uygulayabilecek mi noktasında kısmen de 
olsa tecrübe kazanmasına olanak sağlar.

Psikomo-
tor

Duruma 
Uydurma

Bu basamakta 
bireyler; kazanılan 
davranışı başka du-
rumlara uyarlama, 
yeniden düzenleme, 
başkalaştırmakta-
dır.

Mavi branül ile 
damar yolu açabi-
len öğrenci, sarı 
branülle ilk karşı-
laştığında damar 
yolunu açar.

Rol oynama/drama ile beklenmedik 
durumlara öğrenilenlerin aktarılması 
sağlanır. Bu yöntem ile ezbere değil farklı 
durumlarla da karşılaşma olasılığı varsa-
yılarak öğrenci ilk kez karşılaştığı farklı bir 
renkte olan sarı granülle de ilişkilendirme 
kurarak gerekli kurallara uygun damar 
yolunu açabilecek kapasiteye sahip olabi-
lecektir.

Psikomo-
tor

Yaratma

Bu basamakta bi-
reyler yeni, orijinal, 
özgün davranışlar 
sergilemektedir

Geleneksel Türk 
motiflerinden 
esinlenerek 
özgün tekstil ta-
sarımları yapar.

Pansuman 
tekniklerini ve 
sarma tekniklerini 
geliştirir.

Sergi ile öğrencilerin çıkardığı ürünler 
yaratıcılıkları açısından paylaşılmış 
ve fikir alışverişi yapılmış olunur. Bu 
yöntem ile motiflerden farklı tasarımlar 
oluşturulurken birbirlerinden fikir alarak 
yaratıcılıkları daha da artar ve fikir nokta-
sında bakış açıları gelişir.

Beyin fırtınası, değişik fikirlerin orta-
ya konulmasını destekler; böylece kısa 
sürede çok sayıda farklı fikir üretilir. Beyin 
fırtınası tekniği ile pansuman yaparken 
ve sararken karşılaşılan sorunlara karşılık 
daha pratik ve çözümcü fikirler oluşturu-
labilir.

İstasyon tekniği ile öğrenciler rahatça 
yaratıcılıklarını kullanarak çeşitli açılardan 
toplu şekilde ele alınıp, ortak bir ürün or-
taya çıkarır. İstasyon tekniği ile öğrenciler 
iş birliği içerinde geleneksel Türk 
motiflerini farklı tasarımlarla birleştirip 
yaratıcılıklarını daha kolay ve rahat bir 
biçimde gerçekleştirirler.

Alan
Alan 

Basamağı
Açıklama

Hedef (Kazanım) 
Örneği

Kullanılabilecek Öğretim Yöntem-
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ANLATIM YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Anlatım Yöntemi Özetleme Becerisi

Bağımsız Öğrenme Becerisi

İletişim Becerisi

Anlatım yöntemi öğretmenlerin en çok ve en eski kullandıkları yöntemlerden biridir. Sözlü anlatıma ağırlık ve-
rildiği için anlatmayı gerektiren derslerde sıklıkla kullanılır. Karmaşık konuları anlayıp yorumlayabilmede öğ-
rencilere yardımcı olmaktadır. Anlatım yöntemi; bilgileri kalabalık gruplara sunma, kısa zamanda daha çok bilgi 
aktarma ve konuyu düzenli biçimde sunma gibi avantajlarından dolayı uygulaması kolay ve ekonomik olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle dersin giriş aşamasında konunun anlatımında ve sonunda öğrenilenlerin özet-
lenmesinde kullanılabilir. Doğrudan öğretim stratejisi içerisinde yer alır ve bilişsel alanın bilgi basamağındaki 
davranışların kazandırılmasında etkilidir. Anlatım yönteminde öğrenciler öğrenme hedeflerini belirleyerek öğ-
renme hedefleri doğrultusunda plan yapabilir, belirlediği plana uygun çalışır. Planını gözden geçirerek değişiklik 
yapıp yapmayacağını kontrol eder. Bu da öğrencilerde bağımsız öğrenme becerisinin gelişmesine katkı sunar. 
Anlatım tekniğinde sosyal becerilerden iletişim becerisini kazanan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini etkili bir 
şekilde ifade edebilir. Öğretmen anlatım yöntemini tercih edip kullanırken duygu ve düşüncelerini, belirlediği 
amaca uygun olarak doğru ve özlü bir şekilde aktarır. Başkalarının duygu ve düşüncelerini de anlayabilir. Süreç-
te, aktarılmak istenilen mesajı doğru anladığından emin olmak için soru sorar. Anlatım tekniğine genel olarak 
bakıldığında, bu tekniğin öğrencilere özetleme becerisi, kişisel becerilerden bağımsız öğrenme becerisi ve sos-
yal becerilerden de iletişim becerisi kazandırmaya yardımcı olacağı söylenebilir.

4.3.2. Becerilere Uygun Öğretim Yöntem ve Teknik Seçimi

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, 
beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiş-
tirmeyi amaçlar. Öğretim programlarında öğrencilerin 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel, sos-
yal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları 
beceriler (yetkinlikler) yer almaktadır. Öğrenme-öğ-
retme süreçlerine kullanılan yöntem ve teknikler be-
lirlenirken derse özgü kazanımların işletilmesi kadar 
öğrencilerin bu becerileri (yetkinlikleri) de edinmele-
rinin sağlanması önem arz etmektedir. Yöntem/tek-
nik ve beceri ilişkisi bize şunu göstermektedir: İçeriği 

sunan öğretmen, bahsedilen becerileri sunmak için 
ayrıca bir yönteme ihtiyaç duymayacaktır. Kazanıma 
uygun içerik hazırlanırken öğretim durumları sürecin-
de kullanılan yöntem ve teknikler hedeflenen içerikle 
beraber kazanılması gereken becerileri de geliştire-
cektir. Diğer bir deyişle, öğretim yapılırken kullanılan 
yöntemler sayesinde genel becerilerin geliştirilmesi 
de örtük olarak gerçekleştirilmektedir. Aşağıda öğ-
retim yöntem tekniklerinin ne tür becerilerin gelişti-
rilmesinde kullanılabileceğine yönelik öneriler sunul-
muştur.
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BİREYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Programlı Öğretim Tekniği

Bilgisayar Destekli Öğretim Tekniği

Teknoloji Okuryazarlığı Becerisi

Bağımsız Öğrenme Becerisi

Esneklik ve Uyum Becerisi

Günümüz öğretim sisteminin en belirgin özelliği bireyler arasındaki bireysel farklılıkları (bilgi, yetenek, öğrenme 
hızı vb.) kabul etmesidir. Öğretim sistemi içinde yer alan bireyler aynı yaşta dahi olsa, farklı sürede öğrenmeleri-
ni gerçekleştirebilmektedirler. Bunun nedeni de bireyler arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu durumda 
hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler kendi öğrenme hızlarında konuyu kendi başlarına öğrenebileceklerdir.  Birey-
sel öğretim yöntemi kendi içinde iki tekniği içermektedir. Bunlardan ilki programlı öğretim tekniğidir.

Programlı öğretim tekniği, temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesine dayanmakta, öğrencinin bireysel öğ-
renme hızına göre sürece aktif katılımını sağlamaktadır. Öğrenciler kendi öğrenme hızlarında ilerleyeceklerin-
den, öğrenme sonuçları anında kontrol edilebilecektir. İkinci teknik ise bilgisayar destekli öğretim tekniğidir. 
Bilgisayar destekli öğretim tekniğinde, öğrenciler kendi kendine öğrenmelerini bilgisayar ile bütünleştirmekte-
dirler. Bilgisayarın öğretimi kolaylaştırmadaki etkileri de dikkate alındığında, öğrenci ihtiyaç duyduğu bir konuda 
kendi öğrenme hızında tekrarlar yaparak bireysel öğrenme sürecini tamamlayıp, istenilen hedefe ulaşabilmek-
tedir. Bireysel öğretim yöntemi ve içerisinde bulunan tekniklere bakıldığında, bu yöntem ve tekniklerin kişisel 
becerilerden bağımsız öğrenme becerisi ile esneklik ve uyum becerisi için çoklu okuryazarlık becerilerinden 
ise teknoloji okuryazarlığı becerisi için kullanılabileceği görülmektedir. Bağımsız öğrenme becerisinde, öğren-
ciler kendi hızlarında bireysel olarak öğrenmelerini gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler arasında bir kıyaslama 
değil, her öğrenci bireysel farklılıkları içerisinde ilerlemesi değerlendirilecektir. Öğrenci kendi ihtiyacı ve isteği 
doğrultusunda bireysel öğretim yöntemini kullanacaktır. Öğrenciler kendi öğrenmeleri hakkında dönütler ve 
düzeltmeler alabileceklerdir. Bu noktada, öğrenciler birbirinden bağımsız kendi bireysel farklılıkları bağlamında 
değerlendirmeye tabii tutulacaklardır. Öğrenciler bireysel öğrenme yönteminde esnek olabilecek, yeni fikirlere 
ve bilgilere ve dönütlere açık olacaklardır. Bireysel öğrenmelerinde değişen seviyelerdeki öğrenme süreçleri-
ne uyum sağlayabileceklerdir. Bireysel öğretim yöntemlerinden bilgisayar destekli öğretim tekniği kullanılırken 
öğrencilerin bilgisayar kullanımına yönelik becerileri açısından yeterli olmalarına da dikkat edilmelidir. Bu nokta 
da öğrencilerin teknoloji okuryazarlığı becerileri öğrenme sürecinde etkili olmaktadır. Bilgisayar tarafından su-
nulan öğrenme süreci öğrencilerin seviyelerine ve hedef davranışa uygun olmalıdır.
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TARTIŞMA YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Grup Tartışması

Panel/Forum/Münazara

Beyin Fırtınası

Çember Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Karar Verme Becerisi, 
Eleştirel Düşünme Becerisi, Yaratıcı Düşünme ve 
İnovasyon Becerisi, Problem Çözme Becerisi)

Kişisel Beceriler (Girişimcilik Becerisi, Etik Anlayış Ge-
liştirme Becerisi)

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi)

Esnek öğretim yöntemlerinden biri olan tartışma yöntemi, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha iyi anlamala-
rına yardımcı olmaktadır. Tartışma yönteminde öğrenciler belirli bir konu üzerinde, kendi düşüncelerini, konuyla 
ilgili fikirlerini dile getirirler. Öğrenciler öğrendikleri bilgiler hakkında konuşup tartışma gerçekleştirebilirler. 
Tartışma yöntemi, öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak, kendi düşüncelerini anlatabilme, bir probleme çözüm 
önerileri sunabilme imkânı vermektedir. Örneğin, beyin fırtınası tekniğinde, bir konuyla ilgili kısa sürede akla ilk 
gelen orijinal fikirler alınmaktadır. Çember tekniği ise öğrencilerden seçilen bir başkan, bir sekreter ve 10-15 
kişilik öğrenci grubunun çember şeklinde oturarak, görüşlerini paylaştıkları bir tekniktir. Başkan, çemberdeki 
her bir öğrencinin sırayla ve eşit sürede görüşlerini belirtmeleri için süreci yönetir. Çember tekniği demokrasi 
anlayışını geliştirmektedir. Altı şapkalı düşünme tekniği ise farklı renklerdeki şapkaların giyilmesi ile düşünce 
ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılır. Öğrenciler böylelikle tek 
tip düşünmeden uzaklaşarak, bir olay karşısında farklı açılardan görüşlerini ifade edebileceklerdir. Böylelik-
le öğrencilerde yaratıcı, empatik ve sistematik düşünceyi geliştirmektedir. Tüm bu tartışma teknik ve özel-
liklerine baktığımızda öğrenci düşüncelerine önem verildiğini görmekteyiz. Tartışma teknikleri öğrencilerde 
demokratik tutum, hoşgörü ve empati kazandırmada işlevseldir. Öğrencilerde analitik ve eleştirel düşünmeyi 
geliştirmektedir. Bu açıdan, tartışma yöntemi ve tekniklerinin üst düzey düşünme becerileri (karar verme be-
cerisi, eleştirel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme becerisi), sosyal beceriler (ileti-
şim becerisi) ve kişisel beceriler (girişimcilik ve etik anlayış geliştirme becerisi) ile ilişkili olduğu söylenebilir. 
Öğrenciler, tartışma yönteminde verilen bir duruma uygun doğru kararlar geliştirebilme ve bu kararları belli 
ölçütlere göre değerlendirebilme açısından üst düzey düşünme becerilerinden karar verme alt becerisini ka-
zanabilirler. Yukarıda açıklaması ve özellikleri ifade edilen tüm bu tartışma tekniklerinde öğrencilerin düşünce 
ve duygularını etkili bir şekilde ifade edebilmeleri, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilme açısından 
sosyal becerilerden iletişim becerisini kazanabilirler. Yine tartışma yöntemleri kullanılarak öğrenciler, yakın ve 
uzakta yer alan sorunların nedenlerini ve sonuçlarını tespit edebilmek için görüşlerini ifade etme noktasında 
da kişisel becerilerden girişimcilik becerisini edinebilirler. Tartışma yöntemlerinde, öğrenciler görüşlerini ifade 
ederlerken etik kurallara uyum sağlar; farklı bakış açılarındaki değerlere ve görüşlere saygı gösterme açısından 
da kişisel becerilerden etik anlayış geliştirme becerisini kazanma davranışını sergileyebilirler.
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AKTİF ÖĞRENME

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

İstasyon Tekniği

Eğitsel Oyunlar

Kart Eşleştirme Tekniği

7E Öğrenme Modeli

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Karar Verme Becerisi, 
Eleştirel Düşünme Becerisi, Araştırma Becerisi, Prob-
lem Çözme Becerisi)

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi, İş Birliği ve Liderlik 
Becerisi)

Öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde aktif olması, kalıcı öğrenmeyi sağlama açısından oldukça önemlidir. 
Öğrenciler ders boyunca görev ve aktiviteleri tamamlamak için gerekli becerileri kazanma ve geliştirme için 
gayret gösterirler. Öğrencilerin yeni bilgi ile ilgilenmesi, araştırması, incelemesi, ölçmesi, hesaplaması, 
aktif öğrenme yöntemi başlığı altında değerlendirilmektedir. İstasyon tekniğinde, öğrenciler sınıf içerisinde 
bir konunun farklı boyutlarını belirli bir süre içinde çalışarak, her gruba ait görevi belirli bir sürede yerine 
getirmektedir. Bu tekniğe öğrenci merkezli uygulamalarda sık sık yer verilmektedir. Öğrenciler bu teknikte 
öğrenme için merak duymaktadır. Eğitsel oyunlar tekniğinde, oyun bir eğlence aracından eğitim aracına 
dönüşmektedir. Ortaöğretimde, bilgisayar yazılımları ile geliştirilmiş oyunlar tercih edildiğinde öğrenilen bil-
gilerin pekiştirilmesinde ve tekrar edilmesinde kullanılan bir öğretim tekniğidir. Kart eşleştirme tekniğinde 
ise, öğrencilerin etkin katılımını sağlayan öğrenci merkezli bir tekniktir. Öğrenmelerin kalıcılığının artması, 
öğrencileri araştırmaya yönlendirme, bilgi paylaşımı sağlama gibi öğrencilere öğrenme sürecinde katkı sağ-
lamaktadır. 7E öğrenme modeli, yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı yedi aşamadan oluşan bir modeldir. 
Bu modelde amaç, öğrencinin kendi öğrenme sürecinde etkin, yaparak yaşayarak bilgi edinmesini sağlamak 
ve bunu zihninde inşa edilecek hâle getirmesidir. Teşvik etme, keşfetme, açıklama, genişletme, kapsamına 
alma, değiştirme ve inceleme-sınama aşamalarından oluşur.  Bu modelde amaç, öğrencilerin ön bilgilerini 
yoklayarak ve onların ilgilerini çekerek, iyi öğretim sağlamaktır. Öğrenciler öğrenim boyunca, aktif katılım 
sağladıkları için kendi öğrenmelerinde de sorumluluk almaları sağlanır.  7E modelindeki tüm aşamalardaki 
amaç, öğreneni pasif dinleyici konumundan, süreç içerisinde aktif katılımını sağlayarak kalıcı öğrenmeler 
gerçekleşmesini sağlamaktır. Öğrenciler 7E öğrenme modeli ile yaşam içerisinde karşılaşılan tartışma, eleştiri 
yapma, paylaşma, iletişim gibi becerilerin kazanılmasını sağlar. Aktif öğrenme yöntemi ve içerisinde bulunan 
tekniklere bakıldığında, bu yöntem ve tekniklerin üst düzey düşünme becerileri (karar verme becerisi, eleş-
tirel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, araştırma becerisi) ve sosyal beceriler (iletişim becerisi, iş 
birliği ve liderlik becerisi) ile ilişkili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin aktif öğrenme yönteminde, ders boyunca 
görevler alması, öğrenme sorumluluğunu alarak kararlar vermesi öğrenme sırasında öğrencilerin eleştirel 
düşünme becerilerini kullanması üst düzey düşünme becerilerini kazanmasının alt yapısını oluşturmaktadır. 
Benzer şekilde aktif öğrenme tekniklerinde, özellikle istasyon tekniğiyle, öğrencilere gruplar arası iletişim ve 
etkileşim becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler, istenilen sonuçlara ulaşabilmek için iş bir-
liği yapabilmelidirler.
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SINIF/OKUL DIŞI ÖĞRETİM

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Gezi-Gözlem Tekniği

Görüşme Tekniği

Sergi Tekniği

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Araştırma Becerisi)

Sosyal Beceriler (Etkin Vatandaşlık Becerisi)

Çoklu Okuryazarlık Becerileri (Sanat Okuryazarlığı 
Becerisi)

Sınıf dışı öğretim yöntemleri, öğrencilerin problem çözümüne ilişkin öneriler geliştirmeleri için kullanılır.  Ge-
zi-gözlem tekniğinde, belirli bir amaç doğrultusunda planlı bir biçimde okul dışı ortamlara gidilerek gözlemler 
yapılması, geziler düzenlenmesidir. Öğrenciler gezi-gözlem tekniği ile öğrenmeye daha çok motive olabilmek-
tedirler.  Farklı öğrenme ortamlarının kullanılması öğrenmeyi öğrenciler için ilgi çekici hâle getirmektedir. Gö-
rüşme tekniğinde ise öğrencilerin bilgi almak amacıyla ilgili kişiyle konuşmasıdır.  Öğrenci görüşme tekniğinde, 
araştırma konusuyla ilgili sorular sorabilmekte, araştırma becerilerini güçlendirebilmektedir. Sergi tekniğinde 
ise resim, heykel gibi ürünlerin incelenmeye sunulmasıdır. Öğrencilerin aktif katılımını sağlar ve öğrencilerin 
estetik becerilerini geliştirir. Öğrencilerin yaratıcılık ve üretkenliklerini artırır, öğretim sürecindeki doyumu 
yükseltir. Sınıf dışı öğrenme yöntemi ve içerisinde bulunan tekniklere bakıldığında, bu yöntem ve tekniklerin 
üst düzey düşünme becerileri (araştırma becerisi), sosyal beceriler (etkin vatandaşlık becerisi) ve çoklu okur-
yazarlık becerileriyle (sanat okuryazarlığı becerisi) ilişkili olduğu belirtilebilir. Öğrenciler sınıf dışı tekniklerde 
incelemelerde bulunabilir, ülkenin kültürel özelliklerini küresel bağlamda değerlendirebilirler. Böylelikle de 
etkin vatandaşlık ve sosyal sorumluluk becerisini kazanabilirler. Sergi tekniğinde öğrenciler, sanat eserindeki 
mesajları anlayabilir; sanatın kendini tanıma, ifade etme ve yaratıcı bir dille paylaşma imkânı tanıdığının bilin-
cinde olur. Sanatla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edip, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak 
sanat eserlerini değerlendirebilirler. Tüm bu göstergeler de öğrencilerin sanat okuryazarlığı becerisini kazan-
masını destekler niteliktedir.

KAVRAM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Kavram haritası

Kavram karikatürleri

Kavram ağı

Anlam çözümleme tabloları

Bilgi Okuryazarlığı Becerisi

Kavram öğretimi yöntemi, yeni başlanılacak bir konunun kapsamını tanıtmada ve konunun anlamlı öğrenilmesini 
sağlamada yardımcı olmaktadır.Kavram öğretimi yöntemi; kendi içerisinde, kavram haritası, kavram karikatürleri, 
kavram ağı, anlam çözümleme tabloları tekniklerini barındırır. Tüm bu teknikler kavramlar arasındaki ilişkiyi ya da 
bağlantıları gösterir. Bu tekniklerden kavram haritası tekniği, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genel-
den özele doğru ele alarak öğrencilere somut veriler sunar. Kavram karikatürleri tekniği ise her bir karikatürün bir 
olaya ilişkin farklı bakış açılarını sunduğu tekniktir. Kavram ağı tekniğinde, öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini 
kavram ve ilkelerle uyumlu bir şekilde sergileyen grafik türüdür. Anlam çözümleme tablosu tekniğinde, öğrenci-
ler konuya ilişkin iki boyutlu bir tablo hazırlarlar. Tablonun bir boyutu kavramlardan oluşurken, diğer boyutta ise 
bu kavramlara ilişkin özellikler verilmektedir. Kavram yöntemi ve içerisinde bulunan tekniklere baktığımızda, bu 
yöntem ve tekniklerin çoklu okuryazarlık becerilerinden bilgi okuryazarlığı becerisi ile ilişkilendirilebileceği görül-
mektedir.  Bilgi okuryazarlığı becerisinde, öğrenciler belirli bir konu alanı ile ilgili bilgilere ulaşabilme ve onları anla-
yabilmektedir. Kavramlar aracılığıyla edineceği bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. Kavram öğretimi 
yöntemi ile ulaştığı bilgilerin doğruluğunu sorgular. Kavram öğretimi yönteminde kullanılan teknikler aracılığıyla, 
bilgi kaynaklarını belirler. Tüm bu beceri göstergeleri öğrencilerin kavram öğretimi yöntemi ve teknikleriyle bilgi 
okuryazarlığı becerisini kazanmalarını destekler nitelikte değerlendirilebilir.
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SORU-CEVAP YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Soru-cevap

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Eleştirel Düşünme 
Becerisi, Yaratıcı Düşünme Becerisi)

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi)

Anlatım yönteminden sonra eğitimde en çok kullanılan bir öğretim yöntemi olan soru-cevap yöntemi, sınıf içi uygu-
lamalarda soru sorulması ve cevap verilmesi yoluyla tartışmanın yürütüldüğü bir yöntemdir. Bu yöntem, öğretmenin 
bir konuyla ilgili soru sorması yoluyla oluşturulan sözel etkileşim biçimidir. Öğrencilere kişisel yorumlar yapabilme, 
düşüncelerini serbestçe anlatabilme ve eleştirilerde bulunabilme ve başkalarının düşünce, öneri ve eleştirilerine 
de saygı gösterebilme beceri ve alışkanlıkları kazandırma amacıyla kullanılabilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirerek onların anlayıp anlamadıklarının ve dersin etkililiğinin de kontrol edildiği bir yöntemdir.

Belirtilen özellikler dikkate alındığında soru cevap yöntemi iletişimsiz olmayacağı için iletişim; eleştirel bakış saye-
sinde eleştirel düşünme becerisi; sorular sayesinde çok yönlü düşünme sağladığı için de yaratıcı düşünme beceri-
sini geliştirecektir.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Problem Çözme

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Karar Verme Becerisi, 
Eleştirel Düşünme Becerisi, Yaratıcı Düşünme Becerisi, 
Problem Çözme Becerisi, Araştırma Becerisi)

Çoklu Okuryazarlık Becerileri (Bilgi Okuryazarlığı Becerisi)

Sosyal Beceriler (İş birliği ve Liderlik Becerisi)

Kişisel Beceriler (Bağımsız Öğrenme Becerisi)

Problem çözme, istenilen hedefe ulaşabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından 
seçme ve kullanmadır. Problem çözme, bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı 
düşünme gibi terimleri içermektedir. Bu yöntem, bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanı-
lır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazandırıl-
masında ve bu alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirmede kullanılır. Bunların yanı sıra grup halinde uygulana-
cak bir problem çözme yöntemi sayesinde öğrencilerin hem iş birliği hem de iletişim becerileri gelişecektir. Ayrıca 
öğrencilerin problem çözme yönteminde öğrencilerin bireysel olarak yapacağı araştırmalarda araştırma ve bilgi 
okuryazarlığı becerileri gelişecektir ve de bireysel hedeflerine bağımsız bir şekilde ulaşması mümkün olacaktır.

GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Gösterip Yaptırma
Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi)

Kişisel Beceriler (Kendini Yönetme Becerisi)

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 
beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Bu yöntem daha çok uygu-
lama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğ-
renci merkezlidir. Bu yöntem daha çok öğrencilerin psikomotor becerileri kazanmalarında etkilidir. Öğrenciler, 
becerileri yaparak yaşayarak öğrenirler. Bu yöntemde gözlem ve iletişim becerileri ön plandadır, öğrencilerin 
öğrenme yaşantıları için önemli becerilerdir. Ayrıca öğrencilerin gördüklerini benimseyip ustalıkla yapmaları 
için öz yeterlilik inancı ve motivasyon becerilerinin gelişimi sağlanacaktır.
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ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Örnek Olay

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Eleştirel Düşünme, 

Yaratıcı Düşünme)

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi)

Bir öğretim yöntemi olan örnek olay; gerçek yaşamda karşılaşılabilecek ya da karşılaşılan bir olayın, sınıf orta-

mına getirilerek öğrencilerle birlikte incelenmesini gerektiren bir öğrenme-öğretme yöntemidir. Bireyin karar 

verme, seçme ve sonuca ulaşma ile ilgili yaşantı geçirmesini sağlamak, bu yöntemin amacını oluşturmaktadır. 

İçerisinde problem barındıran bir örnek olayı inceleyen öğrenciler, öncelikle eleştirel bir gözle bakıp problemi 

fark etmeli, daha sonra ise yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile o probleme çözümler düşünmelidir. Bunu 

yaparken de grup hâlinde veya öğretmen-öğrenci kanallarında iletişim kurulacaktır. Bahsedilen yöntemin uygu-

lanışında eleştirel, yaratıcı düşünme becerileriyle beraber iletişim becerileri de gelişecektir.

ROL OYNAMA YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Drama,

Canlandırma

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Yaratıcı Düşünme)

Çoklu Okuryazarlık Becerileri (Sanat Okuryazarlığı 

Becerisi)

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi, İşbirliği ve Liderlik 

Becerisi)

Kişisel Beceriler (Esneklik ve Uyum Becerisi, Kendini Yö-

netme Becerisi)

Bireyin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan öğrenci merkezli 

bu teknikte yaratıcı düşünme becerileri önem kazanmaktadır. Bir oyunda rol oynamak oyundaki bir karakte-

rin duygularını, düşüncelerini canlandırmak demektir. Konuşmayı gerektiren rol oynama sırasında çocuk; ses 

yüksekliği, diksiyon, telaffuz gibi konuşulan dilin unsurlarını ve konuşma sırasını bekleme, dinleme, başkasının 

sözünü kesmeme gibi iletişim unsurlarını doğrudan doğruya çalışmıştır. Rol oynamanın diğer bir yararı, o rol-

deki kişi ile empati kurabilmek için gerekli olan, kendini diğer kişinin yerine koyabilme becerisinin kazanılması 

olabilir. Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan başkalarının 

aynı durum karşısında neler hissettiklerini anlamaya yardımcı olur. Öğrenciler kendi duygu ve düşüncelerinin 

farkına varırlar. Sabit bir metin üzerinde empati yaparak ve iletişim ögelerini kullanarak aktif bir öğrenme sağ-

layan bu yöntemde öğrenciler sanata yaklaşır, sanat okuryazarlığı becerilerini geliştirir. Kendisine verilen role 

hazırlanırken kendini motive etmenin yollarını da keşfeder. Ayrıca doğaçlama senaryoda aniden ortaya çıkacak 

durumlara uyum sağlama becerisi ve tüm bunları yapabilme motivasyonunu ortaya çıkaracaktır.
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BENZETİM (SİMÜLASYON) YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Benzetim (Simülasyon)

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Karar Verme Becerisi, 
Eleştirel Düşünme Becerisi, Yaratıcı Düşünme)

Çoklu Okuryazarlık Becerileri (Teknoloji Okuryazarlığı 
Becerisi) 

Gerçeğe yakın risk durumlarının bulunduğu durumlarda gerçeğin provası şeklindeki uygulamalardır. Askerle-
rin harp oyunları, pilotların uçak modelleri, şoför adaylarının özel pistlerde yetiştirilmelerinin ortak yanı olası 
problemlere ilişkin yapay ortamda aslı yerine benzerinin kullanılarak beceri kazandırılmasıdır.  Gerçek ortamda 
yetiştirilmeye çalıştığında sonuç kişilerin yaşamlarını yitirmesine kadar varabildiği durumlarda benzetim tek-
niği önem kazanmaktadır. Özellikle öğrenciler için tehlikeli ve pahalı (maliyetli) durumlarda kullanılır. Teknoloji 
ile iç içe olan bu ilgi çekici yöntem öğrencileri teknolojik okuryazarlığa yönlendirecektir. Hem teknolojik oluşu 
hem de somut araçlarla yapılıyor oluşu sayesinde öğrencilerde öğrenme arzusu yaratır. Öğrenciler bu yöntem-
le araçlara ve yeniliklere alışır, ustalık kazanır. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerileri 
gelişir. Öğrencilerin önceki bilgilerinden hareketle analiz ve sentez becerilerini kapsayan yansıtıcı düşünme 
becerileri gelişir.

PROJE YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Proje 

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Karar Verme Becerisi, 
Eleştirel Düşünme Becerisi, Yaratıcı Düşünme, Problem 
Çözme Becerisi, Araştırma Becerisi)

Çoklu Okuryazarlık Becerileri (Bilgi Okuryazarlığı 
Becerisi, Medya Okuryazarlığı Becerisi) 

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi, İş birliği ve Liderlik 
Becerisi)

Kişisel Beceriler (Girişimcilik Becerisi)

Öğrencilere yaratıcılık ve bilimsel çalışma alışkanlığı kazandıran bir öğretim tekniğidir. Bireysel veya grup 
çalışmalarıyla birlikte yürütülür. Öğrencileri düşünmeye, incelemeye, araştırma yapmaya yönlendirir. Proje 
yöntemi, bireysel öğrenmeye önem vermesinin yanında okul ile toplumsal hayat arasında yakın ilişki kurulma-
sına önem veren bir öğretim yoludur. En önemli amaç, öğrenciye kendi öğrenme stratejisini keşfetme becerisi 
kazandırmak ve öğrenmeyi öğretmektir. Yöntemin ana felsefesi ise küçük ölçekli olsa da öğrencinin gerçek 
hayatla karşılaştırılması, yaşatılmasıdır. Böylece hayatta işine yarayacak bilgilere öğretimde yer verilmiş olur. 
Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için bireysel ya da küçük gruplar hâlinde bir görev üzerin-
de uzun süre çalışmalarıdır. Yöntem okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verir. Gerçek yaşam 
problemleriyle karşılaşan öğrenci, zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Problem çözme, sentezleme, karar 
verme, yansıtıcı düşünme becerilerini kullanır; geliştirir. Aktif olarak süreçte bulunan öğrenci, ulaştığı sonucu 
veya ürünü sınıfta sunar. Öğrencilere birlikte çalışma alışkanlığı kazandırarak onların sorunlara farklı çözüm yol-
ları bulmasını sağlar. Bu yöntem sayesinde yukarıda sayılan birçok beceri gelişecektir. Bunların yanında, öğren-
cilerin dijital gelişmelere ayak uydurması için başka becerilere fayda sağlayacaktır. Örneğin ortaya konan ürün 
girişimcilik becerisini geliştirecektir. Öte yandan proje oluştururken veya proje sonundaki ürünü paylaşırken 
öğrencilerde medya okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin de geliştiği gözlenecektir.
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TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YÖNTEMİ

Kullanılabilecek Teknikler Kazandırılabilecek Beceriler

Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemi/Tekniği

Üst Düzey Düşünme Becerileri (Yaratıcı Düşünme ve 

İnovasyon Becerisi, Problem Çözme Becerisi, Araştırma 

Becerisi)

Sosyal Beceriler (İletişim Becerisi, İş Birliği/Takım Çalış-

ması ve Liderlik Becerisi)

Çoklu Okuryazarlık Becerileri (Teknoloji Okuryazarlığı 

Becerisi)

Tasarım odaklı düşünme yöntemi/tekniği, insan davranışları, ihtiyaçları, tercihleri üzerine yaratıcı alternatif-

ler üretmek için kullanılır. Kavram olarak tasarım odaklı düşünme, genellikle fikir üretme, araştırma, prototip 

oluşturma ve kullanıcı etkileşim süreçlerini ifade eder.  Bu açıdan bakıldığında, tasarım odaklı düşünme hem 

teoride hem de pratikte kullanılan bir kavramdır. Son kullanıcı ile empati kurmayı, iş birlikçi şekilde çalışmayı ve 

yaratıcı bir şekilde problem çözmeyi teşvik eden zihin ve sezgileri kullanmayı içerir. Yeni zihniyetler üzerinde du-

rarak, sistemli bir şekilde yapılacak değişimin yenilik yoluyla gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Tasarım odaklı 

düşünme hem analitik hem de düşünme süreçlerini içeren, problem çözmede kullanılan keşifsel bir yaklaşımdır. 

Yaratıcılığı artırması, grup çalışmasına olanak tanıması, aktif katılım sağlaması ve eğlenceli bir sürece sahip 

olması gibi özellikler içermesi açısından avantajlı bir yaklaşımdır.

Tasarım odaklı düşünme yöntemi/tekniği incelendiğinde, yöntemin amaçlarının ve aşamalarının öğrencilerde 

yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceği, onlara problem çözme ve araştırma becerisi kazandırabileceği 

görülmektedir. Tasarım odaklı düşünme yönteminin/tekniğinin grup çalışmasına olanak tanıması, öğrenciler-

de iş birliği/takım çalışması ve liderlik becerisini destekler niteliktedir. Öğrenciler takım/grup çalışmalarında 

üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek karar alma sürecine katılırlar. Tasarım odaklı düşünme sürecinde 

öğrenciler yaratıcı çözümler oluşturarak çeşitli teknolojileri kullanabilir. Fikir üretmek veya yenilikçi eserler 

oluşturmak için bilinçli bir tasarım süreci uygular. Problem çözme ve karar verme süreçlerinde, verilerin top-

lanması, analizi ve sunulmasında teknolojik araçlardan yararlanılır. 

Yukarıda bahsedilen öğretim yöntem ve tekniklerine 
ek olarak web 2.0 araçlarından da faydalanılabilir. 
Öğrencilerin teknoloji ve internet ile iç içe oldukları, 
dikkat sürelerinin kısaldığı, monoton etkinliklerden 
sıkılabildikleri göz önüne alındığında web 2.0 araçları 
öğrencilerin dikkatini çekebilecek ders ve etkinliklere 
olan ilgileri artırabilecektir. Dahası öğrenciler arasın-
daki öğrenme farklılıklarının azalması konusunda da 
önemli katkılar sağlayacaktır. Hedefleri teknoloji ara-
cılığıyla kazanıma dönüştürme imkânı sunmaları açı-
sından bu araçlar çok önem kazanmaktadır. Öğrenci-
lerin yaratıcılığını ve grup hâlinde çalışma becerilerini 
destekleyeceği de söylenebilir. 

Çoğunluğu ücretsiz olan bu araçlar sayesinde öğret-
menler yukarıdaki faydaların yanı sıra öğrencilerdeki 
bireysel bilgi ve beceri farklılıklarını, öğrenme düzey-
lerindeki değişiklikleri kayıt altına alabilmekte, süreç 
içerisindeki gelişimini de takip edebilmektedir. 

Web 2.0 araçları öne çıkaran özelliklerinden birisi de 
kullanıcı dostu olmaları, bilgisayar konusunda yalnız-
ca o cihazı açmayı ve fareyi kullanmayı bilen bireyle-
rin dahi kullanabilecekleri kolaylıkta olmalarıdır. Bu 
araçları kullanmak için ne öğretmen ne de öğrenci 
için herhangi bir kursa, eğitime ihtiyaç duyulmaya-
caktır.
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Zaman zaman web 2.0 araçlarının kullanıldığı ders-
lerde öğrencilerin daha çok zevk aldıkları, kazanımın 
daha net bir şekilde yerleştiği, bir sonraki benzer 
etkinlikler konusunda öğrencilerin çok istekli olduk-
ları, aktarılması zor olabilecek bazı hedeflerin daha 
kolay ve etkili şekilde sunuldukları gözlenmektedir. 
Zira bu araçlar sayesinde farklı zekâ türlerine sahip 
öğrencilere neredeyse eş zamanlı ulaşılabilmekte; 
öğrencilere hem işitsel hem görsel destek sağlarken 
öğrencilerin de etkinlik içerisinde etkileşim içerisinde 
olmaları sağlanmaktadır. 

Bu araçların en önemli özelliğinin ise etkinlik sonundaki 
raporlama özellikleri sayesinde tüm öğrenciler hakkında 
detaylı raporlar sunmaları olduğu söylenebilir. Böyle-
ce her bir öğrencinin o etkinliğe katılma oranları, doğru 
yapma oranları, ne kadar hızlı tepki verdikleri, grup içe-
risindeki dereceleri görülebilmekte, bu araçların sürekli 
kullanımları ve sonundaki raporların birlikte değerlendi-
rilmeleri sonucunda öğrencilerin bireysel ilerleme karne-
leri oluşturulabilmektedir. Bunların ışığında da öğrenciye 
bireysel farklılığına göre daha etkili rehberlik yapılabile-
cektir.

Hedefe bağlı olarak kullanılabilecek çok çeşitli web 
2.0 araçları bulunmaktadır. Bu araçlar arasında ani-
masyon yapma, anket oluşturma, dijital pano kurma, 
e-kitap, e-dergi yayınlama, kavram haritaları oluştur-
ma, karikatür çizme, kodlama, tasarımlar yaratma, 
poster hazırlama, sanal gerçeklik materyalleri oluş-
turma, sınav yapma, sunu hazırlama, takım kurma, 
çeşitli amaçlar için takvim oluşturma, tarih şeridi 
hazırlama, video oluşturma-kesme-ekleme, web si-
tesi ve blog oluşturma araçları, iş birliği sağlama ve 
ters-yüz edilmiş sınıf etkinliklerine yönelik araçlar 
yer almaktadır. Dersin ve hedefin özelliği ile öğren-
cilerin teknoloji okuryazarlığı seviyelerine göre bu 
araçlardan bir ya da birkaç tanesi kullanılabilir. Alt sı-
nıf düzeylerinde tüm öğrenciler öğretmen tarafından 
belirlenmiş bir web 2.0 aracı kullanırken ileri sınıf dü-
zeylerinde öğrenciler kullanmak istedikleri araç ko-
nusunda serbest bırakılabilir. Bu sayede alt sınıflarda 
o araç üzerinde kullanma becerileri geliştirilirken ileri 
sınıf düzeylerinde öğrencilerin yaratıcılıkları da geliş-
tirilebilecektir. 

4.3.3. Değerlere Uygun Öğretim Yöntem ve Teknik Seçimi

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini 
oluşturan ilkeler toplamıdır. Kökleri geleneklerimiz ve 
dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden bes-
lenerek bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. 
Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, 
hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorun-
larla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan gü-
cün kaynağıdır. Öğretim programlarında yer alan “kök 

değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz 
denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatansever-
lik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme-öğretme 
sürecinde hem kendi başlarına hem ilişkili olduğu alt 
değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele 
alınarak hayat bulacaktır. Öğretim yöntem ve teknik-
lerinin değerlerin öğretiminde ne şekilde kullanılaca-
ğına yönelik açıklamalar tablolarda sunulmuştur.
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Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemini, öğretmenin bilgiyi öğrencilerine aktarması esasına dayandırmak-
tadır. Bu bağlamda, bilişsel alanın bilgi basamağı açısından bakıldığında, değerlerin 
tanımını, özelliklerini, faydasını vb. bilmek, tanımak, söylemek ve hatırlamak için 
anlatım yönteminin kullanılması uygundur. Örnek olay anlatma ve tarihî şahsiyetleri 
örnek gösterme, onların yaşam öykülerini örnek vererek değeri sözlü olarak telkin 
etme, öğüt verme bu yöntemle yapılabilir.

Gezi-Gözlem Yöntemi/
Tekniği

Gezi gözlem, bilişsel alanın uygulama basamağında öğrencinin değerler arasında iliş-
ki kurması, zihinsel olarak değerleri hayata geçirmesi ve kullanması açısından uygun 
bir yöntemdir. Öte yandan gezi-gözlem, uyarıcıya karşı gösterdiği tepki, adanmışlık, 
süreklilik, kendine iş edinme açısından duyuşsal alanın değer verme basamağı; ka-
zanımların davranışa dönüştürülmesi, kendi değerleriyle ters düşmeme, tutarlı olma 
davranışları açısından ise duyuşsal alanın örgütleme basamaklarına uygun bir yön-
temdir/tekniktir. Öğrenci, model aldığı bireylerin değer, davranış ve tutumlarını ör-
nek almaktadır. “Öğüdün yolu uzun, örneğin yolu kısa ve daha etkilidir” sözü gözlemin 
değerler eğitimindeki önemini ortaya koymaktadır.

Eğitsel Oyun Yöntemi/
Tekniği

Eğitsel oyunun genel özelikleri dikkate alındığında, bilişsel alanın uygulama, analiz ve 
yaratma, duyuşsal alanın ise değer verme ve örgütleme basamaklarındaki davranış-
ların kazandırılmasında etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Bu bağlamda oynanan 
eğitsel oyunun kurallarının söylenmesi, uygulanması, aralarındaki bağlantıların sap-
tanması, analiz edilmesi, oyunun kurallarına göre yapılıp yapılmadığının değerlendi-
rilmesi bakımından bilişsel alanın yukarıda belirtilen basamaklarındaki davranışların 
kazandırılmasında etkili olabilir. Öte yandan çocuğun oynanan oyuna kendini adaması, 
kurallara uymada süreklilik göstermesi, kurallara uymayı kendine iş edinmesi ve ka-
rarlı olunması, az da olsa kuralları kendi içerisinde çelişmemek şartıyla güncelleme-
si davranışlarını kazanması ise duyuşsal alanın yukarıda belirtilen ilgili basamakların 
özelliklerini yansıtmaktadır. Oyunun kuralları, oyundaki rekabet, takım arkadaşlığı gibi 
yönlerden bakıldığında değerler eğitimi için de vazgeçilmez bir yöntemdir/tekniktir.

Drama Yöntemi / Tekniği

Değerlerin nedenleri ve sonuçlarıyla kavranması, değerlere uygun olarak nasıl dav-
ranılacağı drama yöntemiyle/tekniğiyle öğrencilere etkili bir şekilde öğretilebilir. Kıs-
kançlığın, yalanın, savurganlığın, kötülüğün açıklanmasında; anne, baba ve büyükle-
re saygı, küçüklere sevgi, yoksullara yardımın güzelliği drama yöntemiyle/tekniğiyle 
gösterilebilir. Paylaşımın ve yoksullara yardım etmenin öneminin işlendiği bir derste, 
yoksul bir ailenin hayatından bir kesit dramatizasyon ile sunulup, öğrenciler mad-
di sıkıntı içerisinde yaşayan insanların duygularını, düşüncelerini anlama ve yaşama 
fırsatı elde edebilir. Drama yönteminde/tekniğinde, öğrencilere kazandırılacak he-
def davranışlar kavrama ve uygulama basamaklarında daha işlerlik kazanmaktadır. 
Dolayısıyla drama yönteminde/tekniğinde ele alınan bir değerin öğrenci tarafından 
özümsenmesi ve ilgili değeri kendine mal etmesi, değerlerin kavrandığını göster-
mektedir. Öte yandan drama yöntemi/tekniği duyuşsal alan da ise tepkide bulunma, 
değer verme ve örgütleme basamaklarındaki davranışların kazandırılmasında daha 
etkilidir. Drama yönteminde/tekniğinde ele alınan değerin öğrenci tarafından istekli 
yapılması, bu davranıştan bir doyum elde edilmesi, öğrencinin ilgili davranışı kabul-
lenmesi ve kendini adaması duyuşsal alandaki ilgili basamaklarda davranışın kazan-
dırıldığını göstermektedir.

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Değerlerin Öğretilmesinde Kullanımı
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Örnek Olay Yöntemi

Gerçek yaşama yakın olması, günlük yaşamdaki pek çok problem veya olayın bu yön-
teme uyarlanabilmesi, öğrenilen bilgilerin yaşama aktarılması, bir problemi çözme-
yi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenmesi, gerçek yaşamın problemleriyle yüz yüze 
gelinmesi, başka görüş ve düşüncelere saygılı olunması, gerçek olayla yüz yüze ka-
lınmış gibi düşüncelerin ileri sürülmesi ve soruna çözüm önerilerinin sunulması, iş 
birliği içerisinde çalışmaya sevk etme ve empati becerilerini geliştirmesi örnek olay 
yönteminin değerler eğitiminde kullanılabilecek etkili bir yöntem olduğunu göster-
mektedir. Bu bağlamda örnek olay yöntemi bilişsel alanın kavrama, analiz ve yaratma  
basamaklarında, duyuşsal alanın ise tepkide bulunma, değer verme ve örgütleme 
basamaklarında yer alan davranışları öğrencilere kazandırmada oldukça etkili bir öğ-
retim yöntemidir. 

Tartışma Yöntemi

Tartışma yönteminde, öğrenciler tartışılan konu hakkında benzer ve farklı fikirleri 
görüp, değişik savları kavrayabilir. Ayrıca tartışılan konu hakkında kendi görüşlerini 
ileri sürebilir ve diğerlerinin görüşlerini dinledikten sonra ortaya çıkan görüşleri eleş-
tirebilir. Bir sonraki aşamada, öğrenciler grup olarak sorunun çözümü için ortak bir 
karara veya görüşe varabilir. Bu nedenle elde edilen kazanımlar dikkate alındığında 
tartışma yöntemi, aynı zamanda değerler eğitiminin de içerisinde yer aldığı duyuş-
sal alanda öğrencilerin ilgilerini, tutumlarını ve alışkanlıklarını değiştirmede etkili bir 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim öğrencinin konu üzerinde düşüncele-
rini söylemesi, öğrenciye analiz, sentez ve yaratma gücü kazandırması, iletişim be-
cerilerini geliştirmesi, konunun içselleştirilmesine ve özümlenmesine katkı sunma-
sı, konunun öğrenciler tarafından nasıl kavrandığının ve algılandığının görülmesi bu 
yöntemin olumlu yanları arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, tartışma ortamı-
nın gruba ait olma ve güven duygusunu geliştirmesi, öğrencilerin daha iyi tanınması, 
liderlik özelliklerinin ortaya çıkması ve farklı görüşlere saygılı olunması, öğrencilere 
hem kendilerini hem de arkadaşlarını daha yakından tanıma fırsatı sunması, öğren-
cilerin kendi kendilerini disiplin altına almalarını sağlaması bu yöntemin diğer olum-
lu özelliklerini göstermektedir. Birlikte çalışmayı ve sorumluluğu teşvik etmesi, ön 
yargıları ortadan kaldırılması, nesnellik, hoşgörü ve devamlılık eğitimini sunmasını 
ilgili yöntemin yararları arasında gösterebiliriz. Bunların dışında, yorum ve eleştirel 
düşünme becerisi kazandırması, hoşgörülü ve eleştiriye açık olunması, başkalarının 
fikirlerine saygı duyulması gibi demokratik özellikleri kazandırması tartışma yönte-
minin diğer olumlu özellikleri arasında yer almaktadır. Yukarıda belirtilen tartışma 
yönteminin yararları ve özellikleri dikkate alındığında, bu yöntemin değerler eğitimi-
ne oldukça uygun bir yöntem olduğu söylenebilir. Değerler eğitiminde kullanılan yön-
temlerden birinin “değer analizi” olduğu belirtilmektedir. Bu yöntemde esas yapılan 
işin, değerler arası ilişkileri ortaya çıkarmayı, herhangi bir olay veya durum karşısında 
bunlar arasındaki önem sırasına göre akılcı düşünme ilkelerini kullanarak davranma, 
harekete geçme becerisi edinmeleri olduğu vurgulanmaktadır. Dürüstlük, cömertlik 
ve yardımseverlik gibi değerler arasındaki ilişkiler örnek olay ve durumlarla analiz 
edilerek öncelikli doğru davranışın hangisi olduğu öğretilir. Örneğin bir kimsenin “acil 
vermesi gereken bir borcu varken başkasına yardım etme düşüncesi ile cömertlik 
yapıp yapamayacağı” üzerinde tartışılır. Bu durumda doğru davranışa kaynak olacak 
değerin analizine dayalı değer aktarımı sağlanır. 

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri

Değerlerin Öğretilmesinde Kullanımı
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Problem Çözme 
Yöntemi

Değerler eğitimin temel amacı, toplumsal hayatta gerçek olarak var olan ve değer-
lerle ilgili olan sorunları en aza indirgemek veya ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda 
“bilimsel, demokratik, dürüst ve hoşgörülü davranma; barışçı, görgülü, güvenilir, yar-
dımsever ve sosyal olma; kurallara uyma; aileye ve dostluğa önem verme; doğal çev-
reyi, tarihi-kültürel mirası koruma; şehit ve gaziye, bayrağa, İstiklal Marşı’na, vatan 
ve millet sevgisine sahip olma” değerler eğitiminde önem verilen değerlerden birka-
çını oluşturmaktadır. Bu ve benzeri birçok değerde ise toplumda sorunlar, meseleler 
veya problemlerin olduğu bir gerçektir. Eğitimin genel amaçları arasında, bireylerin 
yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme becerisi kazandırmak da yer almaktadır. 
Bu bağlamda eğitim sistemi ve okul, öğrencilere problem çözme becerisi kazandı-
racak etkinlikler yaptırmalıdır. Dolayısıyla problem çözme yönteminin, problemlerin 
çözümü, öğrencilerin deneyim kazanması ve değerler eğitimi konusunda oldukça 
etkili bir öğretim yöntemi olduğu söylenebilir. Problem çözme yöntemi, değer geliş-
tirme/gerçekleştirme yaklaşımlarından “değer analizi” yaklaşımına uygun bir öğretim 
yöntemidir. Nitekim değer analizi yaklaşımı, öğrencinin problemleri neden ve niçin 
soruları temelinde kanıtlarla analiz etmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin sorunu 
tanımlaması, sorun hakkında çeşitli kaynakları kullanarak bilgi toplaması, olası çö-
züm yollarını belirlemesi gibi bilimsel düşünce süreçleri değer analizi yaklaşımının 
genel nitelikleri arasında yer almaktadır. Değer analizi yaklaşımı (i) Öğrencilerin de-
ğerler ile ilgili konularda bilimsel araştırma ve mantıklı düşünmeyi kullanarak karar 
vermelerine yardım etmek, (ii) Öğrencilerin kendi değerlerini kavramsallaştırma, çe-
şitli şekillerde ilişkilendirmek için mantıksal analitik süreçleri kullanmalarına yardım 
etmek amaçlarını taşımaktadır.

İş birliğine Dayalı 
Öğrenme Yöntemi/
Yaklaşımı

İş birliğine dayalı öğrenme, değerler eğitimine oldukça uygun bir yaklaşımdır. Nitekim 
değerler eğitiminde öğrencilere kazandırılması amaçlanan kazanımlar arasında; 
demokratik tutum, sosyalleşme, paylaşımcılık, sorumluluk, liderlik, birlikte iş yapma 
ve öğrenme, güven, saygı, hoşgörü, biz duygusu, empati, arkadaşlık, dostluk vb. 
kavramlar yer almaktadır. Dolayısıyla iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımının genel 
özellikleri ve yararları, bu yaklaşımın değerler eğitimine uygunluğunu ortaya koymak-
tadır. Bu bağlamda konu ele alındığında, bu yaklaşımın en temel ve genel özelliklerini 
bilimsel yaklaşım ve demokratik tutum oluştururken öğrencilerin bilişsel, duyuşsal 
ve sosyal yönlerinin gelişimini sağlaması da diğer avantajlarıdır. Öte yandan iş birliği-
ne dayalı öğrenme yaklaşımın diğer bir temel özelliği ise belli bir amaç doğrultusun-
da heterojen bir yapıda bir araya gelen öğrencilerin “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz 
için” anlayışından hareketle eğitim-öğretim sürecini yaşamalarından geçmektedir. 
Değerler eğitimine uygunluğu açısından iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımının di-
ğer faydalı yanları da bulunmaktadır. Nitekim grup çalışmalarında yetenekleri, be-
densel gelişimleri ve eğitim özgeçmişleri farklı olan öğrenciler bir arada çalışırken 
ortak bir amaca yönelmekte ve arkadaşlıkları daha fazla gelişmektedir. Öte yandan, 
öğrencinin sorumluluk alması, üyeler arasında olumlu dayanışmanın olması, bütün 
üyelerin liderlik görevini paylaşması, üyelerin birbirine yardım etmesi, destek ver-
mesi ve yol göstermesi, iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımının değerler eğitimine 
olan uygunluğunu sergilemektedir. Bunların dışında, ilgili yaklaşımın öğrencilerin 
sosyalleşmesine, duygusal yönden birçok davranışlarının gelişmesine, paylaşımcı ol-
masına, eleştirel bakış açısına, etkili iletişim becerisine, sorumluluk bilincinin geliş-
mesine katkı sağlamasına, grup sinerjisinin oluşumuna, her bireyin öğrenmesinden 
sorumlu olunmasına katkı sağlaması, değerler eğitimine de katkı yapmasının somut 
göstergesini oluşturmaktadır.
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Proje Tabanlı Öğrenme 
Yöntemi/Yaklaşımı 

Proje tabanlı öğretim yönteminde/yaklaşımında proje konusu, hayatta karşılaşılan 
veya karşılaşma ihtimali olan sorunlar olabilir. Öğrencinin gerçek yaşam şartların-
da gerçekleştirilen fiziksel ve zihinsel bir etkinlik olan proje yönteminde proje ko-
nusunun, dersin de kazanımlarına yönelik olarak öğrencilerin çevresinde yer alan 
bir problemden seçilebilir. Bu bağlamdan proje tabanlı öğrenmede proje konusu, 
hayatın içerisinde yer alan ve eksikliklerinin bir problem olarak görüldüğü temalar 
olan adalet, sorumluluk, sevgi, güven, saygı, hoşgörü, temizlik, doğruluk, dürüstlük, 
fedakârlık, şefkat, merhamet, paylaşma, planlı ve disiplinli olma, öz güven ve girişim-
cilik, sadakat vb. olabilir.

Küme (Grup) Çalışması 
Yöntemi

Küme çalışmalarıyla öğrenciler, başkalarıyla çalışmayı, hem de iş bölümü yapmayı, 
kendi kendini çalışarak iş başarmayı, kendi kendini yönetmeyi ve denetlemeyi öğ-
renmektedirler. Okulun görevinin arasında yeni yetişen nesilleri hayata hazırlamak, 
toplumsal, kişisel ve insani ilişkiler yönünden yetiştirmek de yer almaktadır. Bu ba-
kımdan küme çalışmalarıyla öğrenciler, akademik bilgileri öğrenmelerinin yanında, 
sorumluluk yüklenme ve bunu yerine getirme, birlikte çalışma, fikirlere saygı, sevgi 
ve nefret duygularını kontrol etme, birbirlerine yardım etme vb. değerlerinin eğitimi-
ni de almış olurlar. Küme yönteminin sorumluluk, çalışma, dayanışma, saygı, empati, 
sevgi, yardımlaşma gibi daha pek çok değerin öğrencilere kazandırılmasına imkân 
verdiğini söylemek mümkündür.

Görüşme Tekniği

Sınıf içinde olduğu kadar sınıf dışında da uygulanan bir diğer teknik “görüşme tekni-
ği”dir. Bu teknik öğrencilerin, çeşitli konularda uzman kişilere gidip veya sınıfa davet 
edip bilgi almalarıyla gerçekleşir. İlgili yerlere giderek konunun veya sorunun uzmanı 
olan değişik yaştan ve meslekten kişilerle görüşmek, öğrencilere bilişsel olduğu ka-
dar, duyuşsal ve sosyal davranışlar ile iletişim becerileri kazandırır. “Bu teknik, belirli 
konularda ilgili kişilerin neler düşündüklerini, neler duyduklarını öğrenmek, niçin ve 
nasıl bir yol izleyerek işlerini yürüttüklerini anlamak amacıyla uygulanır. Görüşmeye 
katılan öğrencilerde, dengeli ve uyumlu ilişki kurma yeteneği ve güven duygusu ge-
lişir”. Ayrıca görüşme esnasında saygı ve görgü kurallarına uyulması gerektiğinden, 
toplumda var olan birtakım adabımuaşerete dair değerler, öğrenci tarafından öğre-
nilmiş olunur.

Konuşma Halkası 
Tekniği

Konuşma halkası öğrencilerin bir konu hakkında görüşlerini açıklamaları, fark-
lı görüşleri görmeleri ve saygı duymalarını sağlayan bir öğretme tekniğidir. Yine bu 
teknikle beraber öğrenciler saygı, olumlu iletişim, hoşgörü gibi değerlerin farkında 
olacaktır. Kavram, ilke, kelime öğretiminde kullanılan bu teknikte tartışmaya yer ve-
rilmemeli; konuşan öğrencinin sözü kesilmemelidir.

Konuşma halkasının avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Bu teknik ile öğrenci farklı görüşlere saygı duymayı öğrenir.

• Grup içinde rahatça düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazanır.

• Farklı görüşleri dinlemeyi öğrenir.

• Sınıf içerisindeki iletişimi artırır ve saygı ortamının oluşmasını sağlar.
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İstasyon Tekniği

İstasyon tekniği “iş birlikli, çoklu zekâ ve yapılandırmacı öğrenme kuramlarından 
faydalanarak öğrencilerin, kendi öğrenmelerini gerçekleştirmelerine, öğrenme süreci 
boyunca aktif olmalarına, öğrenme merkezlerinde iş birlikli gruplar hâlinde çalışmala-
rına ve bu merkezlerde onların tüm zekâ alanlarına hitap edecek etkinlikleri yapmaları-
na olanak sağlayan bir çağdaş öğrenme yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır.

İstasyon tekniği sayesinde birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk, 
iletişim, ortak amaç uğruna çalışma, arkadaşlık vb. gibi değerlerin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamak mümkündür.

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası bir problem ya da konu hakkında orijinal fikirleri ortaya çıkarmak, karar 
vermek, hızlı düşünmek için kullanılan bir tekniktir. Bir lider tarafından yürütülen uygu-
lamada problem ya da konu öğrencilere duyurulur. Onlardan kendilerine tanınan süre 
içerisinde fikir belirtmeleri istenir. Görüşler tahtaya yazılır. Not alınan görüşler daha 
sonra tartışmaya açılır ve ana fikre ulaşılır. Beyin fırtınası tekniğinde kısa zamanda ol-
dukça fazla fikir oluşturulmaya çalışılır, fikirler yargılanmaz, dışlanmaz. Bu özelliklerin-
den dolayı sabır, saygı, hoşgörü gibi değerlerin ön planda olduğu bir tekniktir.

Görüş Geliştirme

Görüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve zıtlıklar içeren bir konu hakkında öğrencilerin 
kendi görüş ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan bir tekniktir. Görüş geliştirme 
tekniği ile ders işleyen bir öğretmen ilk olarak içerisinde zıtlıklar barındıran bir öner-
me seçer. Bunu tahtaya yazar. Beş ayrı kartona “Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, 
Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum” yazar ve bunları sınıfın duvarla-
rına asar. Öğrencilere tahtada yazılı olan önermeye ne derece katılıp katılmadıkları 
sorulur ve katılma derecelerini gösteren kartonun altına geçmeleri istenir. Öğrenci-
lere neden bulundukları yerde oldukları sorulur ve öğrencilerin açıklama yapmasına 
izin verilir. Tartışma sırasında öğrencilerin fikir değiştirerek başka bir kartonun altı-
na geçebilecekleri de söylenir. Görüşünü değiştiren öğrenciye neden değiştirdiğini 
açıklaması için söz hakkı verilir.

Görüş geliştirme tekniği öğrencilerin; 1. Görüşlerini ifade etmelerine ve görüşlerinin 
gerekçelerini sunmalarına olanak tanır. 2. Başlangıçta savundukları görüşleri süreç 
içerisinde ya da süreç sonunda değiştirebilmelerine imkân tanır. Böylelikle görüşle-
rin değişebileceğine vurgu yapılır. 3. İletişim becerilerini geliştirir. 4. Karşı görüşleri 
dinleme ve saygı duyma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Bu faydaları göz önüne 
alındığında öğrenciler bu teknik sayesinde sabır, saygı, hoşgörü, değer verme, çalış-
kanlık, sorumluluk gibi değerlerin farkında olurlar.

4.3.4. Öğretim Hizmetinin Niteliğini Etkileyen Değişkenler

Öğretim hizmeti, öğrenmeleri etkileme gücünde olan 
dış faktörlerin belli kurallar çerçevesinde belirlenme-
si ve işe koşulması yoluyla etkili ve verimli öğrenme-
lerin gerçekleştirilmesi faaliyetidir. Bu faaliyetlerin 
niteliği, öğrenciye neleri nasıl öğrenecekleri ile ilgili 
verilen uyarıcıların, öğrenciye sağlanan öğrenme sü-
recine katılım olanaklarının, kullanılan pekiştireçlerin, 
gerçekleştirilen dönüt ve düzeltme işlemlerinin uy-
gunluk derecesini kapsamaktadır. Okullarda sunulan 
öğretim hizmetinin niteliği, öğretmenlerin ipuçlarını 
ve pekiştireçleri sınıf içinde uygun kullanıp kullanma-

dıklarına, öğrenciyi öğretim sürecine etkin olarak ka-
tıp katmadıklarına, öğrencilerin öğrenmelerine dönüt 
verip vermediklerine ve düzeltme işlemlerini uygun 
yapıp yapmadıklarına göre değişmektedir. Başka bir 
anlatımla öğretim hizmetinin niteliği öğrenme ürün-
lerini etkileme gücünde olan ipuçları, pekiştirme, 
dönüt-düzeltme ve etkin katılım olmak üzere dört 
ögeden oluşmaktadır. Öğrenme öğretme sürecinde 
kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerin etkililiği de 
bu değişkenlerle yakından ilgilidir.
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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İpucu

İpuçları öğrenme sürecinde öğrencilere neyi ve na-
sıl yapacaklarını söyledikleri her türlü mesajdır. Bu 
mesaj birçok farklı şekilde verilebilmektedir. Konuş-
malar esnasındaki sözel ifadeler; vurgular, örnekler 
veya görsel olarak; grafikler, tablolar, resimler ipuç-
ları olabilmektedir. Bazen de dramalar, hikâyeler veya 
jest ve mimikler öğrenciler için ipuçları oluşturmak-
tadır. Öğrencilerin düzeyleri, hazırbulunuşlukları, kül-
türel ortamları ve fiziksel, psikolojik durumlarına uy-
gun olan ipuçlarının verilmesi etkililiği sağlamaktadır. 

İpuçlarının Öğretimdeki İşlevleri

• Dikkati sağlar. 

• Öğrencileri hedeften haberdar eder.

• Hedef-davranışlarla ilgili ön bilgileri hatırlatır.

• Öğrenci katılımını sağlar.   

• Öğrenme güçlüğü çekilen konuları kolaylaştırır.

İpuçları öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. Küçük 
yaşlardaki çocuklara verilecek ipuçları olabildiğin-
ce somut ve onların yaşamının bir parçası olmalıdır. 
İpuçları öğrencilerin bilişsel giriş davranışlarına uy-
gun olmalıdır. Öğrencinin ünite ile ilgili herhangi bir 
ön bilgisi olmadığında, çok sayıda duyu organına hi-
tap eden, somut ve çok sayıda ipucu verilmelidir.

Pekiştirme

Öğretim hizmeti niteliğinin bir alt değişkeni olan pe-
kiştirme, bir davranışın yinelenme ihtimalini artıran 
uyarıcılar olarak bilinir. Öğretim ortamında öğrenci 
tarafından öğrenilmesi istenen hedef davranışlar ka-
zandırılmaya başlandığı anda pekiştirilmelidir. Eğitim 
durumlarında etkili ve verimli bir süreç elde etmek için 
pekiştirici uyarıcıları kullanmak gereklidir. Davranış so-
nucunda ortama verilen ya da ortamdan çekilen uyarı-
cılar pekiştireç olarak adlandırılmaktadır. İnsan ya da 
bir organizma tarafından yapılan bir davranışın hemen 

ardından ortama verilen uyarıcı işlemler bir davranışın 
daha sonraki zamanlarda tekrar edilme sıklığını artırı-
yorsa pekiştireç ya da tekrar edilme sıklığını azaltıyor, 
tamamıyla ortamdan kaldırıyorsa ceza olarak adlandı-
rır. Pekiştireçler olumlu ve olumsuz pekiştireç olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Olumlu pekiştireç öğrencilerin 
yaptığı bir davranışı artırmak amacıyla “Aferin” demek 
gibi davranışı destekleyici yöndeki olumlu uyarıcılardır. 
Tüm bu pekiştirmeler öğrenme sürecinde öğrencilerin 
öğrenmelerini artıracak şekilde kullanılmalıdır. Bu ko-
nuda pekiştireçlerin, öğrenciye, hedef davranışlara ve 
kültüre uygun olması gerekmektedir.

Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan başlıca ipuçları şunlardır:

Sorular sorma

Örnek verme

Açıklamalar yapma

Kaynak kitaplar

Gerçek varlıklar ve olaylar

Numuneler ve modeller

Konuşma sırasındaki vurgular, ses tonu

Yönergeler

Grafik, şema ve haritalar
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Bir öğrenciye kazandırılmak istenen davranışı gös-
terdiği zaman tebrik etmek veya bir kitap hediye et-
mek gibi pekiştireçler öğrencinin pekiştirilen davra-
nışı daha sonraki zamanlarda tekrarlama durumunu 
artıracaktır. Öğretim ortamında etkili ve verimli bir 
şekilde kullanılması gereken pekiştirme kavramına 
yönelik bilinmesi gereken kritik noktalar vardır. Öğ-
rencinin gelişim özellikleri dikkate alınarak öğrencide 
pekiştirilecek davranış görüldüğü anda davranış he-
men pekiştirilmelidir. Ödül olarak sunulan pekiştireç 
öğrencinin yaş, cinsiyet ve zaman açısından önem ta-
şıdığı gibi pekiştireçler maddi, manevi, iç ve dış kay-
naklı olarak da incelenmektedir. Toplu öğrenmelerde 
öğrencinin gelişim özelikleri, ihtiyaçları ve bireysel 
özellikleri farklılık gösterdiği için öğrenciye sunulan 
pekiştireçler de farklılık göstermektedir. Bundan do-
layı toplu öğrenmelerde pekiştireç kullanılırken bütün 
öğrenciler için ayrı ayrı pekiştireçler sağlanmalıdır.

Pekiştireç kullanırken öğretmenlerin dikkat etmesi 
gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Öğretmen tarafından utangaç, dışa dönük olmayan 
öğrencileri cesaretlendirecek onları derse katacak 
pekiştireçler verilmelidir. 

Öğrenciye sunulan pekiştireçler öğrencinin yaşına, 
gelişim seviyesine, cinsiyetine ve yaşadığı sosyokül-
türel ortama göre verilmelidir. 

Öğretmen sürekli değişmeyen aynı tür pekiştireci 
kullanmamalıdır. Çünkü belli bir süreden sonra pekiş-
tireç etkisini kaybedebilir. 

Öğretmen tarafından öğrenme güçlüğü yaşayan öğ-
rencilere yönelik her doğru yanıttan sonra pekiştireç 
verilerek öğrenciyi cesaretlendirmesi öğrenmesini 
daha kolay kılacaktır. 

Pekiştireçler öğrenciye kazandırılmak istenen hedef 
davranışlara yönelik olmalıdır.

Dönüt-Düzeltme

Dönüt ve düzeltme bir sınıftaki öğretim hizmetinin 
niteliğini ve öğrenme düzeyinin etkisini belirleyen en 
önemli öge olarak kabul edilir. Ayrıca öğretimin bi-
reyselleştirilmesi açısından her öğrencinin düzeyi ile 
ilgili somut sonuçlar verir. Dönüt öğrencilerin yaptığı 
davranışların hangilerinin yeterli hangilerinin yeterli ol-
madığı ile ilgilidir. Öğrencilerin yaptıklarını doğru veya 
yanlış olarak değerlendirmek bir dönüttür. Düzeltme 

ise dönütten sonra gerekli eksikliklerin giderilmesi 
için yapılanlardır. Örneğin yanlış olarak nitelendirilen 
davranışların doğrularının söylenmesi bir düzeltmedir. 
Dönüt ve düzeltmelerin uygun zaman ve yerde kulla-
nılması ile öğrenme düzeylerinde artışlar sağlanmak-
tadır. Dönüt ve düzeltmeler tam öğrenme yönteminde 
izleme testleri ile sağlanmaktadır. Öğrenciler ünite 
sonlarındaki izleme testleri ile eksikliklerini görmekte 
ve gerekli düzeltmeler ek öğrenmeler ile sağlanmak-
tadır. Ayrıca ders esnasında kullanılan “doğru, eksik, 
yanlış” gibi yargılar birer dönüttür. Dönüte bakarak öğ-
rencinin eksik ve yanlışları belirlenir. Dönütün bilgi ver-
me işlevinin yanı sıra pekiştirme işlevi de olduğu bir-
çok kuramcı tarafından kabul edilmektedir. Pekiştirme 
kuramcıları, anında verilen dönütün öğrenme hızına, 
geciktirilmiş dönütün de daha çok hatırlamaya yardım 
edebileceğini savunmaktadırlar.

Dönüt, öğreneni ve öğreticiyi öğrenme güçlükleri ve 
eksiklikleri konusunda bilgilendirmektir. Eğitim süreci 
sırasında hedef davranışların öğrenciler tarafından ka-
zanılıp kazanılmadığı, kazanıldıysa ne derece kazanıldığı, 
kazanılmadıysa neden kazanılmadığı saptanarak öğren-
ciye bilgi verilir ve eğitim programında gerekli düzeltme-
ler yapılır. Dönütün yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici 
olmak üzere üç temel görevi vardır. 

Eksikleri tamamlama, yanlışları doğrulama işlemine 
ise düzeltme adı verilir. Bu amaçla her ünitenin sonun-
da izleme testleri yapılabilir. Bu izleme testlerinin so-
nuçlarına göre, öğrencilerin öğrenme eksiklikleri ve bu 
eksikliklere neden olabilecek olası öğrenme güçlükleri 
saptanır. Her öğrencinin hangi davranışları tam, hangi 
davranışları eksik ya da yanlış öğrendiği incelenerek 
düzeltme etkinlikleri planlanır ve uygulanır.

Etkin Katılım

Etkin katılım öğrencinin öğretim faaliyetleriyle etkile-
şime geçmesidir. Aktif ve örtük olmak üzere iki farklı 
şekilde katılım gözlenebilmektedir. Öğrencilerin ders-
te sorulara cevap vermesi, parmak kaldırması gibi dav-
ranışlar aktif katılım iken, örtük katılım ise öğrencinin 
zihinsel faaliyetler ile derse katılması ve katılımının 
gözlemlenememesi durumudur. Her iki durum da öğ-
rencinin derse yönelik başarısını olumlu yönde etkile-
mektedir. Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal olarak hazır 
bulunuşlukları etkin katılımı etkileyebilmektedir. Öğ-
rencilerin bilişsel olarak yeterli düzeye sahip olmaması 
veya duyuşsal olarak yeterli isteğe sahip olmaması et-
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kin katılımı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
tüm bileşenler bir araya geldiğinde daha yüksek düzey-
de öğrenmelerin gerçekleşebileceği düşünülmektedir. 
Öğrencinin açık ya da örtülü olarak öğrenme-öğretme 
sürecine katılma derecesi onun başarısını sağlayan 
önemli değişkenlerden biridir.

Öğrencinin katılımını sağlamak için uyulması gereken 
ilkeler şöyle sıralanabilir:

• Öğrencilerin dikkati hedefler üzerinde toplanmalıdır.
• Öğrenciler güdülenmelidir.

• Sorular tüm sınıfa sorulmalı, yanıtlamada adil dav-
ranılmalıdır.

• Geç ve güç öğrenen öğrencilere tekrar yapma ola-
nağı tanınmalıdır.

• Ön koşul niteliğindeki davranışlar kazandırıldıktan 
sonra dersin hedeflerinin öğrenilmesine geçilmelidir.

• Öğretmen çeşitli yöntemleri birlikte kullanmalıdır.
• Kullanılan araç gereçler öğrenci düzeyine uygun ve 

çeşitli olmalıdır.
• Öğretmen; sevecen, hoşgörülü ve sabırlı olmalı ve 

cezaya başvurmamalıdır.

4.3.5. Anlamlandırma Stratejileri

Anlamlandırma, kısa süreli bellekteki yeni bilginin, 
uzun süreli bellekte var olan bilgilerle ilişkilendirilerek, 
bağlantılar kurma işlemidir. Diğer bir ifadeyle, yeni bilgi 
ile bireyin önceki bilgileri arasında ilişkiler kurulması, 
yeni bilginin anlamlı hâle gelmesini sağlamaktır. An-
lamlandırma stratejileri, öğrencilerin yeni bilgileri ön 

bilgileriyle ilişkilendirmelerini sağlayan teknikleridir. 
Yeni bilgilere, daha önce öğrenilen bilgilerden hareket-
le anlam verilmesi, bunları öğrencinin zihninde kendi-
ne ait yorumlarla saklaması ve bu bilgileri hatırlamak 
üzere uzun süreli belleğe göndermesi anlamlandırma 
stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. 

ANLAMLANDIRMA
STRATEJİLERİ

Bellek destekleyici stratejiler 

Kodlama 

Eklemleme

Zihinsel  imge tasarlama

Soru sorma

Özetleme

Not alma

Benzerlik kurma

Şema oluşturma Öğrenme öğretme sürecin-
de anlamlandırma strateji-
lerine yer vermek, öğrenci-
lerin anlamlı öğrenmelerini 
destekleyeceği gibi onların 
öğrenmeyi öğrenme 
becerilerinin geliştirilmesini 
de sağlayacaktır.

Bellek Destekleyici Stratejiler 

Bellek destekleyici öğrenme stratejileri, bilginin kısa 
süreli bellekte anlamlandırılarak uzun süreli belleğe 
yerleştirilmesini sağladığından kalıcı öğrenmede ve 
hatırlamada önemli etkiye sahiptir. Özellikle sözcük-
lerin, ilkelerin, olguların öğrenilmesi ve hatırlanma-
sında bellek destekleyici öğrenme stratejileri sıkça 

kullanılmaktadır. Özellikle sözel derslerde ve formül-
lerin yer aldığı derslerde bu anlamlandırma strateji-
sini kullanılacak öğrenciler düşünülüp ders işleme 
süreci buna yönelik planlanmalıdır. Bu stratejiler ara-
sında yerleştirme yöntemi, zincirleme yöntemi, askı 
sözcük yöntemi, anahtar sözcük tekniği, imajlar vb. 
gösterilebilir.
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Kodlama  

Kodlama, çalışan bellekteki bilginin uzun süreli bel-
lekte var olan ve daha önceden öğrenilen bilgilerle 
ilişkilendirilerek uzun süreli belleğe aktarılma süreci-
dir. Kodlamada yeni bilgi, uzun süreli bellekte hâliha-
zırda var olan örgütlenmiş bilgi içine yerleştirilmek-
te ya da eklenmektedir. İngilizce dersinde alfabenin 
öğretiminde şarkının kullanılması bu stratejiye örnek 
gösterilebilir.

Şema Oluşturma

Bilişsel düzeyde görsel öğrenmeyi karakterize eden 
bu strateji, bireyin bilgiyi yeniden yapılandırmasını 
sağlar.  Örneğin biyoloji dersinde yaşam döngüsü ko-
nusu anlatıldıktan sonra kavramların ilişkilerini anla-
tan bir kavram haritası oluşturmaya teşvik edici süreç 
tasarlanabilir.

Eklemleme 

Eklemleme, bilginin anlamlılığını artırmak üzere, bilgi 
bütününün parçaları arasındaki bağıntı, çağrışım sa-
yısını artırma sürecidir. Eklemleme, yeni alınan bilgi 
ile uzun süreli bellekte hâlihazırda bulunan bilgi ara-
sındaki ilişki kurulduğu, bağıntı sağlandığında oluşur.

Eklemleme stratejilerinden en önemlisi benzetimler 
kurmadır. Benzetimler, yeni bilginin daha önceden 
bilinen eski bilgi ile yeni bilgiyi somut olarak açıkla-
mamıza yardım eder. Yeni bilginin, eski bilgiyle ben-
zerliklerini bularak ilişkilerini kurmamızı ve yeni bilgiyi 
anlamamızı sağlar. Coğrafya dersinde haritanın yön-
leri konusu anlatılırken öğrencilere bir önceki yıl öğ-
rendikleri ile ilgili ya bir hazırlık sorusu ile ya da küçük 
bir özetle hatırlatılabilir.

Zihinsel İmge Tasarlama

Bu stratejide çağrışım metodu kullanılarak sıralı ya 
da serbest olarak hatırlama sağlanır. Bir kavram, kar-
şılanması istenen bir başka kavram ile birleştirilerek 
cümle ya da imge-imaj ilişkisi kurulur. “Kitap-çocuk” 
biçimindeki bir sözcük çiftini hatırlatmayı amaçlayan 
bir öğrenci, zihninde kitap okuyan bir çocuk canlandı-
rabilir. Eğitimin birinci kademesinde öğretenin seçti-
ği imgeler kullanılır. İlerleyen seviyelerdeki öğrenen-
ler kendi zihinsel imgelerini oluşturabilirler.

Cümle İçinde Kullanma

Özellikle dil eğitiminde anahtar sözcüklerin tümcede 
kullanılışı ile gerçekleştirilir. Diğer derslere ait terim-

lerin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı görmek için öğ-
rencilerden bu terimleri dersin bağlamına uygun bir 
cümle içinde kullanmaları istenebilir. Kavram yanılgı-
larının ortaya çıkarılmasında oldukça etkilidir.

Soru Sorma

Öğrenenin kendine ya da çevresindekilere sözlü ya da 
yazılı olarak soru sormasıdır. Bu strateji sorun çözme 
becerilerini de geliştirir. Konuya uygun mantıklı ve tu-
tarlı sorular sorabilmek konunun anlaşılmasını gerek-
tirdiğinden, öğrenme öğretme sürecinde öğrencile-
rin sorular oluşturmasını istemek anlamlı öğrenmeyi 
sağlayacaktır.

Özetleme

Öğrencinin kendi cümleleri ile mümkün olduğu kadar 
metin dışı kavramlar kullanarak konuyu ana hatları ile 
anlatmasıdır. Algılanan bilginin farklı cümlelerle ifade 
edilebilmesi bilginin benimsendiğinin bir göstergesi 

kabul edilebilir.

Not Alma

Doğru not alınırsa yeni bilginin var olan bilgiyle etkili 
bir biçimde ilişkilendirilmesi, işlenmiş olarak bilginin 
düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda 
etkili not almanın, bireyin kendi tümceleri ile ana dü-
şüncelerini saptamada, önemli düşünce ve noktaları-

nı belirlemede yararlı olur.

Benzerlik Kurma

Edinilmiş bilgilerin yeni bilgilerle kurgusal olarak bir-
leştirilmesidir. Bilinen bir şeyin bilinmeyen bir şeye kı-
lavuzluk yapması süreci bu benzerlik için öğrencilerin 
güncel dünyasına yönelik içerikler kurgulanmalıdır.

Anlamlandırma stratejilerini birkaç madde ile sınırla-

mak mümkün değildir. Her öğrencinin kendine has bir 

öğrenme biçimi olabileceği için yukarıdakiler dışında 

da anlamlandırma stratejileri sıralanabilir:

• Konuları zihinde canlandırma

• Karşılaştırmalar yapma ve farklılıklar bulma

• Başka sözcükler ile anlatma

• Kavramsal harita oluşturma

• Sözel bilgiyi başka biçime dönüştürme

• Kavramları günlük yaşantıyla ilişkilendirme

• Çıkarımlar yapma
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ÖLÇME SÜRECİ

Ölçülecek özelliğin belirlenmesi1

Ölçme işleminin ifade edilmesi4

Ölçme aracının seçimi2

Ölçme işleminin gerçekleştirilmesi3

Bu ayrıştırma süreci sıcaklığı ölçmek için termometre 
kullanmak gibi resmî ve nicel olabilir ya da gözlem gibi 
(Hava çok sıcak!) daha çok informel durumları içe-
rebilir. Genellikle ölçme; bir kişi, nesne ya da olayın 
özellik ya da karakterini tanımlamak amacıyla sayılar 
atamak için kullanılır. Bunun için çeşitli teknikler kul-
lanılır. Bunca yöntemle birlikte ölçme ve değerlendir-
menin en önemli organlarından biri, öğrenme ve gü-
dülenmeyi etkileyen sınıf içi uygulamalar ve öğretim 
programlarında işe koşulan ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımlarıdır.

Eğitim sistemi içerisinde öğrencilerden elde edilen 
ölçme sonuçlarının gruba bağlı veya gruptan bağım-
sız olarak belirlenen ölçüt/ölçütler ile karşılaştırılarak 
öğrenci hakkında bir karara varma sürecine değer-
lendirme denir. Değerlendirme için en az bir ölçme 
sonucu, bir ölçüt ve bunların karşılaştırılması ile elde 
edilecek bir yargı gereklidir. Eğitim sürecinde öğret-
menler farklı değerlendirme yaklaşımlarından yarar-
lanabilirler. Ölçütün elde edilişine göre bağıl ve mut-
lak; amaca göre ise tanıma, biçimlendirme ve değer 
biçme türünden değerlendirmeler kullanabilirler.

• Örtük ve açık tekrar

• Eski bilgiler ile bağlantı kurarak yeni bilgileri öğ-
renme

• Çeşitli kavramları hikâyeye dönüştürme

4.4. Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme kavramı, eğitim süreci içerisinde karşılaşılan 
unsurlara anlam yüklemek, bu unsurları açıklamak ve 
açıklarken etkili geri bildirim vermek amacıyla planlı 
veri toplama süreci olarak ifade edilebilir. Eğitimde 
yapılan ölçmeler, okullardaki öğrenme süreçleri ve 
ürünleri (davranışlar) ile ilgilidir. Bilim, insan davranış-

larını (kazanım/hedef) belli ölçütlere göre sınıflamak-
tadır. Hedef ve davranışlar; bilişsel, duyuşsal ve devi-
nişsel olmak üzere üç alana ayrılmıştır. Eğitim ile ilgili 
öğrenci davranışları bu üç alanda incelenmelidir. Bire-
yin bir davranış, yetenek ya da özelliğe ne kadar sahip 
olduğunu belirlemek için kullanılır. Böylece ölçme; ye-
tenek, özellik ve davranışların ayrıştırıldığı bir süreçtir.

Ölçme sürecine başlarken öğrencinin psikolojik ya-
pısı veya fiziksel yapısı gibi unsurlardan hangisini öl-
çeceğimizi belirlemeliyiz. Bunun için ölçme işlemine 
tabi tutacağımız aşamayı tamamlayarak sürece baş-
lamamız gerekmektedir. Psikolojik özellikler doğru-
dan gözlemlenerek ölçülemez, ele alacağımız özelliği 
yansıtabilecek ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

SonuçSüreçBaşlangıç
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Değerlendirme eğitim öğretim faaliyetlerinde belirle-
nen aksaklıkların giderilmesine, mevcut seviyenin or-
taya koyulması ve sonucun yorumlanmasına, niteliğin 
belirlenmesine ve kullanılan yöntem ve tekniklerin ne 
derecede etkili olduğunun belirlenmesine imkân sağ-
lamaktadır. Dolayısıyla ölçme ve değerlendirme faali-
yetleri eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçasıdır. 
Kullanılacak ölçme ve değerlendirme tekniklerinin 
kazanımların düzeyleri dikkate alınarak önceden be-
lirlenmesi etkili bir değerlendirme için gereklidir. 

Ölçme ve değerlendirmenin esas amacı öğrencilerin 
başarı düzeylerini nesnel bir biçimde ortaya koyarak 
hedeflenen kazanımlara ne derecede ulaştıklarının 
belirlenmesidir. Öğretim programları kapsamında bi-
lişsel öğrenmelerin yanı sıra konuya uygun tutum ve 
beceriler de ölçme değerlendirme faaliyetlerine dâhil 
edilebilir. Kazanımların çeşitliliğine paralel olarak bu 
kazanımları yoklamaya yönelik yöntem ve teknikler 
de farklılık göstermektedir. Örneğin fizik, matematik, 
kimya, istatistik gibi bilişsel alan davranışlarının ağır-

lıklı olduğu alanlarda bilgi düzeyinde kazanımlar yo-
ğunlukta iken; meslek liselerinin aşçılık, elektronik, 
makine, fotoğrafçılık, resim ve müzik gibi bölümlerin-
de beceri geliştirmeye yönelik kazanımlar yoğunluk-
tadır. Öğretim yöntem ve teknikleri gibi ölçme değer-
lendirme yöntemleri de ölçülecek davranışın türüne 
ve düzeyine göre çeşitlilik göstermektedir. Kazanım-
lara ve sınıf ortamında kullanılan öğretim yöntem ve 
tekniklerine en uygun ölçme ve değerlendirme yön-
temini seçmek öğrenme-öğretme sürecinin niteliğini 
artırmak için büyük önem taşır. Çünkü gerçekleştiri-
len eğitim faaliyetlerinin ne derecede etkili olduğu, 
geliştirilmesi ya da değiştirilmesi gereken yönleri 
ölçme değerlendirme olmadan somut olarak ortaya 
konulamaz.

Öğretim programlarının uygulanması sürecinde ölç-
me ve değerlendirmenin etkili bir şekilde yürütülmesi 
için ölçmede kullanılacak araçların psikometrik özel-
liklerinin bilinmesi önemlidir. Bu psikometrik özellik-
ler şu şekilde ifade edilebilir:

Güvenirlik

Öğretim programında yer alan 
kazanımlarla ilgili öğrenci dav-
ranışlarının tesadüfi hatalardan 
arınık şekilde ölçülmesine güve-
nirlik denir. Kullanılacak ölçme 
araçlarının duyarlı, objektif, 
tutarlı ve kararlı olması beklenir. 
Ölçme araçlarını programa 
dahil ederken ve hazırlarken 
bu hususlara dikkat edilmediği 
takdirde güvenirliğin düşmesine 
sebep olunmaktadır.

Geçerlik

Ölçme sonuçlarının amaca hiz-
met etme düzeyi olarak tanım-
layabileceğimiz bir kavramdır. 
Aracın ölçmek istenen özelliğe 
başka özellik karıştırmadan 
programdaki kazanıma sahip 
olan ile olamayan öğrencinin 
ayrımını  yapabilme derecesi 
olarak da ifade edilebilir. Kap-
sam, yordama, ölçüte dayalı ve 
görünüş geçerliği olarak dört 
başlıkta incelenmektedir.

Ölçme ve değerlendirme; nasıl bir insan yetiştirilmek 
istendiği, benimsenen eğitim felsefesi ve hedefle-
riyle ilişkilidir. Bilginin yanı sıra bireylerin becerileri 
ve tutumları da ölçülmelidir. Öğrencilerin perfor-
manslarının dikkate alınıp değerlendirileceği, öğren-
ciyi öğrenmeye motive eden, öğrenme teorileri ile 
uyumlu; zamana, öğrenciye, derse göre değişkenlik 
gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri kul-
lanılmalıdır. Ölçme değerlendirme yöntemleri ölçme 

amacına, ölçülecek beceriye, imkânlara uygun olarak 
seçilmelidir.

Öğretim programlarından ölçme ve değerlendirmeye 
ait tüm unsurları içermesi beklenmez. Ancak öğretim 
programları, ölçme ve değerlendirme sürecinin nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda yol gösterici-
dir. Güncel öğretim programlarında benimsenen ölç-
me ve değerlendirme yaklaşımını ortaya koyan ifade 
örnekleri yan sayfada sunulmuştur:

Kullanışlılık

Öğrenci özelliklerinin ölçül-
mesinde kullanılan araçlar 
hazırlanması, uygulanması ve 
puanlanması kolay ve ekono-
mik olmalıdır.
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Sarı vurgulu ifadelerde ölçme 
ve değerlendirme sürecinde 
çeşitlilik ve esneklik vurgusu 
yapılmıştır. Bu nedenle 
ölçme ve değerlendirmede 
herkese uygun ve çeşitli 
soru türlerinin kullanılması 
gerekmektedir. Bu çeşitlilik 
ölçme ve değerlendirmede 
farklı zorluk seviyelerinde 
sorular kullanılarak sağlana-
bileceği gibi, farklı öğrenme 
özelliklerine sahip (görsel, 
işitsel vb.) öğrencilere göre 
farklı materyaller (grafikler, 
simülasyonlar, ses kayıtları, 
deney vb.) kullanılarak da 
sağlanabilir. 

Öğretim programlarındaki sarı vurgulu ifadelerde ölçme ve değerlendirme çalışmalarının öğretim programının tüm 
bileşenleri ile uyumlu olması, kazanım ve açıklamaların sınırlarını esas alması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre soru 
(madde) hazırlanırken içerik, kazanım ve kazanım sınırlarına dikkat edilmedir. Kazanım açıklamalarında verilmeyen ya da 
içerik olarak ele alınmayan konuların ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılmaması gerekmektedir.

Sarı vurgulu bu ifadelerden ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eğitim süreci boyunca yapılması gerektiği anlaşılmakta-
dır. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla değişebilir. Bu nedenle 
söz konusu özellikleri tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak gerekmekte-
dir. Süreçle birlikte sürecin başı ile sonu arasındaki farkın da nicel ve nitel olarak ölçülebilmesi son derece önemlidir. Bu önem 
öğretime nereden başlanacağının bilinmesini gerektirmektedir. Bu nedenle hazırbulunuşluk seviyesinin tespit edilmesi ve 
öğretim sürecinin başında hazırlık çalışmalarına yer verilmesi son derece önemlidir.



Öğretim programlarının içerik boyutunda olduğu gibi 
ölçme ve değerlendirme boyutunda da belirtke tab-
losundan faydalanılabilir. Ölçme ve değerlendirme 

için kullanılan soruların kazanımlarla ilişkilendirilme-
sini sağlayacak olan bu belirtke tablosu aşağıdaki gibi 
oluşturulabilir:

Kazanımlar (Hedef)
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Soru 1

Soru 2

Soru 3

Soru 4

Soru 5

Ölçme ve değerlendirme için kullanılacak soruların 
kazanım düzeyine uygun olarak hazırlanması kazanı-
mın doğru ölçülmesi için büyük önem taşımaktadır. 
Bu amaçla kazanımın hangi düzeyde olduğunun bilin-
mesi ve bu düzeyde ne gibi soru kalıplarının kullanı-

labileceğinin farkında olunması gerekmektedir. Aşa-
ğıdaki tabloda her bir bilişsel alan basamağına uygun 
ne gibi soru kalıplarının kullanılabileceğine yönelik 
öneriler bulunmaktadır:
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Güncel öğretim programlarından alınan üstteki sarı vurgulu ifadede sadece bilişsel alanla ilgili ölçüm 
yapılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle kazanımlara uygun olarak bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor alana yönelik ölçümler yapılması gerekir. 

Ölçme ve değerlendirme aşamasında 
belirtke tablolarından yararlanmak 
her kazanıma ait bir değerlendirme 
yapıldığından emin olunmasını sağ-
layacaktır. Aynı zamanda kapsam 
geçerliliğinin sağlanması anlamına 
gelen bu durum, her kazanımın 
ölçüldüğü konusunda öğretmene 
yardımcı olacaktır.



Hatırlama: Öğrenciden bir kavramı 
tanımlaması, gösterilen nesnenin 
ne olduğunu söylemesi, tanımı ve-
rilen kavramın adını söylemesi bek-
lenir. Burada öğrenciden o ana dek 
öğrendiklerini hafızasından geri 
çağırması beklenir. Dolayısıyla bu 
basamakta öğrenmenin önceden 
gerçekleşmiş olması şartı vardır.

………. neye denir?

………. nedir?

………. kimdir?

………. ne zamandır?

………. karşılığı nedir?

………. sembolü nedir?

………. hangisidir?

Element nedir?

Radyum’un simgesi nedir?

Sabit oranlar kanununu ortaya 
çıkaran kimdir?

Fotosentez nedir?

Direncin birimi nedir?

Anlama: Öğrenciden verilen 
konuda açıklama yapması, konuyu 
kendi sözcükleriyle ifade etmesi ve 
örnekler vermesi beklenir.

……… örnek veriniz.

……… sınıflayınız.

……… kendi cümlelerinizle ifade 
ediniz.

……… nedenini yazınız.

……… yorumlayınız.

……… açıklayınız.

Mayoz ve mitoz bölünmenin ortak 
özelliklerini yazınız.

Homojen karışımlara beş tane 
örnek veriniz.

Küresel aynalarda görüntü olu-
şumunun nasıl gerçekleştiğini 
açıklayınız.

Hücresel solunumun nasıl gerçek-
leştiğini açıklayınız.

İlaçların neden farklı formlarda 
kullanıldığını üç cümleyi 
geçmeyecek şekilde kendi 
cümlelerinizle açıklayınız.

Atmosferdeki ozon düzeyinin 
azalmasının ekosisteme etkileri 
nelerdir?

Tepkime denklemlerini denkleşti-
rirken nelere dikkat edilmelidir?

Uygulama: Öğrenciden önceki 
iki basamakta öğrendiği bilgileri 
yeni bir durumda uygulaması, 
öğrenmelerinden yararlanarak 
problem çözmesi beklenir. 
Uygulama düzeyindeki bir 
bilişsel kazanımı doğru şekilde 
gerçekleştirmesi beklenir.

……… çözünüz.

……… bulunuz.

……… grafiğini çiziniz.

……… hesaplayınız.

……… yapınız.

x2+6xy+9y2 cebirsel ifadesinin çar-
panlarını bulunuz.

Bir bölgedeki biyokaçakçılık 
olaylarının artmasına bağlı olarak 
biyolojik çeşitliliğin zamana bağlı 
değişimini çizgi grafiği ile göste-
riniz.

A ve B kümeleri için s(A \ B’) =5 , 
s(A) = 8 ve  s(A , B) =17 ise s(B) nın 
değeri kaçtır?

3x-y = 3 ve x+2y = 8 denklem siste-
minin çözüm kümesini bulunuz.

Su, şeker, yağ, talaş karışımını 
bileşenlerine ayırınız.
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Çözümleme: Bu basamakta öğ-
rencinin bütünü parçalarına ayırma 
becerisini göstermesi esastır. 
Problemlerin nedenlerini bulabilir, 
bir grafiği yorumlayabilir ya da bir 
grup maddeyi kendi içinde bütün-
lüğünü koruyacak şekilde tekrar 
sınıflayabilir.

……… ilişkilendiriniz.

……… karşılaştırınız.

……… grafiğini yorumlayınız.

……… kavram haritası oluşturunuz.

……… nedenleri nelerdir?

……… sonuçları neler olabilir?

……… açıklayınız.

Akış hızı ile akışkan basıncı arasın-
daki ilişkiyi açıklayınız.

Hava kirliliğinin nedenleri neler 
olabilir? Açıklayınız.

Çevre kirliliği sorununun 
kaynaklarını kavram haritası 
oluşturarak gösteriniz.

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu 
değişkenleri açıklayınız.

Hissedilen sıcaklık ile gerçek 
sıcaklığın farklı olmasının nedenleri 
nelerdir?

Sürdürülebilir hayat ve kalkınma-
nın sağlanması ile kimya biliminin 
ilişkisini açıklayınız.

Bir kara ekosistemindeki madde 
ve enerji akışını kavram haritası 
çizerek gösteriniz.

Değerlendirme: Bu basamakta 
öğrencilerden bir ürünün ya da 
materyalin kalitesini, standartlara 
uygunluğunu belli ölçütlere göre 
sorgulaması, yargıda bulunması, 
bir konuda temel prensipleri dikka-
te alarak olayları değerlendirmesi 
ve tespitlerde bulunması beklen-
mektedir.

……… göre değerlendiriniz.

……… açısından değerlendiriniz.

Su kirliliğinin nedenlerini ve muhte-
mel sonuçlarını değerlendiriniz. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını 
avantajları ve dezavantajları açısın-
dan değerlendiriniz.

Yaratma: Bu aşamada öğrenciden 
yeni öğrenmelerin önceki öğren-
melerle bağlantısını kurarak ortaya 
yeni bir ürün çıkarması beklenir.

……… verilenleri kullanarak 
oluşturunuz.

……… konusunda bir proje 
geliştiriniz.

……… şiir yazınız.

……… resim yapınız.

……… hipotez geliştiriniz.

……… çözüm yolu öneriniz.

……… model oluşturunuz.

……… kompozisyon yazınız.

Fosil yakıtların zararlı etkilerini 
azaltmaya yönelik çözüm önerileri-
niz nelerdir?

Enerji tasarrufu için evinizin ısı ya-
lıtımına yönelik bir tasarım yapınız.
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4.4.1. Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Öğretim programlarının uygulanması sürecindeki ölç-
me ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılabilecek 
bazı ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik açık-
lamalar aşağıda sunulmuştur. 

Açık Uçlu Sorular

Üst düzey bilişsel becerileri yoklamak için daha uygun 
olan bu teknik, öğrenciye cevabını kendine özgü bir 
biçimde yapılandırmasında özgürlük tanıdığı için ter-
cih edilmektedir. Açık uçlu sorular sayesinde birey, 
çeşitli alanlardaki problemlere çözümler üretebilme 

olanağı bulmaktadır. Açık uçlu sorularda öğrenci iki 
şeyi karşılaştırabilir, açıklayabilir, sebep veya etkileri 
yazabilir, makale ve metin özetleyebilir, analiz edebi-
lir, sınıflandırabilir, kuralları ve ilkeleri yeni durumla-
ra uygulayabilir, organize edebilir, değerlendirebilir, 
yorumlayabilir, yordayabilir. Bu özellik sayesinde açık 
uçlu sorular birçok düzeydeki basamağa uygun biçim-
de kullanılabilir. Açık uçlu sorular; öğrencinin özgün 
ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini 
en iyi yoklayan tekniklerden biridir.

Örneğin,

Kısa Cevaplı Sorular

Bir rakam, bir kelime, bir cümle veya kısa bir liste ile 
cevaplanabilecek sorulardan oluşan, öğrencinin ce-
vabı düşünüp hatırlayarak yazılı olarak sunduğu ölç-
me araçlarıdır. Kısa cevaplı testler yalnızca boşluk 
doldurma sorularından ibaret değildir. Eğer sadece 
boşluk doldurma sorularından oluşan bir kısa yanıt-
lı sınav hazırlanırsa ölçülen davranışların çoğu bilgi 
düzeyinde kalır ve böylece öğrencilerin ezber gücü 
ölçülür. Öğrencileri ezbere yöneltecek boşluk doldur-
ma soruları az olursa kısa cevaplı testlerin geçerlik ve 
güvenirlikleri artarak kalitesi yükselebilir.

Kısa cevaplı sınavlarda kullanılan madde türleri ince-
lendiğinde hatırlama düzeyindeki kazanımları yokla-
mak için daha uygun oldukları, kavrama, uygulama ve 
daha üst düzeydeki karmaşık davranışları yoklamanın 
zor olduğu söylenebilir. Bu testler hemen her eğitim 
düzeyinde farklı yaş grubundaki öğrencilere uygula-
nabilir. Bu testlerle uygulama ve analiz düzeyine ka-
dar davranışlar yoklanabilir. Sorularda şekil, harita, 
grafik vb. kullanılabilir. 
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Bu açık uçlu soruda 
öğrencilerden metindeki 
bilgilerden hareket ederek 
öznel sonuçlara ulaşması 
beklenmektedir. Böyle bir 
sonuca ulaşmanın bilgileri 
çözümlemeyi gerektirdiği 
belirtilebileceğinden, öğ-
rencilerin üst düzey bece-
rilerini ölçen bir açık uçlu 
soru olduğu söylenebilir.



Doğru-Yanlış Maddeleri

Bu teknikte daha çok olgusal bilgiler ölçülmekte üst 
düzey becerilerin ölçülmesi planlandığında tercih 
edilmemektedir. Fakat öğrenciden, yanlış olduğu 
düşünülen doğru yanlış maddesinin doğrusunun ya-
zılması istendiğinde ölçülen beceriyi bir üst düzeye 
çıkarabilmemiz mümkündür. Bu teknikle alınan pu-

anlarda şans başarısını giderebilmenin bir diğer yolu 
da çoktan seçmeli maddelerde olduğu gibi düzeltme 
formülü kullanmaktır. Öğrenciler kısa sürede birçok 
soruya cevap verebileceğinden bilginin (konunun) 
kapsamlı bir örneklemini sağlar.

Örneğin,

Eşleştirmeli Sorular

Öğrenciden yönergeye uygun şekilde verilen ifade 
listesini cevaplarla eşleştirmesi beklenir. Bu teknikte 
öncüllerden daha fazla sayıda kavram kullanmak bil-
ginin daha fazla kapsanmasını sağlamaktadır ve doğ-
ru cevapları tahmin etmeyi azaltarak bilginin daha üst 

düzey yoklanmasını kolaylaştırır. Bilişsel öğrenmenin 
üst düzey öğrenme ürünlerini ölçmekte oldukça ye-
tersizdir. Alt düzey zihinsel becerileri yoklarken kulla-
nışlı ve ekonomiktir.

Örneğin,
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Bu sorular için verilecek cevaplar 
nesneldir ve her öğrenciden aynı 
cevabı vermesi gerekmektedir. 
Bu açıdan sorular kapalı uçludur. 
Öğrencilerin cevaplama sırasında 
vereceği cevapların kısa tutulabil-
mesi ise bu soruyu kısa cevaplı soru 
yapmaktadır.

Yandaki soru örneğinde öğrencilerin verilen ifadelerin doğru veya 
yanlış olduklarını belirtmeleri istenmektedir. Temelde daha düşük 
düzeydeki kazanımların ölçülmesinde kullanılan doğru-yanlış 
maddelerini daha üst düzeye çıkarmak için şu öneriler sunulabilir:
Yanlış olarak belirtilen ifadelerin neden yanlış olduğunun açık-
lanmasının ve doğrusunun belirtilmesinin istenmesi soruyu üst 
düzeye taşıyacaktır.
Verilen maddeler nesnel çıkarım sonuçları içeren ifadeler olarak 
yazılabilir. Örneğin herkes için geçerli olacak şekilde, “A olayı ve 
B olayının birlikte gerçekleşmesi C olayının oluşmasına neden 
olmaktadır.” gibi bir çıkarım ifadesinin doğruluğu sorularak da 
soruyu üst düzeye taşımak mümkündür.



Çoktan Seçmeli Testler

Şans başarısı gibi faktörlere rağmen, niteliklerine 
uygun olarak hazırlanmış çoktan seçmeli maddeler, 
bilişsel öğrenmenin alt basamak öğrenme ürünlerinin 
yanında, analiz, sentez ve değerlendirme de dâhil tüm 
üst düzey basamaklardaki öğrenme ürünlerini ölçme-
ye elverişlidir. Bu teknikte zorluk derecesini artıran 
en büyük faktör doğru cevabı iyi bir biçimde gizleyen 
çeldirici bulmaktan geçer. Bir diğer etken de bağlama 
dayalı öncüllü sorular sormaktır. Çeldiricilerin doğru 
cevaba en yakın olduğu soru kökü “anahtarlanmış 
cevabı en doğru olan” maddelerdir. Kazanımları öl-
çerken her türlü alan (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) 
ve alan basamağına ilişkin bilgi ve becerileri ölçme-
de son derece kullanışlıdır. Zorluk derecesi yüksek 
çoktan seçmeli sorular daha yetenekli öğrencilerin 

lehine olan okuma becerilerini talep etmektedir. Ha-
tırlama basamağını ölçen sınav maddeleri, anlamayı 
ölçmek için kolaylıkla değiştirilebilir.

Uygulama basamağının çoktan seçmeli maddelerle 
yoklanmasında amaç, öğrencinin bildiklerini geniş-
letebileceği yeni problemler ve uygulamalar tasar-
lamaktır. Uygulama maddelerinin en önemli özelliği 
öğrencinin daha önce karşılaşmadığı durumlar sun-
maktır. Bunun için matematikte hesaplamalar ve 
problem maddeleri çok elverişlidir.

Çoktan seçmeli maddeler akıl yürütmenin değerlen-
dirilmesinde iki şekilde kullanılabilir. İlk olarak belirli 
bir beceriye odaklanmaktır. Diğer bir seçenek ise öğ-
rencilerin problem çözme, karar verme vb. becerile-
rin uygulama boyutunu değerlendirmektir.

Örneğin,

Bu çoktan seçmeli test örneğinde öğrenci-
lerden işlem yaparak bir sonuca ulaşması 
beklenmektedir. Bu sebepten uygulama 
düzeyinde bir çoktan seçmeli soru örneği 
olduğu belirtilebilir.

Örnekte görüldüğü gibi, yukarıda veri-
len açıklamaların aşağıdaki olaylardan 
uygun olanla eşleştirilmesi beklenmek-
tedir. Boşluğa yerleştirilecek seçenek-
lerin sayıca fazla olması hem güvenir-
liği artıracak hem de şans faktörünü 
azaltacaktır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Yapılandırılmış Grid

Bu tekniğin amacı; öğrencilerin bilgi düzeylerini, 
eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek-
tir. Öğrencilerin seviyelerine uygun 9,12 ve 16 kutu-
cuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve tablodaki her bir 
kutucuk sıra ile numaralandırılır veya harfle gösterilir. 
Öğretmen konu ile ilgili sorular hazırlar ve soruların 
yanıtlarını rastgele kutucuklara yerleştirir. 

Öğrencilerden her sorunun cevabı için uygun kutu-
cukları bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal 
ve işlevsel olarak sıraya dizmeleri istenir. Öğrencilerin 
verdiği cevap o konudaki bilgi düzeyini, bilgi eksiğini, 
kavramsal bağları veya kavram yanılgılarını gösterir. 
Bir sorunun cevabı olan kutucuk başka bir sorunun 
cevabı olabilir.

Örneğin,

Bu örnekte de bir yazara ait eserlerin bilinmesi söz 
konusudur. Bu açıdan sorunun hatırlama düzeyinde 
bir kazanımı ölçmeye uygun olduğu belirtilebilir. 
Ek olarak, soru kökünde öğrenciye verilen bilgiler 
üzerinden yazarın kim olduğunun anlaşılması 
gerekmektedir. Bu durum da anlama düzeyinde 
bir kazanımı gerektirmektedir. Hâliyle bu çoktan 
seçmeli test örneğinin iki farklı düzeyde kazanımı 
ölçmeye yönelik fonksiyonel bir soru örneği olduğu 
belirtilebilir.

Örnekte görüldüğü gibi ünite içinde 
geçen çeşitli kavram/konu/özellik 
vs. kutucuk içine yerleştirilmiştir. 
Bu kutucuklar harfle gösterilmiştir 
ve aşağıdaki soruların cevaplarıdır. 
Kutucuklar harf yerine sayı ile de 
ifade edilebilmektedir. Öğrencilerden 
beklenen aşağıdaki soruların cevapları 
olan kutu ya da kutuları belirlemele-
ridir. Daha çok hatırlama ve anlama 
düzeyinde kazanımlar için uygun olan 
bu tekniğin, kavram yanılgıları ve bilgi 
eksikliklerini açığa çıkarmada oldukça 
etkili olduğu belirtilebilir.
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Kelime İlişkilendirme Testi

Öğrencilerin zihinsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar 
arasındaki ilişkilerin yeterliliğini tespit etmek için kul-
lanılabilecek bir ölçme tekniğidir. Kelime ilişkilendir-
me dersin kazanımlarının test edilmesi, kavramların 
anlaşılması, öğrencinin konu dışı bağlantı kurmasını 
sağlar. Kelime ilişkilendirme testi, düzey belirleme 
amaçlı kullanılabileceği gibi tanılama aracı olarak da 
kullanılabilir. Dersin başında kullanıldığında öğrenci-
lerin ön bilgilerini yoklamak için de kullanılabilir. Konu 
öğrenildikten sonra ikinci test uygulanarak öğrenci-
nin öğrenme düzeyi izlenebilir. Dersin başında uygu-
lanan bir kelime ilişkilendirme, öğrencilerin öğretim 

öncesi sahip olduğu bilgileri yoklayabilir. Konunun 
öğretilmesinden sonra ikinci bir uygulama sonuçla-
rı ile ilk uygulama sonuçları karşılaştırılarak öğrenci 
öğrenmesindeki değişiklik veya kavram gelişmesi iz-
lenebilir. Bu yöntemi uygulamak için herhangi bir ko-
nuyla ilgili 5 ile 10 arasında değişen anahtar kavram 
verilir. Öğretmen öğrencilerin söylediği kelimelerin 
niteliği hakkında sorular sorabilir. Her anahtar keli-
menin çağrıştırdığı cevap kelimelerin sayısal açıdan 
farklı olup olmadığına bakabilir. Öğrencilerden ver-
dikleri cevap ve anahtar kelimeyi içeren anlamlı bir 
cümle kurmaları istenebilir.

Örneğin;

Örnek

Aşağıdaki boşluklara kalıtım ile ilgili 5 kavram yazınız.

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

Örnek

1. BÖLÜM

Aşağıya mayoz kavramı ile ilgili zihninizde çağrışım yapan kelimeleri 1 dakika 
içinde yazınız.

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

2. BÖLÜM

1. bölümde verdiğiniz cevaplarınız ile “mayoz” kelimesinin birlikte kullanıldığı 
anlamlı birer cümle yazınız.

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………

Mayoz………………………………………………………………
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D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

1. 
Kalp, bir pompa 
gibi çalışarak sol 
yarısıyla akciğer-
lere, sağ yarısıyla 
ise vücudun 
diğer organlarına 
kan pompalar.

D

Y

D

Y

D

Y

1. Çıkış

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

7. Çıkış

8. Çıkış

3. 
Sol karıncık 
duvarı sağ 
karıncık duvarın-
dan daha ince 
miyokart tabaka-
sı içerir.

7. Kalbin sol 
bölünmündeki 
odacıklarından, 
akciğerlerden 
gelen oksijeni 
fazla olan temiz 
kan bulunur.

6. 
Kalp duvarının 
yapısı perikart, 
miyokart, olmak 
üzere üç tabaka-
da oluşur.

5. 

Karıncıktaki 
basınç kulakçık-
lardan daha 
fazladır.

4. Kalpte bol 
miktarda otonom 
sinir sistemi 
tarafından 
kontrol edilen 
otonom sinir 
lifleri bulunur.

2. 
4 odacıklı olan 
insan kalbi, ikişer 
adet kulakçık ve 
karıncık adını 
alan odacıklar-
dan oluşur.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA)

Bu teknikte, temelden ayrıntıya giden sıraya göre sekiz 
ya da on altı ifade yazılarak öğrenciden doğru seçimi 
yapması istenir. Her bir doğru ya da yanlış karar bir 
sonrakini etkiler ve sorular birbirini takip eder. Öğren-
ciye verilen sekiz (ya da on altı) çıkıştan yalnız bir ta-
nesine ulaşması beklenir. Öğrencilerin TDA tekniği ile 
bilgi sahibi olmasını sağlayan kısa bir yönerge yazılır. 

TDA tekniği, belli bir konuda öğrencinin neleri öğren-
diğini veya hangi kavram yanılgılarına sahip olduğu-
nu belirlemek için kullanılabilecek değerlendirme 
araçlarından biridir. Bu teknik kullanılarak öğrencinin 
kafasındaki bilgi ağında yer etmiş yanlış bağlantılar, 

yanlış stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çı-
karılmaya çalışılır ve bu etkili bir öğrenme ve öğretme 
sürecinde önemli bir rol oynayabilir. 

TDA’da yanlış sayılarına göre öğretmen puanlama ve 
değerlendirme yapabilir. Puanlamada yapılan doğru 
sorulara (1) puan yanlış puanlara da (0) puan verilerek 
değerlendirme yapılabilir. Her bir bölüme artan de-
ğerde veya verilen ifadenin zorluğuna göre puanlar 
verilerek 100 puan üzerinden bir hesaplama da yap-
mak mümkündür. Böylece öğrenciler TDA’daki çıkışa 
göre bir puan alacak ve kendini değerlendirme imkânı 
bulmuş olacaktır.

Örneğin,
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HÜCRE

Çeşididir

Hücre tipinde bulunur Hücre tipinde bulunur

Madde 
alışverişini 

kontrol eder

Metabolik 
faaliyetlerin  

gerçekleşdiği 
yerdir

Protein sentezi

Mitakondri

Hücre içi madde 
iletimi

Salgılama, 
paketleme

İğ ipliklerinin 
oluşturulması

Lizozom

Fotosentez

Zehirli maddelerin 
etkilerini engelleme

Atık, salgı, besin 
biriktirme

Organellidir.

Organellidir

Organellidir

Organellidir

Organellidir

Organellidir

Organellidir

Organellidir

Organellidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Görevidir

Çeşididir

Yönetim 
merkezidir

Kavram Haritaları

Bilgiyi organize etmek için oluşturulan grafiksel araç-
lardır. Kavram haritaları daire ya da bir çeşit kutu 
içine yazılmış olan kavramlardan oluşur. İki kavram 
arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin 
yazıldığı doğrularla gösterilir. İlişkiyi belirleyen bağ-
lantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı 
cümleler oluşturulur. Kavram en fazla üç kelimeyle 
belirtilmelidir. Genelden özele doğru sıralanmalıdır. 
Kavramlar arasındaki bağlantılar belirgin olarak ayrıl-
malıdır. Bağlantılar ilişkiyi doğru olarak ifade etmeli-

dir. Bir konu hakkındaki kavramlara kuş bakışı bakıl-
masına olanak sağlar. Kavramların sınıflandırılmasına 
yardımcı olur. Kavramları; genelden özele, yani hi-
yerarşik olarak görmeyi sağlar. Öğretimden önce 
hazırbulunuşlukları belirlemek için, öğretim yöntemi 
olarak ve öğretimden sonra değerlendirme amaçlı 
kullanılabilir.

Örneğin,

Aşağıda hücresel yapılar ve görevleri ile ilgili bir kav-
ram haritası verilmiştir. Kavramları birbiriyle ilişkilen-
direrek verilen boşlukları doldurunuz. 
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Performans Değerlendirme

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluş-
turdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlen-
dirilmesi süreci, “performans değerlendirme” olarak 
ifade edilebilir. Bunun yanında performans değer-
lendirme, öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine 
akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problem 
üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir, öğrencilerin 
öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini 
sağlar.

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. 
Bu aşamalar:

1. Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirme-
de sürecin mi, sonucun mu yoksa her ikisinin birlikte 
mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

2. Performans ölçütlerinin belirlenmesi: Performan-
sın ölçütleri, öğrencinin bir etkinliği tam ve doğru bir 
şekilde yapması için göstermesi gereken belli davra-
nışları tanımlar.

3. Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği 
ortam oluşturma: Öğrencinin performansını doğru 
ve güvenilir biçimde değerlendirmek için gözlemlerin 
birden fazla tekrarlanması gerekmektedir.

4. Performansın puanlanması: Performansın değer-
lendirilmesi, dereceli puanlama anahtarı, kontrol lis-
tesi ile yapılır. Performans değerlendirmede puan be-
lirleme son adımdır. Bu puanlama sistemi performans 
ölçütlerine dayanmalıdır.

Performans görevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi 
ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek orta-
ya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.

Proje

Projeler, öğrencilerin bireysel veya grup olarak is-
tedikleri bir konuda öğretmen rehberliğinde yapmış 
oldukları ayrıntılı çalışmalardır. Proje çalışmaları; öğ-
rencilerin inceleme, araştırma ve yorum yapma, gö-

rüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce 
üretme ve çıkarımlarda bulunma gibi becerileri geliş-
tirmesi açısından oldukça önemlidir. Projeler, perfor-
mans görevlerine göre içeriği oldukça geniş ve uzun 
süren çalışmalardır.

Proje konuları, genellikle, öğretmenlerin sunmuş ol-
dukları alternatifler arasından bireysel veya grup ola-
rak seçilir. Proje konuları verilirken, projenin öğrenci 
seviyesine ve yerel imkânlara uygun olmasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca grup olarak verilen projelerde, 
grupların heterojen olmasına, grup üyeleri arasında 
görev dağılımın yapılmış olmasına ve her öğrencinin 
aktif bir şekilde çalışmalara katılmasına dikkat edil-
melidir.

Sınıf içi uygulamalarda projelerden istenilen verimin 
alınabilmesi için öncelikli olarak araştırılabilecek ve 
gerekirse deney sonuçları ile desteklenebilecek ko-
nular verilmelidir.

Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar 
geçen süreç bilimsel basamakları içereceğinden, 
bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı 
olur. Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirir ve 
zenginleştirir. Grupla çalışma ve iş birlikli öğrenme 
etkinliklerine katılımı sağlar. Zekânın farklı boyutla-
rının kullanımına izin verir. Proje süreci öğrencilerin 
teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardım-
cı olur. Değişik konularda proje vasıtasıyla kazandığı 
bilgi ve becerilerini uygulama imkânı elde eder. Proje 
çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği 
için öğrenciler proje sürecinde yaparak, yaşayarak, 
inceleyerek bilgi kazanırlar. Projelerin değerlendiril-
mesinde çeşitli derecelendirilmiş puanlama anahtar-
ları kullanılır. Projenin değerlendirilmesi için hazırla-
nan puanlama anahtarlarında, süreçle birlikte ortaya 
konulan ürünler de dikkate alınır.

Aşağıda bir projenin değerlendirilmesine yönelik de-
ğerlendirme ölçeği örneği sunulmuştur:
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Puan Proje Hazırlama Süreci Projenin İçeriği Sunum

3

Projenin amacı belirlenmiş, 
projeye uygun çalışma planı 
yapılmış, ihtiyaçlar belirlen-
miş, farklı kaynaklardan bilgi 
toplanmış, proje plana göre 
gerçekleştirilmiş.

Sunulan bilgiler bütünüyle 
bilimsel, bilgiler akıcı ve an-
laşılır biçimde yazılarak ifade 
edilmiş, veriler analiz edilmiş, 
verilerden çıkarımlarda bulu-
nulmuş, eleştirel düşünme ve 
yaratıcılık içermektedir.

Sunum ifadeleri konuşma kural-
larına uygun, sunum ilgi çekici, 
amaca uygun materyallerle des-
teklenmiş, öz güvene sahip, be-
den dilini kullanmakta, sorulara 
doğru cevaplar verebildi, sunuyu 
severek ve isteyerek yaptı.

2

Projenin amacı belirlenmiş, 
projeye uygun çalışma pla-
nı yapılmış, ihtiyaçlar kısmen 
belirlenmiş, kısmen farklı kay-
naklardan bilgi toplanmış, pro-
je plana göre kısmen gerçek-
leştirilmiş.

Sunulan bilgiler kısmen bilim-
sel, bilgiler anlaşılır biçimde 
yazılarak ifade edilmiş, verile-
rin analizi yetersiz, verilerden 
kısmen çıkarımlarda bulunul-
muş, eleştirel düşünme ve 
yaratıcılık becerileri bütünüyle 
gösterilememiş.

Sunum ifadeleri konuşma kuralla-
rına uygun, sunum kısmen ilgi çe-
kici, amaca uygun materyallerle 
kısmen desteklenmiş, öz güvene 
sahip olmada yetersiz, beden di-
lini nadiren kullanmakta, sorulara 
kısmen doğru cevaplar verebildi, 
sunuyu severek ve isteyerek yap-
mada yetersiz.

1

Amaç belirsiz, çalışma planı 
yetersiz, ihtiyaçlar karşılana-
mamış, kaynaklar yetersiz, 
çalışma tam olarak tamamla-
namamış.

Sunulan bilgiler bilimsellikten 
uzak, yazımı ve ifade ediliş 
biçimi yetersiz, veriler analiz 
edilmemiş, verilerden çıkarım-
larda bulunulmamış, eleştirel 
düşünme ve yaratıcılık içer-
memektedir.

Sunum ifadeleri konuşma ku-
rallarına uygun değil, sunum ilgi 
çekici değil, amaca uygun değil, 
materyallerle desteklenmemiş, 
öz güvene sahip değil, beden dili-
ni kullanmamakta, sorulara doğru 
cevaplar veremedi, sunuyu seve-
rek ve isteyerek yapmadı.
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Derecelendirme Ölçekleri (Rubrik)

Derecelendirme ölçekleri, performansı tanımlayan kri-
terleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalış-
manın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir 
araçtır. Performansın değişen boyutlarını dikkate alarak 
puanlama yapmak amacı ile kullanılan dereceleme öl-
çekleri, öğrencinin bir kavrama ilişkin bilgisini ortaya 
koyması veya bir ödevi yapmasına ilişkin olarak yeter-
lilik düzeyini belirlemeye yönelik bir sistemdir. Dereceli 
puanlama anahtarı geliştirilirken öncelikle aracın hangi 
amaçla geliştirildiği belirlenmelidir. İkinci aşamada, ya-
pılacak üründe nelerin değerlendirileceği açıkça ortaya 
konularak yeterlilik düzeylerine karar verilmelidir. Üçün-
cü aşamada, çalışmanın ölçmeye çalıştığı davranışlar, 
ürünler ya da becerilerin anahtarı oluşturulmalıdır. Dör-
düncü aşamada davranış, ürün ya da her bir becerinin 
yeterlilik düzeyi için kriterler yazılmalıdır. Yeterlilik dü-
zeylerini ifade eden kriterler iyi ayırt edilmelidir.

Dereceli puanlama anahtarları çalışmaya başlama-
dan önce hazırlanır. Öğrenci yaptığı çalışmanın hangi 
kriterlere göre değerlendirileceğini bilmelidir. Bu du-
rumda, öğrenciye çalışmanın nasıl yapılacağı ve ça-
lışmada nelerin bulunması gerektiği ile ilgili rehberlik 
edilmiş olur. Dereceli puanlama anahtarında belirti-
len ölçütlere göre hareket etmek, öğretmen, öğrenci 
ve veli için şu kazanımları sağlar:

• Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir.

• Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça, üret-
tikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyar.

• Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zama-
nın azalmasına katkıda bulunur.

• Öğretmenlerin öğrenci çalışmalarını değerlendir-
meleri kolaylaşır.

• Öğrencilere bir ödevi yaparken kendi performan-
sının değerlendirebilecekleri standartlar ve kri-
terler sağlar.

Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, genel süreci 
veya ürünü bir bütün olarak parçaları dikkate almadan 
puanlamasıdır. Grup veya genelle ilgili kararlar alına-
caksa bütüncül puanlama daha uygundur. Bütüncül 
puanlama süreçten daha çok sonuçla ilgilidir. Sonuç-
lar yani ürünler toplam puan üzerinden değerlendirilir.

Analitik dereceli puanlama anahtarı, performans veya 
ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını, sonra da 
bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını 
gerektirir. Bireye yönelik veya bireysel performans ile 
ilgili değerlendirme yapılacaksa analitik puanlama daha 
uygundur. Üründen daha çok süreçle ilgili olan analitik 
puanlamada ürünlerin farklı boyutları farklı puanlanarak 
değerlendirilir. Analitik dereceli puanlama anahtarların-
da ürün veya süreç bütün detayları ile ele alınır.

Gerek bütüncül gerekse analitik dereceli puanlama 
anahtarları hazırlanırken özellikle şu hususlara dikkat 
etmek gerekir:

• Dereceli puanlama anahtarlarında çok genel ölçüt-
ler kullanılmamalıdır.

• İşlevsel olmayan detaylara yer verilmemelidir.

• Sınırlı sayıda boyuta ya da özelliğe odaklanılmamalıdır.

• Anahtar nitelikte, öğretilebilir ve ölçülebilir ölçütler 
kullanılmalıdır.

• Tanımlayıcılar dikkatlice seçilmelidir.

• Dörtlü bir performans düzeyi kullanmak daha işlev-
seldir.

• Düzeyler arasındaki uzaklık eşit tutulmaya çalışıl-
malıdır.

• Gerektiğinde, dereceli puanlama anahtarının ölçüt-
lerinin belirlenmesi sürecine öğrencilerin de katılımı 
sağlanmalıdır.

Aşağıda dereceli puanlama anahtarına yönelik örnek 
bir şablon sunulmuştur:

Puan Ölçütler

3 puan (yüksek)

Performansı en yüksek seviyede göstermeye yönelik ölçütler yer alır.

Verilen problem durumu tam olarak anlamıştır.

Yanıt, maddenin gerektirdiği şekilde açık, eksiksiz ve doğrudur.

2 puan (orta)

Performansı orta seviyede göstermeye yönelik ölçütler yer alır.

Verilen problem durumunu kısmen anlamıştır.

Yanıt, eksik veya belirsiz bazı çalışmalar içerebilir.

1 puan (düşük)
Performansı en düşük seviyede göstermeye yönelik ölçütler yer alır.

Verilen problem durumunu anlamamıştır.
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Kontrol Listeleri

Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen per-
formans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kont-
rol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Kontrol listeleri, 
öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin 
detaylı bilgileri içeren ve öğrenci performansının eksik 
noktalarını belirleme amacıyla kullanılan araçlardır.

Kontrol listelerinde var veya yok, evet veya hayır şek-
linde puanlanabilen bir dizi davranış, özellik veya ni-
telik bulunur.

Görüşme (Mülakat)

Öğrencinin bir kavram, durum veya olay hakkındaki 
düşüncelerini ve bilgisini açığa çıkarmak amacıyla 
yapılır. Bu teknikte öğretmen öğrencisine belli bir öğ-
renme konusuyla ilgili sorular sorar ve cevaplar alır. 
Bu süreç kaydedilir ya da kısa notlar alınabilir.

Gözlem

Öğrencilerin kazanımlarla ilişkili olan her türlü gözle-
nebilir performansının (sözlü anlatım, problem çöz-
me, vb.) ölçülmesinde bu araçlardan yararlanılabilir. 
Çıktıların görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem ol-

dukça önemlidir. Gözlemler, öğrenciler hakkında ça-
buk ve doğru bilgiler edinmeyi sağlar. Öğretmenler; 
öğrencilerin sınıf içinde ve dışında soru ve önerilere 
verdikleri cevapları, sınıf içi tartışmalara katılımını, 
grup çalışmalarında ve tartışmalarındaki katılımını, 
öğrencinin materyal ve görevlere gösterdiği tepkileri 
gözlemler. Bu gözlem raporları öğretmenler tarafın-
dan zamana bağlı not alınabilir.

Öz Değerlendirme

Öz değerlendirme, bireysel veya kendini değerlen-
dirme olarak da adlandırılabilir. Öğrencilerin kendi 
öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve 
öğrenme sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabi-
lir. Temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme bece-
rilerini geliştirmektir. Öz değerlendirmenin etkili bir 
biçimde kullanılması öğrencilerin kendilerine olan öz 
güvenlerinin artmasını, öz saygılarının yükselmesini 
ve kendi yeterliliklerinin farkına varmalarını da sağlar. 
Ayrıca öğrencilerin öz eleştiri yapma becerisini geliş-
tirir.

Aşağıda öz değerlendirme için kullanılabilecek bir 
form örneği sunulmuştur:
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88



Akran Değerlendirme

Bir grup içinde yer alan bireylerin akranlarını değer-
lendirmeleridir. Bu değerlendirme sırasında öğren-
cilerin becerileri de geliştirilir. Akran değerlendirme, 
öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını 
da sağlar. Kişinin öğretmen dışında başka birinden 

de dönüt almasına yardımcı olur. Değerlendirmeye 
temel oluşturan beceriler ve ölçütlerin saptanması 
konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar.

Aşağıda akran değerlendirme için kullanılabilecek bir 
form örneği sunulmuştur:
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91

http://kitap.eba.gov.tr/karekod/Kaynak.php?KOD=3399
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MATEMATİK
Ders Planı Örnekleri

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Sayılar ve Cebir / Mantık / Önermeler ve Bileşik Önermeler

Kazanım(lar) 9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile 
kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk 
tablosu kullanarak gösterir.

Anahtar Kavramlar Bileşik önerme, önermenin değili, “ve”, “veya”, “ya da” bağlaçları, De Morgan 
kuralları.

Öğretim Yöntem / Teknikleri Problem çözme, soru-cevap, anlatım.

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta

• MEB Yayınları Ortaöğretim Matematik 9 Ders Kitabı, 2019.

• Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/pdf/9/matematik.pdf   (10 ve13 numaralı etkinlikler) 

• OGM Materyal Matematik Soru Bankası (Test Oluşturma)
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/
matematik?s=6&d=48&u=0&k=0

Disiplinler Arası İlişkiler Bileşik önermeler kavramı, elektrik devreleri konusu ile fizik dersi ile ilişkilen-
dirilir.

Kök Değerler Sorumluluk  

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim  
Matematiksel yetkinlik ve bilim / teknolojide temel yetkinlikler  

Beceriler Genel Beceriler
• Problem çözme becerisi
Alan Becerileri
• Muhakeme becerisi

• İlişkilendirme becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 1 Matematik 9 (9.1.1.2.-Anlama) Ders Planı Örneği
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 10 dakika

Aşağıda linki verilen Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabında “KİM DAHA UZUN?” adlı 10. çalışmadan 
alınan giriş metni düzenlenerek öğrencilere yöneltilir. Bu sayede ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik 
önermelerle ilgili öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir durum hakkında bilgi paylaşımı yapılarak 
bir öğrenme ortamı oluşturulur.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.
html#p=15

Hakan, Mert, Özgür ile Aydın'ın boyları ölçülmüş; boy uzunlukları  karışık olarak 168 cm, 172 cm, 178 cm ve 
186 cm verilmiş. Hangi uzunluğun kime ait olduğunun belirlenebilmesi için p, q, r ve s önermeleri verilmiştir:

p: "En kısa boylu Hakan değildir ya da en uzun boylu Mert değildir."

q: "Aydın, Mert'ten kısa değildir ve en uzun boylu olan Mert'tir"

r: "Özgür, Hakan'dan kısadır."

s: "En uzun boylu Mert değildir veya Aydın, Hakan'dan uzundur.

Bu önermelerden sadece biri yanlıştır. Yanlış olan bu önerme q önermesi olduğuna göre Hakan, Mert, Özgür 
ve Aydın'ın boy uzunluklarını belirleyiniz.

Öğrenciler verdikleri yanıtları arkadaşlarıyla paylaşır. Bundan sonra öğretmen öğrencilere, bu sorunun akıl 
yürütme yöntemi kullanılarak çözüldüğünü ve bu yöntemin çözüm sürecini uzattığını belirtir. Ayrıca mantık 
konusundaki bileşik önermeler kavramının öğrenilmesiyle bu gibi durumları matematiksel olarak daha kısa 
sürede ve daha kolay bir şekilde çözülebileceği ifade edilir.  

 

Bu soruda alan becerilerinden muhakeme becerisi işe koşulmuştur. Bu 
sayede öğrencinin bileşik önerme ile ilgili akıl yürütme, bilgi veya varsa-
yımları kullanarak mantığa yatkın çıkarımlarda bulunması hedeflenmiştir. 
Ayrıca öğrenciler bu durumu dikkatle inceleyecek, ilişkilendirmeler yapa-
cak ve elde ettiği genellemelerle ulaşılan sonucu değerlendirebilecektir.

Bu soru ile öğrencilerin, "Bileşik Önermeler" konusuna ilişkin 
güdülenmesini sağlamak ve günlük hayat bağlantısının sağlan-
masıyla derse karşı motivasyonlarının artması beklenmektedir. 
Öğrencilere cevaplarının süreç içinde değerlendirilerek dönüt 
verme imkânı vermektedir. Ayrıca bu soruda düşünce, görüş ve 
duyguların sözlü olarak ifade edilmesiyle öğrencilerin ana dilde 
iletişim yetkinliğini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=15
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=15
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Tahminî Süre: 30 dakika

Şekil 1 ve Şekil 2'de verilen devreler tahtaya çizilir. K ile L anahtarlarının açık veya kapalı olma durumlarına 
göre lambanın yanıp yanmayacağı durumunun bileşik önermeler yardımıyla ifade edilebileceği vurgulanır.  

       

LambaK L Lamba
K L

Şekil 1: Paralel Bağlı Anahtarlar                               Şekil 2: Seri Bağlı Anahtarlar

Öğretmen p ile q önermelerini aşağıdaki gibi yazar:

p: “K anahtarı kapalı iken lamba yanar.” 

q: “L anahtarı kapalı iken lamba yanar.”  

Daha sonra öğretmen Şekil 1'deki lambanın yanıp yanmama durumunun  “p veya q” bileşik önermesi ile ifade 
edilebileceğini, Şekil 2'deki lambanın yanıp yanmama durumunun ise “p ve q” bileşik önermesi ile ifade edilebi-
leceğini söyler. Devre tamamlanınca lambanın yanacağı vurgulanır. Daha sonra Şekil 1 ve Şekil 2'deki devrele-
rin altına aşağıdaki tablolar çizilir. Burada lambanın yanma durumunda bileşik önermenin doğruluk değerinin 
1, aksi durumda 0 olduğunu ifade eder. Buna göre öğrencilerin tabloları doldurmaları sağlanır. 

p q p veya q

1 1

1 0

0 1

0 0

p q p ve q

1 1

1 0

0 1

0 0
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Vaviyen bağlantısı ile oluşturulan devre, aydınlatma sağlayan bir lamba veya bir grup lambanın elektrik bağlan-
tısının iki farklı anahtar yardımı ile açılıp kapanmasını sağlar. Şekil 3'te verilen devre tahtaya çizilir. Bu devre-
nin vaviyen devre olarak isimlendirildiği ifade edilir. Anahtarların 1 ve 2 konumlarına göre lambanın yanmama 
durumunun bileşik önerme yardımıyla ifade edilebileceği vurgulanır (Anahtarlar sadece 1 ya da 2 konumunda 
bulunabilir.).

A anahtarı A anahtarı

Anahtarın 1 konumu        Anahtarın 1 konumu

Anahtarın 2 konumu        Anahtarın 2 konumu
Lamba

Şekil 3: Vaviyen Bağlantısı

Öğretmen r ile s önermelerini aşağıdaki gibi yazar:

r: “A anahtarı 1 konumundadır.” 

s: “B anahtarı 1 konumundadır.”

Daha sonra Şekil 3'teki lambanın yanmama durumunun anahtarların  “r ya da s” bileşik önermesi ile ifade edilen 
konum ile ilişkili olduğu söylenir. Devre tamamlanamayınca lambanın yanmayacağı öğrencilere vurgulanır. 
Daha sonra Şekil 3'teki devrenin altına aşağıdaki tablo çizilir. Burada lambanın yanmama durumunun r ile s 
önermelerinin doğruluk değerlerine göre belirleneceği ifade edilir. Buna göre öğrencilerin tabloyu doldurma-
ları sağlanır (Lambanın yanmama durumu 1, yanma durumu ise 0 olarak alınır.).

r s r ya da s
(Lambanın yanmama durumu)

1 1

1 0

0 1

0 0

Burada gerçek hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için matematiksel düşünme tar-
zını geliştirmeye yönelik bir uygulama olan vaviyen bağlantısı ile aydınlatma sağlayan bir 
lambanın iki farklı anahtar yardımıyla açılıp kapanması durumu verilmiştir. Bu durum insan 
hayatına kolaylık getiren teknolojik bir uygulamadır. Kullanılan vaviyen bağlantısı ile oluş-
turulan devredeki anahtarların konumlarına göre lambanın yanma veya yanmama durumu 
bileşik önermeler kullanılarak ifade edilmektedir. Böylece bileşik önermeler kullanılarak 
matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide yetkinliklerin işe koşulması hedeflenmiştir.
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Tâhmini Süre: 80 dakika

Öğretmen konu anlatımına geçer. Sırasıyla bileşik önermeler "ve", “veya”, “ya da” bağlaçlarıyla kurulan bileşik 
önermelerin özelliklerini ve De Morgan kuralları doğruluk tablosu kullanılarak gösterilir. Öğrencilerin verilen 
örnekleri çözmeleri sağlanır. 

Bileşik Önermeler  
İki veya daha fazla önermenin “ve”, “veya”, “ya da”, “ise”, “ancak ve ancak” gibi bağlaçlarla birbirine bağlanmasıy-
la elde edilen yeni önermeye bileşik önerme denir.

‘‘Ve’’ Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler
p ile q önermelerinin ‘‘ve’’ bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye p ve q bileşik önermesi denir ve 
bu önerme  p ∧ q biçiminde gösterilir. p ∧ q bileşik önermesinin doğruluk değeri; p ile q önermelerinin her ikisi 
de doğru iken 1'dir, diğer durumlarında ise 0'dır. p ∧ q önermeleri için önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki 
gibidir:

p q p ∧ q

1 1 1

1 0 0

0 1 0

0 0 0

Örnek
p:"2<5'tir."

q: "(⎯2) ³⎯4'tür."

Önermeleri için p ∧ q önermesini yazıp önermenin doğruluk değerini bulunuz.

Çözüm
p ∧ p:  "2<5 ve (⎯2)³>⎯4'tür." şeklinde yazılır.

p ≡ 1 ve q ≡ 0 olduğunda p ∧ q ≡ 1 ∧ 0 ≡ 0 olur.

Örnek
Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a)  1 ∧ (0 ∧ 1)   b) (1' ∧ 0) ∧ 1  c) (1 ∧ 1) ∧ (0' ∧ 1)

Çözüm 
a)  1 ∧ (0 ∧ 1) ≡ 1 ∧ 0 ≡ 0 

b) (1' ∧ 0) ∧ 1 ≡ (0 ∧ 0) ≡ 0 ∧ 1 ≡ 0

c) (1 ∧ 1) ∧ (0' ∧ 1) ≡ 1 ∧ (1 ∧ 1) ≡ 1 ∧ 1 ≡ 1
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Aşağıda linki verilen Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabındaki “SU VE HAYAT” adlı 13. etkinliğin aşağıda 
bulunan kısmının öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.
html#p=18

Örnek

Şekilde suyu aktarmak amacıyla depodan mahalleye kadar döşenen su borusuna, basınç ayarı için iki 
farklı noktada takılmış vana gösterilmektedir.

1. vana

2. vana
Mahalle

Su deposu

r: "1. vana açıktır"

s: "2 vana açıktır" önermelerinin doğruluk değerleri 1 olduğuna göre mahalleye su aktarmak için kulla-
nılan vanaların açık/kapalı olma durumlarını ve suyun mahalleye ulaşıp ulaşmadığını tablodaki uygun 
yerlere yazınız.

Tabloda verilen doğruluk değerini suyun mahalleye ulaşması durumunda 1, ulaşmaması durumunda 
0 kabul ediniz.

Önermeler Mahalleye Su Ulaşır/Ulaşmaz Doğruluk Değeri

r∧s

r∧s'

r'∧s

r'∧s'
Çözüm

Önermeler Mahalleye Su Ulaşır/Ulaşmaz Doğruluk Değeri

r∧s Mahalleye su ulaşır. 1

r∧s' Mahalleye su ulaşmaz. 0

r'∧s Mahalleye su ulaşmaz. 0

r'∧s' Mahalleye su ulaşmaz. 0

Ölçme ve değerlendirme, sadece sürecin sonunda kazanımın karşılanıp karşılanmadığına dair 
yapılan bir aşama değildir, süreçte de öğretmen ve öğrencilere dönütler verebilmektedir. Bu 
örnek sorularla, bir önceki adımda öğretilenlerin pekiştirilmesi ve eksik öğrenmelerin belirlene-
rek öğretim sürecine dair öğretmen ve öğrenciye dönüt vermesi amaçlanmaktadır. Bu örnekte, 
karşılaşılan gerçek hayat durumuna ilişkin bir problemin bileşik önermeler ile
ilgili mevcut bilgiler kullanılarak çözüm yollarının üretilmesi ve böylece problem çözme beceri-
sinin işe koşulması amaçlanmıştır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=18
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=18
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“Ve’’ Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermelerin Özellikleri

p             ≡            p∧p   

p∧q        ≡       q∧p   

1. Tek Kuvvet Özelliği
Her p önermesi için p∧p≡p'dir. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p p p∧p

1 1 1

0 0 0

2. Değişme Özelliği
Her p, q önermesi için p∧p≡q∧p olur. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p q p∧q q∧p

1 1 1 1

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

    

3. Birleşme Özelliği
Her p, q, r önermesi için (p∧q)∧r≡p∧(q∧r)'dir. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki 
gibidir.

p q r p∧q q∧r (p∧q)∧r p∧(q∧r)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

(p∧q)∧r       ≡       p∧(q∧r)

p∧q        ≡       q∧p   

p             ≡            p∧p   
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Not: p ∧ p' ≡ 0, p ∧ 0≡0 ve p ∧ 1 ≡ p özellikleri doğruluk tablosu kullanılarak anlatılır.

p p ∧ p' p ∧ p’   

1 0 0

0 1 0

p ∧ p' ≡ 0

p 0 p ∧ 0

1 0 0

0 0 0

p ∧ 0 ≡ 0

p 1 p ∧ 1

1 1 1

0 1 0

p ∧ 1 ≡ p

Örnek

Aşağıdaki örneklerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) (p ∧ p') ∧ 1

b) (p ∧ q') ∧ q

c) (p ∧ q) ∧ (p' ∧ q')

ç) (p ∧ 0) ∧ (q ∧ 1) 

Çözüm

a) (p ∧ p') ∧ 1 ≡ 0 ∧ 1 ≡ 0

b) (p ∧ q') ∧ q ≡ p ∧ (q' ∧ q) ≡ p ∧ 0 ≡ 0

c) (p ∧ q) ∧ (p' ∧ q') ≡ (p ∧ p' ) ∧ ( q ∧ q') ≡ 0 ∧ 0 ≡ 0

ç) (p ∧ 0) ∧ (q ∧ 1) ≡ 0 ∧ q ≡ 0

‘‘Veya’’ Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin ‘‘veya’’ bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye p veya q bileşik önermesi 
denir ve bu önerme p ∨ q biçiminde gösterilir. p ∨ q bileşik önermesinin doğruluk değeri; p ile q önermeleri-
nin en az biri doğru iken 1'dir, her ikisi de yanlış iken 0'dır.

p ile q önermeleri için p ∨ q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir: 

p q p ∨ q

1 1 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0
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Örnek                                                                                                         Çözüm

Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) 1 ∨ 1

b) (0 ∨ 1) ∨ 1

c) (1' ∨ 0) ∨ 1'

ç) (1 ∨ 0) ∧ (0 ∨ 1')

a) 1 ∨ 1 ≡ 1

b) (0 ∨ 1) ∨ 1 ≡ 1 ∨ 1 ≡ 1

c) (1' ∨ 0) ∨ 1' ≡ (0 ∨ 0) ∨ 0 ≡ 0 ∨ 0 ≡ 0

ç) (1 ∨ 0) ∧ (0 ∨ 1') ≡ 1 ∧ (0 ∨ 0) ≡ 1 ∧ 0 ≡ 0

“Veya’’ Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermelerin Özellikleri

1. Tek Kuvvet Özelliği
Her p önermesi için p ∨ p ≡ p dir. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p p p⋁p

1 1 1

0 0 0

2. Değişme Özelliği
Her p, q önermesi için p ∨ q ≡ q ∨ p olur. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p q p⋁q q⋁p

1 1 1 1

1 0 1 1

0 1 1 1

0 0 0 0

    

3. Birleşme Özelliği
Her p, q, r önermesi için (p ∨ q) ∨ r ≡ p ⋁ (q ∨ r) dir. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağı-
daki gibidir.

p q r p⋁q q⋁r (p⋁q)⋁r p⋁(q⋁r)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 1 1 1

0 0 1 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

p            ≡           p ⋁ p   

p ⋁ q        ≡       q ⋁ p   

(p ⋁ q) ⋁ r      ≡      p ⋁ (q ⋁ r)
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Aşağıda linki verilen Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabındaki “SU VE HAYAT” adlı 13. etkinliğin aşağıda 
bulunan kısmının öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.
html#p=18 

Örnek 

Öğrencilerin konu ile ilgili öğrenmelerini pekiştirmek amacıyla örnek soru verilmiştir.

1. su kaynağı         2. su kaynağı

Su Deposu

Şekilde iki farklı su kaynağı ve bu kaynaklardan yararlanılarak doldurulan bir su deposu gösterilmektedir. 
Kaynakların herhangi birinden su gelmesi durumunda depo dolmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilere göre
p: "1. kaynaktan su geliyor"
q: "2. kaynaktan su geliyor." önermelerinin doğruluk değerleri 1 olduğuna göre tablodaki önermelerin kar-
şılarına "Depo dolar." veya "Depo dolmaz." ifadelerinden uygun olanını ve doğruluk değerlerini yazınız.
Tabloda verilen doğruluk değerini deponun dolması durumunda 1, dolmaması durumunda 0 kabul ediniz.

Önermeler Depo Dolar/Dolmaz Doğruluk Değeri

p ⋁ q

p ⋁ q'

p' ⋁ q

p' ⋁ q'

Çözüm

Önermeler Depo Dolar/Dolmaz Doğruluk Değeri

p ⋁ q Depo dolar. 1

p ⋁ q' Depo dolar. 1

p' ⋁ q Depo dolar. 1

p' ⋁ q' Depo dolmaz. 0

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=18
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=18
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Not: p∨p'≡1, p∨0≡p ve p∨1≡1 özellikleri doğruluk tablosu kullanılarak anlatılır.

p p' p ∨ p'

1 0 1

0 1 1

p ∨ p' ≡ 1

p 0 p ∨ 0

1 0 1

0 0 0

p ∨ 0 ≡ p

p 1 p ∨ 1

1 1 1

0 1 1

p ∨ 1 ≡ 1

Örnek 

Aşağıda verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) (p ∨ 0) ∨ (p' ∨ p)

b) (1 v p') ∨ (0 ∨ p)

c) (p ∨ q) ∨ (p' ∨ q')

ç) (p' ∨ 1') ∨ (0 ∨ p) 

Çözüm 

a) (p ∨ 0) ∨ (p' ∨ p) ≡ p ∨ 1 ≡ 1

b) (1 ∨ p') ∨ (0 ∨ p) ≡ 1 ∨ p ≡ 1

c) (p ∨ q) ∨ (p' ∨ q') ≡ (p ∨ p') ∨ (q ∨ q') ≡ 1 ∨ 1 ≡ 1 

ç) (p' ∨ 1') ∨ (0 ∨ p) ≡ (p' ∨ 0) ∨ p ≡ p' ∨ p ≡ 1 

Örnek

p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡ 1 ifadeleri için aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) (p ∨ q') ∧ r

b) (q ∧ r') ∨ (p ∨ r)

c) (p ∧ q) ∨ r

ç) p' ∧ (q' ∨ r) 

Çözüm

a) (p ∨ q') ∧ r ≡ (1 ∨ 0') ∧ 1 ≡ (1 ∨ 1)  ∧ 1 ≡ 1 ∧ 1 ≡ 1

b) (q ∧ r') ∨ (p ∨ r) ≡ (0 ∧ 1') ∨ (1 ∨ 1) ≡ (0 ∧ 0) ∨ 1 ≡ 0 ∨ 1 ≡ 1

c) (p ∧ q) ∨ r ≡ (1 ∧ 0) ∨ 1 ≡ 0 ∨ 1 ≡ 1

ç) p' ∧ (q' ∨ r) ≡ 1'∧ (0' ∨ 1) ≡ 0 ∧ (1 ∨ 1) ≡ 0 ∧ 1 ≡ 0
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Dağılma Özelliği
1. "ve"nin "veya" üzerine soldan dağılma özelliği p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)'dir.
    Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p q r p ∧ q p ∧ r q ∨ r p ∧ (q ∨ r)  (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) 

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

p ∧ (q ∨ r)     ≡     (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

"ve"nin "veya" üzerine sağdan dağılma özelliği (p ∨ q) ∧  r ≡ (p ∧ r) ∨ (q ∧ r) dir.
Siz de bu özelliği doğruluk tablosu kullanarak gösteriniz.

2. "veya"nın "ve" üzerine soldan dağılma özelliği p ∨ (q ∧ r) ≡ (p ∨ q)∧(p ∨ r) dir.
    Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p q r q ∧ r p ∨ q p ∨ r p ∨ (q ∧ r) (p ∨ q)∧(p ∨ r)

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

p ∨ (q ∧ r)     ≡     (p ∨ q) ∧ (p ∨ r )
 

"veya"nın "ve" üzerine sağdan dağılma özelliği (p ∧ q) ∨ r ≡ (p ∨ r) ∧ (q ∨ r) dir.
Siz de bu özelliği doğruluk tablosu kullanarak gösteriniz.

Örnek
Aşağıda verilen önermelerin en sade hâllerini bulunuz.

a) q' ∧ (p ∨ q)
b) (p ∨ q') ∨ p

Çözüm
a) q' ∧ (p ∨ q) ≡ (q' ∧ p) ∨ (q' ∧ q)
                 ≡ (q' ∧ p) ∨ 0 ≡ q' ∧ p

b) (p ∧ q') ∨ p' ≡ (p ∨ p') ∧ (q' ∨ p')
                 ≡ 1 ∧ (q' ∨ p') ≡ q' ∨ p'
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De Morgan Kuralları
p ve q önerme olmak üzere, 

• (p∨q)'≡p'∧q' 
• (p∧q)'≡p'∨q'

şeklinde verilen kurallara De Morgan kuralları denir.
Bu kuralların doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir:

p q p' q' p ∧ q p ∨ q (p ∧ q)' p' ∨ q' (p' ∨ q')' p' ∧ q'

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

0 1 1 0 0 1 1 1 0 0

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1

 (q ∧ q)'   ≡   p' ∨ q'            (p ∨ q)'   ≡   p' ∧ q'

Örnek
Aşağıda verilen önermelerin en sade hâllerini bulunuz.

a) (p' ∧ q)' ∨ q
b) (p ∨ q')' ∧ q'

Çözüm

a) (p' ∧ q)' ∨ q ≡ ((p')' ∨ q') ∨ q
                          ≡ (p ∨ q') ∨ q
                          ≡ p ∨ (q' ∨ q)
                          ≡ p ∨ 1
                          ≡ 1

b) (p ∨ q')' ∧ q' ≡ (p'∧ (q')') ∧ q'
                           ≡ (p' ∧ q) ∧ q'
                           ≡ p' ∧ (q ∧ q')
                           ≡ p' ∧ 0
                           ≡ 0

Örnek
Aşağıda verilen önermelerin en sade hâllerini bulunuz.

a) (p' ∨ 0)' ∧ (q ∧ 1)'
b) (p ∨ q) ∧ (p ∧ q')'

Çözüm 

a) (p' ∨ 0)' ∧ (q ∧ 1)' ≡ ((p')' ∧ 0) ∧ (q' ∨ 1')
                                   ≡ (p ∧ 1) ∧ (q' ∨ 0) ≡ p ∧ q'

b) (p ∨ q) ∧ (p ∧ q')' ≡ (p ∨ q) ∧ (p' ∨ (q')')
                                    ≡ (p ∨ q) ∧ (p' ∨ q)
                                    ≡ (p ∧ p') ∨ q
                                    ≡ 0 ∨ q ≡ q
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‘‘Ya da ‘‘ Bağlacı ile Oluşan Bileşik Önermeler
p ile q önermelerinin “ya da” bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye, p ya da q bileşik önermesi 
denir ve önerme p⊻q biçiminde gösterilir. p⊻q bileşik önermesi; p ile q önermelerinden yalnız biri doğru iken 
doğru, diğer durumlarda yanlıştır. p ile q önermeleri için p⊻q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir:

p q p ⊻ q

1 1 0

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Örnek 
Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) 1 ⊻ (0 ⊻ 1)

b) (0' ⊻ 0) ⊻ 0'

c) (1 ⊻ 1') ⊻ (0' ⊻ 1)

ç) (1' ⊻ 0) ⊻ 1

Çözüm 

a) 1 ⊻ (0 ⊻ 1) ≡ 1 ⊻ 1 ≡ 0

b) (0' ⊻ 0) ⊻ 0' ≡ (1 ⊻ 0) ⊻ 1

                           ≡ 1 ⊻ 1 ≡ 0

c) (1 ⊻ 1') ⊻ (0' ⊻ 1) ≡ (1 ⊻ 0) ⊻ (1 ⊻ 1)

                           ≡ 1 ⊻ 0 ≡ 1

ç) (1' ⊻ 0) ⊻ 1 ≡ (0 ⊻ 0) ⊻ 1

                           ≡ 0 ⊻ 1 ≡ 1
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‘‘ Ya da’’ Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermelerin Özellikleri

1. Değişme Özelliği
Her p ve q önermesi için p ⊻ q ≡ q ⊻ p dir. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

p p p ⊻ q q ⊻ p

1 1 0 0

1 0 1 1

0 1 1 1

0 0 0 0

p ⊻ q    ≡    q ⊻ p

2. Birleşme Özelliği
Her p, q, r önermesi için (p ⊻ q) ⊻ r ≡ p ⊻ (q ⊻ r) dir. Bu özelliğin doğruluk tablosu ile gösterimi aşağı-
daki gibidir.

(p ⊻ q) ⊻ r       ≡       p ⊻ (q ⊻ r)

p q r p⊻q q⊻r (p⊻q)⊻r p⊻(q⊻r)

1 1 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 0 0

1 0 1 1 1 0 0

1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 1 0 0 0

0 1 0 1 1 1 1

0 0 1 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

Not: p ⊻ p' ≡ 1, p ⊻ p ≡ 0, p ⊻ 1 ≡ p' ve p ⊻ 0 ≡ p özellikleri doğruluk tablosu kullanılarak anlatılır.

p p' p ⊻ p'

1 0 1

0 1 1

p ⊻ p’ ≡ 1

p p p ⊻ p

1 1 0

0 0 0

p ⊻ p ≡ 0

p 1 p ⊻ 1

1 1 1

0 1 1

p ⊻ 1 ≡ p' 

p 0 p ⊻ 0

1 0 1

0 0 0

p ⊻ 0 ≡ p 
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Örnek 
Aşağıda verilen önermelerin en sade hâllerini bulunuz.

a) (p ⊻ p') ⊻ q

b) q' ⊻ (1 ⊻ q)

c) (1 ⊻ q') ∨ (0 ⊻ 0)

ç) (p ∧ p') ⊻ (q ∨ q') 

Çözüm 

a) (p ⊻ p') ⊻ q ≡ 1' ⊻ q

                          ≡ 0 ⊻ q ≡ q

b) q' ⊻ (1 ⊻ q) ≡ q' ⊻ q' ≡ 0

c) (1 ⊻ q') ∨ (0 ⊻ 0) ≡ q ⊻ 0 ≡ q

ç) (p ∧ p') ⊻ (q ∨ q')  ≡ 0 ⊻ 1 ≡ 1
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Tahminî Süre: 40 dakika

Aşağıda tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği, doğru-yanlış ve çoktan seçmeli test tekniği ile hazırlanan soruları 
öğrencilerin çözmeleri sağlanır. 

1. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru olanları için D, yanlış olanları için Y yönlendi-
rici oklarını takip ediniz. Her kararınız bir sonraki aşamayı etkileyecek, vereceğiniz cevaplar sizi farklı yollar-
dan sekiz ayrı çıkışa ulaştıracaktır. Doğru sonuca bağlı çıkış bir tanedir.  

1 ∨ 0 ≡ 1

1 ⋀ (1 ∨ 0) ≡ 1

(p ∨ q')' ⋀ q' ≡ 1

(p ⊻ p) ∨ p ≡ p

(p ⋀ p) ⊻ 0 ≡ p'

(p ⋁ q')' ⊻ (q ⋀ p') ≡ 0

 (0 ∨ 0) ⋀ (1 ∨ 1) ≡ 1

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

1. Çıkış

3. Çıkış

5. Çıkış

7. Çıkış

2. Çıkış

4. Çıkış

6. Çıkış

8. Çıkış

D

Y

D

Y

Öğrencinin bileşik önerme  kazanıma ilişkin ile ilgili çıkış noktasına ve izlediği yola bakılarak 
kavram hakkında neyi bilip neyi bilmediğini tanılamak amacıyla tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği 
kullanılmıştır.
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2. Aşağıdaki tabloda bileşik önermeler ile ilgili verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını belirleyerek 
karşılarındaki kutucuğa doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız.

İfadeler D / Y

1 p' ∨ p ≡ 1

2 (p ∧ 0) ∨ (p ∨ 1)≡1 

3 p ∧ 1 ≡ 1 

4 (1 ⊻1') ⊻ (0 ∨ 0')≡1 

5 (p ∧ q')' ≡ p' ∨ q 

6 [(p ∨ q') ∧ (p' ∧ q) ∧ (p ∧ r)]' ≡ 1 

7 p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları öğrencilerin çözmeleri sağlanır. Bu çoktan seçmeli soru testi öğ-
retmen tarafından https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0 
adresinden kazanıma uygun 2 kolay ve 2 orta seviye soru seçilerek hazırlanır.
3. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

Soru 1:
p ve q önermeleri için [(p ⊻ p') ⋀ q] ∨ (p ⊻ p)
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine 
denktir?
A) p
B) 1
C) p'
D) q
E) 0

Soru 2:
p q p ⋀ q' p ∨ q

1 1 0 1

1 0 x 1

0 1 y z

0 0 0 t

Yukarıda verilen doğruluk tablosunda x,y,z ve t 
harflerinin yerine gelmesi gereken doğruluk de-
ğerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1,0,0
B) 1,0,1,1
C) 1,0,1,0
D) 1,1,1,0
E) 0,1,0,1

Soru 3:
p ve q önermeleri için [(p ⋀ q') ∨ q'
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) 1
B) 0
C) p
D) q' ∨ p
E) p ∨ q

Soru 4:
p ve q iki önermedir
p ∨ (p ⋀ q) ifadesi aşağıdakilerden hangisine denk-
tir?
A) p'
B) p ⋀ q
C) p
D) q
E) 0

Kolay uygulanabilir olması ve kısa sürede bileşik önermeler kavramı ile ilgili daha fazla bilgiyi ölçüp kolayca 
değerlendirilebildiğinden doğru-yanlış test tekniği kullanılmıştır. 

Soruların objektif, geçerli ve doğru olması, geniş bir bilginin tek bir soru ile test edilebilmesi, öğrenci ve öğret-
men için ayrıntılı geri bildirim olanağı sağlaması, notlandırmanın kolay ve hızlı olması, geliştirilmesi ve kullanımı-
nın zaman açısından ekonomik olması gibi yararları gözetilerek çoktan seçmeli soru tekniği kullanılmıştır.



Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Ders Sonrası Görevlendirme

“9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin 
özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.” kazanımıyla ilgili öğrencilere 
poster hazırlama görevi verilir. Hazırlanan posterler aşağıdaki “Poster Değerlendirme Formu” kullanılarak 
öğretmen tarafından değerlendirilir.

Poster Değerlendirme Formu

Öğrencilerin süreçte öğrendiklerinin,  süreç sonunda ortaya koydukları ürünlerin değerlendirilmesi 
amacıyla performans değerlendirme aracı kullanılmıştır. Tek bir ölçme ve değerlendirme yöntemine 
bağlı kalmak yerine çoklu ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması ile öğrencilerin daha gü-
venilir sonuçlara ulaşması beklenir.

Öğrencinin Adı Soyadı: 

Sınıfı: 

Poster Adı: 

Aşağıdaki maddeleri okuyarak posterleri değerlendiriniz. Her madde 10 puan üzerinden değerlen-
dirilecek olup değerlendirmenin sonunda toplam puan belirlenecektir.

No Ölçütler Puan

1 Poster başlığı konu ile ilişkili, kısa, öz ve dikkat çekicidir.

2 Görsel tasarımı konunun anlaşılmasını destekler niteliktedir.

3 Tablo, grafik ve diğer görseller metinle uyumludur.

4 İçerikle ilgili gerekli tüm ilke ve kurallara yer verilmiştir.

5 İçeriğe ilişkin ilke ve kurallar bilimsel hata içermemektedir.

6 İçerikte verilen örnekler yeterli düzeydedir.

7 Ürün özgün ve orijinal özellikler taşımaktadır.

8 Akıcı ve anlaşılır dil kullanılmıştır.

9 Yazım ve noktalama işaretleri kurallarına uyulmuştur.

10 Ürün zamanında teslim edilmiştir.

Toplam

Hazırlayanlar: Dr. Abdurrahman ÜNAL, Dr. Selim ÇOBANOĞLU, Dr. Şahin AKSOY, Ali TUNÇAY, Durmuş Can 
ERDOĞAN.

Ders sonrasında öğrencilere verilen poster hazırlama görevi ile öğrencilerin sorumluluk de-
ğerini geliştirmeleri ve bileşik önermelerle ilgili bilgilerini pekiştirmelerine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Bileşik önermeler konusunda verilen poster hazırlama görevi ile konunun görselleştirilmesi ve 
öğrencileri araştırmaya sevk ederek öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amaçlanmıştır. 
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112

EK 1: Matematik 9 (9.2.1.1.-Uygulama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite/ Konu Sayılar ve Cebir / Kümeler / Kümelerde Temel Kavramlar

Kazanım(lar) 9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
a)  Kümelerle ilgili gerçek hayattan örneklere yer verilir.
b)  Kümelerin farklı gösterimlerine yer verilir.
c)  Cantor ’un çalışmalarına yer verilir.

Anahtar Kavramlar Küme, eleman, evrensel küme, boş küme, sonlu küme, sonsuz küme

Öğretim Yöntem / Teknikleri Problem çözme, soru-cevap, anlatım.

Gerekli Materyaller • Etkileşimli Tahta

• MEB Yayınları Ortaöğretim Matematik 9 Ders Kitabı, 2019.

• Matematik 9 Kavram Öğretimi Kitabı
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calis-
malari/9y/matematik/matematik.pdf  (19, 21 ve 22 numaralı çalışmalar)

• Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/
pdf/9/matematik.pdf  (34 numaralı etkinlik)

• OGM Materyal Matematik Soru Bankası (Test Oluşturma) 
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&-
d=48&u=0&k=0

Disiplinler Arası İlişkiler Küme kavramı; periyodik sistem, asitler ve bazlar ile fen bilimleriyle ilişkilendi-
rilir.

Kök Değerler Sevgi

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim

Beceriler Genel Beceriler
• Problem çözme becerisi
Alan Becerileri
• Muhakeme becerisi

• İlişkilendirme becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 1 Matematik 9  (9.2.1.1.-Uygulama) Ders Planı Örneği

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/matematik.pdf
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/matematik.pdf
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/pdf/9/matematik.pdf
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/pdf/9/matematik.pdf
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 10 dakika

Öğrencilerin “küme” kavramı ile ilgili hatırladığı kelimeler tablodaki “kelimeler” sütununa yazdırılır. Öğrenciler-
de bu kelimeleri ifade eden çağrışımları da ilgili kelimenin karşılarındaki boşluğa yazdırılır. Bu kelime ilişkilen-
dirme testi için öğrenciye 2 dakika süre verilir.

Kü
m

e

Kelimeler Açıklamalar

 :
 :
 :
 :
 :
 :

Verilen metin öğrencilerle  paylaşılır.  

Almina, anne ve babasıyla birlikte yaşadıkları ilde bulunan doğal yaşam parkını ziyaret etmeye gitmiştir. Bu-
rada ilgisini en çok çeken kısım, kuşlar bölümü olmuştur.  Bu doğal yaşam parkında en sevimli kuş türlerin-
den bazı yırtıcı kuş türlerine kadar birçok kuş çeşidine rastlamak mümkündür. Sarı, mavi, yeşil gibi cezbedici 
renklere sahip muhabbet kuşlarının bulunduğu dev kuş evi, ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisidir. Bir di-
ğer ilgi çeken bölüm de papağan kuş evidir. Burada genellikle tropikal bölgelerde yaşayan ve ülkemizde nadir 
rastlanan birkaç papağan çeşidi görülebilir. Kıvrık gagalı kuş türlerinden olan papağanlar taklit yetenekleri 
ve dikkat çekici sesleriyle büyük ilgi görmektedir. 

Bu metne göre öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Metinde geçen topluluk ifadeleri nelerdir?

• • SizceSizce bu topluluklar sınıfınızdaki herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmakta mıdır?

Öğrencinin küme kavramı ile ilgili bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları tespit etmek için 
kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Bu testin öğretmenin küme kavramıyla ilgili öğrencilerin ön bilgilerini 
harekete geçirmesine ve varsa kavram yanılgılarını tespit etmesine olanak sağlayan bir araç olarak kullanılma-
sı planlanmıştır.

Öğrencinin kümeler konusuna ilgi duymasını sağlamak ve merak 
duygusunu artırmak için gerçek hayat ile ilişkili bir örnek ile konuya giriş 
yapılmıştır. Metne yönelik sorularla konuya dikkati çekme ve öğrenmeye 
motivasyonu sağlamak amaçlanmıştır.

Öğrencilerden bu soruda düşünce, görüş ve duygularını sözlü olarak ifade ederek sınıfta 
arkadaşlarıyla dilsel etkileşimde bulunması beklenmektedir. Böylece öğrenciler arasında 
ana dilde iletişim yetkinliğinin gelişmesi amaçlanmıştır.

Bu metin yoluyla öğretim programında yer alan kök değerlerden sevgi değerinin kazandırılması amaç-
lanmıştır. Almina’nın ailesi ile birlikte doğal yaşam parkına gitmesi ve burada ilgisini en çok çeken 
kısmın kuşlar bölümü olması ifadeleri ile hayvan sevgisinin öne çıkarılması hedeflenmiştir. 
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Tahminî Süre: 10 dakika

Sınıfta aşağıdaki çalışma öğrencilere yaptırılır.

Aşağıdaki tabloda çeşitli kuş isimleri verilmiştir. Bu kuş isimlerini inceleyiniz. Kuş isimlerinin karşısındaki 
kutucuklardan uygun olanları işaretleyiniz.

Kuşlar Uçamayan Kuşlar Yırtıcı Kuşlar En Sevdiğiniz Kuşlar Güzel Kuşlar

Kanarya  

Penguen

Serçe

Şahin

Doğan

Baykuş

Deve kuşu

Akbaba

Papağan

Sınıfta aşağıdaki çalışma öğrencilere yaptırılır.

Yukarıdaki çalışmada belirtilen “Uçamayan Kuşlar”, “Yırtıcı Kuşlar”, “En Sevdiğiniz Kuşlar” ve “Güzel Kuşlar” top-
luluklarından ikisinin küme belirttiği, ikisinin küme belirtmediği ifade edilir. 

“Herkes tarafından aynı nesnelerin anlaşılmasını sağlayan topluluklar bir küme belirtirken aksi durumda bir 
küme belirtmez. Verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızın verdiği cevaplarla karşılaştırınız. Hangilerinin küme ol-
duklarını belirleyiniz.” açıklaması yapılır. 

Öğrencilerden gelen cevaplardan sonra “Uçamayan Kuşlar” ve “Yırtıcı Kuşlar” topluluklarının küme belirttiği, 
“En Sevdiğiniz Kuşlar” ve “Güzel Kuşlar” topluluklarının küme belirtmediği ifade edilir. Böylece küme kavramın-
da yer alan “iyi tanımlı olma” durumu öğrenciye hatırlatılır.  

Ayrıca küme konusunun sonraki konular olan kartezyen çarpım, fonksiyon, kombinasyon, olasılık gibi birçok 
konuya temel oluşturduğu, bu konudaki kavram yanılgıları ve eksikliklerin giderilmesinin sonraki konuları öğ-
renmeyi kolaylaştıracağı vurgulanır.

Küme kavramının gerçek hayatta birçok yerde karşılığı olduğu ifade edilir. Gerçek hayattan şu örnekler verilir. 
Örneğin alışverişte sepete koyulan ürünler A kümesi ile ifade edildiğinde A kümesinin elemanları sepetteki 
ürünlerdir. Dünyada bulunan ülkelerin isimleri bir küme belirtir. Benzer şekilde samanyolu galaksisindeki ge-
zegen isimleri de bir küme belirtir. 

Öğrencinin küme kavramı ile ilgili akıl yürütme, bilgi veya varsayımları kullanarak mantığa yatkın çıka-
rımlarda bulunması planlanmıştır. Ayrıca öğrenciler bu durumu dikkatle inceleyecek, ilişkilendirmeler 
yapacak ve elde ettiği genellemelerle ulaşılan sonucu değerlendirebilecektir. Bu çalışmayla alan be-
cerilerinden muhakeme becerisi işe koşulmuştur.
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Tahminî Süre: 20 dakika

Öğrencilerin küme kavramı ile ilgili verdikleri cevaplar karşılaştırılır. Bu konudaki yanlış öğrenmeler tespit edi-
lir. Sonrasında konu anlatımınaanlatımına geçilir. 

Kümelerle ilgili temel kavramlar olan küme, kümelerin farklı gösterimleri, sonlu küme, sonsuz küme, boş 
küme ve evrensel küme ile ilgili anlatımlar yapılır. Verilen örneklerin çözümlerinin öğrenciler tarafından ya-
pılması sağlanır.

• Küme, iyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğudur. Bir kümeyi oluşturan her nesneye o kü-
menin bir elemanıdır, denir. Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir.

Örnek
4'ten büyük 10'dan küçük tam sayı ile ifade edilen kümeye A kümesi denilirse 5, 6, 7, 8, 9 sayılarının her biri 
bu kümenin bir elemanı olur.  5 sayısı bu kümenin bir elemanı olduğu için 5 ∈ A ile gösterilir. 15 sayısı ise 
kümenin elemanı olmadığı için 15 ∉ A ile gösterilir.

Aşağıda linki verilen Matematik 9 Kavram Öğretimi Kitabındaki “KUŞLAR” adlı 19. çalışmanın aşağıda bulunan 
kısmının öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.
html#p=34

Örnek  

Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin küme belirtilip belirtmediğini bula-

rak karşılarındaki uygun kutucuğa işaretleyiniz.

İfadeler Küme Belirtir Küme Belirtmez

3'ten büyük bazı doğal sayılar

3'ten küçük doğal sayılar

3 ile 33 arasındaki asal sayılar

En lezzetli meyveler

Kümelerin Farklı Gösterimleri
• Liste Yöntemi: Kümeye ait tüm elemanlar, küme parantezi olan “{ }” şekli içerisine aralarına virgül konularak 

yazılır. Her eleman yalnız bir kez yazılır ve elemanların birbirleriyle yer değiştirmesi yeni bir küme oluştur-
maz.
 Örnek 
 “ANTALYALILAR” kelimesinin harflerinden oluşan küme liste yöntemi ile 
 {A, I, L, N, R, T, Y} şeklinde gösterilir.

• Ortak Özellik Yöntemi: Ortak özellik yöntemi, kümeye ait her elemanın özelliği yazılarak yapılan gösterim 
biçimidir. A={x | x çift rakam} ifadesi ortak özellik yöntemi ile yapılan bir gösterimdir. Kullanılan ‘’|’’ sembolü 
“öyle ki” anlamına gelir. Küme içerisinde kullanılan değişkenin hemen ardından yazılır. “|” sembolü yerine  “:” 
sembolü de kullanılabilir.

Anlatım yöntemi kullanılarak kümelerde temel kavramlar ile ilgili açıkla-
malar yapılmıştır. Böylece kümelerde temel kavramlar ile ilgili eksik veya 
hatalı yönler varsa anlatım yöntemi ile bunların giderilmesi hedeflenmiştir.

Dersin işlenişi bölümü boyunca 
soru-cevap tekniği kullanılmıştır. 
Böylece öğrencilerin derse aktif 
olarak katılması hedeflenmiştir. 
Bu sayede kümelerle ile ilgili yer 
alan sorulara öğrenciler tarafın-
dan verilen cevaplar kontrol edi-
lerek konunun ne kadar anlaşılıp 
anlaşılmadığı ve ne kadar öğre-
nildiğinin belirlenmesi amaçlan-
mıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=34
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=34
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Örnek 
Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kümeleri inceleyerek liste biçiminde yazınız. 

A = {x | 5 ≤ x < 14, x tek doğal sayı} 

B = {x | 7 < x < 20, x =3k, k tam sayı} 

• Venn Şeması Yöntemi: Kümenin elemanlarının kapalı bir eğri veya bir çokgen içerisine yanlarına birer nokta 
konularak yazılmasıyla yapılan gösterimdir.

Örnek 
Alfabemizin ilk beş harfinden oluşan bir A kümesi olsun. A kümesini Venn şeması yöntemi ile 

şeklinde gösterilir.

• Bir kümenin elemanları sayılabilir çoklukta ise bu kümeye sonlu küme adı verilir.
Örnek 
Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ile gösterilir. A = {1, 3, 5, 7, 9} ise s(A) =5 olur. A kümesi sonlu bir kümedir. 
B={x| -2017 < x < 2017,x tam sayı} kümesinin elemanları -2016'dan başlar ve 2016'da biter. Bu yüzden B kümesi 
sonlu bir kümedir.

• Sonlu olmayan kümelere ise sonsuz küme adı verilir. 
Örnek 
C ={x | 5 < x, x tam sayı} kümesinin eleman sayısı bulunamaz. Kümenin elemanları küçükten büyüğe doğru 
sıralanırsa en küçük elemanı 6 olur ve diğer elemanlar birer birer artarak devam eder. Bu artış hiçbir zaman 
bitmez. Bu yüzden C kümesi sonsuz bir kümedir. Bu küme liste yöntemi ile gösterilirse A = {6, 7, 8, 9, …} şek-
linde yazılır. Kullanılan üç nokta verilen ilk elemanlar arasındaki örüntünün devam edeceği anlamına gelir.

Aşağıda linki verilen Matematik 9 Kavram Öğretimi Kitabındaki “18 YILIN HER GÜNÜNÜ FOTOĞRAFLAMAK” adlı 
22. çalışmanın aşağıda bulunan kısmının öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.
html#p=41

.a .b .c
.ç .d

A

Örnek:  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

1. Sonlu kümelerin eleman sayıları ............................... olur.

2. Bir küme hem sonlu hem sonsuz olmaz. O hâlde sonlu olmayan kümeye ............................... adı 

verilir.

3. 5'ten büyük tamsayılar kümesini ele alalım. Kümenin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 

kümenin en küçük elemanı 6 olur ve diğer elemanlar birer birer artarak devam eder. Bu artış hiçbir 

zaman bitmez. Bu kümenin eleman sayısı bilinmez. O hâlde bu küme ............................... kümedir.

4. 1 GB'lık hafıza kartında yaklaşık 142 adet fotoğraf saklanabilmektedir. Elemanları 1 GB'lık hafıza kar-

tında bulunan fotoğraflar olan küme ............................... kümedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=41
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=41
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• Elemanı olmayan kümeye boş küme adı verilir. Boş küme Ø veya { } ile gösterilir.

Örnek
Haftanın e harfi ile başlayan günleri kümesine A denilirse haftanın e harfi ile başlayan günleri olmadığından 
A = ve s(A) = 0 olur.

Örnek 
Aşağıda linki verilen Matematik 9 Kavram Öğretimi Kitabı'ndaki “KANATLI KURBAĞA” adlı 21. çalışmanın aşağı-
da bulunan kısmının öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.
html#p=38

Örnek
Aşağıdaki tabloda verilen kümelerin boş küme olup olmadıklarını belirleyerek karşılarındaki ilgili kısmı işaret-
leyiniz.

Boş Küme Boş Küme Değil

{x| 0 < x < 1, x ∈ }

{x| x = 3n ∧ x ≠ 9n, x, n ∈ }

{x| x3 = 9 ∧ 3 x = 15, x ∈ 


}

{x| -3 <x<-2, x ∈ }

{x| 8 + |x| = 3, x ∈ 


}

{x| 2x -3 = 4x + 1, x ∈ 


}

{Türkçede içinde sesli harf olmayan kelimeler}

{Okulumuzdaki boyu 3 metre olan öğrenciler}

{500 kilogramdan daha ağır arabalar}

{Türkçede "ğ" ile biten kelimeler}

• Üzerinde işlem yapılan, tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye evrensel küme adı veri-
lir. Evrensel küme E ile gösterilir.

Örnek 
A={1,3,5,7,9 }, B={0,2,4,6,8} ve C={x| x bir asal rakam} kümeleri için 
E={x| x bir rakam} kümesi bir evrensel kümedir.

Aşağıda linki verilen Matematik 9 Kavram Öğretimi Kitabı'ndaki “KANATLI KURBAĞA” adlı 21. çalışmanın aşağı-
da bulunan kısmının öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.htm-
l#p=38

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=38
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=38
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=38
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/matematik/index.html#p=38
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Örnek 

Evrensel küme ile ilgili aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin  “Doğru” ya da “Yanlış” olduklarını belirleyerek karşı-
larındaki ilgili kutucuğa doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız.

D/Y

Evrensel küme, en büyük kümedir.

Evrensel küme, tüm kümleri kapsayan kümedir.

Evrensel küme, büyük bir küme olmak zorundadır.

Evrensel küme oluşturmak için birden fazla kümeye ihtiyaç vardır.

Evrensel küme, bir elemanlı bir küme olabilir.

Evrensel küme, özel bir problemle ilişkili tüm kümeleri ve elemanları kapsayan bir kümedir.

Evrensel küme, üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içine alan bir kümedir.

Evrensel küme, belirli bir incelemede söz konusu olan bütün elemanların kümesidir.

Evrensel küme, duruma ve konuya göre değişir.

{1, 3, 5, 7, 9} kümesinin evrensel kümesi tek sayılar kümesi olabilir.

{0, 2, 4, 6} kümesinin evrensel kümesi {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesi olabilir.

{1} kümesinin evrensel kümesi negatif tam sayılar kümesi olabilir.

• Georg Cantor (Corc Kantor) Rus asıllı Alman matematikçidir. "Gerçek Cebirsel Sayıların Tümüne İlişkin Bir 
Özellik Üzerine" başlıklı çalışmasında kümeler kuramının temellerini ortaya koymuş ve "sonsuz küme" kav-
ramını matematiksel olarak tanımlamıştır. Cantor'un kurduğu küme kuramı modern matematik anlayışının 
başlamasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca kümeler için temel bağıntının günümüzde ∈ ile gösterilen ait 
olma bağıntısı olduğunu belirtmiştir. Cantor, tüm matematik araştırmalarında ve problemlerinde kullanılan 
nesnelerin aslında kendi aralarında belirli özelliklere göre gruplanabileceğini, bu durumda araştırma ya 
da problemin anlaşılırlığının ve problemin çözümüne yönelik işlem yapmanın daha da kolaylaşacağını fark 
etmiştir (Ortaöğretim Matematik 9 Ders Kitabı, 2017, s.43). (Düzenlenmiştir.)

Kolay uygulanabilir olması ve kısa sürede evrensel küme kavramı ile ilgi-
li daha fazla bilgiyi ölçüp kolayca değerlendirilebildiğinden doğru-yanlış 
test tekniği kullanılmıştır.
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Aşağıda linki verilen Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabındaki "pH DEĞERİ" adlı 34. etkinliğin aşağıda 
bulunan kısmının öğrenciler tarafından  çözülmesi sağlanır.  

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=42 

Örnek

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu (H+) veren bileşiklere asit, hidrojen iyonu (OH-) veren bileşiklere baz denir. Bir 
çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içerisindeki serbest H+ iyon derişimi belirler. Çözeltinin H+ iyon derişimi 
pH değeri ile ifade edilir. pH'si 7 olan bir çözelti nötrdür. H+  ve OH- iyonlarının yoğunluğu birbirine eşittir. pH'si 7'den küçük 
olan çözelti asidik, 7'den büyük olan çözelti baziktir.

Aşağıdaki görselde bir pH ölçeği ve bazı bileşiklerin pH değerleri verilmiştir.

 

pH'deki 1 birimlik artış OH iyonları konsantrasyonunda on kat artış demektir. Örneğin pH'si 3 olan bir çözelti pH'si 6 
olan bir çözeltiden 1000 kat (103) daha asidiktir ve pH'si 12 olan bir çözelti, pH'si 10 olan bir çözeltiden 100 kat (102) 
daha baziktir. Buna göre
a) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sayılarla doldurunuz.

• Mide asidi çözeltisi muz çözeltisinden ........ kat daha asidiktir.
• Çamaşır suyu çözeltisi brokoli çözeltisinden ........ kat daha baziktir.
• Domates çözeltisi süt çözeltisinden ........ kat daha asidiktir.
• Sabun çözeltisi karbonat çözeltisinden ........ kat daha baziktir.

b) Domates çözeltisinden en az 10 kat asidik olan görselde verilen bileşiklerin kümesi C, karbonat çözeltisinden 
en az 100 kat daha bazik olan görselde verilen bileşiklerin kümesi D ile tanımlansın. C ve D kümelerini liste 
yöntemiyle yazınız.

Bu örnekte, karşılaşılan gerçek hayat durumuna ilişkin bir problemin 
küme kavramı ile ilgili mevcut bilgiler kullanılarak çözüm yollarının üretil-
mesi hedeflenmiştir. Böylece problem çözme becerisi işe koşulmuştur.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/matematik/index.html#p=42


Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Aşağıda soru-cevap, yapılandırılmış grid, çoktan seçmeli test tekniği ile verilmiş olan soruların öğrenciler ta-
rafından çözümlerinin yapılması sağlanır. 

Dersin sonunda öğrencilerin kazanımla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla farklı ölçme araçları 
kullanılmıştır. Sonuca yönelik bu değerlendirmede öğrencilerin eksik öğrenmelerini belirlemek ve  dönüt ver-
mek amaçlanmıştır.

1. Aşağıdaki soruları periyodik cetveli oluşturan elementleri dikkate alarak cevaplayınız.

a. A={x| x bir soygaz} kümesini liste yöntemiyle yazınız. 

b. B={x| x bir yarı metal} kümesini Venn şeması yöntemiyle yazınız.

c. C={Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra} kümesini ortak özellik yöntemine göre yazınız.

ç. D={x| x bir ametal} kümesinin eleman sayısını bulunuz.

d. A, B, C ve D kümeleri için bir evrensel küme yazınız.

e. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere ∈ veya ∉ sembollerinden uygun olanlarla doldurunuz.

i. Ar  {x| x bir soygaz}               ii. Cr  {x| x bir yarı metal}

iii. Sb  {x| x bir yarı metal}      iv. K  {x| x bir alkali metal}

Bu soruda soru-cevap tekniği kullanılmıştır. Böylece öğrencilerin derse aktif olarak katılması 
hedeflenmiştir. Bu sayede periyodik sistemdeki elementlerin oluşturduğu kümeler ile ilgili yer 
alan sorulara öğrenciler tarafından verilen cevaplar kontrol edilerek konunun ne kadar anla-
şılıp anlaşılmadığı ve ne kadar öğrenildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu soruda periyodik 
sistemdeki elementleri 
eleman olarak kabul 
ederek matematikteki 
küme kavramı ile kim-
ya dersindeki periyodik 
sistem kavramı ilişki-
lendirilmiştir. Böylece 
disiplinler arası ilişki-
lendirme yapılarak iliş-
kilendirme becerisi işe 
koşulmuştur.
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Verilen çalışmanın yapılandırılmış grid (yapılandırılmış kareleme) tekniğine uygun olarak cevaplandırılması 
sağlanır.

2. Aşağıdaki kutucuklarda çeşitli kümeler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak soruları cevapla-
yınız. Aynı kutucuğu bir veya birden fazla sorunun cevabı için kullanılabilirsiniz.

a. Hangileri sonlu kümedir?  (  )

b. Hangileri sonsuz kümedir? (  )

c. Hangileri boş kümedir? (  )

ç. Hangi kümelerin pozitif sayı elemanı yoktur? (  )

d. Hangi kümelerin doğal sayı elemanı yoktur? (  )

e. Hangileri {{1,2},1,3,5,{2}} kümesinin elemanıdır? (  )

f. Hangi kümelerin eleman sayısı 10'dan fazladır? (  )

Bu soru ile öğrencilerin bilgi seviyelerini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını ölçmek amacıyla yapılan yapılandı-
rılmış grid tekniği uygulanmıştır. Burada 1'den 9'a kadar numaralandırılmış kutuların içerisinde farklı gösterimlere 
sahip kümeler verilmiştir. Kutuların altında, cevabı bu kümeler arasından seçilen sorular yer almaktadır. Aynı ku-
tular birkaç soru için doğru seçenek durumunda olduğundan öğrencinin şans faktörünün etkisiyle bilmediği bir 
konu hakkında bile doğru cevap verme ihtimali en aza indirilmiştir. Böylece şans faktörünün en aza indirgendiği 
yapılandırılmış grid test tekniği aracılığıyla konunun kavranıp kavranmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

1

{x| x∈}

2

{x| x2<-5,x∈ }

3

{2,3,5,7,11,13,17,19}

4

.1

.2

.5

.a

5

{x| x,50 sayısını bölen tam sayı}

6

.-2     .-1     .0     .1     .2
.3     .4     .5     .6     .7     

.8    .9     .10

7

{1,2}

8

{x| 1<x<2,x∈}

9

{x|-2<x<-1,x∈ }
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2. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soru testinin öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır. Bu çoktan seçmeli 
soru testi  öğretmen tarafından https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&-
d=48&u=0&k=0 adresinden kazanıma uygun 2 kolay ve 2 orta seviye soru seçilerek hazırlanır.

    Okul:      Ad Soyad:                                   Sınıf:                Numara:

Soru 1:
A = {x ∣ x = 2k - 1, k ∈ } kümesi için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) En küçük elemanı 1'dir.
B) Elemanlarından biri 84'tür.
C) Sonlu bir kümedir.
D) Elemanları pozitif tam sayılardır.
E) Boş kümelerden farklı bir kümedir.

Soru 2:
Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir?

A) K = {x ∣ x, 1'den küçük doğal sayılar}
B) L= {x ∣ x, karesi 16 olan negatif tam sayılar}
C) M= {x ∣ x, 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar}
D) N= {x ∣ x, 24 ile 28 arasındak, asal sayılar}
E) T= {x ∣ x, 1'in tam sayı bölenleri}

Soru 3:
Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?

A) İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin isimleri
B) Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip 3 ilinin adı
C) Sınıfımızın en yakışıklı üç erkek öğrencisinin adı
D) Alfabemizdeki sesli harfler
E) Plaka numarası rakam olan iller

Soru 4:
{8}, {8, 9}, {8, 9, 10}, ...
Şekilde devam eden kümelerden 18. sırada olanın 
elemanları toplamı kaçtır. 

A) 286
B) 291
C) 297
D) 304
E) 309

3. Verilen metinde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1878 yılında yayımladığı makalesinde kümeyi, “iyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğu’’ şeklin-
de tanımlayan    adlı bilim insanıdır. Bu bilim insanı kümeler için temel bağıntının 
günümüzde  ile gösterilen ait olma bağıntısı olduğunu belirtmiştir. 

Hazırlayanlar: Dr. Abdurrahman ÜNAL, Dr. Selim ÇOBANOĞLU, Dr. Şahin AKSOY, Ali TUNÇAY, Durmuş Can 
ERDOĞAN.

Soruların objektif, geçerli ve doğru olması, geniş 
bir bilginin tek bir soru ile test edilebilmesi, öğren-
ci ve öğretmen için ayrıntılı geri bildirim olanağı 
sağlaması, notlandırmanın kolay ve hızlı olma-
sı, geliştirilmesi ve kullanımının basit olması gibi 
yararları gözetilerek çoktan seçmeli soru tekniği 
kullanılmıştır.

Ölçmede çeşitliliği sağlamak için verilen link kulla-
nılarak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü OGM Materyal adresinde bulunan her sınıf 
seviyesinde kazanımlar ve soruların zorluk seviyesi 
belirlenerek çoktan seçmeli soru testi oluşturulup 
öğretmen tarafından sınıfta uygulanması amaçlan-
mıştır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0 
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0 
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 10 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Sayılar ve Cebir / Kümeler / Kümelerde İşlemler

Kazanım(lar) 9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla prob-
lemler çözer.
a)  Kümelerin birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerinin özellikleri verilir.
b)  Ayrık küme kavramına yer verilir.
c)  En fazla üç kümenin birleşiminin eleman sayısını veren ilişkiler üzerinde 

durulur.
ç)  Kümelerle yapılan işlemler ve sembolik mantıkta kullanılan sembol, gösterim 

ve bunlarla ifade edilen işlemler arasında aşağıdaki ilişkilendirmeler yapılır.
d)  Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

Anahtar Kavramlar Birleşim, kesişim, evrensel küme, tümleme, De Morgan kuralları, fark, ayrık 
kümeler

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, anlatım.

Gerekli Materyaller • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003. “Modern Olimpiyat 
Oyunlarının Tarihi Gelişimi ve Olimpiyatların Gezici Olma İlkesinin Günümüze 
Kadar Düzenlenen Oyunlar Açısından Değerlendirilmesi” konulu makale. 
 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55299

• Matematik OGM materyal kazanım kavram öğretimi çalışmaları.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kavram-ogretimi-kazanim-liste?kod=matemat
ik&s=6&d=48&u=238&k=2748

• Matematik OGM materyal beceri temelli kazanım kitabı.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&
d=48&u=238&k=2748

• Matematik OGM materyal soru bankası.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/
test?s=6&d=0&u=0&k=2748&Id=2748&p=0&t=css&ks=1&os=1&zs=1

• Etkileşimli MEB Yayınları 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2021.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&
d=48&u=238&k=2748

Disiplinler Arası İlişkiler Kümeler konusu kimya dersinin ‘’Atom ve Periyodik Sistem’’ konusu ile ilişkilen-
dirilir.

Kök Değerler Dürüstlük, sorumluluk, vatanseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

Beceriler Genel Beceriler
• Eleştirel düşünme becerisi

• Problem çözme becerisi

• Bilgi okuryazarlığı becerisi
Alan Becerileri
• Muhakeme becerisi

• İlişkilendirme becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 1 Matematik 9  (9.2.2.1 - Hatırlama) Ders Planı Örneği

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55299
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kavram-ogretimi-kazanim-liste?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kavram-ogretimi-kazanim-liste?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=6&d=0&u=0&k=2748&Id=2748&p=0&t=css&ks=1&os=1&zs=1
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=6&d=0&u=0&k=2748&Id=2748&p=0&t=css&ks=1&os=1&zs=1
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
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GİRİŞ  Tahminî Süre: 40 dakika

Ders öncesi görevlendirme: Ders işlenmeden önceki ders saatinde öğrencilere https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/55299 adresindeki ‘’Modern Olimpiyat Oyunlarının Tarihî Gelişimi ve Olimpiyatların 
Gezici Olma İlkesinin Günümüze Kadar Düzenlenen Oyunlar Açısından Değerlendirilmesi’’ adlı makalenin 
okunup derse hazırlıklı gelinmesi hususunda görevlendirilme yapılır.

Aşağıdaki soruları olimpiyat oyunlarındaki bazı spor dallarını gösteren görselden yararlanarak cevaplayınız.

1. Yaz olimpiyat oyunlarında oynanan spor dalları nelerdir?
2.  Kış olimpiyat oyunlarında oynanan spor dalları nelerdir? 

Dünyada 4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda dil, din, ırk ayrımı olmaksızın farklı ülkelerin sporcuları 
bir araya gelir. 

Belirli standartların ve kuralların bulunduğu bu organizasyonda dürüstlük, kardeşlik, tüm farklılıklar ile bir 
arada olmanın önemi vurgulanır. Bunun haricinde, bu organizasyonlar tüm dünyada sağlıklı yaşamın spor ve 
aktivite ile bir bütün olduğunu göstermeyi hedefler.

Olimpiyat oyunları, spora dair aktiviteleri evrensel boyuta taşımak ve bu aktivitelerin gelişmesini sağlamak 
açısından oldukça önemli bir organizasyondur. Olimpiyat halkaları da bu anlamı destekleyen birbiriyle iç içe 
geçmiş beş halkadan oluşmaktadır. Olimpiyat halkaları 5 ana kıtayı temsil eder: Avrupa, Afrika, Asya, Amerika 
ve Avustralya. 

Derste öğrencilerin tarihsel araştırmalara yönelik temel kavramları kazanmasının yanı sıra sporun önemi, 
eğitimi ve sporda disiplin üzerine akıl yürütme, verilere dayalı tahminlerde ve çıkarımlarda bulunma 
becerilerinin ilişkilendirildiği çalışmalara yer verilir.

Olimpiyat Oyunları kapsamında, toplamda 13.000'in üzerinde sporcu 400'den fazla kategoride mücadele 
etmektedir. Gerçekleştirilen mücadeleler sonunda, belli bir kategoride en iyi sırayı elde eden sporcu altın 
madalya ile ödüllendirilirken ikinci ve üçüncü sıradaki sporcular sırasıyla gümüş ve bronz madalyanın sahibi 
olur.

Öğrencilerden okudukları makaleye 
ilişkin çıkarımlarını sınıfta paylaşma-
ları, öğretmenin soracağı sorularla 
tüm öğrencilerin fikir beyan etmeye 
çalışması öğrencilerin ana dilde ile-
tişim yetkinliklerini geliştirilmesine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öğrencinin konuya ilgi duyması-
nı sağlamak ve merak duygusunu 
artırmak için olimpiyatlara vurgu 
yapan bir soru ve cevap tekniği ile 
konuya giriş yapılır. Edindiği bilgileri 
mevcut bilgileriyle birleştirerek ya-
pılandıracağından bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin geliştirilmesi amaç-
lanmaktadır. Öğrencilerin hazırbu-
lunuşluk düzeylerinin belirlenerek 
yeni bir öğrenme için motivasyonla-
rını sağlamak amaçlanmıştır.

Görsel: Bazı spor dalları

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55299
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55299
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2024 Yaz Olimpiyatları veya resmî adıyla Games of the XXXIII Olympiad, Paris'te 2 - 18 Ağustos 2024 tarihleri 
arasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilmesi beklenen etkinliktir. “Paris, 2024'te 
tam 100 yıllık bir aradan sonra olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapacak.”  şeklinde kısa bir bilgi verilir. 

Görsel: Bilgi grafiği  

Öğrencilerin bilgi grafiğini incelemeleri sağlanır. 
Öğrencilerden bu grafikle ilgili görüşleri alınır.
"Grafikte dopingin spor dünyasının en büyük düşmanı olarak tanımlanmasının sizce nedeni nedir?" sorusu so-
rularak öğrencilerin tartışmaları sağlanır.

https://www.aa.com.tr/tr/spor/spor-dunyasinin-en-buyuk-dusmani-doping/2500615
Olimpiyatlardaki en büyük sorun doping vakalarıdır. Barış, dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı dürüstlük gibi de-
ğerleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen olimpiyatlarda doping kullanan sporcu sadece kendini değil, 
aynı zamanda ülkesini de temsil ettiği için ülkesine ve kendisini destekleyenlere karşı da sorumludur. Dolayı-
sıyla adaletli ve vatansever bir sporcu asla doping içeren ürünler kullanmamalıdır. 

Burada verilen örneklerden hareketle öğrencilere dürüstlük, sorumluluk ve vatanseverlik değerlerinin ka-
zandırılması amaçlanmış ayrıca sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliğin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

https://www.aa.com.tr/tr/spor/spor-dunyasinin-en-buyuk-dusmani-doping/2500615
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Dersin bu kısmında, aşağıdaki verilen örnek ile öğrencilerin kesişim ve birleşim işlemlerini somut olarak kav-
raması sağlanır.   

Örnek: 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye Madalya Karnesi

Verilen tabloya göre öğrencilerin aşağıdaki soruları yanıtlaması sağlanır. 
SORU 1. Altın madalya kazanılan spor dalları hangileridir?
SORU 2. Bronz madalya kazanılan spor dalları hangileridir?
SORU 3. Sadece bronz madalya kazanılan spor dalları hangileridir?
SORU 4. Sadece gümüş madalya kazanılan spor dalları hangileridir?
SORU 5. Altın ve gümüş madalya kazanılan spor dalları hangileridir? 
SORU 6. Gümüş ve bronz madalya kazanılan spor dalları hangileridir?
SORU 7. Altın ve bronz madalya kazanılan spor dalları hangileridir?
SORU 8. Üç madalya türünün de kazanıldığı spor dalları hangileridir?                                 

Üç ayrı madalya çeşidi olduğu, bu üç grubun birleşmesiyle yeni bir grubun oluşabileceği belirtilir.

Dersin bu kısmında, aşağıdaki verilen etkinlik ile öğrencilerin fark ve tümleme işlemlerini somut olarak kav-
raması sağlanır.

İsim Spor Dalı Disiplin Madalya

Busenaz Sürmeneli Boks Kadınlar 69 kg

Mete Gazoz Okçuluk Erkekler Bireysel

Buse Naz Çakıroğlu Boks Kadınlar 51 kg

Eray Şamdan Karete Kadınlar 67 kg

Yasemin Adar Güreş Kadınlar Serbest 76 kg

Rıza Kayaalp Güreş Erkekler Grekoromen 130 kg

Taha Akgül Güreş Erkekler Serbest 125 kg

Ferhat Arıcan Jimnastik Erkekler Paralel Bar

Merve Çoban Karete Kadınlar 61 kg

Ali Sofuoğlu Karete Erkekler Kata

Uğur Aktaş Karete Erkekler +75 kg

Hatice Kübra İlgün Tekvando Kadınlar 57 kg

Hakan Reçber Tekvando Erkekler 68 kg Görsel: Altın, gümüş, bronz madalya

Açıklama kısmında tanımları 
verilecek özelliklerin öğrenciler 
tarafından keşfetmesi amacıyla 
sorular yöneltilmiştir. Böylece 
öğrencilerin, verilen özellikleri 
sezmeleri ve nasıl ortaya çıktığının 
farkına varmaları hedeflenmiştir. 
Öğrencilere sorulacak sorular 
yardımıyla öğrencilerin farkına 
vardıkları ve öğrendikleri bilgileri 
yeni bir duruma uyarlamasının, 
konu ve durumu analiz ederek yeni 
çıkarımlarda bulunabilmesinin 
eleştirel düşünme becerisine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Verilen özelliğe direkt tanım vermek yerine, ilk önce sorulan sorularla öğrenciye ifade ettirilmesi, öğrenciden ce-
vaplar alınması ve verilen cevaplar yardımıyla kendince bir anlama ulaşılması hedeflenmiştir. Sorular yardımıyla 
öğrencilerin keşfetme basamağında yapılan etkinlikler ile birlikte kümelerde işlemlerin özellikleri için çıkarımlar 
yapması ve yeni bir durum için sebep-sonuç ilişkisi içerisinde düşünebilmelerinin muhakeme becerilerinin geli-
şimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  Öğrencilerin önceki öğrenmeleri üzerinden yeni konuyla ilgili çıkarım 
yapmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Giriş bölümündeki sorular burada da devam ettirilerek öğrencilere benzer 
sorular üzerinden soru ve cevap tekniği kullanılarak birleşim, kesişim ve fark kümeleri ile ilgili çıkarım yapmaları-
na olanak tanınmıştır. Sorulan sorular ise öğrencilerin bu keşfetme sürecinde doğru yönlendirilmesini sağlayan, 
birleşim, kesişim ve fark kümeleri ile ilgili keşiflerine rehberlik eden ifadelerdir. Öğrencilere yöneltilen sorular ve 
alınan cevaplarla birlikte, sınıf içinde yürütülen tartışma ortamıyla bu süreç zenginleştirilmektedir. Ayrıca bu so-
rularla birlikte öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
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ETKİNLİK 1
Malzemeler: Kâğıt, ıslak mürekkepli kalem, 
Yapılışı: Öğretmen, öğrencilerden bir A4 kâğıdını ortadan ikiye katlamalarını ister. Kağıt katlandıktan sonra 
oluşan yüzlerden birine ıslak mürekkepli kalem ile A harfi yazmalarını söyler ve kâğıt diğer yüzün üzerine kat-
lanır. Bu işlemleri yapan öğrenciden kâğıdı açtığında hangi harfleri gördüğü sorulur.
Burada öğrencilerin A∪A = A kuralını keşfetmeleri sağlanır.

Daha sonra öğretmen, aynı işlemi başka bir kâğıdın bir yüzüne A harfi diğer yüzüne ise B harfi yazmalarını ve 
kağıdı tekrar katlamalarını ister. Bu işlemleri yapan öğrenciden kâğıdı açtığında hangi harfleri gördüğü sorulur.

Burada öğrencilerin A∪B = B∪A olduğu keşfettirilir.

Etkinlik Değerlendirme Formu-1
Etkinliği gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki etkinlik değerlendirme formunu doldurunuz. Hayır cevabı verdiği-
niz maddelerle ilgili öğretmeninizden yardım alınız.

Kriterler Evet Hayır

Etkinliğin yapılışını anladım.

Etkinliği doğru uyguladım.

Kâğıt yüzeyine A yazdığımda doğru sonuca ulaştım.

Kâğıt yüzeyine B yazdığımda doğru sonuca ulaştım.

Etkinlik sonucunda  A∪A = A olduğu sonucunu keşfettim.

Etkinlik sonucunda A∪B =  B∪A olduğu sonucunu keşfettim.

ETKİNLİK 2
Malzemeler: Bir boş bardak ve su ile dolu bir bardak
Öğretmen boş bir bardağa dolu bardaktaki suyu aktarır. Öğrencilere “Yaptığımız bu aktarma sonucunda nasıl 
bir durum oluştu?" sorusu yöneltilir.

Burada öğrencilere A U Ø = Ø U A = A kuralı keşfettirilir.

Öğretmen su dolu bardağı boşaltarak boş bardağı gösterir. Öğrencilere “Su dolu bardağı boşalttığımızda nasıl 
bir durum oluştu?” sorusunu yöneltir.

Burada öğrencilere Ø ∩ A = A ∩ Ø = Ø kuralı keşfettirilir. 

Etkinlik Değerlendirme Formu-2
Etkinliği gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki etkinlik değerlendirme formunu doldurunuz. Hayır cevabı 
verdiğiniz maddelerle ilgili öğretmeninizden yardım alınız.

Kriterler Evet Hayır

Etkinliğin yapılışını anladım.

Etkinliği doğru uyguladım.

Etkinliği uygularken zorlandığım kısımlar oldu.

Boş bir bardağa su aktardığımda AUØ = ØUA =A olduğu sonucunu keşfettim.

Su dolu bardağı boşalttığımda A∩Ø=Ø∩A= Ø olduğu sonucunu keşfettim.

Etkinlikler yardımıyla, öğrencilerin konuya ilişkin bilgiyi kendilerinin keşfetmeleri amaçlanarak öğrenci merkezli bir 
çalışma yaptırılmıştır. Etkinlik sonunda uygulanan etkinlik  değerlendirme formlarıyla, öğrencilerin süreç içerisin-
de değerlendirmeleri yapılarak eksik ya da yanlış öğrenmelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin, 
kendilerini süreç içerisinde değerlendirmelerine ve dönüt elde etmelerine imkân sağlamıştır.
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  ETKİNLİK 3

Aşağıdaki linke tıklayarak ‘’BİRLEŞTİRME ZAMANI’’ adlı etkinliğe ulaşılır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kavram-ogretimi-kazanim-liste?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
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A ve B kümelerinin birleşim kümesi “A∪B” biçiminde yazılır, “A birleşim B” olarak okunur.

1. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Kümeler > Kümelerde İşlemler
Kavram : Birleşim İşlemi
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı BİRLEŞTİRME ZAMANI   15 dk.

Çalışmanın Amacı Birleşim işlemi kavramını ifade edebilme.

1. Yönerge: Aşağıdaki görselde 9-C sınıfında olan Yasemin ve Arda’nın sosyal medyalarındaki bazı 
                    sınıf arkadaşları gösterilmiştir. Görseli inceleyiniz ve soruları yanıtlayınız.

Ali PelinSema SerdarSerdar DilaySimge MertDilay Cem

Yasemin Arda

Görsel 1

1. Yasemin’in sosyal medyasındaki sınıf arkadaşlarının kümesi A kümesi ile ifade edilirse A kümesini liste 
yöntemiyle yazınız.

2. Arda’nın sosyal medyasındaki sınıf arkadaşlarının kümesi B kümesi ile ifade edilirse B kümesini liste 
yöntemiyle yazınız.

3. Yasemin veya Arda’nın sosyal medyalarındaki sınıf arkadaşlarının kümesini yazınız. (Yasemin ve 
Arda’nın ortak arkadaşlarının olduğuna dikkat ediniz.)

Yasemin veya Arda’nın sosyal medyalarındaki sınıf arkadaşlarının kümesi A ile B kümelerinin bir-
leşimidir.
Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlardan hareketle genel olarak "kümelerde birleşim işlemi"nin tanımını 
yapınız.

Kümelerde birleşim işlemi:

25

      

Öğrencilerin daha önceki bilgilerinden hareketle kümelerin gösterim yöntemlerinin hatırlatılması amaçlanmıştır. Bu 
hatırlatma aracılığıyla yeni öğrenilen bilgilerin eski bilgilerle ilişkilendirileceği düşünülmektedir.

Ayrıca ‘’veya’’ bağlacının birleşimi, ‘’ve’’ bağlacının kesişimi ifade ettiği bilgisi keşfettirilir. 
Bu etkinlikle öğrencilerin sorularla birlikte gerçek hayat durumlarının şemalara aktarılabildiği ve aktarılan bilgilerin 
yorumlanabildiğini anlamaları sağlanır. Böylece öğrencilerin modelleme alan becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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2. Yönerge: Aşağıda verilen görselleri ve tabloyu inceleyerek soruları yanıtlayınız.

A B

C

1. A, B ve C filmlerinin hangi özelliklere sahip olduğunu gösteren değerlendirme numaralarını aşağı-
daki şemada uygun yerlere yazınız.

2. Ali Bey ve kızı A filmini, oğlu ise C filmini izlediğine göre bu filmlerin sahip olduğu özellikleri göste-
ren tüm değerlendirme numaralarının kümesini liste şeklinde yazınız. 

Ali Bey, 7 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğluyla birlikte sinemaya gitmiştir. Gösterimde olan A, B ve 
C filmlerine ait film afişleri ve bu filmlerin değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir.

A Filmi B Filmi C Filmi

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3

A Filmi
✔

B Filmi
✔ ✔

C Filmi
✔ ✔ ✔

13 YAŞ ve ÜZERİ
İZLEYİCİ KİTLESİ

İÇİNDİR

ŞİDDET ve KORKU
UNSURLARI İÇERİR

OLUMSUZLUK ÖRNEK
OLUŞTURABİLECEK
UNSURLARI İÇERİR

6 YAŞ ve ÜZERİ
İZLEYİCİ KİTLESİ

İÇİNDİR

1 2 3 4

25

Hazırlayan:  Yasemin YARDIM

Bu etkinlikte aile bağları ve aile bireyleri arasındaki sosyal bağın farkındalığından bahsedilir. Ayrıca akıllı işa-
retlerle toplum kurallarına uyumun öneminden de bahsedilir. Verilen tablo ve grafiklerle öğrencilerin sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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   ETKİNLİK 4

Aşağıdaki linke tıklayarak ‘’TÖREN’’ adlı etkinliğe ulaşılır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kavram-ogretimi-kazanim-liste?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748      

 

Bu etkinlikte bayrak törenlerinde tarihimize olan saygıdan ötürü giyim kuşamımızdan duruşumuza kadar olan 
her davranışın önemi belirtilerek öğrencilerde vatanseverlik değerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kavram-ogretimi-kazanim-liste?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748


Öğretim Programı Okuryazarlığı
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∙ İki ya da daha fazla küme birleştirilerek yeni bir küme 
oluşturulabilir A ve B gibi herhangi iki kümenin birleşimi 
A U B ile gösterilir ve A birleşimi  B şeklinde okunur.

A U B kümesi, A'da ve B'de bulunan elemanların 
hepsini içerir. A U B kümesi Venn şemasıyla gösterimi 
yandaki gibidir.

A U B kümesi genel olarak,

A U B - { x | x ∈A veya x ∈ B} şeklinde gösterilir.

A ve B gibi iki kümenin kesişimi "A ∩ B" ile gösterilir 
ve "A kesişim B" şeklinde okunur.

 A ∩ B kümesi, hem A'da hem B'de bulunan ortak 
elemanları içerir. A ∩ B kümesinin Venn şemasıyla 
gösterimi yandaki gibidir.

A ∩ B kümesi genel olarak,

"A ∩ B = { x | x ∈A veya x ∈ B}" şeklinde gösterilir.

A B

A ∩  B

A B

A U B

BİLGİ

Daha sonra bu tanımlar ile ilgili örnekler çözülür. 

 Örnek

• a

• k

 ∙ g

 ∙ o

• m

• t
• e • i

• r

A b

Yukarıda Venn şeması ile verilen A ve B kümeleri için A ∪ B ve A ∩ B kümelerini liste biçiminde yazınız.

• Herhangi iki A ve B kümesi için s(A ∪ B) = s(A) + s(B) - s(A ∩ B)'tir.
• Herhangi A, B ve C kümeleri için

s(A ∪ B ∪ C) = s(A) + s(B) +  s(C) - s(A ∩ B) - s(A ∩ B) - s(A ∩ C) + s(A ∩ B ∩ C)'tir.

! UYARI

• Herhangi iki A ve B kümesi için B ⊆ A ise A ∪ B = A ve B ve A ∩ B = B'dir.

! UYARI

• Herhangi iki A ve B kümesi için A ∩ B) = ∅ ise s(A B) = S(A)+ S(B)'tir.

! UYARI

• Herhangi iki A ve B kümesi için A ⊆ B ise s(A ∪ B) = s(B) ve s(A ∩ B) = s(A)'tir.

! UYARI

Örnek 

A kümesinin 16, B kümesinin 32 ve A∩B kümesinin 8 alt kümesi olduğuna göre, A∪B kümesinin eleman sayısını 
bulunuz.

Konuya ilişkin formül ve ilkeler öğrenci-
lere anlatım yöntemi aracılığı ile sunul-
duktan sonra örnek sorular üzerinden 
öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri bek-
lenmektedir.
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Herhangi A,B ve C kümeleri için ∪ ve ∩ işlemlerinin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 ∪ ve ∩ İşlemlerinin Özellikleri

1 Tek kuvvet özelliği
A ∪ A = A
A ∩ A = A

2 Değişme özelliği
A ∪ B = B ∪ A
A ∩ B = B ∩ A

3 Birleşme özelliği
(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)
(A ∩ B) ∪ C = A ∩ (B ∩ C)

4 Dağılma özelliği
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)

5 Etkisiz (birim) eleman ve yutan eleman özelliği
A ∪ ∅ = A
A ∩ ∅ = ∅

! UYARI

Örnek

Yandaki Venn şemasında verilenlere göre (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) 
kümesini bulalım. • a

A

B

C
• b • e

• f• d

• g
• h

• c

Örnek
A kümesi 6 elemanlı, B kümesi 8 elemanlı ve C kümesi 10 elemanlı birer küme olmak üzere, S (A∩B) = 3, 
S(B∩C) = 4, S(A∩C) = 5 ve S(A∩B∩C) = 2 olduğuna göre, S(A∪B∪C) değerini bulunuz.

A B

A∖B B∖A

A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinde olup B kümesinde olmayan 
tüm elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin B kümesininden farkı adı 
verilir. A - B veya A∖B ile gösterilir. 

A ∖ B  ve B∖A kümesi ortak özellik yöntemi ile 
aşağıdaki şekilde gösterilir.

• A ∖ B = (x|x {x| ∈A ve x ∉B} 
• B ∖ A = (x|x {x| ∈B ve x ∉A} 

A ∖ B  ve B∖A kümesinin Venn şeması ile gösterimi 
yandaki gibidir.

Örnek

• a

• k

• g

A B

• o • r

• m

• e • i
• t

kümeleri için A∖B ve B∖A kümelerini liste biçimiyle yazınız.

Örnek 
A ⊆ B ise B ∖ A Kümesini Venn şeması ile gösteriniz.

AYRIK KÜMELER

A ∩ B) = ∅ ise A ve 
B kümelerine ayrık 
kümeler denir. 
A ve B ayrık kümler ise 
A∖B=A ve B∖A=B olur.
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Örnek
A = (x | 3<x≤7, x tam sayı) ve B = (x | x, Türk alfabesindeki sesli harfler) kümeleri veriliyor.
A ve B kümelerini Venn şeması ile gösterip A ∖ B ve B ∖ A kümelerini bulunuz.

Kümelerde Fark İşleminin Özellikleri
E evrensel kümesine ait  A ve B kümeleri için.

1. A ≠ B iken A ∖ B ≠ B ∖ A olur. Fark işleminin değişme özelliği yoktur.

2. A ∖ A = ∅ olur. Bir kümenin kendisinden farkı alınırsa elde edilen kümenin 

elemanı kalmaz. Dolayısıyla sonuç boş kümedir.

3. A ∖ E = ∅ olur. Evrensel kümenin elemanları içinde A kümesinin elemanları 

da olduğundan A'nın E'den farkı alınırsa elde edilen kümenin elemanı kalmaz. 

Dolayısıyla sonuç boş kümedir.

4. A ∖ ∅ = A olur. Boş kümenin elemanı olmadığından A kümesinin boş kümeden 

farkı yine A kümesidir.

Örnek
A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere 
E ={a, b, c, ç, d, e, f} , A ={a, b, c, ç} ve B ={c,ç,d} kümeleri veriliyor. 
a) Verilen kümeleri Venn şeması ile gösteriniz. 
b) (A∪B) \ (A∩B) kümesini bulunuz. 
c) E \ (A∪B) kümesini bulunuz.

Bir Kümenin Tümleyeni
E evrensel kümesine ait bir A kümesi için A kümesin-
de bulunmayıp E kümesinde bulunan tüm eleman-
ların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni 
adı verilir ve A' ile gösterilir. Ortak özellik yöntemiyle 
A' - { x | x ∉ A ve x ∈ E} olarak ifade edilir.

Örnek

Yandaki şemaya göre
a) A kümesini liste yöntemiyle yazınız.
b) (A') kümesini liste yöntemiyle yazınız.
c) A ∩ A' kümesini liste yöntemiyle yazınız.
ç) A ∪ A' kümesini liste yöntemiyle yazınız.
e) E' kümesini liste yöntemiyle yazınız.
f) s(A) + s(A) toplamını bulunuz.

• a
• b
• c

• d
• e
• f
• m

E

Tümleyenin Özellikleri
1. ( A' ) = A
2. A ∩ A' = ∅
3. A ∪ A = E
4. E' = ∅ ve ∅ = E

5. A \ A' = A
6. E\ A = A2 ve A = A \ E = ∅
7. s( A ) + s( A' ) = s( E )       

Örnek

Yandaki şemada E evrensel kümesine ait
A ve B kümeleri verilmiştir.
a) A \ B = A ∩ B' olduğunu gösteririz.
b) De Morgan kuralları olarak bilinen 
(A ∪ A)' ≡ A' ∩ B' ve (A ∩ A)' ≡ A' ∪ B'
eşitliklerinin doğruluğunu gösteririz.

• 1

• 2

A B

• 3

• 4
• 5

• 6

• 7

E
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De Morgan Kuralları
1. 

1. A \ B = A ∩ B' 
B \ A = B ∩ A'

2. De Morgan kuralları
(A ∪ B) = A ∩ B' 
(A ∩ B) = A ∪ B' 

Örnek
A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere
[A∪ (A'∖B )]' = B ∖ A eşitliğinin doğruluğunu küme işlemlerini kullanarak gösteriniz.
Kümeler ile sembolik mantık kuralları arasındaki ilişki verilir. Ardından konu ile ilgili örnekler çözülür.

Kümeler ile Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişki

Kümeler ve semboller mantık arasındaki ilişkilerden bazıları aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir.

Sembolik mantık ile 
gösterimi 0 1 ∧ ∨ Değili(') ≡

Küme işlemleri ile 
gösterimi

∅ E ∩ ∪ Tümleyeni(') =

Sembolik Mantık ile Kümeler ile

(p')'=p (A')= A

p∧p'≡0 A∩ A= ∅

1∧0≡ 0 E∩∅=∅

p∨p'≡1 A∪A'=E

p∧(q∨r)≡(p∧q)∨(p∧r) A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)

(p∧q)'≡p'∧q' (A∩B)'≡A'∪B'

(A∩B') ∩ (A'∪B) küme işlemini sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade biçime getiriniz.
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Kümeler ile sembolik mantık kuralları arasındaki ilişki verilir. Ardından konu ile ilgili tanımlar verildikten 
sonra birleşim, kesişim, evrensel küme, tümleme, De Morgan kuralları, fark, ayrık kümeler kavramları-
nın daha iyi anlaşılması için etkinlikler öğrencilere dağıtılır ve öğretmen öğrencilerin aşağıdaki etkinlik-
leri yapmalarını sağlar.
Edinilen kazanımın başka disiplinlerde de kullanılabildiğini göstererek daha kalıcı öğrenme olması için 
derinleştirme basamağı kapsamında aşağıdaki etkinlikler uygulanır. 

Karanlıkta mavi, kırmızı ve yeşil ışık yayan üç farklı ışık kaynağı şe-
kildeki gibi bir zemine tutulursa mavi ve yeşil ışığın düştüğü zemin 
mavi, kırmızı ve yeşil ışığın düştüğü zemin sarı, kırmızı ve mavi ışı-
ğın düştüğü zemin koyu pembe renge dönüştüğü gözlemlenir. Her 
üç ışığın düştüğü zeminin ise beyaz olduğu görülür. Elde edilen yeni 
renkler diğer renkteki ışıkların kesiştiği bölgede oluşmuştur.

METALLER, periyodik sistemdeki elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur. 1A grubunda hidrojen, 3A 
grubunda bor hariç 1A, 2A, 3A grupları, geçiş ve iç geçiş elementleri metaldir.
AMETALLER, Periyodik sistemdeki H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, I elementleri ametaldir. Genellikle 4A, 
5A, 6A ve 7A grubunda yer alırlar.
YARI METALLER Periyodik sistemdeki B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At elementleri yarı metalleri oluşturur. 
3A, 4A, 5A, 6A grubunda yer alan elementlerin bir kısmı yarı metaldir. Yarı metaller görünüm olarak ve 
bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzerler.

• Metallerle ametallerin arasında yer alırlar.
• Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon hâline geçebilirler.
• Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşırlar.
• Katı hâldedir ve işlenebilirler.
• Parlak veya mat olabilirler.
• Elektriği ametallerden daha iyi, metallerden daha az iletirler.

Kimya dersinde öğrencilerin ‘’Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları’’ konusunda öğren-
dikleri metaller ve ametallerin ortak özelliğini gösteren yarı metaller konusu hatırlatılarak kümeler ko-
nusu ile harmanlanır.
Yukarıdaki bilgilere yönelik daha fazla içerik için Kimya dersi 9. Sınıf etkileşimli ders kitabından yararla-
nılabilir. İlgili içeriğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=170&sayfa=82

ETKİNLİK 1
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748

Öğretmen ihtiyaç duyduğu takdirde açıklama basamağındaki örnekleri çeşitlendirmek için aşağıda linki 
verilen OGM materyal matematik dersi 9. sınıf kazanım kavrama testlerini sınıfa uygular.
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/mat/3.pdf

Öğrencilerin, elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları başlığında öğrendikleri metaller ve ame-
tallerin ortak özelliğini gösteren yarı metaller bağlamında kimya ile ilişkilendirilmiştir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=170&sayfa=82
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/mat/3.pdf
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Yalnız iletişimden sorumlu olan öğrencilerin kimler olduğunu yazınız.

Araştırmadan sorumlu olup yayından sorumlu olmayan öğrencilerin kimler olduğunu yazınız.

Üç bölümden de sorumlu olan öğrencilerin kimler olduğunu yazınız.

Ekibe seçilen öğrencilerden biri hastalandığı için görev alamamıştır. Bu öğrencinin kim olduğunu 
bulunuz.

Araştırmadan sorumlu olan öğrencilerin kümesi A, 
Yayından sorumlu olan öğrencilerin kümesi B ve
İletişimden sorumlu olan öğrencilerin kümesi C ile gösterilsin.
Buna göre aşağıdaki Venn şeması gösteriminde boyalı bölgeyi matematiksel olarak ifade ederek bu 
bölgede bulunan öğrencilerin isimlerini yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

Arzu Öğretmen, okul gazetesi çıkarmak için kuracağı ekibi aşağıdaki şekilde belirleyecektir:
• Ekipte araştırma, yayın ve iletişimden sorumlu olan  üç grup olacak ve bu gruplar öğrencilerden 

oluşacaktır.
• İsmi A harfi ile başlayanlar araştırmadan sorumlu grupta olacaktır.
• Kız öğrenciler yayından sorumlu grupta olacaktır.
• İsmi 5 harfli olanlar da iletişimden sorumlu grupta olacaktır.
• Bir öğrenci birden fazla grupta görev alabilecektir.

Aşağıdaki tabloda okul gazetesi çıkarmak için kurulacak ekibin seçileceği bir sınıf listesi verilmiştir:

Sınıf Listesi
Kızlar Erkekler
Arzu Deniz
Eda Burak
Selin Alper

Aydan Ahmet
Ayla Mustafa

A

C

B

Etkinlik İsmi OKUL GAZETE EKİBİ OLUŞTURALIM 20 dk.

Amacı Kümelerde problem çözebilme. Bireysel

Kazanım: 9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
Genel Beceriler: Problem çözme Alan Becerileri: İlişkilendirme

Kümelerde İşlemler

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hazırlayan: Yeliz ÖNDER DEMİR

Verilen etkinlikler yardımıyla öğrenilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Örnek 
çözümlerinin öğrencilerin olası eksik öğrenmelerinin tespit edilmesi açısından önemlidir. Öğrencilerin 
sunulan çeşitli etkinlikler arasındaki farklılıkları görerek çıkarım yapmaları amaçlanmıştır. Grup çalış-
masını vurgulayan bu etkinlikle öğrencilerin sorumluluk değerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748

57

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü MATEMATİK 9  

Etkinlik İsmi MADEN KAZALARI 20 dk.

Amacı Kümelerde kesişim, birleşim, fark ve tümleme işlemlerini yapabilme. Bireysel

1. Tabloda 1980 - 2017 yılları arası Türkiye'de meydana gelen maden kazaları hakkında bilgiler verilmiştir:
1. Tablo

Tarih Yer Kaza Türü Hayatını Kaybeden Kişi Sayısı

7 Mart 1983 Armutçuk Grizu patlaması 103

7 Mart 1990 Suluova Grizu patlaması 68

3 Mart 1992 Kozlu Grizu patlaması 263

8 Eylül 2004 Küre Yangın 19

2 Haziran 2006 Dursunbey Grizu patlaması 17

10 Aralık 2009 Mustafakemalpaşa Grizu patlaması 19

17 Mayıs 2010 Zonguldak Grizu patlaması 30

13 Mayıs 2014 Soma Metan gazı yanması 
ve tavan çökmesi 301

11 Haziran 2014 Kemerli Göçük oluşumu 3

28 Ekim 2014 Ermenek Su baskını 18

1. Aşağıda verilen kümelerin elemanlarını boş bırakılan yerlere yazınız.

................................................................................................................................A B C+ + =l ! +
................................................................................................................................(B C) A=, = ! +

2. Aşağıda boş bırakılan yerleri 1. Tabloda verilen bilgilere göre doldurunuz.

• Grizu patlaması sonucu meydana gelmeyen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği maden
kazası ……………………. ilçesinde meydana gelmiştir. 

• Mart veya mayıs aylarında meydana gelen ve Kozlu ilçesinde yaşanmayan maden kazalarında
toplam ……… kişi hayatını kaybetmiştir.

45

(https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_madencilik_kazalar%C4%B1_listesi) (Düzenlenmiştir.)
Grizu patlaması sonucu meydana gelen maden kazalarının yaşandığı yerler kümesi A,
2010 yılı öncesi yaşanan maden kazalarının yaşandığı yerler kümesi B ve
100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği maden kazalarının yaşandığı yerler kümesi C ile 
tanımlansın.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Kazanım: 9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

Genel Beceriler: Problem çözmeAlan Becerileri: İlişkilendirme
Kümelerde İşlemler

Öğrencilerin verilen bir gerçek yaşam problemi bağlamında gerçek küme kullanmasına yönelik çalışma-
lara yer verilerek problem çözme becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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3. D =  {Suluova, Kemerli, Küre}
F =  {Mustafakemalpaşa, ………………..}

4.

3. Tablo

Soru Cevap

s 4= =A B C,l] g6 @  olduğuna göre Sorgun'da meydana gelen maden kazasının 
türü nedir? 

s B 1+ =A +Cl l] g6 @  olduğunda Keşan'da meydana gelen maden kazasında 
hayatını kaybedenlerin sayısı en fazla kaçtır?

Tarih Yer Kaza Türü Hayatını Kaybeden Kişi Sayısı

26 Mart 1995 Sorgun x 37

7 Temmuz 2010 Keşan Yangın y

1 Haziran 2014 Elbistan Göçük oluşumu 1

kümeleri veriliyor. s(F =) 2  ve F + D = Q olmak üzere D F, kümesinde meydana gelen maden 
kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ortalaması 82 olduğuna göre F kümesinde boş bırakılan 
yeri doldurunuz.

2. tablodaki maden kazaları 1. tabloya ekleniyor. Buna göre 3. tablodaki soruların cevaplarını 
ilgili alanlara yazınız.

2. Tablo

Hazırlayan: Halil YİĞİT



Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Etkinlik İsmi HANGİ ÜLKE NE KADAR OKUYOR? 20 dk.

Amacı Kümelerde işlem yapabilme. Bireysel

Aşağıdaki grafikte bazı Avrupa ülkelerinin bir günde ortalama kaç dakika kitap okudukları verilmiştir:

1. Grafik: Kitap Okumada Harcanan Zaman (Dakika)
Belçika 6

Almanya 7
Estonya 13

Yunanistan 9
İspanya 6
Fransa 2

İtalya 5
Lüksemburg 7

Macaristan 10
Hollanda 6

Avusturya 5
Polonya 12

Romanya 5
Finlandiya 12

İngiltere 6
Norveç 12

Sırbistan 6
Türkiye 7

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Grafikteki verilere göre A, B ve C kümeleri;
günde ortalama 7 dakika kitap okuyan ülkeler A,
günde ortalama 10 dakikadan az kitap okuyan ülkeler B ve
günde ortalama 5 dakikadan fazla kitap okuyan ülkeler C olarak tanımlanıyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. tabloda verilen kümelerin eleman sayılarını bularak ilgili 
yerlere yazınız.

Yukarıdaki grafiğe Litvanya, İrlanda ve Danimarka'nın verileri 
eklendiğinde Litvanya A, İrlanda Bl ve Danimarka Cl kümesi-
nin elemanı oluyor.
Son duruma göre 2. tabloda verilen kümelerin eleman sayıları-
nı bularak ilgili yerlere yazınız.

1. Tablo

Kümeler Eleman Sayıları
B C+

B\C
C\B

A B C+ +

B C, l^ h

2. Tablo

Kümeler Eleman Sayıları
B C+ l

A B C+ +

C B+ l

B\C
C\B

1.

2.

Hazırlayan: Yeliz ÖNDER DEMİR

Kazanım: 9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
Genel Beceriler: Eleştirel düşünmeAlan Becerileri: Muhakeme

Kümelerde İşlemler

51
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EK 1: Matematik 9  (9.2.2.1 - Uygulama) Ders Planı Örneği
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https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238
&k=2748

69

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü MATEMATİK 9  

Bazı illerimiz için günlük hava tahminî aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İller Tahminî 
Sıcaklık

Hava 
Tahmin 
Raporu

İller Tahminî 
Sıcaklık

Hava 
Tahmin 
Raporu

Adana 15 °C Ankara 9 °C

Antalya 16 °C Denizli 11 °C

Hatay 14 °C İzmir 22 °C

Isparta 7 °C Kütahya 7 °C

Eskişehir 9 °C Manisa 18 °C

Kayseri 7 °C Sivas 6 °C

Kapalı

Yağmurlu

Güneşli

Parçalı Bulutlu

Kar Yağışlı

Tabloya göre
sıcaklığı 9 °C den fazla olan iller A kümesi,
sıcaklığı 15 °C den az olan iller B kümesi,
yağmurlu olan iller C kümesi ve
kar yağışı olan iller D kümesi olarak tanımlanıyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

\A Dl  ve \B C  kümelerini liste yöntemi ile yazınız.

\ ..................................................................................A D =l " ,
\ ....................................................................................B C = " ,

Aşağıdaki şekilde taralı bölgede hangi illerin olduğunu yazınız.

1.

2.

A B

C

53

Hazırlayan: Yeliz ÖNDER DEMİR

Etkinlik İsmi HAVA DURUMU 20 dk.

Amacı Kümelerde işlem yapabilme. Bireysel

Kazanım: 9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
Genel Beceriler: Eleştirel düşünmeAlan Becerileri: İlişkilendirme

Kümelerde İşlemler

Bu basamakta uygulanan etkinlikler aracılığıyla keşfedilen bilgilerin pekiştirilmesi ve varsa kavram yanılgıları-
nın ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Böylece süreç içerisinde yanlış öğrenmelerin düzeltilmesine olanak 
sağlanır. 

Öğretmen ihtiyaç duyduğu takdirde açıklama basamağındaki örnekleri çeşitlendirmek için aşağıda linki veri-
len OGM materyal matematik dersi 9. sınıf kazanım kavrama testlerini sınıfa uygular.

https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/mat/3.pdf

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?kod=matematik&s=6&d=48&u=238&k=2748
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/mat/3.pdf
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Tahminî Süre: 30 dakika

Öğrencilerin 5E modeline göre verilen bilginin ne kadarını öğrendikleri ve hangi yönlerde kendilerini geliştir-
meleri gerektiği konusunda dönüt elde etmeleri için bireysel değerlendirme yapılacaktır. 

Değerlendirme aşamasında öncelikle, öğrencilerden aşağıda verilen tabloyu 10 dakikalık süre içerisinde 
doldurmaları istenir.  Sonrasında ise https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-soru-tipi-sec/mate-
matik?s=6&d=48&u=0&k=2748&t=css adresinden öğrencilerin düzeylerine uygun olarak seçilen 5 sorudan 
oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanır. Çoktan seçmeli testin 20 dakika süre verilerek çözülmesi istenir.  
Öğrenciler soruları cevapladıktan sonra dersin geri kalan kısmında bireysel olarak tüm öğrencilerin eksik ve 
yanlış öğrenmeleri tespit edilir. Eksik ve yanlış öğrenmeleri gidermek için ise genel tekrar şeklinde bir süreç 
planlanır.

A B

Y

ax y
d

b c

e

E
A: arpa ekilen illerin kümesi
B: buğday ekilen illerin kümesi
Y: yulaf ekilen illerin kümesi
E: evrensel küme
Şekildeki küçük harfler bulundukları bölgenin eleman sayısını ifade etmektedir.

1. Arpa ekilen iller sayısı

2. Buğday ekilen iller sayısı

3. Yulaf ekilen iller sayısı

4. Yalnız buğday ekilen iller sayısı

5. Arpa ve buğday ekilen iller sayısı

6. Her üçünün de ekildiği iller sayısı

7. Buğday ekilip yulaf ekilmeyen iller sayısı

8. Arpa veya buğday  iller sayısı

9. Yalnız bir ürün ekilen iller sayısı

10. Yalnız iki ürün ekilen iller sayısı

11. En çok bir ürün ekilen iller sayısı

12. En az bir ürün ekilen iller sayısı

13. Hiçbir ürün ekilmeyen (nadasa bırakılan iller) sayısı

14. En az iki ürün ekilen iller sayısı

15. En çok iki ürün ekilen iller sayısı

16. Yulaf ekilmeyen iller sayısı

Bu tablo yardımıyla, öğrencilerin süreçte kazandığı matematiksel bilgi ve işlem becerileri-
ni kullanarak kendi cevaplarını ifade etmeleri amaçlanmıştır. Kümelerde birleşim, kesişim, 
fark ve tümleme özelliklerinin ne ölçüde kazanıldığı değerlendirilmektedir. 

Çoktan seçmeli sorular ile öğrencilerin kendilerine sunulan seçenekler arasından doğ-
ru olanı seçerek kazanımı edinilip edinilmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla 
birlikte kısa sürede birçok özelliğin ölçülebilmesi ve değerlendirmenin hızlı yapılabilmesi 
yönüyle de tercih edilmiştir. Uygulama sonrasında, öğrenme eksikliklerinin düzeltilmesi 
hedeflenmiştir. 
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5. A ve B kümeleri için

s(A \ B) = 5

s(A) = 8

s(A∪B) = 17     ise s(B) nın değeri kaçtır?

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

1. 45 öğrencinin bulunduğu bir okulda öğrenciler felsefe,tarih ve 

coğrafya kurslarından en az birini tercih etmektedir. Bu öğren-

cilerden 15’i tarih, 20’si coğrafya kursuna gitmektedir.

Tarih kursuna giden her öğrenci felsefe kursuna da gittiğine ve 

tarih ile coğrafya kursları aynı saatte olduğuna göre,

sadece felsefe kursuna giden öğrenci sayısı kaçtır?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

E) 15

2. A = {x | x ≤ 120, x = 3k, k ∈ N}

B = {x | x ≤ 104, x = 4k, k ∈ N} olduğuna göre s(A ∩ B)kaçtır?

A) 9

B) 12

C) 14

D) 27

E) 41

3.  A, B ve C kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir.

s(A) + s(B') = 17,

s(A') + s(B) = 25 ve s(C') = 8

olduğuna göre s(C) kaçtır?

A) 9

B) 13

C) 18

D) 21

E) 34

4. p ve q önermeleri, sırasıyla A ve B kümelerine karşılık 

gelsin.

[ ( p ∨ q ) q' ] ∨ ( p ∧ q' ) bileşik önermesi,kümelerle 
yapılan işlemler cinsinden ifade edildiğinde aşağıda-
kilerden hangisine eşit olur?

A) A∩B

B) A∪B

C) A∩B'

D) B'

E) A

CEVAPLAR: 1) D    2) A    3) B    4) C    5) A

Hazırlayan: Sümeyra ALECİ
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EK 1: Matematik 9  (9.4.4.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 5 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Geometri / Üçgenler / Dik Üçgen ve Trigonometri

Kazanım(lar) 9.4.4.3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 
a)  Bir açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri dik üçgen üzerinde 

tanımlanır.
b)  Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik değerleri özel üçgenler yardı-

mıyla hesaplanır.
c)  Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
ç)  Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

Anahtar Kavramlar Dik Üçgen, Hipotenüs, Dik Kenar, Trigonometrik Oran, Sinüs, Kosinüs, Tanjant, 
Kotanjant

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, anlatım.

Gerekli Materyaller Etkileşimli tahta 
Kalem, defter, ders kitabı
Tübitak Bilim Genç Dergisi Makale: Astronomiden Matematiğe/ 30.09.2019

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/astronomiden-matematige

Ortaöğretim Materyal Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Matematik 9
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kitap/
matematik?s=6&d=48&u=0&k=0

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Vektörler konusu ders notları
https://avesis.istanbul.edu.tr
Ortaöğretim Materyal Dijital Soru Bankası

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/
matematik?s=6&d=48&u=0&k=0

Kitap: Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
Tüba Bilimler Akademisi 
Etkileşimli MEB Yayınları 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2021.
EK-1 Öz Değerlendirme Formu

Disiplinler Arası İlişkiler Fizik dersinin vektörler konusu ile ilişkilendirir.

Kök Değerler Öz denetim, sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Matematiksel yetkinlik ve bilim / teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik

Beceriler Genel Beceriler
• Bilgi okuryazarlığı becerisi

• İletişim becerisi
Alan Becerileri
• Modelleme becerisi

• Muhakeme becerisi 

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 1 Matematik 9  (9.4.4.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kitap/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kitap/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-kazanim/matematik?s=6&d=48&u=0&k=0
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EK 1: Matematik 9  (9.4.4.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci

Ders Öncesi Görevlendirme: Ders işlenmeden bir gün önce öğrencilerden, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/
makale/astronomiden-matematige adresindeki “Astronomiden Matematiğe” adlı yazının okunması istenir.

Tahminî Süre: 15 dakika

Verilen makaleden alınan aşağıdaki görsel öğrencilere gösterilir ve ilgili sorular yöneltilir:

Görsel: Uzamış gölge

 

1. Gökbilimciler tanjantı nasıl kullanmışlardır?

2. Battanî, tanjantı neden “uzamış gölge” olarak tanımlıyordu? 

3. Trigonometri günlük hayatta hangi problemleri çözmemize yardımcı olmuştur?

Gerçek hayatla ilişkilendirilerek sorulan bu sorular aracılığıyla öğrencilerde merak duygusunun oluşması ve 
böylece konuya dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerin ders öncesi derse hazırlıklı gelmeleri istenerek, ön koşul öğrenmelerin hare-
kete geçirilmesi, konuya dikkat çekme ve öğrenme motivasyonlarının sağlanması amaçlan-
mıştır. Bu görev çerçevesinde dijital yetkinliklerinin desteklenmesi ve sorumluluk değerinin 
pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin farklı kaynaklardan bilgiye erişmelerinin 
bilgi okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesine de katkı sağlaması beklenmektedir. 

Öğrencilerin okudukları makaleye ilişkin düşüncelerini sınıfta paylaşmaları için soru-cevap tekniği 
kullanılmıştır. Sorularla tüm öğrencilerin karşılıklı etkileşimi sağlanarak iletişim becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlaması beklenmektedir.  Edinilen bilgilerin gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin 
çözümünde kullanılabileceğini sezmeleri amaçlanmıştır.
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EK 1: Matematik 9  (9.4.4.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği
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Tahminî Süre: 25 dakika

Öğrencilere bilgi ve ilgili görsel verildikten sonra sorular sorulur.  
“Dağda kayak yapan bir kişi düz bir kayak pistinde kuzeye doğru 1.00 km gittikten sonra doğuya dönüp bu yön-
de 2.00 km gitmiştir. Görsel 2’de kayakçının yaptığı yer değiştirmenin bir şeması görülmektedir.” 

Görsel: Kayak pisti

0 1 km 2 km

1.00 km

2.00 km

Bileşke 
yer değiştirme d 

K

G

D B

f

• Kayakçının en son geldiği nokta, ilk hareket noktasından ne kadar uzaklıktadır? 

• Kayakçının bulunduğu nokta, başlangıç noktasına göre hangi yönde bulunmaktadır? 
(https://avesis.istanbul.edu.tr fizik ders notlarından alınmıştır.)

Öğrencilerin sözlü olarak verdiği yanıtlar düzenlenir ve bir sonuç ortaya konur:
Kayakçının başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan yönü φ açısı ile gösterilir. Şemadaki vektörler 
(doğrultusu ve uzunluğu belirli olan doğru parçası) bir dik üçgen oluşturmaktadır. Başlangıç ve bitiş noktaları 
arasındaki uzunluk bu üçgenin hipotenüsüdür.

Pisagor teoremi kullanılarak, 12 + 22 ≅ 2.24 𝑘𝑚 bulunur. Ancak  φ açısının değerini bulmak için trigonometrik 
orana ihtiyaç duyarız. 
Uygulayıcı, öğrenciler ile tanjantı hesaplar.

tan φ= karşı kenar
komşu kenar

 = 2.00 km
1.00 km

ve Trigonometri cetveli yardımıyla açının yaklaşık değeri bulunur.
φ≅63.4
Böylece yön tespiti yapılmış olur.

Verilen örnek ve sorularla öğrencinin trigonometrik oranları keşfetmesi beklenmektedir. Fizik 
dersinin vektörler konusu ile ilişkilendirilerek disiplinler arası ilişki kurulması amaçlanmıştır.

https://avesis.istanbul.edu.tr
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EK 1: Matematik 9  (9.4.4.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği
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Tahminî Süre: 60 dakika

Aşağıdaki bilgiler sunulur ve örnek sorular çözülerek gerekli açıklamalar yapılır. 

∣AB∣
∣AG∣

∣AC∣
∣AF∣= =

∣AD∣
∣AE∣

∣AB∣
∣BG∣

∣AC∣
∣CF∣= =

∣AD∣
∣DE∣

∣BG∣
∣AG∣

∣CF∣
∣AF∣= =

∣DE∣
∣AE∣

∣BG∣
∣AB∣

∣CF∣
∣AC∣= =

∣DE∣
∣AD∣

G

F

E

A D C B

Trigonometri, açıları aynı olan benzer dik üçgenlerin belirlenen kenarlarının uzunlukları arasındaki 
oranların değişmediğini gösterir. Bu oranlara trigonometrik oranlar denir.

Yandaki şekilde ABG, ACF ve ADE üçgenleri 
A.A. benzerlik kuralına göre benzerdir.

Bu benzerlik aşağıdaki şekildeki gibi ifade 
edilebilir:

Yukarıdaki oranların sabitliği trigonometride sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant olarak adlandırılır.

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları 

Açı Karşı kenar       Komşu  Kenar

Alfa (α)

Beta (β)

Hipotenüs

 

 
Şekildeki ABC dik üçgeninde  am(A) = 90 ve  m(ABC) =  olsun.

.

β

A

c

B Ca

b

α

α açısının sinüsü sin α ile gösterilir.
sin α =

α açısının kosinüsü cos α ile gösterilir.
cos α  =

α açısının tanjantı tan α ile gösterilir.
tan α =

α açısının kotanjantı cot α ile gösterilir.
cot α =

Anlatım yöntemi kullanılarak öğrencilerin 
eksik öğrenmelerinin giderilmesi ve konuyla 
ilgili tamamlayıcı öğrenmelerin sağlanması 
amaçlanmıştır.
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EK 1: Matematik 9  (9.4.4.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

2-
A

ÇI
KL

A
M

A
 45° - 45° - 90°  Dik Üçgeninde Trigonometrik Oranlar,

ABC ikizkenar dik üçgeninde 
m(ABC) = 90   | AB |=| AC |= k °,

45°

45°
A k

k

B

C
sin 45° =

cos 45° =

tan 45° =

cot 45° =

30° - 60° - 90°  Dik Üçgeninde Trigonometrik Oranlar

ABC eşkenar üçgeninde

60°

30°

A

B C

30°

60°
H

sin 30° =

cos 30° =

tan 30° =

cot 30° =

sin 60° =

cos 60° =

tan 60° =

cot 60° =

ÖRNEK

A

B CD
x

ABC bir üçgen 

|AB|= |AC|

|AB|=15

|BD|=4

|DC|=14
m(ADC) = x

olduğuna göre x açısının trigonometrik oranlarını hesaplayınız.

Çözülen örnek sorulardan hareketle problemin öğrenciler tarafından çözülmesi sağlanır. 

ÖRNEK

C

A
.

B

D

ABC bir üçgen 

AB ⊥ AC

|AC|=6

|BC|= 0
m(ADC) = x

olduğuna göre x açısının trigonometrik oranlarını hesaplayınız. 

9. sınıf ders kitabının 304. sayfasındaki 27. örnek, dinamik matematik yazılım programı kullanılarak çözülür.

Örnek 27
GeoGebra programı yardımıyla kenarları belirli bir oranda  büyütülen dik üçgenlerde trigonometrik değerlerin 
değişimini inceleyiniz.

Örnek sorularla, süreç içerisinde oluşabilecek eksik ya da yanlış öğrenmelerin önüne geçilmesi amaçlanmak-
tadır.

Dersin sonunda https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=6&d=48&u=240&k=0 
uzantısındaki slayt çoğaltılarak öğrencilere evde çalışmaları için dağıtılır.

  °,m(ABC) = 90   | AB |= 2k

Anlatım yöntemi ile öğrencinin şim-
diye kadar öğrenmiş olduğu bilgilerin 
uygulamasını görebileceği bir örnek  
uygulayıcı tarafından çözülür.

Kazanıma ait ç) "Bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinden yararlanılır." açıklama-
sına yönelik bu örnek ile öğrencinin 
dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi he-
deflenmektedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=6&d=48&u=240&k=0
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Bu süreçte öğrencilerin trigonometrik oranların kullanım alanları ile ilgili araştırma döngüsünü deneyimle-
yerek trigonometrik oranları düzenleme ve yorumlama, trigonometrik oranlara ilişkin akıl yürütme ve trigo-
nometrik oranlar üzerinden çıkarımlarda bulunma gibi uygulama basamaklarının işe koşulması sağlanır. Bu 
amaçla aşağıdaki etkinlik çalışması yaptırılır. 
Bu problem "Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları, Tüba Bilimler Akademisi" kita-
bından alınmıştır.

 Bu çalışmayla öğrencilerin gerçek yaşam problemi bağlamında trigonometrik oranlar kullanmalarına 
yönelik çalışmalar yapmaları sağlanmıştır. Etkinlikte öğrencilerin kapsamlı ve detaylı olarak düşünebil-
meleri, bir matematiksel duruma farklı açılardan bakabilmeleri beklenmektedir. Aynı zamanda öğrenci-
lerin düşüncelerini sınıfta paylaşmaları sağlanarak ana dilde iletişim yetkinliğini geliştirmeleri amaçlan-
mıştır. Etkinlik aracılığı ile öğrenci verilen bilgiyi kullanarak, problemi matematiksel olarak ifade ederek 
muhakeme ve modelleme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
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Tahminî Süre: 60 dakika

Değerlendirme aşamasında öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir. Sorular yanıtlandıktan sonra öğrenciler-
den öz değerlendirme formunu doldurmaları istenir.

1. SORU

Aşağıdaki gibi kare bir zeminde hareket eden bir karınca görseldeki kırmızı yolu izleyerek A noktasından 
harekete başlayıp sırasıyla B, C ve son olarak  D noktasındaki ekmek kırıntılarına varmıştır. 

 

Y

B

A

D

C Z

TX

 ° | AX | = | XB | = | YC | = 3, |BC | = 2. | YC |, m(BCD) = 90  olarak veriliyor.

1. Bu karıncanın aldığı toplam mesafeyi bulunuz.

2. A noktasından harekete başlayan karıncanın gittiği yollar ile oluşturduğu dik üçgenlere ait  trigonometrik 
oranları bulunuz.

Açık uçlu sorularla derslerde edinilen bilgilerin ne kadarının kazanıl-
dığını yoklamak ve varsa eksik öğrenmeleri ortaya çıkarmak amaçlan-
maktadır. Böylece konuya dair eksik öğrenmelerin tespitinin yapılması 
ve öğrencilere bu yönde dönüt verilmesi beklenmektedir.
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2. SORU 

3. SORU 
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Hazırlayan: Nurhan SÖKMEZ

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adı: 

Soyadı:

Sınıfı:

Numarası:

1. Bu konuyu öğrenirken neler yaptım?

2. Bu konuda neler öğrendim?

3. Bu konuyu öğrenirken en başarılı olduğum bölümler nelerdi?

4. Bu konuyu öğrenirken en çok zorlandığım bölümler nelerdi?

5. Bu konuyu günlük hayatla ilişkilendirebileceğim örnekler nelerdir?

6. Bu konuda öğrendiğim bilgileri gerçek hayatta karşılaştığım problemlerin hesaplamalarında kulla-
nabilir miyim?

Öz değerlendirme formu aracılığıyla öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerine düşünmeleri, bu dü-
şüncelerini ifade etmeleri ve hangi yönlerde kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda dönüt 
elde ederek öz denetim değerini pekiştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca öz değerlendirme formu ile, 
öğrencinin kendisini değerlendirebilmesini ve sonuçtan ziyade sürece yönelik bir değerlendirme ya-
pabilmesini fark etmesi de amaçlanmaktadır.
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Süre 5 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Sayılar ve Cebir / Fonksiyonlar / Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Kazanım(lar) 10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
a)  Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri gösterilir.
b)  Bir fonksiyon grafiğinde, fonksiyonun x üzerinde tanımlı olduğu her bir nokta-

da y eksenine paralel çizilen doğruların grafiği yalnızca bir noktada kestiğine 
(düşey / dikey doğru testi) işaret edilir.

c)  Bir f fonksiyonun grafiğinde y = f(x) denkleminin grafiği olduğu ve grafiğin (var-
sa), x eksenini kestiği noktaların f(x) = 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm 
kümesi olduğu vurgulanır.

Anahtar Kavramlar Tanım kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon grafiği, dikey (düşey) testi

Öğretim Yöntem / Teknikleri Problem çözme, anlatım

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, kalem, defter

• Makale “Okyanuslardaki Isınmayı Ses Dalgalarıyla Takip Etmek”
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanuslardaki-isinmayi-ses-
dalgalariyla-takip-etmek

• OGM materyal “Ders anlatım sunusu”
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=7&d=49&u=243
&k=2791

• OGM Materyal “Beceri Temelli Kitabı”
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/10/matematik/index.html#p=32

• OGM Materyal “Beceri Temelli Kitabı”
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/10/matematik/index.html#p=34

Disiplinler Arası İlişkiler Küresel ısınma konusu fizik dersi ile ilişkilendirilir.
Hâl değişimi konusu kimya dersi ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Matematiksel yetkinlik ve bilim / teknolojide temel yetkinlikler

Beceriler Genel Beceriler
• Problem çözme becerisi

• Bilgi okuryazarlığı becerisi

• Eleştirel düşünme becerisi

• İletişim becerisi
Alan Becerileri
• Modelleme becerisi

• Muhakeme becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 1 Matematik 10  (10.2.1.3.-Analiz) Ders Planı Örneği

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanuslardaki-isinmayi-ses-dalgalariyla-takip-etmek
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanuslardaki-isinmayi-ses-dalgalariyla-takip-etmek
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=7&d=49&u=243&k=2791
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=7&d=49&u=243&k=2791
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/matematik/index.html#p=32
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/matematik/index.html#p=32
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/matematik/index.html#p=34
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/matematik/index.html#p=34
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 20 dakika

Ders Öncesi Görevlendirme: Derse başlamadan önce 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanuslardaki-isinmayi-ses-dalgalariyla-takip-etmek

linkindeki “Okyanustaki Isınmayı Ses Dalgalarıyla Takip Etmek” isimli makalenin okunarak 
gelinmesi konusunda öğrenciler görevlendirilir.

Öğrencilere ders öncesinde okuyup derse hazırlıklı gelmeleri konusunda verilen makale ve makalede yer alan 
görsel gösterilir.

Argo Float cihazlarının okyanusta yaptığı hareketler

Öğrencilere “Görselde ne anlatılmaktadır?” sorusu sorulur ve öğrencilerin cevapları alınır. 

Cevaplar alındıktan sonra görselle ilgili aşağıda verilen sorular sorulur.

1. Okyanus suyu sıcaklık değerleri neden ölçülmektedir? Sıcaklık değerlerinin yıllar içinde yükselmesinin se-
bepleri neler olabilir? 

2. Cihaz suya ilk bırakıldığında nasıl bir yol izlemiştir?

3. Cihaz 10 gün boyunca sürüklenme aşamasında nasıl bir yol izlemiştir? Azami derinliğe iniş ve yükselme 
hareketlerinde ölçtüğü sıcaklık değerlerinde ne tür değişimler yaşanmıştır? 

4. Veri aktarımı yapıldıktan sonra cihazın tekrar suya bırakılmadığı varsayımından hareketle cihazın ulaştığı  
derinlikleri ve bu derinlikte ölçtüğü sıcaklık değerlerini koordinat sistemi üzerinde nasıl yerleştireceğinizi 
açıklayınız.

Bu makale ile konuya ilişkin günlük hayat örneklerine dikkat çekmek ve konuya öğ-
rencilerin güdülenmesini sağlamak amaçlanmıştır. Ders öncesinde verilen yazının 
okunması öğrencilerin sorumluluk değerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanuslardaki-isinmayi-ses-dalgalariyla-takip-etmek
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Tahminî Süre: 40 dakika

a. Öğretmen tahtaya aşağıdaki şekli çizer. Öğrencilere “Verilen şekilden ne anlıyorsunuz? Şekildeki x ve y 
koordinat sisteminde eksenleri temsil ediyorsa tanım kümesini ve görüntü kümesini nasıl tanımlayabilir-
siniz?” sorularını sorar.

Girdi (x)

Çıktı (y)
Fonksiyon

Verilen grafikler tahtaya çizilir. Tanım verilmeden evvel bu örneklerlerle ilgili aşağıdaki sorular sorulur.

x

x

y

o o

o
o

x

x

y

y

y

• Çizilen grafiklerin bir fonksiyon grafiği belirtip belirtmediği konusunda ne söyleyebilirsiniz? Fonksiyon 
tanımını kullanarak cevaplayınız.

• Grafiklerin y ekseni ile kesiştiği nokta sayılarına göre grafikleri birbirleriyle karşılaştırınız.

• Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak bir grafiğin fonksiyon grafiği olma şartlarını nasıl 
açıklarsınız?

Fonksiyon tanımının öğrenciler tarafından hatırlanması sağlanır. Girdi ve çıktının koordinat sisteminde hangi 
eksenlere karşılık geldiğini öğrencilerin anlaması amaçlanır. Edindiği bilgileri mevcut bilgileriyle birleştirerek 
yapılandıracağından bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Öğrenciye fonksiyon tanımı şekil vasıtasıyla hatırlatılır. Öğrenci bu tanımı kullanarak kendisine yöneltilen sorular 
ile kazanımın “Bir fonksiyon grafiğinde, fonksiyonun x üzerinde tanımlı olduğu her bir noktada y eksenine para-
lel çizilen doğruların grafiği yalnızca bir noktada kestiğine (düşey/dikey doğru testi) işaret edilir” alt açıklaması 
keşfettirilmeye çalışılmıştır.   Öğrencilerin fonksiyon tanımına dayanarak, bir grafiğin fonksiyon grafiği olup ol-
madığını, karşılaştırma yaparak grafiğin anlamına ulaşması sağlanacağından eleştirel düşünme becerisinin ge-
liştirilmesi katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, akıl yürüterek mantıklı varsayım ve tahminlerde 
bulunacağından muhakeme becerisi de katkı yapması beklenmektedir.
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b) Aşağıda verilen grafik ve bilgileri kullanarak soruları cevaplayınız. 

getiri (x1000TL)

zaman (yıl)

A

B

C
1 2 3 4 5

10

20

30

●

●

●

-10

2010 yılında evlenen Ahmet ve Ayşe çifti ileri bir tarihte kendi evlerini alabilmek için birikimlerini bir yatırım 
aracı ile değerlendirmek amacıyla bir aracı kurum ile anlaşmışlardır.
2018 yılında uygun şartların hazır olduğunu düşünüp aracı kurum ile yaptıkları görüşmeler sonucunda birikim-
lerini bozduran Ahmet ile Ayşe geçen sekiz yıl için şirketten yatırımlarının kâr zarar değişimini istemiş ve şirket 
onlara yandaki grafiği ve bu grafikle ilgili bazı bilgiler vermiştir.

Şirket yapılan yatırımın zamana bağlı kâr zarar durumunu
f(x)=x(x-2)(x-4)(x-5)
formülü ile modellemiştir ve grafiği yukarıda verildiği gibidir. A(0,75 ,-12,95)
B(2,93 ,6,04)  ve C(4,57 ,-2,88) noktaları fonksiyonun grafikteki tepe noktalarıdır.

1. Şirketin verdiği kâr zarar değişimi grafiğinin  belirttiği f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini ya-
zınız.  

2. Yatırdıkları paranın kâr veya zarar etmediği yıllar, yani getirinin 0 Türk lirasına eşit olmasını sağlayan x 
değerleri f(x)=0 denklemini sağlayan değerlerdir. 

Buna göre x değerlerini bulunuz.

Öğrencilere yöneltilen bu sorular ile kazanımın “Grafiği verilen fonksiyonların tanım 
ve görüntü kümeleri gösterilir.” ve “Bir f fonksiyonun grafiğinde y = f(x) denkleminin 
grafiği olduğu ve grafiğin (varsa), x eksenini kestiği noktaların f(x) = 0 denkleminin 
gerçek sayılardaki çözüm kümesi olduğu vurgulanır.”  alt açıklamaların keşfettiril-
mesi amaçlanmıştır.
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https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=7&d=49&u=243&k=2791 

Verilen adrese bulunan slayt kaynak olarak kullanılır. Öğrencilerden slaytta yazılanlardan keşfetme basa-
mağında öğrendiklerinden hareketle kazanımları açıklamalarını açıklamaları istenir.

Öğretmen

Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri gösterilmesini,

Bir fonksiyon grafiğinde, fonksiyonun x üzerinde tanımlı olduğu her bir noktada y eksenine paralel çizilen 
doğruların grafiği yalnızca bir noktada kestiğine (düşey / dikey doğru testi) işaret edilişini,

Bir f fonksiyonun grafiğinde y = f(x) denkleminin grafiği olduğu ve grafiğin (varsa), x eksenini kestiği noktala-
rın f(x) = 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi olduğunu, sırasıyla öğrencilere slayttan anlatır.  

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Fonksiyonun grafiği üzerindeki her noktadan 

 y eksenine çizilen paralel doğruların x ekseninde kestiği 

noktalar fonksiyonun  

 x eksenine çizilen paralel doğruların y ekseninde kestiği 

noktalar ise fonksiyonun                              

verir.

Aşağıdaki örnekler tahtaya yansıtılarak öğrencilerden örnekleri çözmeleri istenir.

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Grafiği verilen f fonksiyonunun 
tanım ve görüntü kümelerini 
bulalım.

Açıklama bölümünde 
öğrencilerin öğrendikleri-
ni pekiştirmek için verilen 
adres linki kullanılarak 
tanımların ve örnek 
çözümlerin yapılması 
amaçlanmıştır.

Kazanımın alt açıklamalarında verilen 
a) Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri gösterilir.
b) Bir fonksiyon grafiğinde, fonksiyonun x üzerinde tanımlı olduğu her bir noktada y eksenine paralel çizilen doğru-
ların grafiği yalnızca bir noktada kestiğine (düşey/dikey doğru testi) işaret edilir.
c) Bir f fonksiyonun grafiğinde y = f(x) denkleminin grafiği olduğu ve grafiğin (varsa), x eksenini kestiği noktaların 
f(x) = 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi olduğu vurgulanır.” sınırlamalarına ilişkin, öğrencilerin ihtiyaç 
duyduğu bilgilerin doğrudan verilmesi amacıyla anlatım yöntemi kullanılmıştır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ders-sunu?kod=matematik&s=7&d=49&u=243&k=2791 
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FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Grafiği verilen f2 fonksiyonunun 
tanım ve görüntü kümelerini 
belirleyelim.

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini 
bulalım.

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup 

olmadığını belirlemek için tanım aralığının her 

noktasından y eksenine paralel doğrular 

çizilir. 

 Çizilen bu doğrular, grafiği yalnız bir 

noktada kesiyorsa bu bağıntı bir 

fonksiyondur. 

 Diğer durumlarda bu bağıntı fonksiyon 

değildir. 

Ölçme ve değerlendirme, sadece sürecin sonunda kazanımın karşılanıp karşılanmadığına dair yapılan bir aşama 
değildir, süreçte de öğretmen ve öğrencilere dönütler verebilmektedir. Bu örnek sorularla, bir önceki adımda 
öğretilenlerin pekiştirilmesi ve öğretim sürecine dair öğretmen ve öğrenciye dönüt vermesi amaçlanmaktadır.
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FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Aşağıda verilen grafiklerin birer fonksiyon belirtip 
belirtmediğini inceleyelim.

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

𝐟𝐟𝐟𝐟 𝐱𝐱𝐱𝐱 = 𝟎𝟎𝟎𝟎 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından biri x1
ise bu fonksiyonun grafiği (𝐱𝐱𝐱𝐱𝟏𝟏𝟏𝟏, 0) noktasından geçer ve x 
eksenini (𝐱𝐱𝐱𝐱𝟏𝟏𝟏𝟏, 0) noktasında keser. 

Grafikte;

𝐟𝐟𝐟𝐟 𝐚𝐚𝐚𝐚 = 𝐟𝐟𝐟𝐟 𝐛𝐛𝐛𝐛 = 𝐟𝐟𝐟𝐟 𝐜𝐜𝐜𝐜 = 𝐟𝐟𝐟𝐟 𝐝𝐝𝐝𝐝 = 𝟎𝟎𝟎𝟎

olduğundan a, b, c ve d noktaları 

f(x)=0 denkleminin kökleridir.
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FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

 Bir fonksiyon grafiğinde 
grafiğin x eksenine teğet 
olduğu ya da x eksenini 
kestiği noktaların 
apsislerine f'nin sıfırları 
adı verilir.

 Grafik x eksenini hiç 
kesmiyorsa 𝐟𝐟𝐟𝐟   𝒙𝒙𝒙𝒙  = 𝟎𝟎𝟎𝟎  
denkleminin gerçek sayılar 
kümesinde çözümü yoktur 
denir.

Aşağıda verilen örnekler çözülür.

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Yanda grafiği verilen gerçek 
sayılarda tanımlı 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥𝑥𝑥
fonksiyonunda 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0
denklemini sağlayan x 
değerlerini ( f nin sıfırlarını ) 
bulalım.

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Şekilde  f fonksiyonunun 

grafiği verilmiştir. Buna göre

 f −5 = ……

f −3 = …….

f −2 = ……

f 0 = ……. 

f 1 = …….

değerlerini bulalım.

 f a = 0 olan kaç tane

a ∈ ℝ sayısı vardır?

FONKSİYON GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA 10. Sınıf Matematik

Şekilde verilen f 
fonksiyonunun grafiğine 
göre 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 denkleminin 
çözüm kümesi kaç 
elemanlıdır? Bulalım. 
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Verilen örnekler problem 
çözme yöntemiyle çözül-
mekte, öğrencinin problemi 
anlaması, çözüm üretmesi ve 
çözümünü uygulaması bek-
lenmektedir. 
Bir problemi çözmek mantık-
sal düşünme tarzını geliştir-
diği bu çalışmanın öğrencile-
rin matematiksel yetkinlik ve 
bilim/teknolojide temel yet-
kinliğini geliştirmesi amaç-
lanmıştır.
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Aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir.

1. Aşağıda bir miktar buzun ısıtılması sonucu zamana bağlı sıcaklık değişimini veren grafik verilmiştir:

 
Zaman

Buz - Su

Buz 

t1 t2 t3 t4 t5

Buhar
130

100

0

-30

Sıcaklık (°C)

Su - Buhar

I II III IV V

Su

Yukarıda verilen fonksiyon grafiğinden yararlanarak fonksiyonun kuralını oluşturmadan tanım ve görüntü 
kümesini bulunuz.

 

MEB’in beceri temelli etkinlik kitabı kullanılarak yukarıda verilen sorular çoğaltılıp öğrencilere verilir.

Öğrencilere bu soru yönelti-
lerek kimyada hâl değişimleri 
konusu ile disiplinler arası ilişki 
kurulması amaçlanmıştır.
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Tahminî Süre: 40 dakika

Öğrencilerin ders sonunda neler öğrendiklerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki sorular sorulur:

1. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç yöntemiyle oluşturulan değerlendirme sorusu çoğaltılarak öğren-
cilere uygulanır.

Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru olanları için “D”, yanlış olanları için “Y” yönlendirici 
oklarını takip ediniz. Her kararınız bir sonraki aşamayı etkileyecek, vereceğiniz cevaplar sizi farklı yollardan 8 
ayrı çıkışa ulaştıracaktır. Doğru sonuca bağlı çıkış bir tanedir.

 

D

D

D

D

D

D

D

Y

Y Y

Y

Y

Y

Y

ç) Bir f fonksiyonun sıfırları, 
f(y)=0 denkleminin 
kökleridir.

d) Bir f fonksiyonun sıfırları, 
f(x)=0 denkleminin 
kökleridir.

e) Bir f fonksiyonun sıfırı 
yok ise f(x)=0 denkleminin 
gerçel sayılarda çözüm 
kümesi boş kümedir.

f) Bir f fonksiyonun sıfırları 
toplamı her zaman 0 değe-
rine eşittir.

1. Çıkış

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

7. Çıkış

8. Çıkış

b) Bir fonksiyon grafiğinde 
x-eksenini kesen ya da teğet 
olduğu noktaların apsisleri 
fonksiyonun sıfırlarıdır.

c) Bir fonksiyon grafiğinde 
y-eksenini kesen ya da teğet 
olduğu noktaların apsisleri 
fonksiyonun sıfırlarıdır.

a) Grafikte verilen fonkisyonun üzerindeki her 
noktadan y-eksenine çizilen paralel doğrular 
fonksiyonu bir noktada kesiyorsa grafik, 
fonksiyon grafiğidir.

Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği ile doğru yanlış maddele-
ri arasındaki genelden özele giden bağlantıları kullanarak bir 
konuyu derinlemesine detaylandırmak amaçlanmıştır. Böy-
lece öğrencilerin kavram yanılgıları ortaya çıkacak konuya 
ilişkin bilgilerin ne ölçüde kazanıldığı tespit edilecektir. 
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Ders sonunda öğretmen kendisinin hazırladığı 8 adet soruyu öğrencilere yöneltir.

1.

3
f (x)

x

y

-2-4

Yanda ⨍ fonksiyonuna ait grafik verilmiştir. 
Buna göre verilen fonksiyonun görüntü kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (−∞, −4)
B) (−∞, −4]
C) (−∞, 3)
D) (−∞, 3]
E) R

2.

-3

-4
-1 42

4
3

f (x)

Yanda ⨍ fonksiyonuna ait grafik verilmiştir. 
Bu fonksiyonun tanım kümesi T, görüntü 
kümesi G'dir. Buna göre T∩G kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) (−6, 4)
B) (−3, 4]
C) (−3, 4)
D) (−6, 3]
E) (−∞, 3)

3.

y
h (x)

x

y

f (x)

x

y
g (x)

x

Yanda ⨍,g ve h grafikleri verilmiştir. 
Buna göre
I - f fonksiyonudur.
II - g fonksiyonudur.
III - h fonksiyonudur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4.

y

f(x)

-4

-3

5 x

Yanda gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonuna ait 
grafikte verilmiştir. Buna göre f(x) = 0 denkleminin 
çözüm kümesinde bulunan elemanların  toplamı kaç-
tır?

A) 2
B) 1
C) 0
D) −1
E) −2

Öğrencilerin dersin sonunda 
verilen bilgileri ne ölçüde anla-
dıklarını tespit etmek amacıyla 
soruların çözümleri istenmek-
tedir. Kazanım ve kazanımın alt 
açıklamalarına ilişkin kapsam 
geçerliliğini sağlayacak biçimde 
konunun önemli kısımlarını ör-
nekleyen çoktan seçmeli sorula-
ra yer verilmiştir. Çoktan seçmeli 
testler üst düzey bilişsel alan ba-
samağı kazanımlarını yoklamak 
için elverişli araçlar olduğundan 
analiz basamağı kazanımı için bu 
teknik tercih edilmiştir.
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165

EK 1: Matematik 10  (10.2.1.3.-Analiz) Ders Planı Örneği

5-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E 

5.

x4-2

8

1

y

g (x)

f (x)

Yanda gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonla-

rına ait grafikleri verilmiştir.

Buna göre

f (0) + g (-2)

g (0) - f (4)

İşleminin sonucu kaçtır?

A) 2                     B) 1                      C) 0        

                  D) -1                     E) -2

6.

x12

60

y
(Yakıt miktarı lt)

(saat)

Yanda bir aracın deposunda bulunan yakıtın 

zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre bu 

aracın deposunda kaçıncı saatte 25 litre yakıt 

bulunur?

A) 10                     B) 9                     C) 8        

                  D) 7                     E) 6

7.

x

y
B

A

(Boy - cm)

(hafta)

110
100

80

Yanda A ve B bitkilerinin boylarının zamana bağlı 

değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre 

bu bitkilerin boyları kaçıncı ayda eşit olur?

A) 10                     B) 9                     C) 8        

                D) 7                      E) 6

8.

x

y f+g

f-g6

4
-2

Yanda gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyon-

larına ait grafikleri verilmiştir.

Buna göre f (1) değeri kaçtır?

A) 10                     B) 9                      C) 8        

                 D) 7                     E) 6

Hazırlayanlar: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL, Sunullah KARABUDAK, Süleyman DOĞAN
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 11. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Veri, Sayma, Olasılık / Koşullu Olasılık

Kazanım(lar) 11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.
a)  Ağaç şemasından yararlanılır. 
b)  En fazla üç aşamalı olaylardan seçim yapılır. 
c)  "Ve, veya” bağlaçları ile oluşturulan olayların olasılıkları hesaplatılır. 
ç)  Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

Anahtar Kavramlar Bileşik olay

Öğretim Yöntem / Teknikleri Problem çözme, tartışma, soru-cevap, anlatım 

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, kalem, defter

• Ankara ili 30 Ağustos 2022 yılı tarihli baraj doluluk oranları  
 https://www.turkiye.gov.tr/asvk-baraj-doluluk-oranlari

• Fizik Dersi Adezyon-Kohezyon Konusu Etkileşimli Kitap  
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=154&-
sayfa=92

• Biyoloji Dersi Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Konusu Etkileşimli Kitap
 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=192&-
sayfa=105

• Etkileşimli MEB Yayınları 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2021.

• MEB Yayınları 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2021.

• EK-1 Öz Değerlendirme Formu

Disiplinler Arası İlişkiler Biyoloji dersinin “Kalıtım” ünitesinin “Kan Grupları ve Rh Oluşumu” konusu ile 
ilişkilendirilir.
Fizik dersinin “Madde ve Özellikleri” ünitesinin “Adezyon ve Kohezyon Kavramla-
rı” konusu ile ilişkilendirilir.
Coğrafya dersinin “Su Kaynakları” ünitesinin “Türkiye’de Su Kaynaklarından 
Yararlanma” konusu ile ilişkilendirilir.  

Kök Değerler Sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik, saygı

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim / teknolojide temel yetkinlik-
ler, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

Beceriler Genel Beceriler
• Eleştirel düşünme becerisi

• Problem çözme becerisi

• Bilgi okuryazarlığı
Alan Becerileri
• Muhakeme becerisi 

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 1 Matematik 11  (11.7.1.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

https://www.turkiye.gov.tr/asvk-baraj-doluluk-oranlari 
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=154&sayfa=92
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=154&sayfa=92
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=192&sayfa=105
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=192&sayfa=105
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 20 dakika

Kızılay ve AFAD kuruluşları ile ilgili aşağıda verilen görsel hakkında ön bilgilendirme yapılır.
                    

 

Öğrencilere kurumlar ile ilgili aşağıdaki sorular sorulur:

“Kızılay veya AFAD ile ilgili neler biliyorsunuz?” 

“Kızılay veya AFAD’ın yaptığı yardımların kaynakları sizce neler olabilir?” 

“Daha önce bir yardım kuruluşuna maddi veya manevi destekte bulundunuz mu? Cevabınız evet ise nasıl 
hissettiniz?” 

“Yakın çevrenizde Kızılay veya AFAD gönüllüsü olan var mı?” 

Soru-cevap etkinliği bittikten sonra öğrencilerin eksik bilgilerinin tamamlanması ya da yanlış bilgilerinin 
düzeltilmesi amacıyla aşağıda verilen bilgiler öğrencilere aktarılır.

“Kızılay ve AFAD ülkelerde olası afet durumlarında ihtiyacı olan insanların yardımına koşan, zarar görmüş 
insanların yaralarını saran sivil toplum örgütleridir. Deprem, sel, orman yangını gibi ülkemizde karşılaşma 
olasılığımız çok yüksek olan afetlere karşı yanımızda olan önemli değerlerimizdir. Aynı zamanda Kızılay sağlık 
alanında çok önemli çalışmalara sahiptir.” 

Kızılay AFAD 

Öğrencinin konuya ilgi duymasını sağlamak ve merak duygusunu artırmak için Kızılay ve AFAD gibi sivil 
toplum kuruluşlarına vurgu yapan bir soru-cevap tekniği ile konuya giriş yapılır. Soru-cevap tekniği ile öğ-
rencilere sorular sorularak öğrencilerin dikkatleri çekilir ve öğrencilerden gelebilecek cevaplar ile konu-
nun çeşitli boyutlarıyla ele alınması hedeflenmiştir.

Kızılay ve AFAD kuruluşları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin yanıtları ile sınıftaki öğrencilerin bu 
kuruluşlar hakkında bilgilerinin artırılması ve bu kuruluşların öneminin kavratılması amaçlanmıştır. 
Böylece öğrencilerin sorumluluk değerlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Maddi veya manevi yardımda bulunmanın, yardımı yapan kişiler üzerindeki etkilerinin diğer kişiler 
için bir teşvik unsuru olması ve öğrencilerin sorumluluk değerlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu kuruluşların yaptığı yardımların kaynakları gündeme getirilerek sivil toplum kuruluşlarına bağış yap-
manın önemi açıklanır. Böylece öğrencilerin yardımseverlik değerlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Bu sorular sınıfta cevaplandıktan sonra bir sınıf ortamına uyarlanmış aşağıdaki örnek, öğretmen tarafından 
sınıfa verilir. Öğretmen öğrencilere eski bilgilerini kullandırıp yeni bilgileri keşfettirmeye çalışarak öğrencilerin 
sonuca ulaşmaya çalışmalarında rehber olur. 

ÖRNEK                            

 

 
 

• İkaz ve alarm işaretlerini öğren!
• Afet ve acil durum çantanı hazırla!
• Aile afet ve acil durum planını yap!
• Nükleer serpinti durumu için potansiyel sığınak
   yerlerini tespit et! (Binaların bodrum katlarında
   bulunan sığınaklar, metro veya tünel 
   ve benzeri yerler)
• Ayrıntılı bilgi için; www.afad.gov.tr       

İkaz ve Alarm
    İşaretlerini

 Biliyor musun?

afadbaskanlik

32 öğrenci bulunan bir sınıfta Kızılay ’a bağış yapan 8 kız, 10 erkek öğrenci, 
AFAD’a bağış yapan 6 kız, 8 erkek öğrenci bulunmaktadır. Buna göre sınıftan 
rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya Kızılay ’a bağış yapmış olma olasılığı 
kaçtır? 

Kız öğrenciler kümesine A kümesi ve Kızılay ’a bağış yapan öğrencilere B kü-
mesi denildiğinde rastgele seçilen bir elemanın A veya B kümesine ait olması 
olayı elde edilmiş olur.

Öğrencilerden bir elemanın A veya B kümesine ait olmasının kümelerde 
hangi işlem ile gösterilebileceği hatırlatılmaya çalışılır. Bu amaçla aşağıdaki 
önermeler öğrencilere sunulur:

I. Sadece A'ya ait olan eleman A'nın veya B'nin elemanıdır.

II. Sadece B'ye ait olan bir eleman A'nın veya B'nin elemanıdır.

III. Hem A'ya hem de B'ye ait olan eleman A veya B'nin elemanıdır.

Verilen önermelerin doğruluğunu keşfettirmek için A∪B kümesini veren Venn şeması üzerinden açıklamalar 
yapılır. 

Burada öğrencilere sunulan soru ile öğrencilerin bileşik olay içeren bir durum ile karşılaşmaları sağlanmış-
tır. Soruyu çözebilmek için getirilmesi beklenen yaklaşımları öğrencilerin keşfetmeleri sağlanmaya çalışıl-
mıştır. Bu yapılırken de AFAD ve Kızılay ’a dikkat çekilmektedir. Öğrencilerin bahsedilen kurumların hayati bir 
öneminin olduğunu anlaması amacıyla soru öncesinde öğrencilere AFAD ve Kızılay ile ilgili bilgiler verilmiş 
ve bu kuruluşlardaki gönüllülük faaliyetleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Böylece öğrencilerin sorumluluk ve 
yardımseverlik değerlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.
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AUB

A B

Böylece istenen olayın A∪B'nin olayı olduğu belirlenmiş olur. 

Seçilen öğrencinin kız veya Kızılay ’a bağış yapmış olması olayının olasılığını hesaplamak için 

“Sizce bu olaylar ayrık olaylar mıdır? Yani iki olayın kesişimi boş küme midir?” sorusu sorulur. Öğrencilerden 
“Hayır” cevabı alınmaya çalışılır. Yanlış cevap veren öğrenciler için soru metnine ve Venn şemasına geri dönü-
lerek doğru cevabı bulmaları sağlanır. 

“Peki ayrık olayların olasılıklarını bulmayı öğrenmiştiniz. Bu olaylar ayrık olay olsaydı olasılığı nasıl hesaplardı-
nız?” sorusu sorulur. Verilen cevaplara karşılık bu iki olayın olasılıkları toplamı yazılır.

P(A∪B)=P(A)+P(B)
“Yapılan bu hesaplamada bir eksiklik olabilir mi?”  sorusu sınıfa yöneltildikten alınan cevaplarla birlikte sınıf 
içi bir tartışma ortamı oluşturulur. Karşı cevaplar veren öğrencilerin verdikleri cevapların nedenlerini açıkla-
maları istenir.  Daha sonra öğrencilerin muhtemel hatalarını fark etmelerini sağlamak için aşağıdaki sorularla 
devam edilir: 
“Hem kız olup hem Kızılay ’a bağış yapan öğrenciler yukarıda verilen Venn şemasının hangi bölgesine aittir?  
“Yaptığınız olasılık hesabında söylediğiniz A∩B kümesine ait elemanları hem A hem de B olayları için dâhil 
etmiş olmuyor musunuz?”
Alınan yanıtın ardından “Bu hatayı düzeltmek için 

P(A∪B)=P(A)+P(B)
ifadesinde nasıl bir değişiklik yapmalıyız?”  sorusu yöneltilir ve 

P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)
olması gerektiği sonucuna varılır.
Bu aşamada öğrenciler verilen örnekle ilgili keşfettikleri bilgileri açıklar.  

Öğrenciler bileşik A ve B olaylarının gerçekleşme olasılığını hesaplamak için 
P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)

eşitliğinden faydalanmaları gerektiği sonucuna varmış olur.
P(A∩B)

olasılığını hesaplamak için bir öğrencinin hem A hem B kümesine ait olan yani hem kız öğrenci olup hem Kızı-
lay ’a bağış yapan öğrenci sayısının 8 olduğunu söyleyebilmesi için soru metnine vurgu yapılır. 

Öğretmen, öğrencilerin olası hatalı cevaplarına karşılık kesişim kümesini öğrencilerin fark etmesi için bu soruyu 
sormuş ve öğrenciler kesişim kümesini bileşik olasılık hesabına dâhil edilmesi gerektiğini keşfedene kadar bir dizi 
soruyu işe koşmuştur.

Sorulara verilen farklı cevaplar ile öğrencilerin kendisi gibi düşünmeyen kişilerin fikirlerini dinlemeyi öğrenmesi, 
öğretmen tarafından yönlendirilen uygun bir tartışma ortamında farklı düşüncelere saygı değerinin geliştirilmesi ve 
öğrencilerin fikirlerini savunabiliyor olması beklenmektedir.

Öğrencilerin keşfettikleri bilgiler, yine kendileri tarafından açıklanmaktadır. Yanlış ve eksik öğrenmelerin düzeltil-
mesi ise öğretmen tarafından yapılan açıklamalarla sağlanmaktadır. Burada öğretmen anlatım yöntemini kullana-
rak öğrencilere ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan vermektedir.
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Daha sonra öğrencilerin soruda verilen bilgilerin düzenli bir şekilde yazmaları gerektiği belirtilerek aşağıda 
verilen ifadelerin öğretmen rehberliğinde yazmaları sağlanır: 

Kız öğrenciler A kümesi ve s(A)=14

Kızılay ’a bağış yapanlar B kümesi ve s(B)=18

Sınıftaki tüm öğrenciler kümesi E ve s(E)=32 olarak açıklandıktan sonra

P(A)=14/32 , P(B)=18/32 , P(A∩B)=8/32

olarak hesaplanır ve keşfedilen eşitlikte yerine yazılarak sonuca ulaşılır.

P(A∪B)=14/32+18/32-8/32=3/4
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Tahminî Süre: 40 dakika

ÖRNEK 

Art arda 2 kez atılan bir madenî paranın ikinci atışta tura gelme olasılığını ağaç diyagramı yardımıyla bulunuz.

ÖRNEK

Spor yapmaya karar veren 20 kişilik bir arkadaş grubunun ilgilendikleri spor dalları ve spora ne kadar sıklıkla 
gittikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Spor Yapma Sıklığı Yüzme Kondisyon

Haftada 2 gün 2 kişi 2 kişi

Haftada 3 gün 2 kişi 3 kişi

Haftada 4 gün 4 kişi 3 kişi

Buna göre bu gruptan rastgele seçilen bir kişinin haftada en az 3 gün spor yapması veya yüzme sporu ile 
ilgilenmesi olasılığı kaçtır? (Ağaç diyagramı ve klasik yolla iki farklı şekilde çözülür.) 

Aşağıdaki örnekleri öğrencilerin çözebilmesi için öğrencilere ipuçları verilir ve daha sonra sonuca gidilir. 

Açıklama bölümünde öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için çözdükleri örnekler incelendiğinde tamamının 
en fazla üç aşamalı olaydan meydana geldiği, “ve, veya” bağlaçlarıyla oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca günlük 
hayatla ilişkilendirilen bu örnekler, ilgili kazanımın b, c ve ç açıklamalarının bir gereği olarak yazılmıştır. Eleştirel 
düşünme becerisi sebep-sonuç ilişkilerini bulma, benzerlik ve farklılıkları tespit etme gibi aşamalardan oluşmak-
tadır. Bu örnekler yardımıyla farklı problemler ile karşılaşan öğrenciler bu aşamalardan geçerek eleştirel düşünme 
becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları problemle ilgili mevcut bilgileri kullanabil-
me, ulaşılması gereken bilgi / verileri belirleyerek ulaşma ve çözüm yolları üretme gibi problem çözme becerileri ile 
matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler geliştirmeleri beklenmektedir. 

Bileşik olasılık içeren farklı durumlar ile ilgili problemler ile karşılaşıldığında çözüm öğrenciye hemen verilmez. 
Daha kalıcı öğrenme sağlamak ve öğrencilerin muhakeme becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerin önceki 
öğrenmeler kullanılarak yaklaşımlarda bulunmaları, gerektiğinde öğretmen tarafından verilecek küçük ipuçları ile 
öğrencinin çözüm yolunda kendisinin ilerlemesi ve sonuca kendisinin varması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin bileşik olasılık sorularını farklı yollarla çözebileceğini göstermek için verilen örnek ağaç diyagramı 
yöntemiyle çözülür.
İlk örneğin ağaç diyagramı (şeması) ile verilmesi “11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.” 
kazanımı için yapılan “ a) Ağaç şemasından yararlanılır.” açıklamasının bir gereğidir. Bir sonraki örnekte de bu şema 
türünden yararlanılması beklenmektedir.
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ÖRNEK
Bir sınıftaki 16 erkek öğrencinin 6'sı gözlüklü, 20 kız öğrencinin 8'i gözlüksüzdür. Sınıftan rastgele seçilen bir 
öğrencinin kız veya gözlüklü olma olasılığını bulunuz. 

ÖRNEKÖRNEK
A torbasının içinde 5 mavi, 4 yeşil top; B torbasında 3 mavi, 5 yeşil top vardır. A torbasından rastgele bir top 
seçilip rengine bakılmadan B torbasına atılıyor.

Buna göre B torbasından rastgele alınan bir topun yeşil olma olasılığını bulunuz.

Öğrencilerin keşfetme basamağında edindiği bilgileri yeni bir durumla karşılaştığında nasıl kullanacağı veya 
yeni bir duruma nasıl uyarlayacağını anlayabilmesi için aşağıda verilen etkinlikler grup çalışması veya bireysel 
olarak uygulanır.  
Ayrıca etkinliklerde sırayla toprak ve erozyon, görsel iletişim araçlarını belgesel izlemek gibi faydalı amaçlar 
için kullanma, kan gruplarının oluşması, adezyon ve kohezyon kuvveti, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın 
su kaynaklarına etkisi ve Down sendromlu bireyler hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. 

1. ETKİNLİK
Üzerinde yaşadığımız toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95’inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitat-
larımızın dayanıklılık kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile 
mücadelenin de önemli bir aktörüdür. Toprağımız varsa ormanımız, tarımımız, meralarımız ve hayvancılığımız 
var. Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerekirken her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona 
uğruyor. Dolayısıyla erozyon ile mücadele, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. Bu mücade-
lenin çok önemli bir ayağını da fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları oluşturmaktadır.

TEMA Vakfından yetkililerin konferansını dinleyen üç arkadaş Ayşe, Mine ve Doruk dünyamızın karşı karşıya 
kaldığı bu soruna karşı kayıtsız kalamamış ve ağaç dikmeye karar vermişlerdir.  Öğrencilerin yaptıkları dikim 
işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
   

Sedir Ağacı                                            Meşe Ağacı                                           Kayın Ağacı

Tablo 1: Öğrencilerin Diktiği Ağaç Türleri ve Sayıları

Sedir Meşe Kayın

Ayşe 3 4 1

Mine 4 5 2

Doruk 2 3 1

Bu etkinlikler yardımıyla öğrencilerin varsa eksik öğrenmelerinin giderilmesi ve konunun pekiştirilmesi beklenmektedir.

Bileşik olay hesaplamaları için seçilen bu kurgusal olayda TEMA Vakfından yararlanılması ve bir ağaç dikim faaliyetinden 
bahsedilmesi, öğrencilerde sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yetkinliklerle ilişkili 
olarak sorumluluk ve vatanseverlik değerlerinin de geliştirilmesine yönelik tasarlanan soruda ülke ormanlarındaki ağaç sayı-
sının artırılmasında sorumlu davranan bireylerin örnek olarak sunulmasının buna hizmet edeceği düşünülmektedir.

Ölçme ve değerlendirme, sadece sürecin sonunda kazanımın karşılanıp karşılanmadığına dair yapılan bir aşama olmadı-
ğından süreçte de öğretmenin öğrencilere dönütler verebilmektedir. Bu soru ile bir önceki soruda öğretilen yeni yöntemin 
pekiştirilmesi ve öğretim sürecine dair öğretmenin öğrenciye dönüt vermesi amaçlanmaktadır.
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Tablo 1’deki veriler kullanılarak aşağıdaki sorular öğrenciler tarafından çözülür.

1. Rastgele seçilen bir ağacın sedir ağacı olma olasılığı kaçtır?

2. Rastgele seçilen bir ağacın meşe ağacı olduğu bilindiğine göre Ayşe tarafından dikilmiş olma olasılığı 
kaçtır?

3. Rastgele seçilen bir ağacın Doruk tarafından dikildiği bilindiğine göre bu ağacın kayın ağacı olma olasılığı 
kaçtır?

4. Rastgele seçilen bir ağacın kız öğrenci tarafından dikilmiş ve sedir ağacı olma olasılığı kaçtır?

5. Rastgele seçilen bir ağacın Doruk tarafından dikilmiş olması veya kayın ağacı olması olasılığı kaçtır?

6. Rastgele seçilen bir ağacın Mine tarafından dikilmiş olması veya meşe ağacı olması olasılığı kaçtır?

2. ETKİNLİK

Yukarıdaki sütun grafiğinde bir televizyon kanalında hafta boyunca yayınlanan belgesellerin süreleri gösteril-
miştir. Verilen grafik yardımıyla aşağıdaki soruları çözünüz.

1. Rastgele seçilen bir belgeselin 1 saatten uzun olması olasılığı kaçtır?

2. Rastgele seçilen bir belgeselin 1 saatten uzun olduğu bilindiğine göre hafta sonu yayınlanmış olma 
olasılığı kaçtır?

3. Rastgele seçilen bir belgeselin hafta içi yayınlanmış veya 1 saatten uzun olma olasılığı kaçtır?

4. Rastgele seçilen bir belgeselin 1 saatten uzun ve hafta içi yayınlanmış olma olasılığı kaçtır?

Öğretmen ihtiyaç duyduğu takdirde açıklama basamağındaki örnekleri çeşitlendirmek içi aşağıda linki verilen 
OGM materyal matematik dersi 11. sınıf kazanım kavrama testlerini sınıfa uygulayabilir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/11/mat/index.
html#p=67

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/11/mat/index.html#p=67
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/11/mat/index.html#p=67
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  Tahminî Süre: 40 dakika

ÖRNEK

Şekilde krokisi verilen bir yerleşim yerinde A noktasından yü-
rümeye başlayan bir kişi yol ayrımlarının tümünde rastgele 
bir yol seçmiş ve seçtiği hiçbir yoldan geri dönmemiştir. 

Buna göre bu kişinin G veya D noktalarından çıkmış olma 
olasılığını bulunuz.

Edinilen kazanımın başka disiplinlerde de kullanılabildiğini 
göstererek daha kalıcı öğrenme olması için derinleştirme 
basamağı kapsamında aşağıdaki etkinlikler uygulanır:

3. ETKİNLİK

Öğrencilere biyoloji dersindeki kalıtım ve biyolojik çeşitlilik konusu hatırlatılır.  
İnsanda ABO kan grubunun belirlenmesinde görev alan genin üç alel gen vardır. A ve B alelleri alyuvar hüc-
relerinin zarında antijen oluşumunu sağlayarak kan gruplarını belirler. Sadece A antijeni bulunduranlar A kan 
grubu, sadece B antijeni bulunduranlar ise B kan grubudur. A ve B antijenini birlikte bulunduranlar AB kan 
grubu, hiç antijen taşımayanlar ise O kan grubudur. Kanda yabancı antijenlere karşı akyuvarlar tarafından üre-
tilen proteinlere antikor adı verilir. Antikorlar kan plazmasında bulunur. Kan gruplarının antijen-antikor ilişkisi, 
fenotip ve genotipleri aşağıda verilmiştir:

GENLER GENOTİP
FENOTİP

(Kan Grubu)
ALYUVARDAKİ

ANTİJEN
PLAZMADAKİ

ANTİKOR

A

B

0

AA A0 A A Anti-B

BB B0 B B Anti-A

AB AB A ve B Yok

00 0 Yok Anti-A ve Anti-B

 

İnsanlarda ABO kan grubundan başka Rh kan grubu vardır. Kanda Rh karakteri, biri baskın (R) diğeri çekinik (r) 
iki alel tarafından kontrol edilmektedir. İlk kez Rhesus maymununda tespit edildiği için adının ilk iki harfi kul-
lanılıp Rh sistemi olarak adlandırılmıştır. Rh sisteminin antijen-antikor ilişkisi, fenotip ve genotipleri aşağıda 
verilmiştir. 

GENOTİP
FENOTİP

(Kan Grubu)
ALYUVARDAKİ

ANTİJEN
PLAZMADAKİ

ANTİKOR

RR Rr Rh+ Rh Antijeni Yok

rr Rh- Yok Rh antijenine karşı ilk 
karşılaşmada oluşur.

Yukarıda verilen bilgilere yönelik daha fazla içerik için Biyoloji Dersi 10. Sınıf Etkileşimli Ders Kitabından yarar-
lanılabilir. İlgili içeriğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir: https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUni-
teOnizle.aspx?Id=192&sayfa=105

Biyoloji dersinin “Kalıtım” ünitesinin “Kan Grupları ve Rh Oluşumu” konusu ile ilişkilendirilerek disiplinler arası ilişki 
kurulması hedeflenmiştir.



174
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Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. 0 Rr genotipli bir baba ile B0 rr genotipli bir annenin çocuklarının kız veya kan grubunun A Rh (-) sahip olma 

olasılığı kaçtır?
2. AB Rr genotipli bir baba ile AO Rr genotipli bir annenin çocuklarının erkek veya kan grubunun B Rh (+) olma 

olasılığı kaçtır?
3. oo rr genotipli bir baba ile AB RR genotipli bir annenin çocuklarının kız veya kan grubunun A Rh (+) olma 

olasılığı kaçtır?

4. ETKİNLİK
Öğrencilere OGM materyal aracılığıyla 9. sınıf dizik dersindeki adezyon-kohezyon konusu hatırlatılır. Bununla 
ilgili olarak https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=154&sayfa=92 internet 
sitesindeki etkileşimli kitaptan yararlanılır. 
Farklı cins moleküllerin birbirini tutmasına  adezyon, 
Aynı cins moleküllerin birbirini tutmasına kohezyon denir.
Aşağıda iki sütun hâlinde verilen tabloda bazı fiziksel olaylar yazılmıştır:

1. GRUP 2. GRUP

• Suyun cama yapışması
• Boyadan çıkan fırçanın uçlarının  yapışması
• Yağmur damlalarının küresel olması
• Islak saçların birbirine yapışması

• Hortumdan suyun ip gibi akması
• Tabağın mutfak tezgahına yapışması
• Çaydanlıktan çayın akması
• Sıkılan ıslak kazaktan suyun akması

1) Tablodan rastgele seçilen bir olayın 1. grupta ve adezyon olayı olma olasılığı kaçtır? 
2) Tablodan rastgele seçilen bir olayın 2. grupta veya kohezyon olayı olma olasılığı kaçtır?

5. ETKİNLİK

Öğrencilere 10. sınıf coğrafya dersinde gördükleri Su Kaynakları 
ünitesinin “Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma” konusu ile il-
gili öğrendiklerini pekiştirmek ve küresel ısınma ve iklim değişikliği 
sorunu sebebiyle karşı karşıya kaldığımız su kaynaklarının yetersiz-
liği sorununa vurgu yapmak amacı ile aşağıdaki etkinlik uygulanır: 

Fizik dersinin “Madde ve Özellikleri” ünitesinin “Adezyon ve Kohezyon Kavramları” konusu ile ilişkilendirilerek disip-
linler arası ilişki kurulması amaçlanmıştır. 

İki grup hâlinde verilen maddeler, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları adezyon ve kohezyon olaylarını sınıf-
landırabilmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin öğrendiği bilgileri farklı alanlarda da işe koşmasına imkân verilmekte 
ve bilgi okuryazarlığı becerisinin gelişmesi beklenmektedir.

Etkinliğin 1. sorusu ile keşfetme bölümünde bahsedilen “seçilen öğrencinin kız ve Kızılay ’a bağış yapması” olayına 
benzer bir duruma vurgu yapılmıştır. 2. soruda “ve” bağlacı ile “veya” bağlacı arasındaki farkın pekiştirilmesi beklen-
mektedir.

Coğrafya dersinin “Su Kaynakları” ünitesinin “Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma” konusu ile ilişkilendirilerek 
disiplinler arası ilişki kurulması hedeflenmiştir.
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Yağışlar su döngüsünde önemli bir yere sahiptir. İklim değişikliğine  bağlı küresel ortalama sıcaklık artışı ya-
ğış rejimlerinde değişikliklere neden olmaktadır. Küresel ortalama sıcaklık artışları nedeniyle bazı bölgelerde 
yüksek buharlaşma ve rüzgâr düzenlerinin değişimi kuraklığa yol açarken bazı bölgelerde şiddetli yağışlara 
bağlı olarak ani sel baskınlarına sebep olabilmektedir. 
Sıcaklıklardaki artış atmosferin nem tutma kapasitesini artırarak yağışların mevsimsel dağılımına etki etmek-
tedir. Bu durum toprağın nem tutma kapasitesi, yüzey akışı ve yeraltı sularının miktarında değişimlere yol 
açmaktadır.

Yüzey akışlarında meydana gelen azalmayla yeraltı suları, baraj ve göl gibi tatlı su kaynaklarında meydana 
gelen değişimler insan yaşamı ve ekonomi için bir risk oluşturmaktadır. Tarım, endüstri, turizm ve kentsel 
alanlar gibi su tüketiminin ciddi seviyelerde olduğu alanlarda su miktarında ve kalitesinde meydana gelen 
değişimler sağlık ve ekonomi açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Sizce küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği sorununun meydana getirdiği su kaynaklarının yetersizliği probleminin çözümü için bireysel olarak neler 
yapılabilir? 

Aşağıda verilen tabloda Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden alınan 30.08.2022 tarihinde Ankara 
ilinde bulunan 10 adet barajın kapasitesi ve doluluk oranı verileri gösterilmiştir: 

Buna göre aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

1. Tablodan rastgele seçilen bir barajın kapasitesinin 50 milyon m3 üstünde veya doluluk oranının %50’nin 
altında olma olasılığı kaçtır?

2. Tablodan rastgele seçilen bir barajın kapasitesinin 50 milyon m3 altında veya doluluk oranının %50’nin 
altında olması olasılığı kaçtır?

3. Tablodan rastgele seçilen bir barajın İvedik Arıtma Tesisine aktarım yapmış olması ve doluluk oranının 
%40’ın altında olma olasılığı kaçtır? 

Bu etkinlik sınıfa uygulanırken öğrencilerin çevreye karşı sorumluluk değerleri geliştirebilmek amacıyla küresel ik-
lim değişikliğinin sebepleri, sonuçları ve bu sorunun önüne geçebilmek için yapılması gerekenler konusunda sınıfta bir 
tartışma ortamı yaratılır. Tartışma yönteminin, öğrencilerin iklim değişikliğinin olası sonuçlarını farklı bakış açılarından 
dinleyerek yorumlamalarına, konu ile ilgili çelişkileri fark etmelerine ve ortaya atılan fikir ve düşüncelerden yola çıka-
rak iklim değişikliğinin olası sonuçlarının nasıl azaltılabileceğine ilişkin bir perspektif geliştirmelerine katkı sağlaması 
beklenmektedir.

İlk iki soruda “veya” bağlacı kullanıldıktan sonra bu soruda “ve” bağlacı kullanılarak pekiştirme yapılması amaçlanmıştır.

ı
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Tahminî Süre: 40 dakika

1-5. soruları aşağıdaki görsellerden ve metinden yararlanarak cevaplayınız. 

                   

Down sendromu genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vü-
cudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21 kromozom olması 
nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cafe Down, Down send-
romlu bireylerin çalıştığı bir işletmedir ve ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet göstermektedir.

Arkadaşlarıyla yaşadığı yerde bulunan Down Cafe’ye giden Aras menüden bir sipariş vermek istemektedir. Ve-
rilecek sipariş hakkında şunlar bilinmektedir: 

• Aras %40 olasılıkla tatlı kurabiye, %60 olasılıkla tuzlu kurabiye siparişi verecektir.

• Tatlı kurabiye siparişi verdiğinde %80 olasılıkla limonata, %20 olasılıkla çay siparişi verecektir.

• Tuzlu kurabiye siparişi verdiğinde %30 olasılıkla çay, %70 olasılıkla ayran siparişi verecektir. 

1. Aras’ın tuzlu kurabiye ve ayran sipariş verme olasılığı kaçtır?

2. Aras’ın tatlı kurabiye ve limonata sipariş verme olasılığı kaçtır?

3. Aras’ın tatlı kurabiye veya çay sipariş verme olasılığı kaçtır?

4. Aras’ın tuzlu kurabiye veya çay sipariş verme olasılığı kaçtır?

5. Aras’ın çay sipariş verme olasılığı kaçtır?

Değerlendirme amaçlı kullanılan metinde Down sendromlu bireylere yer verilmesi, bu genetik durumla ilgili öğ-
rencilerde farkındalık oluşması ve farklılıklara saygı değerinin kazanılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı za-
manda Down sendromlu bireylerin çalıştığı kafelerin varlığından bahsedilmesinin, öğrencilerin bu kafelere destek 
olarak yardımseverlik değerini geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.



177
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177

EK 1: Matematik 11  (11.7.1.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

5-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

6) Bir madenî para ve hilesiz bir zar havaya atılıyor. Zarın tek sayı veya paranın tura gelme olasılığı kaçtır?

A)  
1

6
             B)  

1

4
             C)  

1

2
             D)  

2

3
             E)  

3

4
 

7) A={1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanları kullanılarak yazılan üç basamaklı sayılar arasından rastgele seçi-
len bir sayının çift sayı veya 3'ün katı olma olasılığı kaçtır? 

A)  
23

36
             B)  

2

3
             C)   

25

36
            D)  

13

18
             E)  

3

4

8) A={a,b,c,d,e} kümesinden bir eleman rastgele seçilip B={o,p,r,s} kümesine yazılıyor. Daha sonra B küme-
sinden rastgele bir harf seçilip A kümesine yazılıyor. Buna göre kümelerdeki sesli harf ve sessiz harf 
sayılarının başlangıçta verilen durum ile aynı olma olasılığı kaçtır?

A)  
11

25
             B)  

12

25
             C)   

13

25
            D)  

14

25
             E)  

3

5
                                              

9) 

BA

Yanda verilen görselde bir yolun krokisi verilmiştir. Buna göre A noktasından 
hareket eden bir aracın B noktasından çıkma olasılığı kaçtır? 

A)  
1

5
            B)  

1

3
           C)  

2

3
           D)  

3

4
           E)  

4

5

10)  30 kişilik bir sınıfta 12 kızdan 4'ü gözlüklüdür ve gözlüksüz erkek sayısı 10'dur. Buna göre sınıftan rastgele 
seçilen bir öğrencinin gözlüklü veya erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır?

A)  
7

15
             B)  

8

15
             C)  

3

5
             D)  

2

3
             E)  

11

15
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Hazırlayan: Murat ÇOBANOĞLU

EK-1 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 
Adı: 
Soyadı: 
Sınıfı: 
Numarası: 

1) Bileşik olasılık konusunu öğrenirken en başarılı olduğunuz kısımlar nelerdir?

2) Bileşik olasılık konusunu öğrenirken en zorlandığınız kısımlar nelerdir?

3) Yukarıda verilen etkinliklerden en çok sevdiğiniz etkinlik hangisi oldu?
a) 1. etkinlik, çünkü ........................................................................................... 
b) 2. etkinlik, çünkü ........................................................................................... 
c) 3. etkinlik, çünkü ........................................................................................... 
ç)  4. etkinlik, çünkü ........................................................................................... 
d) 5. etkinlik, çünkü ........................................................................................... 

4) Konuyu öğrenirken verilen örnekleri çözmekte zorlandınız mı? Cevabınız evet ise sebebi ne olabilir?

5) Bileşik olay konusunda olasılık hesaplamaları için ihtiyacınız olan ön bilgilerinizde eksik veya yanlış
öğrenmelerinizin olduğunu düşünüyor musunuz?

6) Bileşik olay konusunu günlük hayattan başka hangi olaylar ile bağdaştırabilirsiniz?

7) Öğrendiklerinizi günlük hayatta karşılaştığınız problemlerin olasılık hesaplarında kullanabilir misiniz?

Öz değerlendirme formu aracılığıyla öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerine düşünmeleri ve bu düşün-
celerini ifade etmeleri beklenmektedir. Bu amacın yanında öğrencilerin kendi değerlendirmelerini ifade 
etmelerinin ana dilde iletişim yetkinliklerini geliştirilmesi beklenmektedir. Öz değerlendirme formundaki 
maddelerle öğrencinin sonuç yerine ders sürecindeki yaşantılarına ilişkin geri bildirim almasını sağlamak 
için süreç odaklı değerlendirme yapılmıştır.
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BÖLÜM-1: Genel Bilgiler

Ders Matematik Sınıf Düzeyi 12. Sınıf Süre 6 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Sayılar ve Cebir / Logaritma / Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri

Kazanım(lar) 12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Anahtar Kavramlar Logaritma fonksiyonu

Öğretim Yöntem / Teknikleri Problem çözme, soru-cevap, anlatım

Gerekli Materyaller • Hesap makinesi, cetvel, kalem

• Makale: “Dış Dünyanın Algılanmasında Logaritma Fonksiyonunun Önemi ve 
Tarihteki Yeri” 
https://www.researchgate.net/publication/303728193_Dis_dunyanin_
algilanmasinda_logaritma_fonksiyonunu%27nun_onemi_ve_tarihteki_yeri_-_
The_history_and_the_significance_of_the_logarithm_function_in_perception_
of_the_environment

• Ortaöğretim 12.Sınıf Ders Kitabı

• Lise matematik konuları için Günlük Hayattan Modelleme Soruları kitabı

• Ortaöğretim Materyal Beceri Temelli Etkinlik Kitabı 12

• Ortaöğretim Materyal Dijital Soru Bankası
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/
test?s=9&d=51&u=0&k=2839&Id=2839&p=0&t=css&ks=7&os=8&zs=5

• Ek (Grup değerlendirme formu)

Disiplinler Arası İlişkiler Coğrafya dersinin “Depremlerin büyüklüğü ve şiddeti” konusu ile ilişkilendirilir.
Kimya dersinin “Asit–baz ve pH” konusuyla ilişkilendirilir.

Kök Değerler Saygı, sorumluluk, yardımseverlik

Anahtar Yetkinlikler Matematiksel yetkinlik ve bilim / teknolojide temel yetkinlikler

Beceriler Genel Beceriler
• Eleştirel düşünme becerisi

• Problem çözme becerisi

• İş birliği becerisi
Alan Becerileri
• Muhakeme becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı Matematik 12  (12.1.2.3.-Uygulama) Ders Planı ÖrneğiEK 1

https://www.researchgate.net/publication/303728193_Dis_dunyanin_algilanmasinda_logaritma_fonksiyonunu%27nun_onemi_ve_tarihteki_yeri_-_The_history_and_the_significance_of_the_logarithm_function_in_perception_of_the_environment
https://www.researchgate.net/publication/303728193_Dis_dunyanin_algilanmasinda_logaritma_fonksiyonunu%27nun_onemi_ve_tarihteki_yeri_-_The_history_and_the_significance_of_the_logarithm_function_in_perception_of_the_environment
https://www.researchgate.net/publication/303728193_Dis_dunyanin_algilanmasinda_logaritma_fonksiyonunu%27nun_onemi_ve_tarihteki_yeri_-_The_history_and_the_significance_of_the_logarithm_function_in_perception_of_the_environment
https://www.researchgate.net/publication/303728193_Dis_dunyanin_algilanmasinda_logaritma_fonksiyonunu%27nun_onemi_ve_tarihteki_yeri_-_The_history_and_the_significance_of_the_logarithm_function_in_perception_of_the_environment
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=9&d=51&u=0&k=2839&Id=2839&p=0&t=css&ks=7&os=8&zs=5
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=9&d=51&u=0&k=2839&Id=2839&p=0&t=css&ks=7&os=8&zs=5
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Tahminî Süre: 20 dakika

Ders Öncesi Görevlendirme
Derse başlamadan önce https://www.researchgate.net/publication/303728193_Dis_dunyanin_algilanmasin-
da_logaritma_fonksiyonunu%27nun_onemi_ve_tarihteki_yeri_-_The_history_and_the_significance_of_the_
logarithm_function_in_perception_of_the_environment
linkindeki “Dış Dünyanın Algılanmasında Logaritma Fonksiyonunun Önemi ve Tarihteki Yeri” adlı makalenin 
okunarak gelinmesi konusunda öğrenciler görevlendirilir.

Ders öncesinde verilen makale ile ilişkin öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:
1. Okuduğunuz makalede ne hakkında bilgi verilmektedir?
2. Makalede en ilginç bulduğunuz bölüm neresidir?
3. Makalede günlük hayata dair ne tür örnekler verilmiştir?
Öğrencilerin cevapları alınır.
Grafik 1 öğrencilere gösterilir.

Grafik 1

Grafik 1 hakkında öğrencilerin düşünceleri / görüşleri alınır. Öğrencilerin yorumları alındıktan sonra grafik 1 ile 
ilgili şu sorular sorulur:
Grafik 1 incelendiğinde şu an bulunduğunuz zamandan 10-4 yıl kadar ileri gidilirse hangi tarihle karşılaşırsınız?
Şu an bulunduğunuz zamandan yaklaşıl olarak 1010  yıl kadar geriye gidilirse hangi önemli olayla karşılaşırsınız? 
Şekil 1 öğrencilere gösterilir.

Ders öncesinde verilen makalenin okunması öğrencilerin sorumluluk değerinin geliştirilmesine katkı sağ-
lamayı amaçlamıştır. Bu makalenin okunması ile öğrencilerin logaritma konusunun gerçek hayatta nasıl 
bir karşılığı olduğunun somutlaştırılması amaçlanmıştır. Logaritmanın hangi ihtiyaçlar neticesinde ortaya 
çıktığını öğrenmeleri hedeflenmiştir. Logaritma özelliklerinin öğrenilmesinin ön koşulu olan logaritmanın 
öğrenciler tarafından algılanabilmesi amaçlanmıştır.

Sorularla öğrencilerin okudukları makale ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak nasıl anlamlar çıkardık-
ları ve sınıfta paylaşacakları bilgiler ile farklı bakış açılarının tüm öğrenciler tarafından görülmesi hedef-
lenmiştir.
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Şekil 1 

Şekil 1 hakkında öğrencilerin düşünceleri/görüşleri alınır. Öğrencilerin yorumları alındıktan sonra şekil 1 ile 
ilgili şu sorular sorulur:

1. Şekil 1 incelendiğinde şeklin alt kısmında bulunan 1'den 100.000'e kadar giden sayılarla logaritma ilişkisi 
nasıl kurulmuştur?

2. 1.000.000 sayısını şekil 1'deki ilişkiyi kullanıp logaritmik olarak nasıl gösterebiliriz?

Şekil 2

Şekil 2 hakkında öğrencilerin düşünceleri/görüşleri alınır. Öğrencilerin yorumları alındıktan sonra şekil 2 ile 
ilgili şu sorular sorulur:

3. Şekil 2'de verilen logaritma cetvelleri ile normal cetveller arasında bir farklılık var mıdır? Cevabınız evet 
ise nasıl bir farklılık olduğunu açıklayınız.

4. Şekil 2 incelendiğinde verilen oklar dikkate alınarak ne tür bir işlem yapılmış olabilir? Yapılan bu işlemi 
geriye doğru almak istediğinizde ne tür bir işlem yapmanız gerekmektedir?

Bu sorular yardımıyla öğrencilerde logaritmada her 10 kat artışın eşit uzaklık miktarı ile gösterildiğini ve 
orantısal artışın eşit olduğunu fark etmeleri amaçlanmıştır. Böylece büyük sayıların logaritma yardımıyla 
daha anlaşılır hâle geldiğini görmeleri hedeflenmiştir. 

Sorularla öğrencilerde logaritma cetveli ile normal cetvelin birbirinden farklı olduğunu görmeleri amaç-
lanmıştır. Bu farklılığın ardışık sayılar arasındaki mesafenin eşit olmamasını ve logaritma cetvelinde ardışık 
sayılar arasındaki mesafenin sağa doğru gidildiğinde daraldığını görmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerin lo-
garitmada üst ve orta cetvelleri kullanarak yaptığı toplama işlemi sonucunun alt cetvelde çarpma işlemi 
olarak yansıdığını fark etmeleri amaçlanmıştır. Soru-cevap tekniği kullanılarak bu ilişkilere yönelik çıka-
rımlarını ifade etmelerine fırsat verilmiştir.
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Tahminî Süre: 60 dakika

Etkinlik

Etkinliğin Adı       : Kendi logaritma cetvelini yap

Etkinliğin Amacı : Logaritma cetveli yardımıyla logaritmanın özelliklerini keşfedebilme.

Araç-Gereç          : Kâğıt, kalem, hesap makinesi

Yönerge                 : Uygulama aşamalarını takip ederek etkinliği  gerçekleştiriniz.

Uygulama Aşamaları

1. Sınıftaki öğrenciler 4 kişilik gruplara ayrılır.

2. Grup içerisinden bir öğrenci, diğer grup üyeleri tarafından uygulama aşamalarında bulunan sorulara 
yönelik çizimler yapılması için seçilir.

3. Gruplardan, etkinlikteki soruları cevaplayarak ortak hareket etmeleri ve seçtikleri başka bir öğrenci 
tarafından sorulara verilen cevapların yazılması istenir.

4. 20 cm uzunluğunda birbirine paralel iki doğru parçası çiziniz. Doğru parçalarından biri üzerinde; alttaki 
doğru parçasının başlangıç, orta ve son noktalarına sırası ile 0, 1, 2 yazınız. Bu sayıların iz düşümlerine 
(karşılarına) üstteki doğru parçasında sırası ile 1, 10 ve 100 yazınız. Böylece üstteki doğru parçası alttaki 
doğru parçasına bağlı bölünmüş olur. Üstteki doğru parçasının  başı, ortası ve  sonu ile eşleşen sayıların 
farkı değil, bu sayıların birbirine oranları eşittir.

1    10    100

0    1    2
Öğrencilere aşağıda verilen sorular sorulur:

a) Alttaki doğru parçasının üzerinde yazılan sayılar ile üstteki  doğru parçasına yazılan sayılar arasında bir 
ilişki kurulabilir mi? Doğru parçaları uzatılmış olsaydı, alttaki doğru parçasında 3 sayısı nereye yazılırdı ve 
üstteki doğru parçasında 3 sayısı ile eşleşen sayı kaç olurdu?

b) Üstteki doğru parçasına sayılar, alttaki doğru parçasına 10'un logaritma ekseni gözü ile bakıldığında 
10'un logaritmalar eksenindeki sayı kadar kuvveti alınırsa üstteki doğru parçası ile arasında ne tür bir 
ilişki kurulabilirdi? 

c) Sayıların logaritmasını bulmak için bir yöntem kullanınız. 5'in logaritmasını bulmak için hesap makinesi 
yardımı ile 10'un 0.6, 0.7 veya 0.8'inci kuvvetlerini alınız. Aldığımız 10'un hangi kuvveti 5 sayısına en ya-
kındır? Bulduğunuz sayıyı oluşturduğunuz cetvelde işaretleyiniz ve üstteki doğru parçasındaki sayının 
iz düşümüne 5 yazınız. Aynı işlemi 50'nin logaritmasını bulmak için yapınız. Bulduğunuz değerleri hesap 
makinesi yardımıyla karşılaştırınız.

Giriş kısmında okunan makale ile zihinlerinde logaritma konusunu somutlaştırarak canlandıran öğrencilerin, yapa-
cakları bu etkinlikle birlikte somut bir çalışma içine girmeleri ve logaritma ile sayılar arasında nasıl bağ kurulduğunu 
görmeleri amaçlanmıştır. Logaritma konusunun ön hazırlık bilgilerinin canlandırılarak özelliklerin aslında nasıl orta-
ya çıktığını keşfetmeleri hedeflenmiştir. Bu keşif sürecinde öğrencilerin sayılar ile logaritması alınan sayılar arasında 
nasıl bir ilişki olduğunu anlamaları hedeflenmiştir. Öğrencilerin gruplar hâlinde çalışması, uygulama aşamalarını 
birlikte takip etmesi, sorulan soruların cevaplarının grup üyelerince düşünülerek yanıtlanması iş birliği becerisi ge-
lişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sorular yardımıyla öğrencilerin keşfetme süresince sayılar ve logaritması alınan sayılar arasında amaca uygun bir 
ilişki kurup kurmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
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log( a
b

)nin değerini bulmak için üstteki cetvelde herhangi iki sayıyı a ve b seçelim.

 
a
b

= k olarak alalım. Bu durumda log( a
b

)=logk olur.

a = 100, b = 10 seçilirse

log10 (
100
10

) = log10 = 1 olacaktır.

Etkinliği Değerlendirme

• 0 ile 40 arasında 4 farklı sayı seçerek bu sayıların logaritmalarını hesaplayınız. Bu şekilde tüm sayların 
logaritmalarını elde etmek mümkün müdür?

• Logaritma değerlerinin tümü yaklaşık değerlerdir. Nedenini açıklar mısınız?

• log10 100 -  log10 10=2-1=1 eşitliklerini birlikte inceleyiniz.

• log( a
b

)=  log a -  log b midir?

• Logaritmada bölme işlemi özelliği için genel bir çıkarımda bulunabilir misiniz?

• Logaritmada bölme işlemi için yaptığınız çalışmayı çarpma işlemi için yapınız (a = 100 ve b = 10 seçiniz, 
cetveli 30 cm olarak uzatınız.)

• Etkinlik sonunda grup çalışmasının değerlendirilmesi amacıyla grup değerlendirme formu uygulanır.

GRUP DEĞERLENDİRME 
Grup Adı : .....................
Sınıfı  : .....................
Yönerge: Aşağıdaki her  bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz.

BECERİLER DERECELER

Hiçbir 
zaman

Nadiren Bazen Sıklıkla Her 
zaman

Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır.

Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler.

Grup üyeleri her birbirinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir.

Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerinde tartışır.

Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.

Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir.

Tanımları verilecek özelliklerin öğrenciler tarafından keşfedilmesi amacıyla sorular yöneltilmiştir. Böylece öğrenci-
lerin verilecek özellikleri sezmeleri ve nasıl ortaya çıktığının farkına varmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla öğrencilere 
sorulacak sorular yardımıyla öğrencilerin farkına vardıkları ve öğrendikleri bilgileri yeni bir duruma uyarlanmasının, 
konu ve durumu analiz ederek yeni çıkarımlarda bulunabilmesinin eleştirel düşünme becerisine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Öğrencilerin konu ya da durumu analiz ederek yeni özellikleri ile ilgili çıkarımlar yapıp durumu değerlendirmesi amaç-
lanmıştır. Böylelikle, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı amaçlanmıştır.

Öğrencilerin birbirini değerlendirmesiyle birlikte öğretmen dışında başka bir kişiden de dönüt alabileceklerini gör-
meleri sağlanmıştır. Böylelikle öğrenciler etkinlik değerlendirme sürecine aktif bir şekilde katılmış olur. Uygulanan 
etkinlik yardımıyla iş birlikli öğrenme ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Form aracılığıyla da bu süreçte ortak hare-
ket edebilme, sorumluluk ve yardımseverlik değerlerinin gelişimine katkıda bulunması hedeflenmiştir.  



Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Etkinlikte oluşturulan 4 kişilik ekiple devam edilir. Ekiplerden bir sözcü seçilir. Keşfetme basamağında yapılan 
etkinlikten neler öğrenildiği, logaritmanın günlük hayatı nasıl kolaylaştırdığı, logaritmanın ne tür yararlarının 
olduğu konusunda ekiplerin kendi aralarında tartışmaları ve ortaya konulan fikirlerin sözcüler aracılığıyla sını-
fa açıklanması istenir. Öğrencilere aşağıda verilen sorular yöneltilir: 

• Logaritma fonksiyonun tabanı ile logaritması alınan sayının birbirine eşit olması durumunda logaritmanın 
sonucu ne olabilir?

• Logaritma fonksiyonunda logaritması alınan sayının 1 olması durumunda sonuç ne olabilir?

Öğrencilerden alınan cevaplar sonunda tanım açıklanır ve örnek çözülür. MEB’in  kitabında bulunan örnekler 
çözülür.

Tanım
a∈R+−{1} olmak üzere logaa=1

a∈R+−{1} olmak üzere loga1=0

Örnek: a ve b gerçek sayıları için
log(a+1)(a

2-1)=1

log(2-b)(b
2-3)=0

eşitlikleri veriliyor. Buna göre a+b değerini bulunuz.

Keşfetme basamağının işlemsel kısmında verilen özellik ile ilgili sorular öğrencilere aşağıda verilmiştir:
• Logaritma fonksiyonunda logaritması alınan ifade çarpım şeklinde yazılabilir mi? Cevabınız evet ise nedeni 

açıklayınız.

• Logaritma fonksiyonunda logaritması alınan ifade bölüm şeklinde yazılabilir mi? Cevabınız evet ise nedeni 
ne olabilir?

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra özelliğin tanımı verilir ve aşağıda verilen örnekler çözülür. MEB’in 
kitabında bulunan örnekler de çözülür.

Tanım
a ∈R+-{1} ve x, y ∈ R+ olmak üzere loga(x∙y)=logax+logay

a ∈R+-{1} ve x, y ∈ R+ olmak üzere loga(
x
y )=logax-logax

Öğrencilerden birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla 4 kişilik ekipler oluşturulmuştur. Ekipteki bi-
reylerin ortak hedefe ulaşmaları için ekip üyelerinin birbiriyle yardımlaşması ve paylaşım yapmaları teşvik edildiği 
düşünülmektedir. Böylelikle iş birliği becerisine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Sorular yardımıyla öğrencilerin yapılan etkinlik ile birlikte logaritma özellikleri için çıkarımlar yapması ve yeni bir 
durum için sebep-sonuç ilişkisi içerisinde düşünebilmelerinin muhakeme becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Anlatım yöntemi ile logaritmanın bir özelliği ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerin verilmesi, öğrencilerin eksik öğrenme-
lerin farkına varılması ve doğru bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır.
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185

EK 1: Matematik 12  (12.1.2.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

3-
A

ÇI
KL

A
M

A
Örnek
Huzurevi ziyareti yapmak isteyen 12. sınıf öğrencileri aralarında gruplara ayrılır, her bir grup farklı hediyeler 
alarak hediyeleri huzurevi sakinlerine vermek istiyor. 
1. grupta bulunan öğrenciler log2(a∙2) tane çiçek demeti,

2. grupta bulunan öğrenciler log2( 2a
4

) tane meyve sepeti

alıyorlar 1 ve 2. grupta bulunan öğrenciler toplam 16 tane hediye aldıklarına göre “a” sayısını bulunuz.

Öğrencilere aşağıda verilen sorular yöneltilir:

• Logaritma fonksiyonunda logaritması alınan ifadenin üssü var ise üs başa geçebilir mi? Cevabınız evet ise 
nedenini ne olabilir?

• Şayet üs başa geçebiliyorsa söz konusu bu durum, işlem yaparken ne tür bir kolaylık sağlamaktadır?

• Logaritma fonksiyonunda logaritmanın tabanında bulunan ifadenin üssü var ise üs başa geçebilir mi? Ce-
vabınız evet ise nedeni ne olabilir?

• Şayet üs başa geçiyorsa işlem yaparken ne tür kolaylık sağlar?

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra öğrencilere özelliğin tanımı verilerek aşağıdaki sorular ve MEB kita-
bında bulunan örnekler çözülür.

Konuyla ilgili herhangi bir tanımın verilmeden önce öğrencilere yöneltilen sorular yardımıyla akıl yürütme be-
cerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tanım
a ∈ R+−{1} ve x ∈ R+ve n, m ∈ R olmak üzere logam xn = n

m
 ∙  logax

Örnek

“Bir fidana sen hayat ver” etkinliğine katılan 12. sınıf öğrencileri okul bahçesine fidan dikmek istiyor. Okul 
bahçesinde sınırlı alan olduğundan öğrenci mevcutları göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi planlama 
yapılmıştır:

1. sınıf log2 128+log3 243-log5 25 işleminin sonucu kadar fidan,

2. sınıf log8 128+log7 (495)-log5
3 5 işleminin sonucu kadar

fidan dikmiştir. Verilen bilgilere göre toplam kaç tane fidan dikildiğini bulunuz.

Öğrencilere logaritmanın bir özelliğinin kullanıldığı soru sorulmasının amacı öğrencilerin bilgilerini harekete 
geçirerek çözüme zemin hazırlamaktır. Bunu yaparken öğrencilerin sorulan soruları tanımlamasının, soru-
lar hakkında olası çözümlere ulaşmaya çalışmasının, önceki öğrenmeler ile çeşitli şekillerde ilişki kurmasının 
problem çözme becerisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Öğrencilere sunulan logaritmanın bir özelliğinin kullanıldığı soru öğrencilere verilen özelliği uygulamaları için 
sorulmuştur. Soru kökünde geçen fidan dikimi aracılığıyla ağaçlandırmaya dikkat çekerek vatanseverlik de-
ğerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Logaritmada tabanlar farklı ise işlemleri nasıl yaparsınız?

• Logaritmik işlemlerde tabanların farklı olması ne gibi zorluklar ortaya çıkarır?

• Logaritmada tabanların aynı yapılması mümkün müdür? Cevabınız evet ise bunu nasıl mümkün hâle geti-
rebiliriz?

• Logaritmada taban ve üs yer değiştirebilir mi? Cevabınız evet ise bu nasıl mümkün hâle getirebiliriz?

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra öğrencilere özelliğin tanımı verilerek aşağıdaki sorular ve MEB 
kitabında bulunan örnekler çözülür. 

Tanım

a,c∈R+- {1}  ve b ∈ R+ olmak üzere loga b = 
logcb

logca
   (Taban değiştirme kuralı)

Tanım

a,b∈R+- {1}  olmak üzere loga b= 
1

logba

Örnek

Okulda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri kardeş okul seçtikleri Hakkari’deki bir 
okula kitap desteği vermek istemektedirler. Bu amaçla 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri kendi 
sınıf düzeylerinde görev paylaşımı yapmışlardır. Bu amaçla 

9. sınıf öğrencileri 
log2 (313)

log23
 tane kitap,

10. sınıf öğrencileri  
log5 (212)

log52
 tane kitap,

11. sınıf öğrencileri  
log7 (510)

log75
 tane kitap,

12. sınıf öğrencileri  
log11 (712)

log117
 tane kitap toplamışlardır.

Buna göre toplam kaç tane kitap yollanacaktır?

Logaritmanın bir özelliğinin kullanıldığı öğrencilere sunulan soru, verilen özelliği uygulamaları için sorulmuş-
tur. Burada amaç öğrencilerin verilen özellikle öğrendiği bilgileri harekete geçirerek çözüme zemin hazırlamak, 
bunu yaparken kardeş okul kapsamında seçilen bir okula kitap desteğinin verilmesi yardımseverlik değerinin 
işe koşulması amaçlanmıştır.
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Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Tabanları farklı birden çok logaritmanın çarpım olarak verilmesi durumunda sonucu bulmanın bir yolu var 
mıdır? Cevabınız evet ise nasıl bir yol izlersiniz?

• Taban değiştirme kuralını bu durumda uygulayabilir misiniz?   

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra öğrencilere özelliğin tanımı verilerek aşağıdaki sorular ve MEB kita-
bında bulunan örnekler çözülür.

Tanım

a, b, c ………p ∈R+-{1} , k ∈R+ olmak üzere 

loga b∙logb c∙logc d……………..logp k=loga k

Örnek

log23

log3
2  53

log3
-2  115

log5
-2  23 A Çıkışı

B Çıkışılog11
3  2-6

Yukarıda verilen şablonda yeşil renkli kutucuktan başlanarak oklar takip edilir ve kutucuklar içindeki sayılar 
çarpılarak A ile B çıkışlarından çıkılır. Buna göre A ve B çıkışlarında bulunan sayıların toplamını bulunuz.

Uygulayıcı, öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir:

• Pozitif bir reel sayının üssünde logaritma fonksiyonu varsa işlem yapabilir misiniz? Cevabınız evet ise nasıl 
bir yol izlemelisiniz?

• Logaritma eşitliğinde kullanılan metotları burada uygulayabilir misiniz?

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra öğrencilere özelliğin tanımı verilerek aşağıdaki sorular ve MEB kita-
bında bulunan örnekler çözülür.
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Tanım

a∈R+-{1}  ve b∈R+olmak üzere alogab =b’dir.

Örnek

KÂĞIT PİL PLASTİK

12. sınıf öğrencileri okulda geri dönüşüm günü düzenleyeceklerdir. Öğrenciler bu amaçla sınıflarında yukarıda 
verilen kutuları yapmışlardır. Bir hafta boyunca kutuların içine atıkların adetlerini not etmişlerdir.

Kâğıt kutusuna 5log549  tane kâğıt

Pil kutusuna 62log65 tane pil

Plastik kutusuna 42log23 tane plastik atıldığını saymışlardır.

Verilen bilgilerden hareketle kutulara ne kadar atık atılmıştır?

Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Bir gerçek sayının 10 tabanına göre hangi sayılar arasında olduğunu bulabilir misiniz? Cevabınız evet ise ne 
tür bir yol izlersiniz?

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra öğrencilere özelliğin tanımı verilerek aşağıdaki sorular ve MEB kita-
bında bulunan örnekler çözülür.

Tanım

Sıfırdan farklı pozitif ve 10'un kuvveti olmayan bir gerçek sayının 10 tabanına göre logaritması ardışık iki tam 
sayı arasındadır. 

1'den büyük bir sayının 10 tabanına göre logaritması pozitif; 0 ile 1 arasındaki bir sayının 10 tabanına göre lo-
garitması negatiftir. 

Örnek

Aşağıdaki şıklarda 10 tabanına göre verilen logaritmaların hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulu-
nuz.

a) log 2534 

b) log 0,005 

c) log102

ç) log 1,3

Öğrencilerin verilen özellikle öğrendiği bilgileri harekete geçirerek çözüme zemin hazırlamak, bunu ya-
parken geri dönüşüme dikkat çekmek ve geri dönüştürülmesi mümkün olan maddelerin toplanmasını ve 
toplanan maddelerin doğaya saygı değerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Derinleştirme bölümünde öğrencilerin logaritma fonksiyonunun özellikleri ile ilgili öğrendiği bilgileri günlük 
hayatla ilişkilendirebilmeleri ve bu bilgilerin farklı durumlara nasıl uyarlanabileceğini bulmaları amacıyla aşa-
ğıda verilen örnekler uygulayıcı tarafından öğrencilere aktarılır.

Örnek
Hidrojen iyonu derişimi kullanılarak pH değeri hesaplanmaktadır. Bu hesabı veren formül 

pH=-log[H+] ile formüle edilmektedir.

Bir çözeltinin pH değeri

0 – 7 arasında ise çözelti asidik,

7 – 14 arasında ise çözelti bazik,

7 ise çözelti nötr olarak kabul edilmektedir.

Bu bilgilere göre a ve b şıklarında verilen soruları cevaplayınız.

a) Hidrojen iyon değişimi [H+]=3∙10-10 mol/Lr   olan bir çözeltinin pH değerini bularak asidik mi yoksa bazik 
mi olduğunu belirleyiniz.

(log3 ≅0,47712 olarak alınız.)

b) Bir çözeltinin pH değeri 8 ise hidrojen iyon değişimi miktarını bulunuz.

Derinleştirme aşamasında aşağıda verilen linkteki MEB’in Beceri Temelli Etkinlik kitabının 

15,16 ve 17. sayfaları kullanılır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/12/matematik/index.html 

Lise matematik konuları için “Günlük Hayattan Modelleme Soruları” adlı kitap kullanılarak aşağıda verilen 
modelleme çoğaltılıp öğrencilere verilir. Problem çözme metoduyla verilen durumun çözümlenmesi öğrenci-
lerden istenir. Problemin daha ileri modellemesi dinamik matematik yazılımları kullanılarak uygulayıcının yön-
lendirmesi ile öğrencilere yaptırılır. Uygulayıcı, altta verilen modelleme çözümüne uygun olarak öğrencilere 
yol gösterir.

Logaritma özelliklerinin hangi durumlarda kullanıldığını ve günlük hayatta nasıl karşılığının olduğunu öğren-
ciler tarafından farkına varılması amacıyla verilmiştir. Bu örnek, öğrencilerin öğrendiği yeni bilgileri kimya dersi 
ile ilişkilendirmesi amaçlanmıştır. Günlük hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için matematiksel düşünme 
tarzını geliştirme ve uygulamanın öğrenciler tarafından yapılması matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide 
temel yetkinlikler gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Öğrencilerin öğrendikleri özellikleri daha kapsamlı sorularla derinleştirmeleri için verilen linkteki örneklerin 
çözülmesi hedeflenmiştir. Verilen etkinlikler sayesinde öğrencilerin öğrendiği yeni bilgileri coğrafya dersinin 
deprem konusuyla ilişkilendirmesi amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin kapsamlı ve detaylı düşünebilmeleri, grafik okuma gibi özellikleri barındıran bu soru yardımıyla 
üst düzey düşünebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Problemin tanımlanması ve bu probleme uy-
gun çözümlerin sunulması ile öğrencilerde problem çözme becerisinin gelişeceği düşünülmektedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/12/matematik/index.html
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Tahminî Süre: 40 dakika

Değerlendirme aşamasında öğrencilerin logaritmik işlem becerisinin ne kadarının kazanıldığını yoklamak 
amacıyla aşağıdaki sorular uygulanır. Derste  öğrencilere 10  dakikalık süre verilerek öğrencilerden aşağıdaki 
açıkuçlu soruları çözmeleri beklenir. Soruların değerlendirme amacıyla öğrencilere yöneltildiği ve öğrenci-
lerin yaptıkları işlem adımlarına göre puan alınacağı belirtilir. Kalan 30 dakikalık sürede ise 20 soruluk çoktan 
seçmeli test öğrencilere uygulanır ve her bir sorunun 5 puan değerinde olduğu belirtilir. Dersin sonunda klasik 
ve çoktan seçmeli sorulardan elde edilen puanlar toplanır.

Örnek
Okul kütüphane kulübü öğrencileri her sınıfa kitaplık yapmak için bir çalışma başlatmıştır. Öğrenciler sınıflar-
da kullanılacak kitaplıkları kendileri tasarlamıştır.

 log5 432

 ?

 log5 108

Yukarıdaki gibi kitaplığı 3 raf olarak tasarlayan öğrenciler her bir rafa yeşil ve mor olmak üzere 2 çeşit kitap 
koymak istemişlerdir. Mor kitabın kalınlığı, yeşil kitabın kalınlığının 4 katıdır.

1. rafa 2 yeşil kitap ve 1 mor kitap konulduğunda rafın sağ tarafında kalan boşluk log5432 birimdir.

2. rafa 4 yeşil kitap ve 1 mor kitap konulduğunda rafın sağ tarafında kalan boşluk log5108 birimdir.

Bu bilgilere göre 3. rafın sağında kalan boşluk kaç birimdir?

Açık uçlu sorular yardımıyla konu eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
Çünkü öğrenciler, verilen problemlere yönelik çözümleri logaritmik işlem becerisini kullanarak kendileri yapı-
landıracaktır. Öğrencilerin kendi cevaplarını oluşturması ve aktarması yanlış öğrenmeleri daha kolay bir şekilde 
ortaya çıkartacaktır. Uygulama sonrasında eksiklikleri olan öğrencilerden konuyu tekrar etmeleri istenebilir. 
Değerlendirme sonuçlarına göre konunun tekrar ele alınması da gerekebilir. Bu doğrultuda açık uçlu sorular 
sorulmasının değerlendirme süreciyle ilgili daha iyi kararların alınmasına fayda sağlayacağı hedeflenmiştir.
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Örnek 

A

49.9° 49.9°

DB C

ABC bir üçgen ve [AD] açıortaydır.
|AB|=  log5 4 ∙ log2 25 birim

|AC|=  
log3 64 + log364 

log3 2 + log3 8 
 birim

|BD|=  log1000 1 +  log5
2 54 birim olarak veriliyor.

Buna göre  |DC|'nin kaç birim olduğunu bulunuz.
Aşağıda verilen linkte logaritmanın özellikleri ile ilgili OGM materyal kısmında yer alan 20 soruluk çoktan seç-
meli bir test bulunmaktadır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=9&d=51&u=0&k=2839&I-
d=2839&p=0&t=css&ks=7&os=8&zs=5

Hazırlayan: Murat TOSUN

Soru yardımıyla öğrencilerin matematik ve geometri arasında ilişki kurulabileceğini görmeleri hedeflenmiştir.

Çoktan seçmeli test yardımıyla öğrencilerin öğrendikleri bilgileri çeşitli soru tiplerinde uygulama olanağı elde 
edeceği düşünülmektedir. Çoktan seçmeli bir test yardımıyla birçok özelliğin bir arada ölçülebilmesi, puanla-
manın kolay ve objektif olması, değerlendirmenin hızlı yapılabilmesi ve zamanın daha etkili kullanımı söz konu-
sudur. Bu yönleriyle birlikte değerlendirme aşamasında, sağladığı kolaylık düşünülerek tercih edilmiştir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=9&d=51&u=0&k=2839&Id=2839&p=0&t=css&ks=7&os=8&zs=5
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/matematik/test?s=9&d=51&u=0&k=2839&Id=2839&p=0&t=css&ks=7&os=8&zs=5
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FİZİK
Ders Planı Örnekleri
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler 

Ders Fizik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Enerji / İş, Enerji ve Güç 

Kazanım(lar) 9.4.1.2. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 
Hareket ile aynı doğrultudaki kuvvetlerle sınırlı kalınır.

Anahtar Kavramlar Mekanik iş, mekanik güç

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, gösterip yaptırma

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta

• İnternet bağlantısı
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32
&ids=28997,624,29011,28989,29010,29003

Kök Değerler Yardımseverlik, vatanseverlik 

Anahtar Yetkinlikler Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknolojide temel yetkinlikler

Beceriler • İletişim becerisi

• Problem çözme becerisi

• Bilgi okuryazarlığı becerisi

• Çözümleme becerisi

Bu ünite için öğretim programında 16 ders saati önerilmiştir. Ünite içerisinde 4 farklı konu olup toplam kazanım sayısı 
8’dir. Bu kazanımında gösterip yaptırma, soru-cevap tekniklerini kullanarak hesaplama yapmaları istendiği için 9.4.1.2. 
kazanımına 2 ders saati süre uygun görülmüştür.

Fizik öğretim programında yer alan anahtar kavramlar arasından kazanımla ilişkili olanlar belirtilmiştir.

Bu ders planında, öğrencilerin düşünme yeteneklerini ve neden sonuç ilişkilerini geliştirmek için soru-cevap yönteminin 
kullanılması planlanmıştır.

Öğrencilerin konuyu görerek işiterek öğrenmesini sağlamak, öğrenciyi öğrenme sürecine aktif olarak katmak ve öğren-
meyi kalıcı hâle getirebilmek için gösterip yaptırma tekniği kullanılmıştır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 2 Fizik 9 (9.4.1.2.-Uygulama) Ders Planı Örneği

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=28997,624,29011,28989,29010,29003
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=28997,624,29011,28989,29010,29003
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-

GI
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Ş 

Geçen derste fizik biliminde kullanılan iş ve güç kavramlarının günlük hayatta kullanılan iş ve güç kavramların-
dan farklı olduğunu, hangi matematiksel model kullanılarak hesaplanabileceğini görmüştünüz.

Öğrencilere aşağıdaki 5 soru sorulur.

1. İş ve güç kavramları ile ilgili 3 tane cümle söyleyiniz.

İŞ GÜÇ

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 Verilen cümlelerden hatalı olanlar düzeltilir.

2. İş kavramını kim açıklayabilir?

Doğru cevap gelmezse iş kavramı açıklanır. (Bir cisme uygulanan kuvvet doğrultusunda cisim hareket edi-
yorsa fiziksel olarak iş yapılmıştır denir.)

3. İş kavramının matematiksel modeli nedir?

Doğru cevap gelmezse iş kavramının matematiksel modeli açıklanır. ( W=F.x )

4. Güç kavramını kim açıklayabilir?

Doğru cevap gelmezse güç kavramı açıklanır. (Birim zamanda yapılan işe güç denir.)

5. Güç kavramının matematiksel modeli nedir?

Doğru cevap gelmezse güç kavramının matematiksel modeli açıklanır. (
W

P = 
t

)

Bu açıklamalardan sonra kazanım gereği hesaplama yapabileceği aşağıdaki sorular sırayla öğrencilere soru-
lur. 1. ve 6. soruların çözümü öğretmen tarafından yapılır. 

Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak, konuya ilgisini çekmek için soru-cevap tekniği kullanılmıştır. Soru-cevap 
tekniği ile öğrencinin iletişim becerisinin geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanmıştır.
9.4.1.2 kazanımının işlenmesi için öğrencilerin bir önceki derste işledikleri konular hatırlatmak ve ön bilgilerini yokla-
mak amacıyla sorular sorulmuştur. Kazanımlar arasında bağlantı kurularak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini 
artırmak hedeflenmiştir.

Bu aşamada sorunun nasıl çözümlendiğini öğrenciye kavratmak amacıyla gösterip yaptırma tekniği kullanılmıştır. Bu 
yöntemin bir işlemin uygulanmasında ya da bir araç gerecin kullanılmasında etkili olmasından dolayı öğrenciye yaparak 
yaşayarak öğrenme imkânı sunmaktadır. Bu teknikle öğrencilerin farklı duyularına hitap edilerek öğrenmede kalıcılığı 
artırmak amaçlanmıştır.
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1. Ahmet odasını daha kullanışlı hâle getirmek için eşyaların yerini değiştirmek için odasındaki kitaplığı 2 m 

kenara almak istemektedir. 

F = 250 N

Ahmet, sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde durmakta olan 30 kg kütleli kitaplığa yatay düzleme 
paralel 250 N büyüklüğünde kuvvet uygulayarak şekildeki gibi 2 m hareket ettirmiştir. Ahmet’in yaptığı iş kaç 
J olur? 

Çözüm

 W=F.x

     =250.2

     =500 J

İlk sorunun çözümü yapıldıktan sonra diğer soruları öğrencilerin çözmesi istenir.

2. Sürtünmesiz düzlemdeki m kütleli K cismi F kuvvetiyle x kadar hareket ettiriliyor.

 

 

m 

K 
F 

Yatay  
düzlem 

x 

K cisminin kazandığı enerjinin artması için

I. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak

II. x mesafesini artırmak

III. m kütlesini azaltmak

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? 

Çözüm
İş enerji teoremine göre yapılan iş cisimde depolanan enerjiye eşittir.
İş, matematiksel modelinden bulunduğu için

I. Kuvvetin büyüklüğü artırılırsa yapılan iş artar buna bağlı olarak da cismin kazandığı enerji artar.

II. X mesafesi artırılırsa yapılan iş artar, buna bağlı olarak da cismin kazandığı enerji artar.

III. Cismin kütlesinin artması ya da azalması sürtünmeler önemsenmediği için cismin kazandığı enerjiyi de-
ğiştirmez.

Çözümleme becerisi bütünü parçalara ayırarak parçalar arasındaki ilişkileri belirlemeyi ifade eder. Bu sorular ile öğ-
renciye çözümleme becerisi kazandırılarak derse aktif katılımı amaçlanmıştır.

2-5. sorular öğretmen tarafından  kazanıma yönelik öğrencilere soruları yönelterek süreç değerlendirmesi amaç-
lanmıştır. Öğretmen aldığı cevaplara göre öğrenme eksiklikliklerini tespit ederek  diğer soruya veya bölüme geçmeyi 
hedeflenmiştir.
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3. Şekildeki 2 kg kütleli X cismine 10 N’luk kuvvet 12 m boyunca uygulanmaktadır.

 

2 kg 

X 

10 N 

Yatay 
düzlem 

12 m 

Buna göre yapılan iş kaç J olur?

Çözüm
 W=F. x

     =10.12

     =120 J

4. Şekildeki m kütleli X cismine F kuvveti 20 m boyunca uygulanmaktadır.

 

m 

X 

F 

Yatay 
düzlem 

20 m 

Uygulanan kuvvetin yaptığı iş 120 J olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç N’dur?

Çözüm
    W=F.x

 120=F.20

      F=6 N 

5. Mustafa arkadaşı Ahmet ile birlikte yağmurlu bir gün sonrasında pikniğe gitmiştir. Piknik sonrası evleri-
ne dönmek için arabaya bindiklerinde arabanın zamanla çamurlaşan toprağa saplandığını fark ederler. 
Araba çalışmasına rağmen ileriye gidememektedir.

450 N
500 N

Mustafa şekildeki gibi yola paralel 500 N büyüklüğünde kuvvet uyguladığında araba hareket etmemektedir. 
Mustafa’ya yardım etmek  için Ahmet aynı yönde 450 N büyüklüğünde kuvvet uyguladığında arabayı 1 m hare-
ket ettirerek çamurdan çıkarmışlardır. 1 m sonunda arabanın kazandığı enerji 300 J olduğuna göre sürtünme 
kuvvetinin büyüklüğü kaç N’dur?

Çözüm

s1 fE = W - W

s300 = 950- f .x

sf = 650 N
sf = 950- 300

s300 = 950- f .1
1 M AW  = (F +F ) . x

W = F . x

= (500+ 450) . 1
= 950 . 1
= 950 J

Bir kişinin başaramadığı bir durum verilip 
arkadaşının yardımı ile istenileni başardığı 
için yardımlaşma kök değeri hakkında far-
kındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.
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6. Bir dakikada 12.000 J iş yapan motorun gücü kaç wattır?

Çözüm 

W
P = 

t

12.000
= 

60

= 200 W

7. Şekildeki sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan m kütleli cisme 30 N’luk kuvvet uygulandı-
ğında 6 metrelik yolu 3 saniyede almaktadır. 

  

m 
30 N 

Yatay 
düzlem 

6 m 

Buna göre harcanan güç kaç wattır? 

Çözüm 
W=F.x

    =30.6

    =180 J

8. Bir elektrik motoru yardımıyla X cismi aşağıda verilen şekilde A hizasından B hizasına çıkarılacaktır.

X

B

h=30m

Elektrik motoru 

A

Elektrik motoru bu işlemi cisme 400 N büyüklüğünde kuvvet uygulayarak 1 dakikada gerçekleştirdiğine göre 
elektrik motorunun gücü kaç wattır?

Çözüm
W=F.x

    =400.30

    =12.000 J

180
= 

3

W
P = 

t

= 60 watt

W
P = 

t
, zamanın birimi saniye olduğu için 

verilen zaman saniyeye çevrilir.

12.000
= 

60
= 200W

Bu soru güç ile ilgili ilk soru olduğu için sorunun 
çözümü öğretmen tarafından yaptırılacaktır.

7 ve 8. sorular öğretmen tarafından  kazanıma yönelik öğrencilere soruları yönelterek süreç değerlendirmesi  amaçlan-
mıştır. Aldığı cevaplara göre öğrenme eksiklikliklerini tespit ederek  diğer soruya veya bölüme geçmeyi hedeflemiştir.



201

Öğretim Programı Okuryazarlığı
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9.   Deniz, evindeki elektrik süpürgesi bozulduğu için yeni bir elektrik süpürgesi alacaktır. A markalı süpürge-
nin gücü 800 W, B markalı süpürgenin gücü 1.200 W olup diğer tüm özellikleri aynıdır. Deniz, elektrik süpür-
gesini günde sadece 10 dakika kullanacaktır. Deniz tasarruflu bir birey olduğuna göre, süpürgelerin günlük 
harcadığı enerji değerlerini hesaplayarak hangi markalı süpürgeyi alacağını bulunuz. 

Çözüm 
  W

P = 
t

W = P . t 10 dakika = 10 . 60 = 600 saniye
   

B BW  = P  . t

      = 1200 . 600

      = 720.000 J

A AW  = P  . t

      = 800 . 600

      = 480.000 J

A markalı süpürgeyi tercih etmelidir.

10.  Bir inşaat firması yük asansörü alacaktır. İki farklı teklif ile karşılaşmıştır.
I. teklifteki asansör: Yüke 18.000 N kuvvet uygulayarak 20 saniyede 40 m yukarı çıkarmaktadır. 

II. teklifteki asansör: Yüke 16.000 N kuvvet uygulayarak 8 saniyede 20 m yukarı çıkarmaktadır. 

a) Firma  yapılan işin yüksek olduğu asansörü almak isterse hangi teklifi kabul etmelidir? (Firma yükü 10 m 
yukarı taşıyacaktır.)

Çözüm

2 2 2W  = F  . x

      = 16.000 . 10

      = 160.000 J

1 1 1W  = F  . x

      = 18.000 . 10

      = 180.000 J

W = F . x

Firma I. teklifi kabul etmelidir.

b) Firma gücü yüksek olan asansörü almak isterse hangi teklifi kabul etmelidir?

Çözüm 

I
I

I

W
P = 

t

180.000
= 

5
= 36.000 W

II
II

II

W
P  = 

t

160.000
= 

4
= 40.000 W

Firma II. teklifi kabul etmelidir.
Ders sonunda OGM materyal sitesinden alınan 6 adet çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuş test verilir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&i
ds=28997,624,29011,28989,29010,29003

Hazırlayan: Musa ÖZCAN

Fizik Dersi Öğretim Programı'nın ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla ilgili bölümünde “Öğrencinin akademik geli-
şimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.” bilgisinden hareketle bu bölümde soru çeşitliği sağ-
lamaya yönelik olarak kısa cevaplı ve OGM meteryalden çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Önceki basamaklarda 
kazanılması hedeflenen davranışların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sorular ile günlük yaşamla bağlantı kurul-
ması amaçlanmıştır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=28997,624,29011,28989,29010,29003
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=28997,624,29011,28989,29010,29003
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Fizik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Enerji / Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Kazanım(lar) 9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) 
dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar. 
a)  Sürtünmeden dolayı enerjinin tamamının hedeflenen enerji biçimine dönüştü-

rülemeyeceği vurgulanır.
b)  Enerji dönüşüm hesaplamalarına girilmez.

Anahtar Kavramlar Mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü

Öğretim Yöntem / Teknikleri Düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Gerekli Materyaller • Genel ağa bağlanan bilgisayar veya etkileşimli tahta

• Enerjinin korunumu ve dönüşümü ile ilgili simülasyon
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-
park_tr.html

• Beceri temelli kitaptaki örnekleri incelemek ve çözmek için
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/9/fizik/index.html

• Konu ile ilgili örnek sorulara ulaşmak için 
https://odsgm.meb.gov.tr/www/9-sinif-kazanim-testleri/icerik/685

Disiplinler Arası İlişkiler Coğrafya dersindeki hava ve iklim olayları ile ilişkilendirilir.
Mühendislik mesleği ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Saygı, sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

Beceriler Gözlem yapma, verileri Kaydetme, ölçüm yapma, fen okuryazarlık becerileri, 
sorgulama, inceleme, çıkarım yapma, yorumlama

Ders öğretim programında enerji ünitesi için öngörülen süre 18 ders saati olup 9.4.3.1 kazanımına yıllık planda 2 ders saati 
ayrıldığı için planın 2 ders saatinde işlenmesi öngörülmüştür.

Ders öğretim programındaki anahtar kavramlardan kazanım 9.4.3.1’de geçen kavramlar alınmıştır.

Simülasyon; gerçek durumlara gidilemediği zaman ve ortamlarda kullanılan, aslının yerine yapayı konularak uygulanan öğret-
me tekniğidir. Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlar. Kul-
lanılması planlanan simülasyon zamandan tasarruf edilmesi, ekonomik olması, gerçek durumun sebep olabileceği tehlikeleri 
ortadan kaldırmak amacıyla öğretim sürecinde kullanılmıştır.

Düz anlatım, öğretmenin ders plan ve öğretim tasarımı çerçevesinde konuyu sözel ifadeleriyle anlatmasıdır. Kazanımları ak-
tarmak, kavram yanılgılarını düzeltmek için kullanılmıştır.

Soru-cevap, öğretmenin soru sorarak öğrencilerini düşündürmesi ve öğrencilerin bu düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ifade 
etmesine dayanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif olmalarını sağlamak, dikkat çekmek, güdülemek amacı 
ile kullanılmıştır. 

Gösterip yaptırma bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin ya da bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce 
uygulama yaparak, göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak (yaparak-yaşayarak) öğrenmeyi sağladığı bir yöntem-
dir. Öğrencilerin, öğretmenin gösterdiği yönergelere uyarak yeni öğrenmeleri gerçekleştirebilmesi hedeflendiği için kullanılmıştır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 2 Fizik 9 (9.4.3.1.-Değerlendirme)
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https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/fizik/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/fizik/index.html
https://odsgm.meb.gov.tr/www/9-sinif-kazanim-testleri/icerik/685
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 10 dakika

HAVA OLAYLARI
Günlük olaylar ve coğrafyadaki hava olayları ile fizik bilimi arasında ilişki kurabilmek için öğretmen tarafından 
aşağıdaki giriş ve dikkat çekme soruları öğrencilere yöneltilir. Cevap vermek isteyen öğrencilerden birkaçına 
söz hakkı tanınır.

Günlük hayatta evden dışarı çıkarken giyilecek kıyafetlerin seçiminde ve diğer eşyaların seçiminde (şapka, eldi-
ven, şemsiye, güneş gözlüğü gibi) bazı koşullar dikkate alınır. Bu seçimlerde en çok dikkat edilen durum sizce 
nedir? Neden?

Televizyon, sosyal medya ve mobil uygulamalar yardımıyla hava durumunun takip edilmesinin nedenleri neler 
olabilir?

Hava olaylarının meydana gelmesinde enerjinin etkisi olabilir mi? Nasıl?

Soruların cevapları alındıktan sonra aşağıdaki içerik öğretmen tarafından öğrencilere verilir.

Atmosferde oluşan nem, yağış, rüzgâr ve meteoroloji ile alakalı meydana gelen tüm olaylara hava olayı denir. Bu 
olaylardan bazıları yağmur, dolu, kar, fırtına ve hortumdur. Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı 
olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumuna ise iklim denir. Coğrafya derslerinde 
gördüğünüz hava olayları ve iklim kavramlarının açıklaması fizik bilimindeki bilgiler kullanılarak yapılır. 

Günlük olaylar ve coğrafyadaki hava olayları ile fizik bilimi arasında ilişki kurabilmek için öğretmen tarafından 
aşağıdaki giriş ve dikkat çekme soruları öğrencilere yöneltilir. Cevap vermek isteyen öğrencilerden birkaçına 
söz hakkı tanınır.

HORTUM
Atmosferde gerçekleşen hava olaylarından birisi de hortumdur. Bazı hava akımları (rüzgârlar) belli bir yönde yol 
alırken bazıları ise (hortumlar) kendi ekseni etrafında döner. Hava akımlarının kendi ekseni etrafında dönenle-
rinin en küçüklerine şeytan kulesi, ortancalarına hortum, en büyükleri ve en kuvvetlilerine ise kasırga denir.

Hortumlar, aşağısında sıcak ve nemli hava, yukarısında ise soğuk ve kuru hava bulunan ortamlarda soğuk hava 
ile sıcak havanın aniden yer değiştirmesiyle oluşur.

Hortumlar rastladıkları her şeyi içlerine doğru çeker. Böylece hava, su, toz ve yabancı maddelerden oluşan ve 
kendi etrafında hızla dönen bir sütun hâlini alırlar. Çoğu hortum yarım saatten fazla sürmez hatta bazıları yalnız-
ca birkaç dakika içinde yok olur. (Kaynak: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yapay-hortum-olusturalim  ve
sozluk.gov.tr )
Hortum olayını enerji ile nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Hortumun oluşmasında gerekli enerjinin ana kaynağı ne ola-
bilir? 

Güneş ışığı altında kalan cisimlerin sıcaklığında neden bir artış olur? Bu değişimde enerjinin etkisi nasıl bir etkisi 
olabilir?

Cevaplar alındıktan sonra “Hava olaylarının gerçekleşmesinin tamamı enerji ile açıklanabilir.” denilerek öğrenci-
lerin merak ettiği örnek hava olayları üzerinden kısa açıklamalar yapılır. 

Bu bölümde öğretim yöntem ve tekniklerinden soru-cevap tekniği ve düz anlatım yöntemi kullanılarak öğrencilerin düşünce-
lerini ifade edebilmeleri, iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Fizik ile coğrafya disiplini arasında ilişki kurmasını 
sağlamak amaçlanmıştır.

Coğrafya dersinde gördükleri hava olaylarından birisi ana hatlarıyla açıklanarak merak uyandırılması, öğrencinin dikkatinin çekilmesi 
ve sonrasında coğrafyada gördükleri hava olaylarının fizik bilimi ile açıklanabileceğini fark etmeleri için ön hazırlık yapılmıştır.

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yapay-hortum-olusturalim
http://sozluk.gov.tr
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204

EK 2: Fizik 9 (9.4.3.1.-Değerlendirme) Ders Planı Örneği

2-
KE

ŞF
ET

M
E

Tahminî Süre: 10 dakika

Daha önce öğrendikleri su döngüsü olayı ile ilgili bir açıklama yapılır.

Güneş enerjisi suyu ısıtarak ısı enerjisine dönüşür, ısı alan su buharı yükseklik kazanır ve bulutları oluşturur. 
Bulutlar da karşılaştığı soğuk hava kitlesine ısı vererek yağmur, kar, dolu gibi yağış türlerine dönüşür.

  Su döngüsü olayında,

1. Su buharı yükselirken hangi mekanik enerji türü artmaktadır? Neden?

2. Buluttan düşmeye başlayan bir yağmur damlasının hangi tür mekanik enerjisi azalmakta ve hangi tür me-
kanik enerjisi artmaktadır? Nedeniyle açıklayınız.

3. Su döngüsü olayında karşılaşılan enerji türleri hangileri olabilir? Bu enerji türlerinin tamamı mekanik enerji 
midir? Açıklayınız.

4. Su döngüsü sürecindeki enerji türlerini sırasıyla belirtiniz.
      

Yukarıdaki soruların cevapları öğretmen tarafından kısaca açıklanır ve 4. sorunun cevabında güneş enerjisi, 
ısı enerjisi, mekanik enerji (yükseklikten dolayı yer çekimi potansiyel enerjisi ve hareketinden dolayı öteleme 
kinetik enerjisi) olduğu ve bu enerji türlerinin birinden diğerine dönüştüğü çıkarımı fark ettirilir.
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Tahminî Süre: 30 dakika

Öğretmen, dersin buraya kadar olan kısmında enerji dönüşümü ile ilgili ifade edebilecekleri bilgilerin neler oldu-
ğunu sınıfa sorar. Ardından istekli öğrencilerden birkaçına elde ettiği bilgileri ifade etmeleri için söz verir.

 Daha sonra aşağıda genel ağ adresi verilen benzetim açılarak verilen yönerge uygulanır.

1. https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_tr.html genel ağ ad-
resini bilgisayarda ya da etkileşimli tahtada açınız.

2. Giriş ikonuna basınız.

3. Sol üst köşedeki “Enerji” yazısının yanındaki “+” işaretine basınız. Sonrasında sol alt köşedeki “Izgara” yazı-
sının önündeki bölümü tik olacak şekilde işaretleyiniz. 

4. Kaykayın hemen altındaki kırmızı işareti “4” rakamının hizasında olacak şekilde kaykay pistine yerleştiriniz. 
Sağ taraftaki ayarlar bölümünde sürtünmenin en az yani sıfır olduğuna dikkat çekilecek. (Not: Sağ taraftaki 
değerler başlangıçtaki gibi kalacak. Burada bir değişiklik yapılmayacak.)

Bu bölümde daha önceki öğrenmeler hatırlatıldıktan sonra soru-cevap kullanılarak öğrencilerin düşüncelerini ifade ederken ileti-
şim becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.

Önceki öğrenmeleri ile bu bölümde öğrenecekleri bilgiler arasında ilişkiyi kurabilmeleri hedeflenmiştir. 
Yine soru cevap yöntemi ile öğrencilerin süreci sorgulamaları ve sonrasında çıkarımlar yapması amaçlanmıştır. Bu yöntemle keş-
fetme basamağında süreç değerlendirme amaçlanmıştır.

Öğrencilerin bilgilerini ifade ederken iletişim becerilerinin artması, yanlış ya da eksik öğrenmelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Etkinlikte gösterip yaptırma tekniği ile verilen yönergeleri öğrencilerin uygulaması ve bu uygulamalar sonrasında verileri analiz 
ederek etkinlik sorularına cevap vermelerine olanak tanınır. Ayrıca simülasyon kullanılarak bilim ve teknolojide temel yetkinlikleri 
ile dijital yetkinliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

Yönergenin bu maddesi ile öğrencilerin gözlem yapma, verileri kaydetme, ölçüm yapma becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.
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5. Sol taraftaki enerji değerlerinin nasıl değiştiğini tablodaki ilgili bölümün karşısına not ederek tabloyu tamam-
layınız.

Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Toplam Enerji (Mekanik Enerji)

Azalıyor

Azalıyor

6. Tabloya bakarak enerji dönüşümleri ve toplam enerjinin değeri için ne söylenebilir? Yaptığınız çıkarımı not alınız 

  

7. Notlarınızı aldıktan sonra sağ alt köşedeki “Tekrar Başlat” ikonuna basınız. 3. basamaktaki işlemleri tek-
rarlayınız. 

8. Sağ taraftaki ayarlardan sürtünmeyi azdan çoğa doğru bir miktar sürükleyiniz. (Aradaki uzaklığın yaklaşık 
1/3'ü kadar.)

9. Kaykayın hemen altındaki kırmızı işareti yine “4” rakamının hizasında olacak şekilde kaykay pistine yerleşti-
riniz. Sağ taraftaki ayarlar bölümünde sürtünmenin artık sıfır olmadığına dikkat çekilecek.

10.  Sol taraftaki enerji değerlerinin nasıl değiştiğini gözlemleyerek aşağıda verilen durumlardaki enerji nice-
liklerinin nasıl değiştiğini not alınız. Kaydettiğiniz verileri inceleyerek sonuçları değerlendiriniz.

    (İlk bölümdeki cümleler örnek olarak doldurulmuştur.)

Kaykaycı hareketine başladığı anda

Potansiyel enerjisi: En büyük değerde

Kinetik enerjisi: Yok (ya da sıfır)

Isı enerjisi: Yok (ya da sıfır)

Toplam enerji: Potansiyel enerji kadar

Kaykaycı harekete başladığı noktadan yere doğru inerken

Potansiyel enerjisi: 

Kinetik enerjisi: 

Isı enerjisi: 

Toplam enerji: 

Kaykaycı yere ulaştıktan sonra tekrar pistin diğer tarafında yükselirken

Potansiyel enerjisi: 

Kinetik enerjisi: 

Isı enerjisi: 

Toplam enerji: 

Yönergenin bu maddesi ile öğrencilerin gözlem yapma, verileri kaydetme, ölçüm yapma becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Öğretim yöntem ve tekniklerinden soru-cevap ile öğrencilerin elde ettikleri verileri karşılaştırarak çıkarım yapma becerisi ka-
zandırılması amaçlanmıştır. Mevcut durumu bağlamından koparmadan öğrencinin var olan durumu kendi ifadeleri ile yeniden 
açıklamasını sağlayan yorumlama becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.
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Kaykaycının tüm hareketini tamamlayarak durmasını bekleyiniz ve aşağıdaki cümleleri doğru bir şekilde ta-
mamlayınız.

Kaykaycı hareketini tamamladığında

Potansiyel enerjisi: 

Kinetik enerjisi: 

Isı enerjisi: 

Toplam enerji: 

Sürtünmeli bir sistemde hareket eden kaykaycının hareketi sırasında tüm sistemin (kaykaycı ve kaykay pisti-
nin) sahip olduğu enerjileri göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kaykaycı harekete başladığı anda hangi enerji türü vardı? Bu enerji türü ile toplam enerji arasındaki büyük-
lük ilişkisi nasıldı?

2. Kaykaycı hareketini tamamladığında kaykaycının hangi enerji türü tükenmiş oldu?

3. Sistemdeki toplam enerji değişti mi? Toplam enerji değişmediyse şimdi sistemde hangi enerji türü mevcut?

4. İlk 3 soruya bakarak sürtünmeli sistemlerde mekanik enerji ile ısı enerjisi arasında nasıl bir dönüşüm oluş-
tuğunu kendiniz bir cümle ile ifade ediniz.

   

5. Fosil yakıtla çalışan bir otomobil enerji kaynağı olarak deposundaki yakıtta bulunan kimyasal enerjiyi kul-
lanır.

a)  Buna göre otomobil yokuş yukarı çıkarken yakıttaki kimyasal enerji hangi enerji türlerine dönüşmüştür?
b)  Otomobildeki tüm sürtünmeleri dikkate aldığınızda yapılan işin tamamı mekanik enerjiye dönüştürülebilir 

mi? Açıklayınız. 

Yukarıda benzetim üzerinde yapılan etkinliklerden ve soruların cevaplarından çıkarılan sonuçlar aşağıdaki 
gibi özetlenir:

• Sürtünmesiz sistemlerde ısıya dönüşen enerji olmadığı için mekanik enerji değişmez. Mekanik enerji türle-
rinden biri azalırken diğeri artar. Başka bir deyişle bir enerji türü diğer enerji türüne dönüşür.

• Sürtünmeli sistemlerde mekanik enerji ısı enerjisine dönüşüp azalırken ısı enerjisi artar. Ancak sistemde 
var olan enerjinin toplamı değişmez.

• Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji de yok edilemez. Bir enerji türü başka bir enerji türüne dönüşe-
bilir ya da dönüştürülebilir. Ancak dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi sabit kalır. Buna Enerjinin 
Korunumu Yasası denir.

• Sürtünmeli sistemlerde yapılan işin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Bu nedenle yapılan işin tamamı meka-
nik enerjiye dönüştürülemez.

9.4.3.1. kazanımına yönelik yapılan “a” açıklamasının karşılanması amaçlanmıştır.

Öğretim yöntem ve tekniklerinden düz anlatım kullanılarak konu ile ilgili bilgileri öğrencilere sunmak ve öğrencilerde oluşabilecek 
kavram yanılgılarını düzeltmek amaçlanmıştır.
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ÖRNEK SORU: Cemil 4. kattaki evlerinin balkonundan bir topu ilk hızsız olarak bırakıyor. Top yere çarpana 
kadar geçen süreçte
a)  hava sürtünmesi ihmal edildiğinde enerji dönüşümlerini ifade edip mekanik enerjinin değişip değişmediği-

ni belirleyiniz.
b)  hava sürtünmesi dikkate alındığında enerji dönüşümlerini ifade edip mekanik enerjinin değişip değişmedi-

ğini belirleyiniz. (Top yere düşene kadar sürekli hızlanıyor.)

ÇÖZÜM
a)  Başlangıçta yer çekimi potansiyel enerjisi vardır ve bu enerji mekanik enerjiye eşittir. Top yere düşerken 

yüksekliği azaldığı için yer çekimi potansiyel enerjisi azalırken hızı arttığı için kinetik enerjisi artar. Yere 
çarpma anında yüksekliği sıfır olduğu için yer çekimi potansiyel enerjisi sıfır olurken kinetik enerjisi en 
büyük değerine ulaşır. Sürtünme olmadığından ısıya dönüşen enerji olmaz. Başlangıçtaki mekanik enerjisi 
ile yere çarpma anındaki mekanik enerjisi eşit olur.

b)  Başlangıçta yer çekimi potansiyel enerjisi vardır ve bu enerji mekanik enerjiye eşittir. Top yere düşerken 
yüksekliği azaldığı için yer çekimi potansiyel enerjisi azalırken hızı arttığı için kinetik enerjisi artar. Yere 
çarpma anında yüksekliği sıfır olduğu için yer çekimi potansiyel enerjisi sıfır olurken kinetik enerjisi en 
büyük değerine ulaşır. Sürtünme nedeniyle hareket sırasında topun sahip olduğu mekanik enerjinin bir 
kısmı ısı enerjisine dönüşür. Bu nedenle mekanik enerji başlangıçtakine göre azalmıştır. Ancak sistemde-
ki toplam enerji sabit kalmıştır.

ÖRNEK SORU: Bir otomobil yatay yolda hareket ederken sürücü kırmızı ışığı gördüğünde frene basarak oto-
mobilin bir süre sonra durmasını sağlıyor. 
Buna göre otomobilin bu süreçte sahip olduğu enerji türlerinin dönüşümlerini yazınız. 

ÇÖZÜM
Başlangıçta hareketi nedeniyle kinetik enerjisi vardı. Sahip olduğu bu mekanik enerjinin tamamı durduğunda 
ısı enerjisine dönüşmüş oldu.

3.

Yatay düzlem

v0 = 0

yay

Şekildeki sürtünmesi önemsiz sistemde bir cisim ilk hızsız ola-
rak serbest bırakılıyor. Buna göre cisim yayı en çok sıkıştırabil-
diği konuma gelene kadar geçen süreçteki enerji dönüşümleri-
ni ifade ediniz. 

Öğretim yöntem ve tekniklerinden düz anlatım kullanılarak konu ile ilgili bilgileri öğrencilere sunmak ve öğrencilerde oluşabilecek 
kavram yanılgılarını düzeltmek amaçlanmıştır.

Açık uçlu soru ile öğrencilerin bir olayı incelemeleri, inceledikleri bu olay hakkında fikirlerini söyleyerek iletişim becerilerinin artı-
rılması amaçlanmıştır.

Sürtünmeli ve sürtünmesiz iki farklı senaryoyu karşılaştırarak mekanik enerjinin korunumunun sürtünme ile olan ilişkisini kurması 
hedeflenmiştir.

Açık uçlu soru ile öğrencilerin bir olayı incelemeleri, inceledikleri bu olay hakkında fikirlerini ifade ederek iletişim becerilerinin 
artırılması hedeflenmiştir.

Günlük yaşamda karşılaştığı olaylardan biri olan hareket hâlindeki otomobilin durması sırasında mekanik enerjinin ısı enerjisine 
dönüştüğünü fark etmeleri, böylece otomobilin hareketi sırasındaki enerji dönüşümlerinin açılamasının fizik bilimi ile ilişkisini kur-
maları amaçlanmıştır.

9.4.3.1 kazanımındaki hedef öğrenmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek, varsa eksik bilgileri tamamlamak ve kavram 
yanılgılarını düzeltmek amaçlanmıştır.
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Tahminî Süre: 10 dakika

Edinilen kazanımın diğer disiplinlerle de ilişkili olduğunu kavratmak için aşağıdaki örnek durumlarla ilgili so-
rulara yer verilir.

1. ÖRNEK 

BARAJ

NehirNehir

Nehir

Türbin

HİDROELEKTRİK SANTRAL

Çıkış 
kapısı

Yandaki görselde bir barajda elde edilen elektrik enerjisinin şe-
hirdeki binalara taşınması modellenmiştir. Bu barajların yapımın-
da birçok meslek grubu bir arada çalışır. Bunlardan bazıları inşa-
at mühendisleri, meteoroloji mühendisleri, elektrik mühendisleri, 
şehir planlamacıları olarak sıralanabilir. Baraj yapımında kullanı-
lacak nehirlerin ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerin, bu nehir-
lerdeki su kapasitelerinin incelenmesi, araştırılması coğrafyanın 
konusudur. Bu da bir barajın yapımında farklı meslek gruplarının 
bir arada çalışması ve bu meslek gruplarına ait disiplinlerin birbi-
ri ile ilişkilendirilmesi ile mümkün olur.

1. Görselde verilen barajdan bu enerjinin tüketim yerine kadar olan süreçteki enerji dönüşümlerini sırasıyla 
yazınız.

 ⟶  ⟶

2. Barajda elde edilen elektrik enerjisinin tüketimi sırasında kullanılan bazı elektrikli cihazlar verilmiştir. 
Elektrik enerjisinin bu elektrikli cihazlarda dönüştüğü enerji türlerini yazınız. Cevabınız birden fazla enerji 
türü içerebilir.      

• Radyo: 

• Televizyon: 

• Mikser: 

• Asansör: 

• Flamanlı ampul: 

2. ÖRNEK  
1800’lü yıllarda buhar makineleri icat edilmiştir. Buhar makinelerinin icat 
edilmesinden kısa bir süre sonra ilk buharlı lokomotifler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu trenlerde kullanılan buhar motoru pistonları sağa ve 
sola hareket ettirerek tekerleklerin sürekli dönüşünü sağlamış ve treni 
hareket ettirebilmiştir. Sanayi Devrimi'nde önemli bir rolü olan buharlı 
trenler zamanla yerini dizel motorlu (motorinle çalışan) ve elektrik mo-
torlu trenlere bırakmıştır.

Buharlı trenlerin kömürün yakılması ile çalıştığını da dikkate alarak tre-
nin hareketinin sağlanması sürecindeki enerji dönüşümlerini yazınız. 

3. ÖRNEK
Yerleşim yerlerinden uzak ev, iş yeri gibi kullanım alanlarında ya da karavan gibi mobil yaşam alanlarında geli-
şen teknolojiyle güneş panelleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Güneş enerjisi panellerinin kullanıldığı bir evde çalıştırılan çamaşır makinesi için enerji dönüşümleri nelerdir? 
Bu dönüşümler sırasında mekanik enerjide kayıp oluşur mu? Açıklayınız.

Bu örnekte günlük yaşamda karşılaşabilecekleri bir durum kullanılarak öğrencilerin buharlı trenin hareketi sırasında meydana 
gelen enerji dönüşümlerinin incelenmesi ve inceleme sonrasında ulaştığı bilgileri ifade ederek iletişim becerilerinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.

9.4.3.1 kazanımının öngördüğü öğrenmeleri pekiştirmek amacıyla açık uçlu soru kullanılmıştır.
Kazanımın öngördüğü öğrenmenin sürece yönelik değerlendirilmesi için  örnek durumlar ve sorular kullanılmıştır.  Öğretmenin 
sınıftaki cevaplara göre öğrenme eksikliklerini tespit etmesi ve bu eksiklikleri telafi etmesi amaçlanmıştır.
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Tahminî Süre: 20 dakika

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Devridaim makineleri bir kez harekete başlatıldığında kendi kendine sonsuza kadar çalışabilen makineleri 
tanımlar. Tarih boyunca birçok devridaim makinesi tasarımı yapılmıştır. Bu şekilde ilk hareketi verildikten 
sonra sonsuza kadar çalışıp çalışamayacağını nedenleri ile belirtiniz. (Cevap: İlk hareket verildiğinde sis-
tem mekanik enerjiye sahip olur. Sürtünmesiz sistemlerde mekanik enerji korunur. Ancak sürtünme ne-
deniyle mekanik enerji ısı enerjisine dönüşeceği için tasarlanması planlanan devridaim makineleri sonsuza 
kadar hareketine devam edemez.)

Aşağıda verilen numaralandırılmış kutucuklarda bazı enerji türleri verilmiştir. Kutucuk numaralarını kul-
lanarak 2-5. soruları cevaplayınız. Aynı kutucuk numarasını bir veya birden fazla sorunun cevabı için 
kullanabilirsiniz. 

1. Öteleme Kinetik 2. Yükseklik Potansiyel 3. Kimyasal 4. Işık

5. Esneklik Potansiyel 6. Elektrik Enerjisi 7. Isı 8. Ses

2. Yukarıdakilerden hangileri pille çalışan bir radyodaki enerji dönüşümlerindeki türlerdendir? 
(Cevap: 3, 6, 7, 8)

3. Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın atmosferine giren bir gök taşının (meteor) sahip olduğu enerji türle-
rindendir? 

(Cevap: 1, 2, 4, 7)

4.  partmanın zemin katından üste katlara doğru hareket etmekte olan asansör sisteminde yukarıdaki enerji 
türlerinden hangileri vardır?

(Cevap: 1, 2, 6, 7)

5. Yerden belli bir yükseklikten bırakılan basketbol topunun yere her çarpmasından sonra çıktığı yüksekliğin 
sürekli azaldığı ve sonunda artık sekmediği görülüyor. 

Bu olayla ilgili olarak verilen

I. Sistemdeki toplam mekanik enerji korunmuştur.

II. Topun bir süre sonra durması sürtünme nedeniyle gerçekleşmiştir.

III. Başlangıçta var olan mekanik enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüşmüştür.

önermelerinden hangileri doğrudur? (Topun yere çarpması sırasında çıkan ses enerjisini ihmal ediniz.)

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                    C) Yalnız III                    D) I ve II                    E) II ve III 

(Cevap: E)

6. I. Yatay zemindeki bir cisme yola paralel bir kuvvet uygulandığında yapılan işin tamamı mekanik enerjiye 
dönüşür.

II. Hareket hâlinde iken frenine basılan arabada frenleme nedeniyle mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.

III. Hareket hâlindeki bir cismin hızı artıyorsa mekanik enerjisi de artar.

Yukarıdaki iş ve enerji ile ilgili verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                    C) Yalnız III                    D) II ve III                    E) I, II ve III 

(Cevap: B)

Açık uçlu soru ile öğrencilerin fikirlerini ifade etmeleri ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
9.4.3.1. kazanımı için yapılan “a” açıklamasına yönelik oluşturulmuştur.

Yapılandırılmış grid, ölçme araçlarından biri olup şans faktörünü en aza indiren yöntemlerinden birisidir. 3-6. sorularda yapılandı-
rılmış grid kullanılarak öğrenmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol amaçlı sorulmuştur. Eksik öğrenmelerin tamamlan-
ması, varsa kavram yanılgılarının düzeltilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kutucuklardaki kavramların birden fazla soru ile ilişkilendiri-
lebileceğini göstermek amaçlanmıştır.
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7. 

Yatay zeminin K noktasında durmakta olan m kütleli bir kitap kolisine sabit büyüklükteki bir kuvvet, 
şekildeki gibi daima yola paralel olacak biçimde M noktasına kadar uygulanıyor. Yolun K-L bölümündeki 
sürtünmeler önemsiz olup L-M bölümünde sürtünme vardır. 

Buna göre aşağıdaki tabloda boş bırakılan fiziksel büyüklülerin nasıl değişeceğini, verilen örneklere 
uygun olarak ve tüm durumları dikkate alarak doğru ifadelerle doldurunuz.

Cismin Hızı Cismin Mekanik 
Enerjisi

Sistemdeki Isı 
Enerjisi

Sistemdeki Top-
lam Enerji

K-L Arasında
Artar

L-M Arasında

Artar

Artar

Değişmez

Cevap: 

Cismin Hızı Cismin Mekanik 
Enerjisi

Sistemdeki Isı 
Enerjisi

Sistemdeki Top-
lam Enerji

K-L Arasında
Artar Artar Yok Artar

L-M Arasında

Artar Artar Artar Artar

Artar Artar Artar Artar

Değişmez Değişmez Artar Artar

8. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/fizik/index.html genel ağ 
adresindeki etkileşimli beceri temelli kitabın 157-163. sayfalarındaki etkinlikleri kitaptaki yönergelere 
uygun olarak çözünüz.

9.   https://odsgm.meb.gov.tr/www/9-sinif-kazanim-testleri/icerik/685 genel ağ adresindeki Test – 13 (Enerji – 
3) testindeki 1, 2 ve 5. soruları cevaplayınız.

Hazırlayan: Mustafa GÜR

Öğrencilerin daha fazla beceri temelli ve çoktan seçmeli soruya ulaşarak konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/fizik/index.html
https://odsgm.meb.gov.tr/www/9-sinif-kazanim-testleri/icerik/685
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Fizik Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Isı ve Sıcaklık / Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 

Kazanım(lar) 9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım 
yapar. 
a)  Enerji tasarrufu için ısı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine 

olan katkısının önemi vurgulanır. 
b)  Öğrencilerin ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve bu 

problem için çözümler üretmeleri sağlanır. 
c)  Yapılacak tasarımlarda finans bilincinin geliştirilmesi için bütçe hesaplaması 

yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kavramlar Isı yalıtımı

Öğretim Yöntem / Teknikleri Düz anlatım , soru-cevap, beyin fırtınası

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, internet bağlantısı

• 6 tane proplu dijital termometre

• 6 tane 0,5 litrelik su (dondurulmuş)

• 6 tane 4 mm kalınlığında ve 25 cm uzunluğundaki tahtalardan oluşturulmuş 
bir tarafı açılabilen küp

• Strafor, ısı yalıtım köpüğü, cam yünü, açık ve koyu renkli dış cephe boyası vb. 
yalıtım malzemeleri

• Uygun boyutta oluşturulmuş jaluzi perde

• Uygun yapıştırıcı malzemeler

• Akran değerlendirme formu (30 tane)

• Rubrik ölçeği (6 tane)
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-
tahta?s=6&d=32&ids=674,678 

Güvenlik Önlemleri Yapıştırıcı malzemeler cildi tahriş edici özellikte olabilir. Eldiven kullanılmalıdır. 
Gözden uzak tutulmalıdır. 

Kök Değerler Vatanseverlik, saygı

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik, inisiyatif alma ve girişimcilik

Beceriler Bilgi okuryazarlığı becerisi /  İletişim becerisi

Bu ünite için öğretim programında 14 ders saati önerilmiştir. Ünite içerisinde 5 farklı konu olup toplam kazanım sayısı 13’tür. 
Bu kazanımında öğrencilerin beyin fırtınası, soru-cevap ve problem çözme tekniklerini kullanarak çözüm önerilerinde bulun-
maları istendiği için bu kazanıma 2 ders saati süre uygun görülmüştür.

Öğrencilerin günlük hayattan ısı yalıtımı için problem belirleyerek bu probleme çözüm önerileri üretmesi bilişsel alan basa-
maklarından yaratma düzeyinde bir kazanıma karşılık gelmektedir.

Bu ders planında; öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ön plana çıkarmak için beyin fırtınası,  düşünme yeteneklerini 
ve neden sonuç ilişkilerini geliştirmek için soru-cevap, yönteminin kullanılması planlanmıştır.
Ayrıca açıklama gerektiren durumlarda düz anlatım tekniği kullanılmıştır.

Fizik Öğretim Programı'nda yer alan anahtar kavramlar arasından kazanımla ilişkili olan belirtilmiştir.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 2 Fizik 9 (9.5.4.3.-Yaratma) Ders Planı Örneği

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=674,678
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=674,678
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Aşağıdaki görsel ve metin etkileşimli tahta üzerinden öğrencilere açılır ve öğrencilerde merak uyandırılır. 
HAYVANLAR VE DAVRANIŞLARI

Aşağıda bazı hayvanlar ve bu hayvanların belirgin davranışları verilmiştir:

Aslanlar güneşli günlerde zamanlarının büyük çoğunluğunu göl-

gede dinlenerek geçirir.

Gergedanlar yaz aylarında çamur banyosu yaparlar.

Filler yaz aylarında hortumları ile vücutlarına su atarlar. Serçeler kış aylarında tüylerini kabartırlar.

Su aygırları ise günün büyük çoğunluğunu su içinde geçirirler.  Zebralar ise siyah tüylerini kaldırırken beyaz tüylerini indirir ya 

da beyaz tüylerini kaldırırken siyah tüylerini indirir.

Yukarıda verilen hayvanlar sizce neden bu davranışları sergilemektedir? 
Beklenen cevap: Vücut sıcaklıklarını dengede tutmak, sıcak ve soğuk ortamlarda kendilerini korumak, ısı yalı-
tımı yapmak.
Öğrencilerden cevap gelmezse öğrencilere çeşitli yönlendirme soruları sorulur.
Kış aylarında mont giymemizin nedeni nedir? Yaz aylarında mont giyersek ne olur? 
Kışlık kıyafetler kalın iken yazlık kıyafetler neden incedir? 

Verilen bilgiyi mevcut bilgileriyle birleştirerek bilgiyi yapılandırıp amacına uygun şekilde fikir üretme aşamasında kullanarak bilgi 
okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Dersin bu aşamasında diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkili durumlara yönelik soru yöneltilerek öğrencilerin kendi düşüncele-
rini ifade etmeleri ve sınıf ortamında paylaşmaları sağlanarak iletişim becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilere bu 
sorular yöneltilerek öğrendiği yeni bilgileri biyoloji alanıyla ilişkilendirerek kullanmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Açık uçlu sorular ile öğrencilerin kendi düşüncelerini ifade etmeleri sağlanarak iletişim becerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.Ay-
rıca daha önce öğrenmedikleri bir konu hakkında fikir yürütmeleri istenerek konu ile ilgili tahminlerde bulunmaları hedeflenmiştir. 
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Öğrencilere “Isı yalıtımı nedir?” sorusu sorulur.

Öğrencilerden beklenen cevap gelmediğinde öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.

Isı yalıtımı, farklı sıcaklıklardaki iki bölge arasında ısı geçişini engellemek için yapılan işlemlerin tamamıdır.

Günlük hayatta ısı yalıtımı nerelerde yapılır / yapılmalıdır?

Öğrencilerden beklenen cevap gelmediğinde öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.

Isı yalıtımı; konutlarda, işyerlerinde, organ nakil kutularında organların soğuk tutulmasında, sıcaklık ile bozulacak 
nesnelerin muhafazasında, çay ve kahve gibi sıcak tüketilen ürünlerin sıcak tutulması için yapılır / yapılmalıdır. 

Konutlarda ısı yalıtımı yapılmasının nedeni nedir? Isı yalıtımı yapılmamasının ne gibi zararları vardır?

Öğrencilerden beklenen cevap gelmediğinde öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.

Isı yalıtımı enerji israfını engellemek için yapılmaktadır. Kış aylarında evin sıcaklığını korumak için yaz aylarında 
ise evi serin tutmak için yapılmaktadır.

Isı yalıtımı yapılmadığında konutlarda ısınma için kullanılan enerji miktarı artacak buna bağlı olarak da ısınma 
giderleri artacaktır. Ülke olarak enerjide dışa bağımlılık artacaktır.
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Yapılan bazı teknolojik ürünler doğadan faydalanılarak yapılmıştır. Başka bir durumdan esinlenilerek tasarla-
nabilmektedir. Bunlara örnek olarak aşağıdaki görseller ve yanındaki bilgiler öğrencilere etkileşimli tahtadan 
gösterilir.

Helikopter - Yusufçuk

Helikopter, dilimizdeki asıl adı yusufçuk olan helikopter böceğinden esin-
lenilerek yapılmıştır.

Denizaltı - Nautilos balığı

Nautilos balığı, dalmak istediğinde vücudunda bulunan özel odacıkları su 
ile doldurur. Yüzeye çıkmak istediğinde ise bu odacıkları ürettiği özel bir 
gazla doldurur. Denizaltılar da aynı prensiple çalışır. Aralarındaki tek fark 
yüzeye çıkmak istediklerinde özel gaz üretmek yerine pompalarla suyu 
boşaltmaktır.

Uçak - Akbaba

Yolcu uçağı tipindeki uçaklar, akbabalardan esinlenilerek yapılmıştır. Ak-
babaların kanatlarındaki özel aerodinamik yapı taklit edilerek uçakların 
havada uçabilmesini sağlamıştır.

Çelik Halat

Tendonların birbirine karışmayan dayanıklı yapısından esinlenmesinden 
yapılmıştır.

Kazanımın “b” açıklamasının ilk bölümü karşılanmıştır.

 Kazanıma yönelik süreç değerlendirme amaçlanmıştır. Öğrenciden gelen cevaplar doğrultusunda bir sonraki basamağa geçilir 
veya farklı örneklerle öğrenme eksikliği tamamlanır.

Kazanımın “a” açıklaması karşılanmıştır.
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Sınıftaki öğrenciler 5 kişilik 6 gruba ayrılır. 

Oluşturulan gruplara küpler verilir. Öğrencilerden bu küpleri basit bir ev modeli olarak düşünüp bu evlere ısı 
yalıtımı yapmaları istenir. 

• Tartışma sırasında hepinizin fikri önemlidir.

• Arkadaşınızın sözünü kesmeden cümlesinin bitmesini bekleyiniz. 

• Araştırma yapmak için etkileşimli tahtayı kullanabilirsiniz.

• Bulduğunuz çözüm önerilerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Aşağıda verilen maddeler ifade edilir.

• Kendi aranızda görev paylaşımı yapabilirsiniz. 

• İstediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. 

• İstediğiniz modeli oluşturabilirsiniz. 

• Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi doğayı veya doğada gerçekleşen bir olayı da kullanabilirsiniz.

• Grup arkadaşlarınızla birlikte hangi malzemeyi ve hangi tasarımı yapacağınızı tartışınız. 

• Aklınıza gelen ilk malzemeyi ve ilk yöntemi sırayla arkadaşlarınızla paylaşınız. 

• Her türlü malzeme ve her türlü tasarım yapılabilir. 

• Tartışma sırasında hepinizin fikri önemlidir.

• Arkadaşınızın sözünü kesmeden cümlesinin bitmesini bekleyiniz. 

• Araştırma yapmak için etkileşimli tahtayı kullanabilirsiniz.

• Bulduğunuz çözüm önerilerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Öğrencinin Adı Soyadı Yalıtım Malzemesi Tasarım Şekli

1.  1-
2-

1-
2-

2.  1-
2-

1-
2-

3.  1-
2-

1-
2-

4.  1-
2-

1-
2-

5.  1-
2-

1-
2-

Sınıftaki öğrencilerin gruplara ayrılması ile ortak bir hedef içinde hareket etmeleri sağlanarak bireysel ve grup sorumlulukları almala-
rı hedeflenmektedir. Bu doğrultuda paylaşma, karar verme, sorumluluk alma, birbirlerine karşı saygı duymaları amaçlanarak iletişim 
ve iş birliği becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. 

Etkileşimli tahtayı kullanarak araştırma yapabilmelerine olanak sağlayarak dijital yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Kazanımın “b” açıklamasının ikinci bölümü karşılanmıştır.

Aşağıda verilen maddelerde beyin fırtınası tekniği kullanılarak (Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, fikir 
yaratma yöntemi)  bir probleme çözüm üretme ve fikirlerini belirtme yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Ev modelinin bir köşesine 0,5 litrelik sudan elde edilen buz kalıbı yerleştiriniz. Buzdan en uzak mesafeye ise 
termometrenin probunu yerleştiriniz. Model evin açık olan yüzeyini kapatınız. Tasarım sonunda termometre-
lerden hangisi en düşük maliyet ile en düşük sıcaklık değerini gösterirse orada yapılan yalıtım daha başarılı 
olmuştur.

Tasarımınızı yapmaya başlayabilirsiniz.

Tüm gruplar tasarımlarını tamamladıktan sonra model evlerin hepsi aynı anda cam kenarına koyulur.  Öğret-
menin belirttiği zaman diliminde 5 defa sıcaklık değerleri not alınır. Süreci anlatan kısa bir rapor hazırlanır. 
Binalar yapılırken maliyet ve sağladığı tasarruf miktarı da göz önünde bulundurulur. Bu nedenle hazırladığınız 
raporun içeriğinde maliyet hesabı da yapılmalıdır. (Evin alanını 120 m2 ve duvar yüksekliğini 3 m kabul ediniz.)

Süreç içerisinde ek-1'de verilen akran değerlendirme formu tüm öğrencilere dağıtılarak doldurmaları sağlanır.  

5-
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E

Süreç sonucunda öğrencilerin grup hâlinde hazırladıkları prototipi sunmaları sağlanır. Ayrıca yaptıkları ba-
samakları anlatan raporları yazılı olarak öğretmene teslim etmeleri istenir. Diğer gruplar ise aşağıda verilen 
rubriği kullanarak sunum yapan grubu değerlendirir. (Her grup kendi dışındaki diğer tüm grupları tek tek de-
ğerlendirir.) Öğretmen de her grup için puanlama yapar.

Rubrik Örneği

Ölçüt

Dereceler

Kesinlikle 
Katılıyorum

5

Katılıyorum
4

Kararsızım
3

Katılmıyorum
2

Kesinlikle 
Katılmıyorum

1

Prototipin sunumu yeterlidir.

Proje ısı yalıtımı sağlamıştır.  

Proje özgündür. 

Proje yaratıcıdır. 

Proje kullanışlıdır.

Proje uygulanabilirdir.

Proje ekonomik ve işlevseldir.

TOPLAM

Sunum sonrasında her gruba prototiplerini tekrar yapsalardı neleri değiştirmek istedikleri veya neleri eklemek 
istedikleri sorulur.

Son aşamada ise OGM materyal sitesinden alınan 2 çoktan seçmeli sorudan oluşan çoktan seçmeli test uy-
gulanır. 

Kazanımın “b” açıklamasının ikinci bölümü karşılanmıştır.
Ayrıca öğrenciler düşüncelerini eyleme dönüştürdüğü için inisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Kazanımın “a” açıklaması karşılanmıştır.

Kazanımın “c” açıklaması karşılanmıştır.

Akran değerlendirme formunun süreç içerisinde öğrenciler tarafından doldurulmasının istenmesi ile hem süreci öğretmenin 
kontrol etmesinin sağlanması hem de öğrencilerin iş birliği becerilerinin aktif tutulması hedeflenmiştir. Aynı zamanda süreci 
değerlendirme amacı ile de kullanılacak bir ölçme aracıdır. Akran değerlendirme formundaki ölçütleri gerçekleştirme düzeyine 
göre öğrencilerin sürece katılımı değerlendirilir.

Rubrik ölçeği öğrencinin alması gereken bilgi ya da eğitimin ne derecede aldığını aktaran bir puanlama listesi olduğu için kullanılmış-
tır. Ayrıca öğrencinin farklı ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. 
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AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form gruptaki arkadaşlarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızın görüşlerini almak 
için formu doldurunuz. Sorulara verilecek puanlar 1 ile 5 aralığında olmalıdır. 

1. Hiç katılmıyorum. 

2.  Biraz katılıyorum.

3. Katılıyorum. 

4. Çok katılıyorum. 

5.  Kesinlikle katılıyorum.

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

Sınıf / Numara:

Değerlendiren Arkadaşlarının Ad ve Soyadları:

1. Arkadaş :

2. Arkadaş :

3.  Arkadaş :

4. Arkadaş :
1.

 A
rk

ad
aş

 d
eğ

er
le

nd
irm

es
i

2.
 A

rk
ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

3.
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ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

4.
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 d

eğ
er
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i
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Etkinliğe katılmada gönüllüdür.

Bildiklerini arkadaşları ile paylaşır.

Gerektiğinde arkadaşlarına yardımcı olur.

Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.

Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur.

Araştırma sırasında güvenilir kaynakları kullanır.

Temiz, tertipli ve düzenli çalışır.

Yapılan eleştirileri olgunlukla karşılar.

Farklı kaynaklardan bilgi taraması yapar.

Sonuçları konuşurken bilimsel dil kullanıma özen gösterir.

Projenin uygulanabilirliği yüksektir.
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2 sorudan oluşan çoktan seçmeli test

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=674,678

Hazırlayan: Musa ÖZCAN

OGM materyal sitesinde sorularda kayma ya da yer değişikliği olabilmektedir.  Bu nedenle soruların kendisi de 
koyulmuştur.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/fizik/etkilesimli-tahta?s=6&d=32&ids=674,678


218
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Fizik Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Elektrik ve Manyetizma / Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç

Kazanım(lar) 10.1.1.2. Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 
a)  Deney veya simülasyonlardan yararlanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi 

belirlemeleri ve matematiksel modeli çıkarmaları sağlanır. Matematiksel 
hesaplamalara girilmez. 

b)  İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimine ve renk kodlarıyla direnç okuma 
işlemlerine girilmez. 

Anahtar Kavramlar Direnç

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, tartışma, düz anlatım, buluş yoluyla öğrenme

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, internet erişimi,

• Dersin giriş kısmı için kullanılan genel ağ adresi
https://sagligim.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi/940-antibiyotik-direnci-ne-
dir.html

• Keşfetme bölümünde kullanılan simülasyon
https://f.eba.gov.tr/Fizik10Sozluk/index.html?letterIndex=5&contentIndex=5 

• OGM Materyal Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/10/fizik/index.html (sayfa 6)

Disiplinler Arası İlişkiler Tıp ve sağlık alanındaki “Antibiyotik direnci” konusu ile ilişkilendirilir.
Kimya “Metaller” konusu ile ilişkilendirilir. 

Kök Değerler Saygı, sorumluluk, yardımseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, matematiksel yetkinlik, bilim ve teknolojide temel yetkinlikler.

Beceriler Eleştirel düşünme becerisi, iletişim becerisi, çıkarım yapma becerisi, sayı-uzay 
ilişkileri kurma becerisi

Toplam 9 adet kazanımın bulunduğu “Elektrik ve Manyetizma” ünitesi, öğretim programında 18 ders saati olarak belirlenmiş-
tir.  Bu sebepten, 10.1.1.2. kazanımı için hazırlanan ders planı 2 ders saati olarak tasarlanmıştır.

Öğrencileri öğrenmeye güdülemek, öğrencilerin verileri yorumlamalarını sağlamak için soru-cevap; bir konu üzerinde öğren-
cileri düşünmeye yöneltmek, öğrencilerin görüşlerini ifade etmelerine fırsat vermek amacıyla tartışma; eksik öğrenmelerin 
giderilmesi ve ek bilgi sağlamak için düz anlatım; formül ve sonuçlara kendilerinin ulaşmalarını sağlamak için buluş yoluyla 
öğrenme stratejisi kullanılmıştır.

Fizik Dersi Öğretim Programı'nda yer alan anahtar kavramlar arasından seçilmiştir. Bu seçimde belirleyici olan, anahtar 
kavramın kazanımla ilişkili olmasıdır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 2 Fizik 10 (10.1.1.2.-Analiz) Ders Planı Örneği

https://sagligim.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi/940-antibiyotik-direnci-nedir.html
https://sagligim.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi/940-antibiyotik-direnci-nedir.html
https://f.eba.gov.tr/Fizik10Sozluk/index.html?letterIndex=5&contentIndex=5
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-
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Rİ
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Tahminî Süre: 10 dakika

Aşağıdaki linkten “Antibiyotik Direnci Nedir?”  konulu metin etkileşimli tahtada açılır.

https://sagligim.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi/940-antibiyotik-direnci-nedir.htm

Öğrencilere metin ile ilgili aşağıdaki sorular yöneltilir ve fikirlerini belirtmeleri istenir.

1. Daha önce antibiyotik direnci kavramını duydunuz mu? Açıklayınız.

2. Çevrenizde antibiyotik direnci olan kişiler var mı? 

3. Antibiyotik direnci olan kişiler hastalandıklarında nasıl tedavi olabilirler?
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Tahminî Süre: 20 dakika

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için simülasyondan yararlanılır.

Yönerge: Verilen işlem basamakları uygulanır.

1. Aşağıda verilen linkteki simülasyon açılır.
https://f.eba.gov.tr/Fizik10Sozluk/index.html?letterIndex=5&contentIndex=5 

2. “Etkileşimi hemen başlat” yazan düğmeye tıklanır.

Antibiyotik direnci konusundan yola çıkılarak elektriksel direnç konusuna ulaşılmak istenmiştir. Burada soru-cevap yönte-
mi kullanılmasındaki amaç öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek, konuyla ilgili ön bilgilerini ortaya çıkarmak ve sorulara 
cevap verirken iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Öğrencilerin sorulara cevap vermek için iletişim yol-
larını kullanmaları ile ana dilde iletişim yetkinliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin konuya ilgi duymasını sağlamak ve merak duygusunu artırmak için günlük hayat ile ilişkili bir örnek ile konuya 
giriş yapılmıştır. 

Bu simülasyon, 10.1.1.2. kazanımı için yapılan “a) Deney veya simülasyonlardan yararlanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi 
belirlemeleri ve matematiksel modeli çıkarmaları sağlanır.” açıklamasının bir gereği olarak kullanılmıştır. Simülasyon üze-
rinde tablodaki değerlerin ayarlanması ile değişkenin direnç üzerindeki etkisi gözlemlenecek, değişkenler arasındaki ilişki 
belirlenip direncin matematiksel modelinin çıkarılması hedeflenmektedir. 

https://sagligim.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi/940-antibiyotik-direnci-nedir.html#:~:text=Antibiyotik%20Direnci%20Nedir%3F-,Antibiyotik%20Direnci%20Nedir%3F,antibiyotikler%20tamamen%20etkisiz%20hale%20gelebilir%20ve%20basit%20yara%20enfeksiyonlar%C4%B1%20%C3%B6l%C3%BCmle%20sonu%C3%A7lanabilir.,-K%C3%BCresel%20Bir%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k 
https://f.eba.gov.tr/Fizik10Sozluk/index.html?letterIndex=5&contentIndex=5
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3. Tabloda verilen uzunluk, kesit alanı ve öz direnç değerleri tek tek ayarlanarak bunlara karşılık gelen direnç 
değerleri tabloya yazılır.

Uzunluk (cm) Kesit Alanı (cm2) Öz Direnç (Ω . cm) Direnç (kΩ)

5 1 1 5

4 1 1

5 2 1

5 3 1

4 1 2

4 1 3

4. Simülasyonda uzunluk, kesit alanı, öz direnç değerlerinden her defasında iki tanesi sabit tutulup bir tane-
sinin değeri değiştirilir. Değişkenin direnç üzerindeki etkisi gözlemlenir.

Simülasyon sonunda değişkenlerin direnç üzerindeki etkilerini yorumlamaları için gruplar oluşturulur. Grup-
lara aşağıdaki sorular yöneltilir. Tabloyu inceleyerek soruları cevaplamaları istenir.

1. Kesit alanı ve öz direnç sabit tutulduğunda uzunluğun değişmesi direnci nasıl etkiledi?

2. Uzunluk ve öz direnç sabit tutulduğunda kesit alanının değişmesi direnci nasıl etkiledi?

3. Uzunluk ve kesit alanı sabit tutulduğunda öz direncin değişmesi direnci nasıl etkiledi?

4. Elde ettiğiniz verilere göre bir iletkenin direncinin büyüklüğünü veren matematiksel model ne olabilir? 
Arkadaşlarınızla tartışınız.

Öğrenciler sorulara cevap bulmak için tablodaki sayıları kullanıp yorumlayacağından sayı-uzay ilişkileri kurma becerileri ge-
liştirmek amaçlanmıştır.

Burada öğrencilere birbirlerinin fikirlerini dinlemeleri, farklı düşüncelere saygılı olmaları hatırlatılır. Böylece öğretim program-
larında yer verilen kök değerlerden biri olan saygı değerini kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Gruplar oluşturularak iş birlikli öğrenme gerçekleştirilmek istenmiştir. Grup içinde öğrencilerin kendi görevlerini yerine getir-
meleri onlarda sorumluluk değerini kazandırırken birbirlerine yardımcı olarak yardımseverlik değerinin kazandırılması hedef-
lenmiştir.

Bu soru ile öğrencilerin çıkarım yapma becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir. Burada kazanımın "a" açıklamasına öğren-
cilerin tartışma yöntemini kullanarak ulaşmaları beklenmektedir. Öğrenciler sonuca kendileri ulaşacağı için buluş yoluyla 
öğrenme gerçekleştirilmiştir.
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Tahminî Süre: 15 dakika

Öğrencilerin, giriş kısmında verilen “Antibiyotik direnci nedir?” metninden yola çıkarak elektriksel direnç kav-
ramını tanımlamaları sağlanır. Eksik öğrenmelerin önüne geçmek için öğretmen tarafından açıklama yapılır.

Bir elektrik devresinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Direnç R sembolü ile gösterilir. 
Birimi ohm (Ω)'dur.

Öğrencilerin keşfetme sürecinde kullanılan simülasyon sonucu edindikleri bilgileri kontrol etme amacıyla öğ-
retmen tarafından yönlendirmeler yapılır. 

Aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur:

1. Katı bir iletkenin direnci nelere bağlıdır ve aralarında nasıl bir ilişki vardır?
Öğrencilerden beklenen cevap gelmediğinde öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.

Bir iletkenin direnci uzunluğuna, kesit alanına ve öz direncine bağlıdır. Direnç; iletkenin uzunluğu ve öz direnci ile 
doğru orantılı, kesit alanı ile ters orantılıdır.

Öğretmen tarafından eksik öğrenmelerin giderilmesi için aşağıdaki bilgi verilir.

Öz direnç maddenin cinsine bağlıdır ve ayırt edici bir özelliktir. Aynı uzunluk ve kesit alanına sahip maddelerden 
öz direnci küçük olan daha iyi bir iletken iken öz direnci büyük olan daha iyi bir yalıtkandır. 

2. Direncin matematiksel modeli ne olabilir?
Öğrencilerden beklenen cevap gelmediğinde öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.

Bir iletkenin direnci 

R = ρ . L
A

 matematiksel modeli ile bulunur.

ρ : öz direnç (Ω . m)

L : uzunluk (m)

A : kesit alanı (m2) 

Öğretmenin soru-cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin keşfettikleri bilgilerde hatalı veya eksik olan yönleri tespit etmesi 
hedeflenmiştir. Öğrencilerin keşfetme bölümünde yapılan simülasyon sonuçlarına doğru ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir. 
Hatalı ve eksik yönler varsa gerekli yönlendirmeler ve açıklamaların düz anlatım yöntemi ile öğrencilere doğrudan verilmesi 
hedeflenmiştir.

Burada elektriksel direnç ile tıp ve sağlık alanındaki antibiyotik direnci ilişkilendirilmesi amaçlanmış, disiplinler arası ilişki sağ-
lanmıştır.

Kazanıma yönelik süreç değerlendirme amaçlanmıştır. Öğrenciden gelen cevaplar doğrultusunda bir sonraki basamağa geçilir 
veya farklı örneklerle öğrenme eksikliği tamamlanır.
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Tahminî Süre: 20 dakika

Öğretmen, öğrencilerin simülasyonla keşfettiği bilgileri derinleştirmeleri için aşağıdaki soruları sorar.

1. ÖRNEK SORU: Elektrik enerjisini ısıya dönüştüren direnç tellerine rezistans denir. Rezistanslar genellikle 
nikel, krom, demir ve alüminyum alaşımlarından yapılır. Nikel-krom alaşımı (nikrom), yüksek öz direncin-
den ve oksitlenmeye dayanıklılığından dolayı tost makineleri, ütüler ve elektrikli ısıtıcılarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır.
Buna göre bir elektrikli ısıtıcıda kullanılan rezistansın direncini artırmak için neler yapılabilir?

Cevap: 1. Telin uzunluğu artırılabilir.

               2. Telin kesit alanı azaltılabilir.

               3. Öz direnci büyük olan metal kullanılabilir.

2.  ÖRNEK SORU: Bir maddenin iletkenliği atomlarının en dış yörüngesindeki elektron sayısına bağlıdır. Bu 
elektronlara değerlik elektronları denir. Değerlik elektronları çekirdeğe zayıf olarak bağlı olup ait oldukları 
elementlerin özelliklerini belirlemektedir. Değerlik elektron sayısı dörtten az olan metaller iletkendir.
Direnç üzerinde elektrik enerjisi ısıya dönüşür. Elektrik enerjisinin iletiminde ısıya dönüşen enerji kayıplarını 
azaltmak için direnci küçük olan metaller tercih edilmelidir.

Tabloda bazı metallerin öz direnç değerleri verilmiştir:

Metal Adı Öz Direnç (Ω . m)

Alüminyum 2,82 x 10-8

Demir 10 x 10-8

Tungsten 5,6 x 10-8

Elektrik enerjisi iletim hatlarında kullanılacak iletken tel seçiminde tabloda verilen aynı boy ve kalınlıktaki 
metallerden hangisi tercih edilmelidir? Sebebini açıklayınız.

Cevap: Alüminyum. Isıya dönüşen enerji azaltılmak istenildiğinde direnci küçük olan metaller tercih edilir. 
Aynı boy ve kalınlıktaki metallerden öz direnci küçük olanın direnci daha küçüktür.

Bu soruda direncin kimyanın metaller konusu ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin öğrendiği yeni bilgileri 
farklı bir alanla ilişkilendirerek kullanması sağlanmaktadır.

Öğrencilerin keşfetme basamağında ulaştıkları bilgileri derinleştirmeleri için yeni bir problem durumu oluşturulmuştur. Öğ-
renilen bilgilerin günlük hayatta karşılıklarının görülmesinin, bilginin özümsenmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. 
Böylece anlamlı öğrenmenin sağlanması amaçlanmıştır.
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3. ÖRNEK SORU: Elektrik direncini tanımlamak isteyen bir fizik öğretmeni direnci bahçe sulamada kullanılan 

hortuma benzetmiştir. Suyun akış hızı aynı olmak şartıyla

• Kalın bir hortumdan ince bir hortuma göre daha fazla su akar.

• Hortumun uzunluğu artırıldığında suyun hortumdan çıkışı zorlaşır.

Yapılan benzetme sonucunda direnci etkileyen değişkenlerden 
I. İletkenin boyu arttıkça direnç artar.

II. İletkenin kesit alanı arttıkça direnç azalır.

III. İletkenin yapıldığı madde direnci etkiler.

hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) I ve II             D) I ve III             E) I, II ve III

Cevap: C

4. ÖRNEK SORU: Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekildeki gibidir.

3L

X

A 2A

L

Y

X ve Y tellerinin dirençleri sırasıyla RX ve RY olduğuna göre 
RX 

RY

oranı kaçtır?

Cevap: 6

OGM materyalde bulunan beceri temelli etkinlik kitabından “Direnç Nelere Bağlıdır?” etkinliği yaptırılır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html (sayfa 6)
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Öğrencilerden aşağıdaki soruları cevaplamaları istenir.

1. Boyu L kesit alanı A ve öz direnci ρ olan bir iletkenin direnci R'dir.
    İletkenin boyu iki katına çıkarılıp kesit alanı yarıya indirilirse direnci kaç R olur?

 Cevap: 4

 Bu etkinlikte sebep-sonuç ilişkisi kurularak sorgulama ve karar verme süreçleri işlendiğinden öğrencilerin eleştirel düşünme 
ve çıkarım yapma becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.

Açık uçlu soruların çözülmesiyle öğrencilerin matematiksel yetkinliklerinin geliştirilmesi de amaçlanmıştır.

Öğrencilerin konuyu derinleştirmeleri için günlük hayattan bir olayla benzetme yapılmıştır.

Çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri (açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, çoktan seçmeli sorular) kullanılarak önceki 
basamaklarda kazanılması hedeflenen davranışların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Kazanıma yönelik açık uçlu soru ile süreç değerlendirme amaçlanmıştır. Öğrenciden gelen cevaplar doğrultusunda bir sonraki 
basamağa geçilir veya farklı örneklerle öğrenme eksikliği tamamlanır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html
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2.  

L

2A 2A 3A

X Y

2L

L

Z

Şekildeki X, Y, Z tellerinin öz dirençleri sırasıyla ρ, ρ, 2ρ'dur. 
    Dirençleri sırasıyla RX, RY, RZ olan bu tellerin dirençleri arasındaki ilişki nedir?

Cevap: RY > RZ > RX

3.  Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin öz direnç değerleri verilmiştir:

Madde Öz Direnç (Ω . m)

Altın 2,44 x 10-8

Bakır 1,7 x 10-8

Gümüş 1,59 x 10-8

    Tablodaki sayısal verilere göre

a)  İletkenliği en yüksek olan madde hangisidir? Açıklayınız.

b)  Bu maddeler kullanılarak yapılan aynı boyutlardaki iletken tellerden hangisinin direnci en büyük olur? 
Açıklayınız.

Cevap: a) Gümüş. Öz direnci küçük olanın iletkenliği yüksektir.

               b) Altın. Aynı boyutlardaki iletken tellerden öz direnci büyük olanın direnci daha büyüktür.

4.  Boyları ve kesit alanları aşağıdaki tabloda verilen A ve B iletkenleri aynı cins maddeden yapılmıştır.

İletken Boy Kesit Alanı

A 2L 3A

B 3L A

    Buna göre A ve B iletkenlerinin dirençlerinin eşit olabilmesi için

I. A'nın boyunu azaltmak

II. B'nin boyunu azaltmak

III. A'nın kesit alanını artırmak

IV. B'nin kesit alanını artırmak

    işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) I ve III              D) II ve IV              E) II, III ve IV

Cevap: D
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5. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç üzerinde direnç konusu ile ilgili ifadelerin bazıları (D) doğru bazıları 
(Y) yanlıştır. Açıklamaları ilk kutudan başlayarak doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek doğru çıkışı 
bulunuz. Sadece bir çıkışı işaretleyeceğinizi unutmayınız.

D

D

D D D D

D

Y

Y

Y Y Y Y

Y

Direnç, akıma karşı gösterilen 

zorluktur.

Bir iletkenin direnci, kesit 
alanı ile doğru orantılıdır.

Öz direnci büyük 
olan maddenin ilet-

kenliği yüksektir.

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış

5. 
Çıkış

6. 
Çıkış

7. 
Çıkış

8. 
Çıkış

Uzunluğu yarıya 
inen iletkenin diren-

ci de yarıya iner.

Öz direnç maddenin 
ortak özelliklerin-

dendir.

Direnç, elektrik 
enerjisini ısı enerji-

sine dönüştürür.

Direncin birimi ohm'dur.

Cevap: 3. çıkış

6. OGM materyalde hazırlanan testi çözmeleri için öğrencilere zaman tanınır.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruCoz.aspx?id=826&ids=802,27114,826&r= 

Hazırlayan: Buket YEŞİL

Alternatif bir ölçme ve değerlendirme yöntemi olan tanılayıcı dallanmış ağaç, öğrencilerin kazanımdaki kavramları öğ-
renme düzeylerini tespit etmek için kullanılmıştır.

Testteki soruların çözülmesi ile öğrencilerin matematiksel yetkinlik, bilim ve teknolojide temel yetkinliklerinin pekiştiril-
mesi amaçlanmıştır. “Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.” bilgisinden 
yola çıkılarak soru çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruCoz.aspx?id=826&ids=802,27114,826&r=
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Fizik Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Süre 1 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Dalgalar / Deprem Dalgası 

Kazanım(lar) 10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar. 
a)  Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgi verilir. 
b)  Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez. 

Anahtar Kavramlar Deprem dalgası 

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, düz anlatım 

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta ve internet erişimi

• OGM materyal kavram öğretimi kitabı
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_
calismalari/10/fizik/tek/index.html (sayfa 134)

• EBA destek anlatımlar deprem görseli
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.925/index.html#/
main/curriculumResource?resourceID=912fb8abba3e577e5a84e3bed-
61da2a4&resourceTypeID=3&loc=0&showCurriculumPath=false 

• OGM materyal kazanım kavrama etkileşimli kitabı
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kav-
rama/10/fzk/index.html#p=26

Disiplinler Arası İlişkiler Coğrafya “iç kuvvetler” konusu ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Sorumluluk, yardımseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim

Beceriler Eleştirel düşünme becerisi, çıkarım yapma becerisi

Toplam 12 adet kazanımın bulunduğu “dalgalar” ünitesi, öğretim programında 18 ders saati olarak belirlenmiştir. Bu sebep-
ten, 10.3.5.1. kazanımı için hazırlanan ders planı 1 ders saati olarak tasarlanmıştır.

Hatırlama düzeyinde öğrenciden beklenen, kendisine sunulan bilgiyi hatırlaması ve olduğu gibi ifade etmesidir. Bu düzeyde 
bir kazanım için kullanılacak en etkili stratejinin sunuş yoluyla öğretim stratejisi olduğu söylenebilir. Sunuş yoluyla öğretimde 
öğrencinin daha aktif hâle getirilmesi için soru-cevap, eksik öğrenmelerin giderilmesi ve ek bilgi sağlamak için düz anlatım 
yöntemi kullanılmıştır.

Fizik Dersi Öğretim Programı'nda yer alan anahtar kavramlar arasından seçilmiştir. Bu seçimde belirleyici olan, anahtar 
kavramın kazanımla ilişkili olmasıdır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 2 Fizik 10 (10.3.5.1.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/fizik/tek/index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/fizik/tek/index.html
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.925/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=912fb8abba3e577e5a84e3bed61da2a4&resourceTypeID=3&loc=0&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.925/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=912fb8abba3e577e5a84e3bed61da2a4&resourceTypeID=3&loc=0&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.925/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=912fb8abba3e577e5a84e3bed61da2a4&resourceTypeID=3&loc=0&showCurriculumPath=false
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/10/fzk/index.html#p=26
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/10/fzk/index.html#p=26
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-
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Tahminî Süre: 5 dakika

Öğrencilere aşağıdaki sorular  sorulur ve fikirlerini belirtmeleri istenir.

1. Doğal afetlerden biri olan depremden sonra ihtiyacı olan insanların yardımına koşan sivil toplum örgütlerin-
den hangilerini biliyorsunuz?

2. Deprem sonucu zarar gören insanlar için yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Bu kampanyalardan biri-
ne katılacak olsanız ne tür bir yardım  yaparsınız?

2-
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Tahminî Süre: 25 dakika

OGM materyalde bulunan kavram öğretimi kitabından “Deprem Nasıl Oluşur?” etkinliği  yaptırılır.

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/fizik/tek/index.html 
(sayfa 134)

Etkinlik sonunda öğrenciler deprem dalgasını kendi cümleleriyle tanımlar. Titreşim doğrultusuna göre yapı-
lan sınıflandırmada deprem dalgasının hangi gruba girdiğini söyler. Depremlerin nasıl oluştuğu ile ilgili fikir 
yürütür.

Eksik öğrenmelerin önüne geçmek için öğretmen tarafından aşağıdaki açıklamalar yapılır:

Yer kabuğunun kırılması sonucu ortaya çıkan titreşimlerin oluşturduğu dalgalara deprem dalgası, bu dalgaların 
geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Titreşim doğ-
rultusuna göre ise deprem dalgalarından bazıları enine, bazıları boyuna dalgadır. Depremler; levha hareketleri, 
volkanik patlamalar, yeraltındaki mağaraların veya boşlukların çökmesi sonucu oluşur. 

Depremin oluşumunu, deprem dalgalarının yayılmasını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesi 
ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Sismoloji alanında çalışan, depremleri 
inceleyen bilim insanlarına da sismolog denir.

Bu etkinlikte “10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar.” kazanımı gereği öğrencilerin konu ile ilgili varsayımda bulunarak çıkarım 
yapmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda etkinlik kapsamında sorulan sorularda öğrencilerden akıl yürütme, yo-
rumlama, sonuç çıkarma gibi süreçler beklendiği için eleştirel düşünme ve çıkarım yapma becerilerinin öğrencilere kazan-
dırılması da amaçlanmıştır.

Deprem sonucu zarar gören insanların acılarını dindirmeye çalışmak, onların iyiliği için çaba göstermek öğrencilerde sorum-
luluk değerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. İhtiyacı olan insanlarla maddi ve manevi paylaşımlarda bulunmak her iki ta-
rafın da mutlu olmasını sağlayacaktır. Bu durumun öğrencilerde yardımseverlik değerinin geliştirilmesine katkıda bulunması 
beklenmektedir.

Giriş kısmında öğrencilerde merak duygusu uyandırılmaya ve sorularla onların dikkati çekilmeye çalışılmıştır. Soru-cevap 
yöntemi kullanılmasındaki amaç, öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek ve bu bilgileri ifade etmelerine 
fırsat sunarak derse aktif olarak katılmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bir soruya cevap vermek için iletişim yollarını kullan-
maları ile ana dilde iletişim yetkinliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çünkü bir fikrin yazılı ve / veya sözlü olarak bir başkası-
na aktarılması ana dilde iletişimde yetkin olmayı gerektirmektedir.

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/fizik/tek/index.html
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Etkileşimli tahtadan aşağıdaki link açılır.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.925/index.html

NOT: Ağ adresinin açılması için önceden “eba.gov.tr” adresine giriş yapılmalı.

Deprem dalgaları ile ilgili görsel üzerinden öğretmen  aşağıdaki bilgileri verir.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı kavramlardır. Depremin büyüklüğü, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin 
bir ölçüsüdür ve sismograf adı verilen cihazla ölçülür. Ölçüm sonuçları Richter ölçeğine göre ifade edilir.

Depremin şiddeti, depremin yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin ölçüsüdür. Depremin şiddeti dep-
remin büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermezken deprem dolayısıyla oluşan hasarı yansıtır. Depremin şiddeti, 
şiddet cetvellerine göre değerlendirilir.

Yeraltında depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktaya odak noktası denir. Odak noktasına en yakın yer üzerinde-
ki noktaya merkez üssü denir. Merkez üssü depremin en çok hasar verdiği veya en kuvvetli hissedildiği noktadır.

1. ÖRNEK SORU: Yeryüzünün bazı bölgeleri yüksek, dağlık ve engebeli; bazı bölgeleri de alçak ve düz alan-
lara sahiptir. Yeryüzü şekilleri iç kuvvetler etkisiyle oluşur. İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda 
meydana gelen hareketlere tektonik hareket denir. İç kuvvetler; epirojenez, orojenez, volkanizma ve deprem 
olmak üzere dörde ayrılır.

Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle meydana gelen kısa süreli sarsıntılara deprem denir. Depremin şiddeti, dep-
remin sebep olduğu hasara göre belirlenir. Farklı yerlerde gerçekleşen aynı büyüklükteki depremlerin şiddeti 
farklı olabilir.

Buna göre depremin şiddeti hangi etkenlere bağlıdır?

Cevap: Depremin büyüklüğü; depremin süresi, odak noktasının yeryüzüne uzaklığı, merkez üssünden uzaklık, 
zemin yapısı, yapıların dayanıklılığına bağlıdır.

Yanlış öğrenmeleri düzeltmek ve ek bilgi sağlamak için öğretmen tarafından açıklamalar yapılır. Burada öğretmen düz anla-
tım yöntemini kullanarak öğrencilere ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan vermektedir.

Birden fazla duyuya hitap etmek kalıcı öğrenmenin sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle bu bölümde konu ile ilgili 
görsel kullanılarak ve bazı kavramları görsel üzerinde açıklayarak öğrenmeyi daha kalıcı hâle getirmek amaçlanmıştır.

Deprem konusunun işlendiği disiplinlerden biri de coğrafyadır. Coğrafyanın iç kuvvetler konusu ile ilişkilendirmek amaçlanmıştır.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.925/index.html
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Öğrencilerin aşağıdaki soruları cevaplamaları istenir.

2. ÖRNEK SORU: Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

a) Depremle ilgili konuları inceleyen bilim dalına  denir.

b) Depremin büyüklüğünü ölçen alete  denir.

c) Depremin ortaya çıkardığı enerjinin ölçüsüne  denir.

ç) Depremin insanlar, yapılar ve doğa üzerinde meydana getirdiği etkilerin ölçüsüne 
denir.

d) Depremin yeraltındaki başlangıç noktasına  denir.

Cevaplar: a) sismoloji, b) sismograf, c) depremin büyüklüğü, ç) depremin şiddeti, d) odak noktası
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Tahminî Süre: 10 dakika

1. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç üzerinde deprem dalgası konusu ile ilgili ifadelerin bazıları (D) doğru 
bazıları (Y) yanlıştır. Açıklamaları ilk kutudan başlayarak doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek doğru 
çıkışı bulunuz. Sadece bir çıkışı işaretleyeceğinizi unutmayınız.

Deprem dalgaları enerji taşır.

Boşlukta yayılabilirler.

Depremin en çok 
hissedildiği yer 

merkez üssüdür.

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış

5. 
Çıkış

6. 
Çıkış

7. 
Çıkış

8. 
Çıkış

Depremin şiddeti 
Richter ölçeği ile 

ölçülür.

Levha hareketleri 
sonucu oluşurlar.

Merkez üssün-
den uzaklaştıkça 

depremin büyüklüğü 
azalır.

Hem enine hem de boyuna 
dalgalardır.

D

D

D D D D

D

Y

Y

Y Y Y Y

Y

Cevap: 4. çıkış

2. OGM materyal kazanım kavrama etkileşimli kitaptan konu ile sorular çözdürülür (soru 8, 9, 10).

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/10/fzk/index.html#p=26

Hazırlayan: Buket YEŞİL

Çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri (boşluk doldurma soruları, tanılayıcı dallanmış ağaç, kısa cevaplı sorular) kullanıla-
rak önceki basamaklarda kazanılması hedeflenen davranışların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Kazanımın süreç değerlendirilmesi için, boşluk doldurma soruları aracılığıyla öğrencilerin kazanımla ilgili kavram yanılgılarının or-
taya çıkarılması ve kazanıma ilişkin önemli kavramların edinilip edinilmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Alternatif bir ölçme ve değerlendirme yöntemi olan tanılayıcı dallanmış ağaç öğrencilerin kazanımdaki kavramları öğrenme düzey-
lerini tespit etmek için kullanılmıştır.

Öğretim programındaki “Ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır.” ilkesin-
den hareketle kısa cevaplı soruların kullanılması amaçlanmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kazanim_kavrama/10/fzk/index.html#p=26
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Fizik Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Optik / Renk

Kazanım(lar) 10.4.9. RENK 
10.4.9.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 
a)  Öğrencilerin ışık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırmaları sağlanır. 
b)  Işık ve boya renklerini ana, ara ve tamamlayıcı olarak sınıflandırmaları sağla-

nır. Işıkta ana renklerin boyada ara renk, ışıkta ara renklerin boyada ana renk 
olduğu vurgulanır. 

c)  Işık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark vurgulanır. 
ç)  Öğrencilerin beyaz ışığın ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişine ve soğu-

rulmasına ilişkin örnekler vermeleri sağlanır.

Öğretim Yöntem / Teknikleri Düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Gerekli Materyaller • Genel ağa bağlanan bilgisayar veya etkileşimli tahta

• Renkleri ve filtreleri kavramak için kullanılacak simülasyon
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_tr.html

• Beceri temelli kitaptaki örnekleri incelemek ve çözmek için
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/10/fizik/index.html genel ağ adresi

• Konu ile ilgili örnek sorulara ulaşmak için  
https://odsgm.meb.gov.tr/www/10-sinif-kazanim-testleri/icerik/695 genel ağ 
adresi

• Renkli yazıcı mürekkep şişeleri (Boş veya dolu olabilir. Temin edilemezse görsel 
kullanılabilir.)

Disiplinler Arası İlişkiler Görsel sanatlardaki renk konusu ile ilişki kurulur.

Kök Değerler Sorumluluk, vatanseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik

Beceriler İletişim Becerisi, çıkarım yapma becerisi, ilişkilendirme becerisi

Ders öğretim programında optik ünitesi için öngörülen süre 20 ders saati olup 10.4.9 kazanımına yıllık planda 4 ders saati ayrıldı-
ğı için planın 4 ders saatinde işlenmesi öngörülmüştür.

Simülasyon; gerçek durumlara gidilemediği zaman ve ortamlarda kullanılan, aslının yerine yapayı konularak uygulanan öğretme 
tekniğidir. Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlar. Kullanılması 
planlanan simülasyon zamandan tasarruf edilmesi, ekonomik olması, gerçek durumun sebep olabileceği tehlikeleri ortadan kal-
dırmak amacıyla öğretim sürecinde kullanılmıştır.

Düz anlatım, öğretmenin ders plan ve öğretim tasarımı çerçevesinde konuyu sözel ifadeleriyle anlatmasıdır. Kazanımları aktar-
mak, kavram yanılgılarını düzeltmek için kullanılmıştır.
Soru-cevap, öğretmenin soru sorarak öğrencilerini düşündürmesi ve öğrencilerin bu düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ifade 
etmesine dayanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif olmalarını sağlamak, dikkat çekmek, güdülemek amacı ile 
kullanılmıştır. 
Gösterip yaptırma bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin ya da bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uy-
gulama yaparak, göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak (yaparak-yaşayarak) öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir. 
Öğrencilerin, öğretmenin gösterdiği yönergelere uyarak yeni öğrenmeleri gerçekleştirebilmesi hedeflendiği için kullanılmıştır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 2 Fizik 10 (10.4.9.1.-Anlama) Ders Planı Örneği

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_tr.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html
https://odsgm.meb.gov.tr/www/10-sinif-kazanim-testleri/icerik/695


231
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 30 dakika

Renk konusuna giriş yapmak için öğretmen tarafından aşağıdaki sorular sorulur. Bazı  sorularda önceki fizik 
derslerinde, diğer derslerde veya günlük yaşam sonucu öğrenilen gündelik bilgilere ait hatırlatmalara yer 
verilir. Sorulara öğrencilerden birkaçının cevap vermesi sağlanır.

1. Bir önceki derste güneş ışığının prizmada renklere ayrıldığını öğrenmiştiniz. Güneş ışığı prizmada hangi 
renklere ayrılmaktaydı? 

 Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor 

2. Güneş ışığındaki tüm renklerin birleşmesi ile hangi renk elde edilmiş olabilir?
 Beyaz

3. Bilgisayar yazıcılarında kullanılan mürekkeplerin kutuları gösterilerek şu soru sorulur: (Mürekkep kutusu 
temin edilememiş ise yukarıdaki gerekli materyaller bölümünde yer alan görsel kullanılır.)
Bilgisayar yazıcılarında hangi renkler kullanılmaktadır? Yazıcılarda sadece bu renklerde mi çıktı alınabilir? 
Eğer başka renklerde de çıktı alınabilir diyorsanız bu nasıl olur? Açıklayınız.

Bilgisayar yazıcılarında siyah [K, key, (anahtar)] mürekkep dışında 
cyan (C), magenta (M) ve sarı [Y, yellow (sarı)] renkli mürekkepler kul-
lanılır. Yazıcılarda sadece bu renk çıktılar elde edilmez. Bu renklerin 
dışında kalan diğer renkler cyan, magenta, sarı ve siyah (CMYK) mü-
rekkeplerin farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilir.

4. Bilgisayar yazıcılarında kullanılan CMYK renklerinden K (siyah) bitmiş olsa da siyah renkli çıktı alınabilir mi? 
Nasıl? 
Bilgisayar yazıcılarında kullanılan CMYK renklerinden K (siyah) bitmiş olsa da siyah renkli çıktı alınabi-
lir. CMY renklerinin eşit oranda karışımı ile siyah renk elde edilir. Ancak bu renklerin elde edilmesi siyah 
mürekkebe göre daha yüksek maliyete neden olduğu için zorunlu durumlar dışında tercih edilmemelidir. 
Yazıcı mürekkeplerinin büyük bölümünün yurt dışından alındığını (ithalat) dikkate alarak hem aile ekono-
misine hem de ülke ekonomisine etkilerinden dolayı yazıcı kullanımlarında ekonomiklik ilkesine dikkat 
etmek sorumluluklarımızdan birisidir.

Fizik ve görsel sanatlar arasında ilişki kurabilmek için Kaplumbağa Terbiyecisi adlı sanat eseri tahtaya 
yansıtılarak öğretmen tarafından aşağıdaki metin okunur.

Bu bölümdeki sorularda öğretim yöntem ve tekniklerinden soru-cevap kullanılarak öğrencilerin bilgilerini ve fikirlerini sınıf 
ortamında özgün biçimde ifade etmeleri sağlanarak iletişim becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. Öğrencilere sorulan açık 
uçlu sorular  kazanımla ilgili hazırbulunuşluk düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Millî ekonomiye yönelik sorumluluk bilinci oluşturularak vatanseverlik değeri kazandırılması hedeflenmiştir.
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Ressamlar, resim sanatı ile uğraşan kişilerdir. Bu kişiler renkleri ve desenleri kullanarak zihinlerinde oluştur-
dukları eylemleri, objeleri, duyguları yüzeylere estetik bir görünümle aktarırlar.

Osman Hamdi Bey: 1842 yılında İstanbul’da doğan arkeolog ve ressam Osman Hamdi 
Bey, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve İs-
tanbul Arkeoloji Müzelerinin kurucusudur. 1860’da hukuk öğrenimi için Paris’e giden 
Osman Hamdi Bey, resme olan tutkusu sebebiyle Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu-
na devam etti ve dönemin ünlü ressamları Jean-Léon Gérôme ve Gustave Boulan-
ger ’den dersler aldı. Çeşitli devlet görevlerinde çalışan Osman Hamdi Bey, Nemrut 
Dağı tümülüsünde, Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda kazılar yaptı. En önemli 
arkeolojik kazısı Sayda (Sidon, Lübnan) kazısından kral mezarlığı kazılarıdır. Yapıtla-
rında model olarak sıklıkla çeşitli meslek ve giysileri, belli bir kompozisyon içinde kul-
landı ve Osmanlı dünyasının zengin kültürel mirasını kendine özgü bir kurguyla ifade 
etti.  

(Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/osman-hamdi-bey)

Yukarıda Osman Hamdi Bey ’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı, dünyaca ünlü tablosu görülmektedir. Ressam bu 
tabloyu yaparken farklı boya renklerini farklı oranlarda karıştırarak değişik tonlarda yeni renkler elde etmiştir. 
Ressamların renkleri kullanarak yeni renkler ve yeni tonlar elde etmeleri fizik bilimi ile açıklanır.

Farklı renklerde boyaların karıştırılarak hangi renk boyanın elde edileceğini her zaman deneyerek bulmak hem 
zaman yönünden hem de ekonomi yönünden zor bir süreç olabilir. Bunu önlemek için daha önceden hazırlan-
mış renk karışımları tablosu kullanılabilir.  
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Tahminî Süre: 90 dakika

Güneş ışınları cisimlere çarptıktan sonra cisimden yansır. Yansıyan bu ışınların göze gelmesi ile görme olayı 
gerçekleşir. Bu olay sırasında maddeler farklı renklerde görünür. Peki bu renk farklılığı neden kaynaklanır?  

Cisimler güneş ışığından (beyaz ışık) gelen renklerin bir kısmını soğurur, bir kısmını yansıtır. Göze yansıyan 
ışınlar gelir ve cisimler bu renkte görünür. Cisimler beyaz ışıktaki renklerden, kendi rengini güçlü biçimde 
yansıtır.

Mavi Mavi Kırmızı

Beyaz ışık
Mavi

Mavi görünür.

Göz

Siyah görünür. Siyah görünür.

Bazı cisimlerin hangi renk ışık altında hangi renk görüleceğini gösteren örnekler

IŞIK RENKLERİ
Güneş ışığı (beyaz ışık) prizmalarda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerine ayrılmakta idi. Bu renk-
lerden yeşil, kırmızı ve mavi renklere ışıktaki ana renkler denir. Yeşil, kırmızı ve mavi ışık ile elde edilen renk-
lere ışıktaki ara renkler denir.

Öğretim yöntem ve tekniklerinden düz anlatım kullanılarak öğrencilerin fizik bilimini görsel sanatlar ile ilişkilendirilmesi he-
deflenmiştir.

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/osman-hamdi-bey
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Tahminî Süre: 15 dakika

Işıktaki ara renkleri bulmak için aşağıdaki yönergeleri izleyiniz. 

1. Genel ağa bağlanabilen bilgisayarda (ya da etkileşimli tahtada)
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_tr.html genel ağ adresini açınız.

2. Açılan sayfadan “KYM lambalar” ikonunu seçiniz. (K: Kırmızı, Y: Yeşil, M:Mavi)

3. a) K, Y ve M renkli lambaları tek tek açıp görülen rengi not alınız.

b) K ve Y lambalarını açıp görülen rengi not alınız.

c) K ve M lambalarını açıp görülen rengi not alınız.

ç) Y ve M lambalarını açıp görülen rengi not alınız.

d) K, Y ve M lambalarını açıp görülen rengi not alınız.

e) Işıkta hangi renkleri karıştırarak hangi yeni renkleri elde ettiğinizi yazınız.

Etkinlik sonrası öğretmen tarafından eksik öğrenmeleri tamamlamak, kazanımın öngördüğü öğrenmeleri 
sağlamak için aşağıdaki bölüm düz anlatım ile öğrenciye aktarılır.

Simülasyona yapılan a adımındaki işlemlerde görüldüğü gibi göze hangi renk ışık geliyorsa beyin bu rengi aynı 
şekilde algılar.

Diğer adımlar uygulandığında ise

Kırmızı + Yeşil = Sarı
Kırmızı + Mavi = Magenta
Yeşil + Mavi = Cyan
Kırmızı + Yeşil + Mavi = Beyaz renkte olduğu görülür.
Bu renk karışımları şematik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Işıktaki ana renkler ve bu renklerin kullanımı ile elde edilen ara renklerin şematik gösterimi

Bu şematik gösterimde sarı ışığın kırmızı ve yeşil ışığın birleşimi ile elde edildiğine oysa güneş ışınlarındaki sarı 
ışığın saf sarı olduğuna dikkat ediniz. 

Etkinlikte öğretim yöntem-tekniklerinden gösterip yaptırma ile öğretmen tarafından verilen yönergeleri öğrencilerin uygula-
ması ve bu uygulamalar sonrasında verileri karşılaştırarak etkinlik sorularına cevap vermeleri ve çıkarım yapma becerisinin 
kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca simülasyon kullanılarak öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. 

10.4.9.1.c kazanım açıklaması kapsamında ışık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki farkın vurgulanması amaç-
lanmıştır.

Etkinlik ile süreç değerlendirme amaçlanmıştır. Öğrencilerden alınan cevaplara göre kazanıma yönelik eksik öğrenmeler 
tespit edilerek telafisi sağlanacak ve  bir sonraki basamağa geçilecektir.

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_tr.html
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Ara renge sahip bir cisim, kendi rengini oluşturan ana renkleri güçlü yansıtır. Sarı cisim, kırmızı ve yeşili; ma-
genta cisim, kırmızı ve maviyi; cyan cisim, yeşil ve maviyi güçlü yansıtır. Bu duruma ait bazı örnekler aşağıda 
verilmiştir: 

Yeşil

Sarı(K+Y)
Yeşil

Yeşil görünür.
Magenta

Beyaz ışık

Mavi

Magenta görünür.

Kırımızı

Mavi

Cyan(M+Y)

Yeşil

Mavi görünür.

Mavi

Ara renklere sahip cisimlerin hangi renk ışık altında hangi renk görüleceğini gösteren örnekler
Karışımları beyaz rengi veren ışık renk çiftlerine de tamamlayıcı renk denir. 
Sarı + Mavi = (Kırmızı + Yeşil) + Mavi = Beyaz olduğu için sarı ve mavi,
Cyan + Kırmızı = (Mavi + Yeşil) + Kırmızı = Beyaz olduğu için cyan ve kırmızı,
Magenta + Yeşil = (Kırmızı + Mavi) + Yeşil = Beyaz olduğu için magenta ve yeşil birbirinin tamamlayıcı renkleridir.
Tamamlayıcı renklere ait şematik gösterim aşağıdaki gibidir:

Işık renklerinde tamamlayıcı renklerin şematik gösterimi

ÖRNEK SORU: Karanlık odadaki bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında cisim kırmızı renkte görülüyor. Buna 
göre cisim hangi renk olabilir? 

IŞIK FİLTRELERİ
Işık filtreleri, amacına uygun olarak renklendirilmiş saydam maddelerdir. Işık filtrelerinin üzerine ışık düşürül-
düğünde filtrenin davranışını incelemek için aşağıdaki yönergeleri izleyiniz.

1. Genel ağa bağlanabilen bilgisayarda (ya da etkileşimli tahtada)  https://phet.colorado.edu/sims/html/co-
lor-vision/latest/color-vision_tr.html genel ağ adresini açınız.

2.  Açılan sayfadan “Işığın Rengi” ikonunu seçiniz. 

3. Filtreyi açık konumuna getirdikten sonra hem filtrenin hem de ışığın renginde aşağıda belirtilen değişiklik-
leri yaparak gözlem sonuçlarınızı tabloya kaydediniz.

Filtrenin Rengi Geçirdiği Renk / Renkler

Kırmızı

Yeşil

Mavi

Magenta

Cyan

Sarı

Filtreler kendi rengini ve kendisini oluşturan renkleri güçlü geçirir. Diğer renkleri geçirmez.

Öğretim yöntem ve tekniklerinden soru-cevap kullanılarak verilen bir olay hakkındaki düşüncelerini ifade edebilmeleri ve bu 
şekilde iletişim becerilerinin artırılması amaçlanmıştır. Örnek sorularla kazanımın öğretilmesi sürecinde, süreç değerlendir-
me yapılarak  öğrenme eksiklerinin ölçülmesi amaçlanıştır.

Bu etkinlikte öğretim yöntem ve tekniklerinden gösterip yaptırma tekniği kullanılarak verilen yönergeleri öğrencilerin uygu-
laması ve sonrasında elde ettiği verilerden çıkarım yapma becerisi kazandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca simülasyon kullanı-
larak dijital yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_tr.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_tr.html
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Mavi
Mor

Yeşil
Sarı

Turuncu
Kırmızı

Kırmızı filtre

Mavi
Mor

Yeşil
Sarı

Turuncu
Kırmızı

Mavi filtre

Mavi
Mor

Yeşil
Sarı

Turuncu
Kırmızı

Yeşil filtre

Beyaz ışığın ana renklere sahip filtrelerden geçişi

Magenta
Filtre

(Kırmızı+Mavi)

Mavi
Mor

Yeşil
Sarı

Turuncu
Kırmızı

Cyan
Filtre

(Yeşil+Mavi)

Mavi
Mor

Yeşil
Sarı

Turuncu
Kırmızı

Sarı
Filtre

(Yeşil+Kırmızı)

Mavi
Mor

Yeşil
Sarı

Turuncu
Kırmızı

Beyaz ışığın ara renklere sahip filtrelerden geçişi

ÖRNEK SORU: Güneş ışığı altındaki bir cisim, magenta renkli cam filtre arkasından bakıldığında mavi renkte 
görünürken sarı renkli cam filtre arkasından bakıldığında siyah görülüyor. Buna göre cisim hangi renktir?

BOYA RENKLERİ
Katı ve saydam olmayan boya maddelerinin sıvılarla karıştırılarak oluşturulan çözeltilerine boya denir. Boya ile 
boyanan maddeler güneş ışığı altında iken kendi renklerini yansıtır, diğer renkleri soğurur. Böylece boyandığı 
renkte görünür.

Boyada ana renkler cyan, magenta ve sarı; ara renkler ise kırmızı, yeşil ve mavidir. Boyadaki ana renklere ve bu 
renklerin karışımı ile elde edilen ara renklere ait şematik gösterim aşağıdaki gibidir:

Boya renklerinin görüldüğü şematik gösterimden yararlanarak aşağıdaki verilere ulaşılabilir:

     Boya renklerinin görüldüğü şematik gösterimden yararlanarak aşağıdaki verilere ulaşılabilir:
     Magenta + cyan = mavi
     Magenta + sarı = kırmızı
     Sarı + cyan = yeşil olur.

Öğretim yöntem-tekniklerinden düz anlatım yapılarak varsa kavram yanılgılarının düzeltilmesi, eksik kalan öğrenmelerin ta-
mamlanması hedeflenmiştir.
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Karışımları siyah rengi veren boya renk çiftlerine de tamamlayıcı renk denir. 
Mavi + Sarı = (Magenta + Cyan) + Sarı = Siyah olduğu için mavi ve sarı
Magenta + Yeşil = Magenta + (Cyan + Sarı) = Siyah olduğu için magenta ve yeşil
Cyan + Kırmızı = Cyan + (Magenta + Sarı) = Siyah olduğu için cyan ve kırmızı birbirinin tamamlayıcı renkleri olur.

Işık renkleri ile boya renkleri karşılaştırıldığında ışıktaki ana renkler ile boyadaki ara renklerin, ışıktaki ara 
renkler ile boyadaki ana renklerin aynı olduğuna dikkat ediniz. 

ÖRNEK SORU:

Beyaz 
ışık

A

B

C

Magenta Kırmızı

Mavi    Perde

Karanlık bir ortamda beyaz ışık demeti yandaki şekilde görüldü-
ğü gibi magenta, kırmızı ve mavi filtrelere gönderiliyor.
Buna göre beyaz perde üzerindeki A ve B noktaları ile B ve 
C noktaları arasındaki bölümler hangi renkte görülür?

3-
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Tahminî Süre: 40 dakika

1. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç üzerinde renk konusu ile ilgili ifadelerin bazıları (D) doğru bazıları 
(Y) yanlıştır. Açıklamaları ilk kutudan başlayarak doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek doğru çıkışı 
bulunuz. Sadece bir çıkışı işaretleyeceğinizi unutmayınız.

Işıktaki ana renkler kırmızı, 
yeşil ve mavidir.

Yeşil ve kırmızı ışık birleşimi 
sarı rengi oluşturur. 

Karanlık odada kırmı-
zı renkli cisim üzerine 

tek renk sarı ışık 
gönderilirse cisim 

kırmızı görünür.

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış

5. 
Çıkış

6. 
Çıkış

7. 
Çıkış

8. 
Çıkış

Sarı renkli bir filtre 
üzerine güneş ışığı 
düşürülürse filtre 

kırmızı, sarı ve yeşil 
renkli ışınları geçirir.

Boya renklerinde 
kırmızı ve cyan bir-
birinin tamamlayıcı 

renkleridir.

Kırmızı, yeşil ve mavi 
renkli boyaların ka-
rışımı ile beyaz renk 

elde edilir.

Boyadaki ana renkler ile ışıktaki 
ara renkler aynıdır. 

D

D D

D DD D

Y

Y Y

Y YY Y

(Cevap: 2. Çıkış)

Tanılayıcı dallanmış ağaç, geleneksel değerlendirme araçlarından doğru-yanlış tipi sorulara benzerliği olmakla birlikte, ken-
dine özgü yapısı ve farklı amaçlara hizmet etmesi bakımından alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri arasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Soru çeşitliliğini zenginleştirmek 10.4.9.1 kazanımının a, b, c ve ç maddelerindeki öğrenmelerin gerçek-
leşip gerçekleşmediğini kontrol etmek amacıyla sorulmuştur. 
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Aşağıda verilen numaralandırılmış kutucuklarda renkler verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak 2-5. 
soruları cevaplayınız. Aynı kutucuk numarasını bir veya birden fazla sorunun cevabı için kullanabilirsiniz.

1. Sarı Işık (tek renk) 2. Sarı Işık (karışım) 3. Yeşil

4. Mavi 5. Beyaz 6. Magenta

7. Siyah 8. Kırmızı 9. Cyan

10.Turuncu 11. Mor

2. Karanlık bir odada üzerine kırmızı renk ışık gönderilen bir cisim kırmızı renk olarak görülüyorsa cismin rengi 
yukarıdakilerden hangileri olabilir? 

(Cevap: 5, 6, 8)

3. Yukarıdaki renklerden hangileri cyan renkli bir filtre üzerine karışımla elde edilen sarı renkli ışık gönderilirse 
renkler filtreden geçer? 

(Cevap: 3)

4. Karanlık bir odadaki magenta renkli cismin üzerine hangi renk ışık gönderilirse cisim yukarıdaki renklerden 
hangilerinde görülmez? 

(Cevap: 1, 3, 10, 11)

5. Cyan renkli bir filtrenin arkasına sarı renkli bir filtre konulup cyan renkli filtre tarafına güneş ışığı gönderi-
lirse yukarı verilen renklerden hangileri bu filtre sisteminden geçer? 

(Cevap: 3)

6.  
X

Mavi
Yeşil

Y

Z

K

L

M

N

P

R

S

Şekildeki gibi mavi ve yeşil ışık üreten kaynakların 
önüne saydam olmayan X, Y, Z engelleri konuyor. 
Buna göre K-S duvarı üzerindeki oluşan renkli 
bölgelerin dağılımı nasıl olur?
(Mavi + Yeşil = Cyan)

 Yeşil   Cyan   Mavi

A) M N  N S  K M

B)  P S  M P  K M

C) P S  K M  M P

D) N P  P S  K N

E)  N R  R S  K N

(Cevap: D)

Yapılandırılmış grid çoktan seçmeli test sorularına ve eşleştirme sorularına alternatif bir ölçme aracı olup şans faktörünü en aza 
indiren yöntemlerinden birisidir. 2-5. sorularda yapılandırılmış grid kullanılarak 10.4.9.1 kazanımının b ve ç maddelerindeki öğren-
melerin gerçekleştiğini kontrol amaçlı sorulmuştur. Ayrıca kutucuklardaki kavramların birden fazla soru ile ilişkilendirilebileceğini 
göstermek amaçlanmıştır.

Geleneksel ölçme araçlarından çoktan seçmeli soru kullanılarak 10.4.9.1 kazanımının b maddesindeki öğrenmelerin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kontrol etmek amaçlanmıştır.
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7. Karanlık odadaki bir cisme sarı ışıkla bakıldığında;

I. Yeşil         II. Siyah       III. Mavi

renklerden hangileri gibi görülebilir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II           C) Yalnız III           D) I ve II           E) I, II ve III

(Cevap: D)

8. Işık az kırıcı bir ortamdan çok kırıcı bir ortama geçerken bazı fiziksel özellikleri değişir.
Buna göre havadan cama geçen yeşil renkli bir ışığa ait

I. dalga boyu

II. ortalama sürat

III. renk
niceliklerden hangilerinde değişiklik olur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II             C) I ve II             D) II ve III             E) I, II ve III 

(Cevap: C)

9.   
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html genel ağ 
adresindeki etkileşimli kitap 133, 134, 135 ve 136. sayfalardaki beceri temelli sorular 

10. 
https://odsgm.meb.gov.tr/www/10-sinif-kazanim-testleri/icerik/695 genel ağ adresindeki 7. testte 1, 3, 4, 5, 6 
ve 7. sorular    

Hazırlayan: Mustafa GÜR

Geleneksel ölçme yöntemlerinden çoktan seçmeli soru ile 10.4.9.1 kazanımının c maddesindeki öğrenmenin oluşup oluşma-
dığını belirlemek amaçlanmıştır.

Geleneksel ölçme yöntemlerinden çoktan seçmeli soru ile 10.4.9.1 kazanımının oluşup oluşmadığını belirlemek ve önceki 
öğrenme alanlarından 3. Ünite Dalgalar ünitesi ile yeni öğrenmeleri bir arada kullanmaları amaçlanmıştır.

Öğrencilerin daha fazla beceri temelli örnek soruya ulaşarak konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerin daha fazla çoktan seçmeli örnek soruya ulaşarak konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/fizik/index.html
https://odsgm.meb.gov.tr/www/10-sinif-kazanim-testleri/icerik/695


239
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BİYOLOJİ
Ders Planı Örnekleri
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Biyoloji Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Canlılar Dünyası / Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Kazanım(lar) 9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açık-
lar.

a)  Canlıların sınıflandırılmasında bilim insanlarının kullandığı farklı ölçüt ve 
yaklaşımlar tartışılır.

b)  Canlı çeşitliliğindeki değişimler nesli tükenmiş canlılar örneği üzerinden 
tartışılır.

Anahtar Kavramlar Sınıflandırma

Öğretim Yöntem / Teknikleri Tartışma, soru-cevap, anlatım

Gerekli Materyaller • Yeryüzünde Kaç Tür Canlı Vardır? (Okuma metni)
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/btd_ekim_47.pdf 

• EBA Video 1: Sınıflandırmanın Gerekliliği
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/
main/ curriculumResource?resourceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& 
resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

• EBA Video 2: Sınıflandırmanın Önemi
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/
main/ curriculumResource?resourceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f& 
resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

• EBA İnfografik Canlıların Sınıflandırılması
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/
main/ curriculumResource?resourceID=7871c5eb6826188cf95bbe6 
5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

• EK-1 Çalışma Kâğıdı

Nesli Tehlike Altında Bulunan Hayvan ve Bitki Türleri (Basılı içerik)
https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_
brosur-20191128080630.pdf

• Biyoloji 9 Kavram Öğretimi 82 ve 83. etkinlikler
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_
calismalari/9y/biyoloji/index.html

Disiplinler Arası İlişkiler Matematik dersine ait kümeler konusu ile ilişkilendirilir. 

Kök Değerler Saygı

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik  

Beceriler Genel Beceriler
• Eleştirel düşünme becerisi 

• İş birliği becerisi
Alan Becerileri
• Sınıflandırma yapma becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı Biyoloji 9 (9.3.1.1.-Anlama) Ders Planı ÖrneğiEK 3

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/btd_ekim_47.pdf 
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=7871c5eb6826188cf95bbe6 5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=7871c5eb6826188cf95bbe6 5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/ curriculumResource?resourceID=7871c5eb6826188cf95bbe6 5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_brosur-20191128080630.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_brosur-20191128080630.pdf
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/biyoloji/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/biyoloji/index.html
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241

EK 3: Biyoloji 9 (9.3.1.1.-Anlama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-

Dİ
KK

AT
 Ç

EK
M

E

Tahminî Süre: 15 dakika

Ders başında öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:

• Okuldan eve giderken kaç canlı türü görebilirsiniz?

• Bir ormanı gezerken kaç farklı canlı türü görebilirsiniz?

• Peki Türkiye’de kaç canlı türü olabilir?

• Sizce dünyada ne kadar canlı türü olabilir? 
Öğrencilerden tahminleri alındıktan sonra, aşağıdaki okuma metni bir öğrenci tarafından sesli okunur. Okuma 
metni etkileşimli tahtada gösterilebilir veya kâğıtlara basılarak her bir öğrencinin metne erişimi sağlanır. 

Yeryüzünde Kaç Tür Canlı Vardır? (Okuma metni)

Yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin sayısı ile ilgili sağlıklı tahminler yapmak çok zor. Bugüne kadar yaşa-
yan türlerin %99’undan fazlasının soyunun tükendiği düşünülüyor. Şu an yeryüzünde yaşayan canlı türle-
rinin sayısıyla ilgili tahminlerse iki milyon ile bir trilyon arasında değişiyor.

Terry Erwin 1980’lerde yaptığı çalışmalar sırasında tropik bir ağaç̧ türünde 1200 farklı tür böcek bulmuştu 
ve bu türlerin 163 tanesi sadece incelenen ağaç̧ türünde bulunuyordu. Erwin, bilinen tropik ağaç̧ türü̈ 
sayısının 50.000 civarında olmasından yola çıkarak, tropikal bölgelerde yaşayan böcek türlerinin sayısının 
10 milyon civarında olduğunu tahmin etti. Erwin’in yeryüzünde şu an yaşayan canlı türlerinin yaklaşık sayı-
sıyla ilgili Tahminîyse 30 milyondu. 2011 yılında Lee Sweetlove tarafından Nature’da yayımlanan başka bir 
çalışmaya göreyse sadece ökaryotik canlıların (hücre çekirdekleri hücrelerinin geri kalanından bir zarla 
ayrılmış̧ hücrelere sahip canlıların) sayısı 8,7±1,3 milyon civarında. Yakın zamanlarda Kenneth J. Loceya 
ve Jay T. Lennona tarafından Proceedings of The National Academy of Sciences (USA)’de yayımlanan bir 
çalışmaya göreyse yeryüzünde yaşayan türlerin sayısı bir trilyon civarında olabilir. Araştırmacılara göre 
geçmişte yapılan daha düşük tahminlerin sebebi, mikroorganizmaların çeşitliliğini belirlemek için kullanı-
lan örnekleme yöntemlerinin yetersizliği.

(Metne https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/btd_ekim_47.pdf adresinden ulaşılabilir.)

Metin okunduktan sonra öğrencilere aşağıdaki soru sorulur:

• Bu canlıları birbirinden ayırt etmek için siz hangi yöntemleri kullanırsınız?
 Öğrencilerin bu denli fazla olan canlıların ayırt edilmesinde nasıl bir yöntem ve teknik kullanabilecekleri sor-
gulanır.

Bu aşamada baskın olarak kullanılan yöntem soru-cevap yöntemidir. Bu yöntem, belirli bir amaçla hazırlanan soruların 
öğrenciler tarafından sözel olarak cevaplandırılmasına dayanan bir öğretim yöntemidir. Buradaki soruların amacı, önce-
likle öğrencinin dikkatini konuya çekmektir. 9.3.1.1. kazanımıyla ilişkili olarak, sorulardaki temel vurgu çeşitliliktir. Çünkü 
öğrencilerin dikkati çeşitliliğe çekildikten sonra, bu çeşitliliğin sınıflandırılmasına yönlendirilmektedir. Bu aşamada da 
öğrencilere metin okutulmuş ve metin sonrasında çeşitli canlıların birbirinden nasıl ayırt edilebileceğine yönelik sorular 
sorulmuştur. Böylece öğrencilerin canlıların sınıflandırılması konusuna zihinsel olarak hazırlanmaları amaçlanmıştır. Ay-
rıca öğrencilerin sorulan sorulara sözlü olarak yanıt vermeleri ve düşüncelerini paylaşmaları sağlanarak ana dilde iletişim 
yetkinliğinin gelişmesine katkı sunması da hedeflenmiştir.

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/btd_ekim_47.pdf
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Tahminî Süre: 15 dakika

Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:

• Kütüphanede yeni çalışmaya başlayan biri olduğunuzu düşünün, kütüphaneye yeni gelen bin adet kitabı 
raflara yerleştirmeniz istense siz nasıl bir yol izlerdiniz?

• Bu kitapları belirli bir düzene göre yerleştirdiğinizde onları kümelendirmiş olur musunuz? 

Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasının önemini vurgulamak için öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılarak 
konuya giriş yapılır.

“Tarih boyunca insan, doğası gereği günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla çevresindeki cisimleri ve objeleri 
sınıflandırma yoluna gitmiştir. Bu şekilde var olan karmaşıklıkları gidererek yerine bir düzen anlayışı getirmeye 
çalışmıştır. Örneğin evlerde odaların kullanım amaçlarına göre ayrılması ve kütüphanede bulunan kitapların 
konularına göre dizilip raflara yerleştirilmesi hep bir düzen oluşturmak için yapılan eylemlerdir.”

    

Dersin bu aşamasında sorulan soru ile  öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmış-
tır. Çünkü öğrencilerden, kendilerine sunulan günlük yaşamdan bir örnek/konu/durumu yorumlaması ve bir çı-
karımda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, 9.3.1.1. kazanımı ile ilişkili sorulan bu soru bir kategorize etme ve 
gruplama için karar vermeyi gerektirdiğinden öğrencilerin alan becerisi olan sınıflandırma yapma becerisini de 
geliştirmesi hedeflenmiştir.

Sınıflandırmanın diğer derslerle ilişkisinin kurulması için kullanılan bu soruda, matematik dersindeki kümeler 
konusundan yararlanılmıştır. Öğrenilen bilgilerin bu şekilde farklı alanlarda kullanılması/işlenmesi/görülmesinin 
öğrencilerde daha kalıcı öğrenmeleri sağlayacağı amaçlanmaktadır. Ayrıca önceden edindiği kümelerle ilgili 
bilginin biyoloji dersindeki sınıflandırma konusuna aktarılmasında da öğrencilerin hazırbulunuşluklarına katkı 
sunması beklenmektedir.

Kavrama düzeyindeki 9.3.1.1. kazanımı için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi burada anlatım yöntemi ile doğru-
dan verilmiştir. Öğrencilerin doğru çıkarımda bulunamama, eksik ve yanlış öğrenmelere sahip olma ihtimalle-
rine karşı bu yöntem belirlenmiştir. Böylece öğrencilerin sınıflama yapmanın pratikte ne işe yaradığına yönelik 
bilgiye doğrudan ulaşmaları hedeflenmiştir. Bu bilgi, dersin ilerleyen aşamalarında yürütülecek sürece temel 
oluşturması bakımından önem arz etmektedir.
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Tahminî Süre: 110 dakika

Aynı şekilde bilim insanlarının canlı türlerini belirli özelliklere göre sınıflandırdığı söylenerek aşağıdaki açıkla-
ma aracılığıyla sınıflandırma ve taksonominin tanımı verilir.

“Yeryüzündeki canlı çeşitliliğinin fazlalığı, bunların incelenmesinde de birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 
Bu sorunların ortadan kaldırılması için canlıların bilimsel kriterlere uygun şekilde sınıflandırılarak incelenmesi ge-
rekir. Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen biyolojinin alt bilim dalına sistematik 
denir. Taksonomi ise canlıların sınıflandırılmasında kullanılacak kuralları ortaya koyan ve canlıların isimlendiril-
mesi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Taksonomi, sınıflandırma biliminin kullandığı bir araç olarak kabul edilebilir.”

Aşağıda ismi verilen EBA’da bulunan iki video öğrencilere izletilir. Videolar EBA üzerinden sınıfla paylaşılarak 
evde konu tekrarında bu videolardan yararlanmaları istenir.

EBA Video 1: Sınıflandırmanın Gerekliliği

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

EBA Video 2: Sınıflandırmanın Önemi

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

Öğrenciler sınıflandırmanın önemini kavradıktan sonra canlıların sınıflandırılmasında kullanılan farklı bilimsel 
yaklaşımlar analog organ, homolog organ, filogenetik ve yapay sınıflandırma üzerinden aktarılır. Bu kısım-
da öğretmen EBA’daki canlıların sınıflandırılması infografiğini etkileşimli tahtayı kullanarak ekrana yansıtır ve 
konu ile ilgili açıklama yapar. 

Öğrencilere aşağıdaki soruyu sorar: 

• Yapay sınıflandırma kullanılarak yapılan sınıflandırmalarda ne gibi sorunlar çıkabilir?

• Öğrencilerden yapay sınıflandırma kullanılması sonucunda çıkabilecek sorunları tartışmaları istenir.

Canlıların sınıflandırılması infografiği için aşağıdaki linkten faydalanılabilir. İnfografiğin ekran görüntüsü linkin 
ardından verilmiştir.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=7871c5eb6826188cf95bbe6d5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

EBA üzerinden paylaşılan videolar ve OGM materyalden erişeceği sayfalar da paylaşılarak öğrencilerin dijital 
yetkinlikleri kullanmaları sağlanır. Ayrıca, anlatım yöntemini tekdüzelikten kurtarmak ve farklı öğrenme stille-
rine sahip öğrenciler için (işitsel, görsel vb.) fırsat yaratmak için EBA’da yer alan videolardan faydalanılmıştır.

Burada kullanılan yöntem anlatım yöntemidir. Görüldüğü üzere anlatım yöntemi, kazanımla ilişkili olan bilginin 
öğrenciye doğrudan aktarılmasıdır. Kavrama düzeyinde olan 9.3.1.1. kazanımı kapsamında, öğrencilerin sı-
nıflamanın önemini açıklayabilmeleri için öncelikle sınıflandırma ve taksonomi kavramlarını edinmiş olmaları 
gerekmektedir. Bu gereklilikten dolayı bu kavramların açıklanması için anlatım yöntemi kullanılmıştır.

Öğrencilerin keşfederek ulaşamayacağı analog ve homolog organ gibi kavramların öğretilmesi için anlatım 
tekniği kullanılmıştır. Devamında sorulan soru ise 9.3.1.1. kazanımı için yapılan “’a. Canlıların sınıflandırılmasın-
da bilim insanlarının kullandığı farklı ölçüt ve yaklaşımlar tartışılır.” açıklamanın gereği olarak hazırlanmıştır. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=22712e5fd9831e7bd0e47295688beb57& resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=cb6c9854c50324a03054cc2f1a8bf83f&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7871c5eb6826188cf95bbe6d5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7871c5eb6826188cf95bbe6d5b8f89f0&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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Öğrencilerin konuyla ilgili süreçteki öğrenme eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının belirlenmesine yönelik 
ekte verilen  yapılandırılmış grid çalışması hazırlanmıştır. Öğrencilerin rastgele dağıtılmış kutucuklardaki kav-
ramlardan seçim yaparak soruları cevaplaması ile yapılan bu çalışmada ayrıca sınıflandırma yapma becerisi-
nin de ölçülmesi hedeflenmiştir.

EK-1’de sunulan çalışma kâğıdı öğrencilere verilerek soruların cevaplanması istenir.

EK-1 uygulandıktan sonra T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırlamış olduğu broşür et-
kileşimli tahtaya yansıtılarak öğrencilerin incelemesi sağlanır. İlgili broşüre aşağıda yer alan link aracılığıyla 
ulaşılabilir:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_brosur-20191128080630.pdf

Broşür incelendikten sonra öğrencilerden ülkemizde nesli tehlike altında olan canlılara örnek vermeleri istenir.

Öğrencilerle dört kişilik gruplar oluşturularak aşağıda linki verilen Biyoloji 9 Kavram Öğretimi 82 ve 83. etkin-
likler yaptırılır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/biyoloji/index.html 

Ekte sunulan çalışma kağıdı incelendiğinde öğrencilere nesli tükenen ve tükenmekte olan canlı türleri üzerinden 
sorular sorulduğu ve bu canlı türlerinin neden azaldığına yönelik bir tartışma ortamı oluşturulduğu görülmekte-
dir. Nesli tükenmiş canlılar üzerinden oluşturulan bu etkinlikteki ilk amaç, 9.3.1.1. kazanımı için yapılan b açıkla-
masını karşılamaktır. İkinci olarak ise öğrencilere, biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik nedenlerin öğrenciler tara-
fından tartışılarak, fikirlerin beyan edilmesi sırasında öğrencilerin birbirini saygı çerçevesi içinde dinlemelerinin 
sağlanması amaçlanmıştır. Bu vesile ile öğrencilerde saygı değerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 

Kavram öğretimi etkinliklerinin gruplar hâlinde yapılmasındaki temel amaç öğrencilerdeki iş birliği becerisinin 
geliştirilmesidir. Öğrencilerin birlikte çalışarak, ortak bir amaç doğrultusunda bir etkinlik gerçekleştirmelerinin 
onlarda iş birliği becerisini geliştirmesi beklenmektedir. Böylece öğrenciler hem kazanımla ilgili bilgilerini pekişti-
rirken hem de birlikte uyum içinde çalışma yeterliliği de kazanacaklardır.

Öğrencilerin konuyla ilgili süreçteki öğrenme eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının belirlenmesine yönelik ekte 
verilen  yapılandırılmış grid çalışması hazırlanmıştır. Öğrencilerin rastgele dağıtılmış kutucuklardaki kavramlar-
dan seçim yaparak soruları cevaplaması ile yapılan bu çalışmada ayrıca sınıflandırma yapma becerisinin de öl-
çülmesi hedeflenmiştir.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_brosur-20191128080630.pdf
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/biyoloji/index.html
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Tahminî Süre: 20 dakika

Ölçme ve Değerlendirme Kâğıdı

A. Aşağıda verilen kavramları uygun boşluklara yazarak soruları cevaplayınız.

Taksonomi Homolog organ Sınıflandırma Doğal sınıflandırma

Newton Aristo Yapay sınıflandırma Analog organ

• Doğadaki canlıların benzerliklerine, farklılıklarına, akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına 
 denir.

• Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları çevreye göre yapılan sınıflandırmaya  
 denir.

• Canlıların köken benzerlikleri ve akrabalık derecelerine göre yapılan sınıflandırmaya 
 denir.

• Kökenleri aynı görevleri farklı ya da aynı olan organlara  denir.

• Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir.

• Canlıların sınıflandırılması ilk olarak  tarafından yapılmıştır.

B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

(Sorular kazanıma göre seçilerek https://ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden alınmıştır.)

1. Tarihte bilinen ilk sınıflandırmayı yapan Aristo ile ilgili
I. Canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmıştır.

II. Hayvanları karada, suda ve havada yaşayanlar olarak sınıflandırmıştır.

III. Bitkileri, tohumlu ve tohumsuz olarak sınıflandırmıştır.

IV. Yapay (ampirik) sınıflandırma yapmıştır.

bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                      B) Yalnız III                      C) I, II ve III                      D) I, II ve IV                      E) II, III ve IV

2. Yapay sınıflandırma yapılırken
I. Canlının dış görünüşüne bakılır.

II. Kökenleri farklı, görevleri aynı organlara bakılır.

III. Kökenleri aynı görevleri farklı organlara bakılır.

bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                         B) Yalnız lll                         C) l ve II                         D) I ve IIl                         E) I, II ve lll

3. Aşağıdakilerden hangisi homolog organlara örnek verilebilir?
A) Kelebeğin kanadı, balinanın yüzgeci

B) Yarasanın kanadı, insanın kolu

C) Köpek balığının yüzgeci, arının kanadı

D) Atın ön bacağı, karıncanın bacağı

E) Tavşanın bacağı, çekirgenin bacağı

Kazanımın basamağına uygun hazırlanan bu ölçme ve değerlendirme çalışması ile çeşitli yöntemler kullanılarak 
öğrencilerin farklı zorluk düzeyindeki öğrenmelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr
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5. Sınıflandırma biliminin geliştirilmesiyle

I. Canlıların ortak özelliklerinin belirlenmesi

II. Canlıların birbirlerinden farklı özelliklerinin ortaya çıkarılması

III. Canlı çeşitliliği hakkında veri toplanması

sonuçlarından hangileri hedeflenmektedir?

A) Yalnız I                          B) Yalnız II                         C) I ve II                          D) I ve III                         E) I, II ve III

6. Canlıların sınıflandırılmasında

I. Protein benzerliği

II. Embriyoloji

III. Kromozom sayısı

IV. Analog organlar

hangilerinin kullanılması ile bilimsel sınıflandırma kurallarına uyulmuş olur?

A) I ve II                          B) I ve III                          C) II ve III                          D) I, II ve IV                          E) I, II, III ve IV

EK 1 - Çalışma Kâğıdı

Sülün Kelaynak Asya fili Yılan boyun kuşu

Kardelen çiçeği Su kaplumbağası Anadolu leoparı Salep orkidesi

Asya aslanı Ankara keçisi Akdeniz foku Bozayı

1 2 3

5 6 7 8

9 10 11 12

4

Yukarıdaki numaralandırılmış kutucuklarda ülkemizde nesli tükenen ve tükenmekte olan canlı türleri veril-
miştir. Bu göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hangi canlı türlerinin nesli tükenme tehlikesi altındadır? 

2. Hangi canlı türlerinin nesli tükenmiştir?

3. Nesli tükenen canlılardan yola çıkarak biyoçeşitliliğin azalmasının nedenlerini tartışınız. 

Kaynakça
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/btd_ekim_47.pdf

https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_brosur-20191128080630.pdf

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/biyoloji/index.html

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/biyoloji/test-olustur?s=6&d=5&u=26&k=3466

https://tegmmateryal.eba.gov.tr/upload/uygulama/b07c0f09-99b0/
f499208a28c09886e751fd17ec774587006882cf.pdf

Hazırlayanlar: Betül ZOR – U. Gürel YILMAZ

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/btd_ekim_47.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/07_nesl--tukenen_canl-lar_brosur-20191128080630.pdf
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/9y/biyoloji/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/biyoloji/test-olustur?s=6&d=5&u=26&k=3466
https://tegmmateryal.eba.gov.tr/upload/uygulama/b07c0f09-99b0/f499208a28c09886e751fd17ec774587006882cf.pdf
https://tegmmateryal.eba.gov.tr/upload/uygulama/b07c0f09-99b0/f499208a28c09886e751fd17ec774587006882cf.pdf
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Biyoloji Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

Kazanım(lar) 10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 
çözüm önerilerinde bulunur.
a)  Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara 

örnekler verilir. 
b)  Yerel ve küresel boyutta çevreye zarar veren insan faaliyetlerinin tartışılması 

sağlanır. 
c)  Çevre kirliliğinin önlenmesinde biyolojinin diğer disiplinler ile nasıl ilişkilendi-

rildiğine örnekler verir

Anahtar Kavramlar Çevre sorunu

Öğretim Yöntem / Teknikleri Tartışma, soru- cevap, problem çözme, vızıltı grupları

Gerekli Materyaller • Tahta, kâğıt ve kalem, etkileşimli tahta veya projeksiyon, prototip için gerekli 
olanlar, Ek-1 Grup değerlendirme formu
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/10/biyoloji/index.html#p=129

Disiplinler Arası İlişkiler Kimya dersinden “çevre kimyası” konusu ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Öz denetim, sorumluluk, saygı, vatanseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde yetkinlik, inisiyatif alma ve girişimcilik, öğrenmeyi öğrenme

Beceriler Alan becerileri

• Çıkarım yapma becerisi

• Gözlem yapma becerisi

• Verileri toplama becerisi

• İletişim becerileri

• Akıl yürütme becerisi

Genel Beceriler

• Eleştirel düşünme becerisi

• Problem çözme becerisi

• Yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisi

• İş birliği becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı Biyoloji 10 (10.3.2.3.-Yaratma) Ders Planı ÖrneğiEK 3

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/biyoloji/index.html#p=129
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/biyoloji/index.html#p=129
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Öğretmen, konuya giriş yapmak için görselleri kullanarak öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandırır, konuya 
dikkat çeker. Öğrencilerin verilen görselleri incelemeleri istenir. Daha sonra aşağıdaki sorular yöneltilir.

1. Bir yiyecek veya eşya üretildiği yerden evinize taşınana kadar hangi ulaşım aşamalarından geçer?

2. Gıda sektöründe kullanılan bir eşyanın üretiminde görev alan bir yetkili olsaydınız bu eşyanın nakliyesinde 
hangi enerji tiplerine ihtiyaç duyardınız?

3. Çevreye duyarlı bir birey olarak kullanılan enerjinin seçiminde hangi kriterleri arardınız?

Aşağıdaki metin öğrencilere sunulur. Metin etkileşimli tahtada gösterilebilir veya kâğıtlara basılarak her bir 
öğrencinin metne erişimi sağlanır. Metin bir öğrenci tarafından sesli okunur. Bu sırada öğrencilerden enerji 
üretim mekanizması ve açığa çıkan enerji miktarlarına dikkat etmeleri ve bu kısımlarla ilgili not almaları istenir.

Bu soru ile tüketilen bir yiyecek maddesi veya kullanılan bir eşyanın çevreye neye mal olabileceği ile ilgili 
dikkat çekilmesi sağlanır.

Bu soru ile kullanılacak enerji seçiminde nelere dikkat edileceği ile ilgili öğrenciye düşünme fırsatı verilerek 
güncel olan bir konuda duyarlı olması beklenmiş ve sorumluluk kök değeri işe koşulmuştur.

Metinden yararlanarak öğrencilerin konu ile ilgili düşünceleri alınır. Böylece dersin ilerleyen aşamalarında 
kaynak malzeme olarak kullanılabilecek bilgi ve anlayışların toparlanması sağlanır.
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ÇİN’İN YAPAY GÜNEŞİ

Kasım ayında, Çinli araştırmacılar, Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST) –gerçek Güneş’in enerji 
üretmek için kullandığı nükleer füzyon sürecini taklit etmek için tasarlanmış bir “yapay güneş” reaktörünün 
100 milyon santigrat derece elektron sıcaklığına ulaşarak bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladılar. Şimdi ise, 
yetkililer bu yıl yeni bir yapay güneş inşaatını tamamlayabileceklerini söylüyorlar. Bu cihazı iyon sıcaklığında 
bir kilometre taşı olarak görüp, nükleer füzyonun gücünden yararlanmaya bizi bir adım daha yaklaştırdığını 
ifade ediyorlar.

Çin Ulusal Nükleer Anonim Şirketi yetkililerinden Duan Xuru, Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı’nın yıllık otu-
rumunda, mühendislerin ülkenin 2019’da HL-2M Tokamak’taki inşaatını tamamlayacağını açıkladı.

Global Times’a göre Duan şu ifadelerde bulundu:

“Yapay güneşin plazması esas olarak elektronlardan ve iyonlardan oluşur. Ülkenin mevcut Tokamak cihazları 
çekirdek plazmasında 100 milyon derecenin üzerinde bir elektron sıcaklığına ve cihazda enerji üreten iyon ise 
50 milyon santigrat derecelik iyon sıcaklığa ulaşmıştır.”

Duan’a göre, HL-2M Tokamak, gerçek Güneş’in iyon sıcaklığından yaklaşık yedi kat daha sıcak olan 100 milyon 
santigrat derece iyon sıcaklığına ulaşabilecek. Bu durum Global Times’a göre nükleer füzyondan yararlanma 
hedefine ulaşmak için üç zorluktan birinin aşıldığı anlamına geliyor. Eğer tüm bu söylenenler gerçekleşirse, 
cihaz gelecekteki nükleer füzyon reaktörleri için bir şablon olarak hizmet edebilir ve sınırsız temiz enerji rüya-
sına bir adım daha yaklaştırabilir.

SORULAR

1. Metinde geçen enerji üretimine neden yapay güneş ismi verildiğini tartışınız? 

2. Tasarlanan füzyonun, 1986 Çernobil faciasında olduğu gibi bir sızıntı üretmiyor olmasının önemini belir-
tiniz.

3. Bu sistemin oluşturduğu kirliliği ve fosil yakıtların çevre kirliliğine etkisini karşılaştırınız?  Çevreye zararı 
daha az olan bir yöntem keşfedilmiş mi? Araştırınız.

Fikir üretme ve değerlendirmenin amaçlandığı tartışma sürecinde sınıfın tamamı tartışmaya katılacak ve kısa 
süre içinde tüm grubun fikirleri alınacaktır. Olaylara çok yönlü, ön yargısız, tarafsız bakabilmeye yönelik tutum 
geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır. Böylece çıkarım yapma alan becerisi de işe koşulmak istenmiştir.

Bu soru-cevap tekniğinde öğrencilere geçmişte yaşanan büyük bir çevre felaketi hatırlatılır. Benzer bir fela-
ketin ülkemizde ve dünyada tekrar yaşanmaması için nelerin yapılması gerektiğinden yola çıkarak öğrencide 
sorumluluk ve vatanseverlik bilincinin gelişmesi amaçlanır.Ayrıca burada kazanımın b maddesinin (b. Yerel ve 
küresel boyutta çevreye zarar veren insan faaliyetlerinin tartışılması sağlanır) işlenmesi sağlanır.

Öğrenciler fikirlerini belirtirler. Bu soru ile kimya dersinde bulunan ‘’Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin 
etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur.” kazanımı ile ilişkilendirebilmelerine de olanak 
sağlar.

Çevre kirliliğinin azaltılması ve daha yüksek miktarda enerji üretilmesini amaçlayan bu çalışma fizik ve mate-
matik alanlarındaki çalışmalar ile kazanımın ‘’ c. Çevre kirliliğinin önlenmesinde biyolojinin diğer disiplinler ile 
nasıl ilişkilendirildiğine örnekler verir.’’ maddesini karşılamaktadır.
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Empati kısmında öğrencilerin verdiği cevaplar incelenir. Öğrencilerin cevapları ile gerçekte olan sonuçlar kar-
şılaştırılır. Daha sonra aşağıdaki açıklamaya yer verilir.

Temiz enerji üretimi kadar üretilen maddelerin bıraktığı atıklar ve doğada kaybolma sürelerinin de önemli ol-
duğu vurgulanır. Bu sebeple çevre kirliliğine çözüm üretmek istendiğinde, sadece yerlere çöp atmamak değil 
çevreye zararlı çöp üretmemek önemlidir. Çevre kirliliğindeki en önemli etkenlerden birisi de doğada kaybol-
mayan çöplerin üretimidir. Asıl çevre kirliliğini önlemenin atıksız bir yaşamdan geçtiği, sanayi devriminden bu 
yana doğaya zararlı atıkların miktar ve çeşidinin arttığının ve günlük hayatta fark etmeden edindiğimiz pek çok 
alışkanlığımızın plastik, metal ve geri dönüştürülemeyen pek çok atık ile nükleer ve fosil yakıt tüketimi gibi 
çevre düşmanı uygulamalar ile evimize girdiği hatırlatılır.

Ayrıca konu ile ilgili çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı sonuçların bir kısmını gösterebilmek amacı ile aşağıdaki 
bağlantıda verilen  biyoloji 10 beceri temelli etkinlik kitabındaki etkinlik 63 yaptırılır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/biyoloji/index.html#p=129
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CO2 salınımının sektörlere göre dağılımını belirten aşağıdaki grafik gösterilir. Grafiğin yorumlanması için sı-
nıftan 3 grup oluşturulur. Gruplar numaralandırılır. 1. gruba elektrik ve ısınma, 2. gruba taşımacılık 3. gruba 
sanayi sektörleri verilir. Burada oran olarak, en fazla CO2 salınımına sebep olan 3 sektör ele alınacaktır.

Grafik 1: Sektörlere Göre CO2 Oranlarındaki Yüzdesel Değişim (1990-2017)

Öğrencilerin gruplar hâlinde hareket etmeleri iş birliği becerisini geliştirirken grup arkadaşlarının birbirlerine davranış-
ları öğrencilerde sorumluluk, saygı, öz denetim gibi değerleri de ön plana çıkarmaktadır. Grup içerisinde belli kararları 
alarak uygulama inisiyatif alma ve girişimciliklerini desteklerken öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilmeleri de ana 
dilde yetkinlik sağlamış olmaktadır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/biyoloji/index.html#p=129
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Öğrencilerden kendilerine verilen sektörler hakkında aşağıda verilen soruları cevaplamaları istenir.

1. GRUP 
(Elektrik ve ısınma)

2. GRUP 
(Taşımacılık)

3. GRUP 
(Sanayi)

Karbon salınımı nedir ve nasıl hesaplanır?

Sektörlerde kullanılan yakıt türleri (enerji 
kaynakları) neler olabilir?

Sektörlerin neden olduğu CO2 salınımını en 
aza indirmek için neler yapılması gerekir?

Sektörlerin neden olduğu CO2 salınımında 
insan faaliyetlerinin etkisi nedir?

Kullanılan enerji kaynakları sürdürülebilir 
midir?

Bu sektörler içerisinde çevre kirliliğinin ön-
lenmesi için yapılan çalışmalar var mıdır?

Ders esnasında cevaplanması istenen bu sorular son olarak tüm sınıf bazında tartışılır. Cevaplanamayan so-
rular daha sonraki ders için ödevlendirilebilir.

Burada öğrencilerin grafikten yararlanarak soruyu cevaplaması istenir. Böylece verileri toplama, işleme ve yorumlama 
becerisi kazandırılması amaçlanır.

Tartışma sürecinde vızıltı grupları tekniği kullanılabilir. (Öğrencilerin 4- 6 kişilik gruplar hâlinde birbiriyle etkileşime 
girerek verilen bir probleme tartışma yoluyla çözüm ürettikleri tekniktir.) Vızıltı tekniği ile öğrenciler grupların yaptığı 
araştırmalar sonucu fikirlerini kendi aralarında tartışarak kendilerini ifade ederler. Fikir üretme ve değerlendirmenin 
amaçlandığı tartışma sürecinde sınıfın tamamı tartışmaya katılacak ve kısa süre içinde tüm grubun fikirleri alına-
caktır. Böylece iletişim becerileri ve akıl yürütme gibi genel beceriler ve alan becerileri de işe koşulmak istenmiştir. 
Olaylara çok yönlü, ön yargısız, tarafsız bakabilmeye yönelik tutum geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır.

Bu madde ile kazanımın ‘’ a. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara örnekler 
verilir.’’ maddesinin karşılanması hedeflenmiştir.

Kullanılan enerji kaynaklarının neler olabileceği düşündürülerek sorgulatılması ve bu yolla eleştirel düşünme 
becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İlgili konuya çözüm önerilerinin bulunması problem çözme becerilerini 
desteklemektedir. Ayrıca burada kazanımın “b. Yerel ve küresel boyutta çevreye zarar veren insan faaliyetlerinin 
tartışılması sağlanır.” maddesi karşılanmış olmaktadır.
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Öğretmen sınıfta fikir üretme aşamasında oluşturduğu 3 gruba edindikleri bilgileri somutlaştırmaları için aşa-
ğıdaki kriterleri kullanarak “Çevreye duyarlı bir enerji üretimi” temalı 50X70 cm ebatlarında bir işletme prototi-
pi tasarlamalarını ister (bir fabrika, okul, hastane vb.).

Tasarlanan prototipte

• Sanayi, ev ve araçlarda kullanılan fosil yakıtların azaltılması,

• Enerji kaynaklarının sürdürülebilir olması,

• Enerji üretiminde kullanılan yakıtların çevreye verdiği zararların azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılması 
beklenir. 

(Bu prototip okul çatısına güneş paneli kurmak gibi bir çalışma olabilir.)
- İstenen kriterlerin sağlanması için gruplarda görev dağılımı yapılır.

- Bu dağılımda prototipin hazırlanacağı yer seçimi ve araştırma yapma, enerji üretim tekniklerini öğrenme 
ve ürün tasarımı görevleri olacaktır.

(Öğretmen, her öğrencinin duygusal, bilişsel ve motor becerilerini de göz önüne alarak iş birlikli çalışmada 
uygun görev dağılımları yapmaya yardımcı olur.)     

Öğrencilerle yapacakları çalışmanın değerlendirilmesinde kullanılacak olan dereceli puanlama anahtarı pay-
laşılır ve ölçütler birlikte incelenir.

Öğrencilerin grup ile bir ürün ortaya koyması, ekip oluşturabilme ve bir arada çalışabilmeleri ile başta iş birliği be-
cerisini geliştirirken grup içi öğrencilerin bütünlük içerisinde hareket edebilmesi saygı, öz denetim,  değerlerinin işe 
koşulmasını sağlamaktadır. Öğrenciler yaptıkları prototip ile yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisini geliştirirken, 
bir problemin çözümünde gereken işi yapma ve karar alma ile inisiyatif alma, öğrenmeyi öğrenme gibi yetkinlikleri 
kazanması beklenmektedir.
Prototipte, çevre sorunlarına buldukları çözümlerle problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin işe koşulacağı 
düşünülmektedir.

Öğrencilerin yapacakları çalışmada hangi ölçütlere göre değerlendirileceği bilgisi süreçte verilmelidir. Dereceli pu-
anlama anahtarının verilmesiyle öğrencilerin çalışmalarını yaparken ölçüter hakkında bilgi sahibi olmaları, gelişim ve 
ilerleme düzeylerini izleyebilmeleri amaçlanmıştır.
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Süreç sonucunda öğrencilerin grup hâlinde hazırladıkları prototipi sunmaları sağlanır. Ayrıca yaptıkları basa-
makları anlatan raporlarını yazılı olarak öğretmene teslim etmeleri istenir. Öğretmen aşağıda verilen dereceli 
puanlama anahtarını kullanarak sunum yapan grupları değerlendirir. Gruplar ise grup değerlendirme formu 
ile grupların yaptığı prototipi değerlendirir (Her grup kendi dışındaki diğer tüm grupları tek tek değerlendirir.).

Bu çalışma amaç, içerik, özgünlük ve yaratıcılık, uygulanabilirlik ve ekonomiklik açısından dereceli puanlama 
anahtarı ile değerlendirilecektir.

Dereceli Puanlama Anahtarı

ÖLÇÜT

DERECELER

Kesinlikle
Katılıyorum

(5)

Katılmıyorum

(4)

Kararsızım

(3)

Katılmıyorum

(2)

Kesinlikle
Katılmıyorum

(1)

Prototip amaca hizmet 
etmektedir.

Proje özgün ve yaratıcı 
olmuştur.

Yönergeye uygun çalışılmıştır.

Proje uygulanabilirdir.

Proje ekonomik ve işlevseldir.

Toplam

Dereceli puanlama anahtarı, kazanımın basamağına uygun yeni bir ürün tasarlamaya yönelik yapılan çalışma-
da üst düzey zihinsel süreçlerin belirlenebilmesi için hazırlanmıştır. Dereceli puanlama anahtarı ile yapılan 
çalışmanın başarı durumunun belirlenen ölçütlere göre puanlanması ve öğrenciye etkili geri bildirim verilmesi 
amaçlanmıştır.

Bu aşamada çözüm için tasarlanan prototip okulda test edilir. Bulunan çözüm önerileri test edileceğinden sorunun 
çözülüp çözülmemesine göre problemin tanımı, fikir üretme ve prototip aşamaları yeniden gözden geçirilebilir.

Öğrencilerin yapacakları çalışmada hangi ölçütlere göre değerlendirileceği bilgisi süreçte verilmelidir. Dereceli pu-
anlama anahtarının verilmesiyle öğrencilerin çalışmalarını yaparken ölçüter hakkında bilgi sahibi olmaları, gelişim ve 
ilerleme düzeylerini izleyebilmeleri amaçlanmıştır.
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Sunum sonrasında her gruba prototipleri ile ilgili doğru ve yanlış yaptıkları basamaklar sorulur ve grupların bu 
konuda tartışmaları sağlanır.

GRUP DEĞERLENDİRME FORMU

Çalışmanın Adı: 
Öğrencinin Adı: 
Grup Üyeleri: 
Bu form yaptığınız grup çalışmasını verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Çalışma sırasında grup davranışınızda

Fazlaca eksik varsa “Hiçbir Zaman”ı
Biraz eksik varsa “Ara Sıra”yı
Genel olarak tamamsa “Çoğu Zamanı”
Eksiksizse “Her Zaman”ı işaretleyiniz.

Grubunuz etkinlik sırasında ne gibi sorun-
larla karşılaştı?

Yapacağınız bir sonraki grup çalışmasının 
daha iyi olması için önerileriniz nelerdir?

Öğretmen Yorumu

Değerlendirme
Ölçütleri

Hiçbir
Zaman

Ara
Sıra

Çoğu
Zaman

Her
Zaman Görüşler

Yardımlaşma
Grup üyeleri etkinlik sırasında bir-
biriyle yardımlaştı.

Saygı
Grup üyeleri etkinlik sırasında bir-
birine saygılı davrandı.

Katılım ve sorumlulukları paylaşma
Gruptaki her öğrenci etkinlikle ilgili 
yapılması gereken sorumlulukları 
paylaştı.

Danışma
Grup üyeleri her aşamada birbirle-
riyle görüş alışverişi yaptı.

Projenin Uygulanabilirliği
Projenin uygulanabilirliği yüksektir.

Grup değerlendirme formunun süreç içerisinde öğrenciler tarafından doldurulmasının istenmesi ile 
süreci öğretmenin kontrol etmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin arkadaşlarını, iyi 
gözlem yaparak adil bir biçimde ve saygı kuralları dâhilinde değerlendirmesi istenerek öz denetim, 
saygı ve sorumluluk değerlerinin öğrencilere kazandırılması planlanmıştır.

Grafik: Karayolu yük ve yolcu taşımacılığının çevresel sürdürülebilirlik bakımından değerlendirilmesi ve Konya 
ili sera gazı emisyonunun hesaplanması, A. O. Dündar, a. Kolay, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi,Yıl: 2021 Cilt-Sayı: 14(1) ss: 317-334

https://uyep.anadolu.edu.tr/makale/68-cin-yapay-gunesini-tamamliyor

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/biyoloji/index.html#p=129

Hazırlayan: Feyza Tuba EROĞLU

https://uyep.anadolu.edu.tr/makale/68-cin-yapay-gunesini-tamamliyor
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/10/biyoloji/index.html#p=129
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Biyoloji Sınıf Düzeyi 11. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu İnsan Fizyolojisi / Sindirim Sistemi

Kazanım(lar) 11.1.3.3. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gere-
kenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

a)  Fiziksel etkinliklerin sindirim sisteminin sağlığına olumlu etkisi belirtilir.
b)  Tüketilen besinlerin temizliği, lif açısından zengin gıdalarla doğal beslenmenin 

önemi vurgulanır.
c)  Asitli içecekler tüketilmesinin ve fast food beslenmenin sindirim sistemi üze-

rindeki etkilerinin tartışılması sağlanır.
ç)  Antibiyotik kullanımının bağırsak florasına etkileri ve bilinçsiz antibiyotik kul-

lanımının zararları belirtilir.

Anahtar Kavramlar Sindirim

Öğretim Yöntem / Teknikleri Tartışma, problem çözme, beyin fırtınası, soru-cevap, balık kılçığı, anlatım, 
gözlem

Gerekli Materyaller Etkileşimli tahta, kalem, kâğıt, yarım paket kremasız bisküvi, 1 adet küçük 
haşlanmış patates, yarım çay bardağı su, buzdolabı poşeti, diz altı ince çorap, 
küçük boy leğen, bolca gazete, makas, kâğıt havlu rulosu ve eldiven 

Disiplinler Arası İlişkiler Fiziksel etkinliklerin sindirim sisteminin sağlığına olumlu etkisi konusunda 
beden eğitimi disiplininin ‘’Sağlıklı hayat için düzenli fiziksel etkinlikler yapar.’’ 
kazanımı ile ilişki kurulur.

Kök Değerler Sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme

Beceriler Alan becerileri

• Gözlem yapma becerisi

• Çıkarım yapma becerisi 

• Deney düzeneği kurma ve yapma becerisi

• Değişkenleri belirleme becerisi

Genel Beceriler

• Eleştirel düşünme becerisi

• İletişim becerisi

• İş birliği becerisi

Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda yer alan anahtar kavramlar arasından seçilmiştir. Bu seçimde belirleyici 
olan, anahtar kavramın kazanımla ilişkili olmasıdır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı Biyoloji 11 (11.1.3.3.-Analiz) Ders Planı ÖrneğiEK 3
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 10 dakika

Öğretmen öğrencilere ‘’Normalden fazla yemek yediğiniz bir öğün sonrası kendinizi nasıl hissedersiniz? Nor-
malden fazla  yediğinizde vücudunuzun normale dönmesi için neler yapardınız? ’’sorularını sorarak öğrencile-
rin cevaplarını alır.

Daha sonra öğrencilere aşağıdaki görsel gösterilir ve öğrencilerden görsel ile ilgili fikirlerini paylaşmaları is-
tenir.

GASTREKTOMİ ÖNCESİ GASTREKTOMİ SONRASI

midenin ayrılan kısmı

Öğrencilere sindirim sistemimizin sağlıklı olmasının önemi belirtilerek herhangi bir rahatsızlık durumunda (ör-
neğin mide ülseri) günlük hayatımızı nasıl etkilediği konusunda bilgi verilir.

‘’Sindirim sisteminin sağlıklı olması ile ne kastediliyor?’’ sorusu üzerine öğrencilerin tartışması sağlanır.

Öğretmen; öğrencilerin, ön koşul öğrenmeleri harekete geçirmek ve hazırbulunuşluk düzeylerinin görülmesi 
için sorular sorar. Soru-cevap tekniği ile öğrencilerin ön bilgilerini fark edebilmeleri beklenmektedir. Kullanılan 
sorular incelendiğinde öğrencilerin çıkarımlarda bulunmasını gerektiren sorular olduğu görülmektedir. Bunun 
sebebi, öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirirken onların günlük hayatta karşılaştıkları bir durum üzerinde 
yorumlamada bulunarak eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Böylece öğrencinin derse 
hazır hâle gelmesi amaçlanmıştır.

Bu soru ile öğrencilerin yeni konularla ilgili düşünmeye sevk edilerek aktif katılımlarının sağlanması amaçla-
nır. Öğrencilerin derse aktif katılımları için soru-cevap tekniği kullanılır.  Bu teknik ile öğrencinin kendini ifade 
etmesine olanak sağlayarak iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Tahminî Süre: 10 dakika

Etkinlik gerçekleştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği öğrencilere sorulur. Öğrencilerin önceki öğrenme-
leri hatırlatılarak özellikle laboratuvar güvenlik kurallarına uyarak, laboratuvar ortamında yardımseverlik ve iş 
birliğinin önemi vurgulanır.

Etkinlik

Malzemeler: 1 paket kremasız bisküvi, 2 adet küçük haşlanmış patates, 1 çay bardağı su, 2 adet buzdolabı 
poşeti, 2 adet dizaltı ince çorap, küçük boy leğen, bıçak, bolca gazete, makas ve kâğıt havlu rulosu ve eldiven

Not: Etkinliğe başlamadan önce buzdolabı poşetlerinden birine bir bıçak yardımı ile ufak delikler açılır. Sağlam 
ve delikli olan buzdolabı poşetleri 1 numara sağlam ve 2 numara delikli şeklinde etiketlenir.

Yapılışı

1. Öncelikle sıraların üstü gazete ile kaplanır. 

2. Bisküvi ve patates el ile ezilip buzdolabı poşetlerine (1 numara sağlam ve 2 numara)  ayrı ayrı konur  (çiğne-
me ve yutma)

3. Poşetlere su eklenip, poşetler iyice çalkalanır (midenin çalkalama hareketi) 

4. Poşetlerin altı kesilip içindekiler çoraba dökülür (mideden ince bağırsağa geçiş) 

5. Çorabın etrafına kağıt havlu sarılır (ince bağırsakta emilim) 

6. Çorabın altı kesilip içindekiler leğene boşaltılır (anüs yoluyla dışarı atılım).

Yapılan bu etkinlikte sindirim sisteminin çalışma mantığını basitçe öğrendiniz.  Yapılan bu etkinlikte

a)  Kullanılan buzdolabı poşeti, çorap ve kâğıt havlu sindirim sisteminde hangi organlar ile ilişkilidir?
b)  Kullanılan buzdolabı poşetlerinde bir tanesinin delik olması ne gibi sorunlara yol açtı? Bu sorunu 

gidermek için nasıl bir öneriniz olurdu? Bu durum günümüzde hangi sindirim sistemi hastalığına örnek 
olabilir.

c)  Bu etkinlikte lif oranı çok düşük olan bir besin kullanılsa idi ince bağırsağı temsil eden çorapta sıvı 
miktarı ve emilim nasıl değişirdi? Cevabınızı verirken lif açısından zengin gıdalarla doğal beslenmenin 
önemini belirtiniz.

ç)  Fast food tarzı hazır işlenmiş yiyeceklere benzer bir besin kullanılsa idi ne gibi sorunlar ortaya çıkardı?   

Laboratuvarda gruplar hâlinde ve kurallara uygun çalışarak iş birliği becerisini kullanmaları ve gerektiğinde grup 
arkadaşlarına destek olarak grup dinamiğini sürdürebilmeleri yoluyla yardımseverlik değerini edinmeleri amaçlan-
maktadır.

Öğretmenin etkinliğin nasıl yapıldığını göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak öğrenmeyi sağlamak 
amacıyla gösterip yaptırma tekniğini kullanması beklenmektedir. Bu yöntem bir işlemin uygulanmasını ya da bir 
araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme 
yoludur. Burada amaç öğrencinin konuyu görerek ve işiterek öğrenmesini sağlamak ve öğrenmenin kalıcılığını ar-
tırmaktır.

Bu aşamada gerçekleştirilecek etkinlik, öğrencilerin anolojilerden yola çıkarak sindirim sistemininin işleyişini yo-
rumlaması sağlanır. Bunlara ek olarak anolojileri kullanarak yanlışı, yanlılığı, tutarsızlığı ve belirsizliği fark etmeye 
yönelik tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu soru kazanım ‘’b’’ maddesi ile bağlantılıdır.

Bu soruda kazanım ‘’c’ maddesi ile bağlantı kurularak öğrencide çıkarım yapma becerisinin gelişmesi amaçlanmış-
tır.
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Tahminî Süre: 10 dakika

Etkinlik sonuçları ve değerlendirme soruları öğrenciler ile birlikte yorumlanır. Etkinliklerden edindikleri bil-
giler ışığında gastrit ve ülser hastalıkları ve bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenler açıklanır. 
Öğrencilerin keşfetme bölümünde hangi kavramları öğrendiği sorularak bu kavramları kendi cümleleri ile açık-
lamaları sağlanır. 

İnsanda sindirim sisteminin sağlıklı yapısını korumak için günlük hayatta yapılması gerekenler öğrenciler ile 
birlikte sınıflandırılır. 
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Tahminî Süre: 20 dakika

Aşağıdaki gibi bir tablo tahtaya çizilir ya da akıllı tahtadan yansıtılır. Sindirim sisteminde sık görülen rahat-
sızlıklar ve bu rahatsızlıklara yakalanmamak için yapılması gerekenler öğrenciler ile birlikte doldurulur.

Rahatsızlığın Adı Rahatsızlığın Tanımı
Hastalıktan Korunmak İçin 

Yapılması Gerekenler

Hazımsızlık 
(Dispepsi)

Karnın üst bölgesinde şişkinlik, baskı hissi ve ağrı 
şeklinde kendini belli eden dispepsi, genellikle 
öğünlerin ardından sürekli olarak hissedilen ha-
zımsızlık hissidir. Tek başına gelişen bir hastalık 
olduğu için reflü, ülser veya safra kesesi hastalık-
larına bağlı olarak gelişen ikincil bir rahatsızlıktır.

Mide ülseri 
(Gastrik Ülser)

Mide dokusunun çeşitli nedenlerle hasar alması, 
mide sıvısı ve sindirim salgıları nedeniyle hasarlı 
kısımda harabiyet ve yaraların oluşması mide ül-
seri olarak adlandırılır.

Kabızlık ve ishal

Kabızlık (konstipasyon), bağırsak hareketlerinin 
yavaşlayarak haftalık dışkılama sayısının 3 veya 
daha altına inmesidir.

İshal ise kabızlığın tam tersi şekilde günde 2 veya 
daha fazla normalden daha yumuşak veya sıvı kıvam-
da dışkılamaya bağlı olarak gelişir. 

Crohn hastalığı
Ağızdan anüse kadar tüm sindirim sisteminde tu-
tulum gösterilse de genellikle ince ve kalın bağır-
saklarda gelişen iltihabi bir hastalıktır.

Kanserler

Sindirim sistemi organlarından herhangi birinde 
veya birkaçında gelişen kötü huylu tümörler, sindi-
rim sistemi kanserlerini oluşturur. Bunlar arasında 
en yaygın olarak görülenler yemek borusu kanseri, 
mide kanseri ve kolon kanseridir.

Biyoloji 11 çalışma defterindeki “Sağlığımı Önemsiyorum” etkinlikleri yaptırılır. İlgili çalışmalara aşağıdaki link-
ten ulaşılabilir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/calisma_defteri/f3/11/biyoloji/index.html

Çalışma defterindeki etkinlik bilginin tekrar edilmesi ve daha fazla bitki hareketi öğrenerek genişletilmesi ama-
cıyla kullanılmıştır. Bilginin tekrar edilmesinin kalıcı öğrenmeyi sağlayacağı düşünülmektedir.

Kazanımın “a., b., c. ve d.” maddelerinden  hareketle öğrencilerin gözlemlediği ve etkinlikler ile öğrendiği 
sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması durumunu kendi cümleleri ile açıklayabilmeleri hedeflenir. Bu 
açıklama sırasında öğrencilerden gözlemlerini ifade etmeleri ve bir başkasına aktarmaları beklendiğinden ana 
dilde iletişim yetkinliğinin geliştirilmesi beklenmektedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/calisma_defteri/f3/11/biyoloji/index.html
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Tahminî Süre: 10 dakika

Konuyla ilgili öğrencilerin bilmesi gerekenleri ders işleniş şemasına uygun biçimde yaptığı çalışmalarla iliş-
kilendirerek verir. Bu bağlamda öğretmen

• Fiziksel etkinliklerin sindirim sisteminin sağlığına olumlu etkisini belirterek tüketilen besinlerin temizliği, 
lif açısından zengin gıdalarla doğal beslenmenin önemini vurgular.

• Asitli içecekler tüketilmesinin ve fast food tarzı beslenmenin sindirim sistemine olumsuz etkilerinden 
bahseder.

• Antibiyotik kullanımının bağırsak florasına etkilerini ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının zararlarını belirtir.

Dersin bu aşamasında akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili metin okutulur. Daha sonra öğrencilerin antibiyotik 
kullanımının bağırsak florasına etkileri ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının zararları hakkında verilen soruları 
cevaplaması istenir. Böylece öğrencilerin bu aşamaya kadar öğrendiği konuları yeni bir durum ile ilişkilendir-
mesi beklenir.

ANTİBİYOTİKLERİN AKILCI KULLANIMI

Antibiyotiklerin etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır. Doğru antibiyotik 
kullanımı için öncelikle, tanı açısından gerekli değerlendirme yapılmalıdır ve mikrobiyolojik olarak bakteriyel 
bir enfeksiyonun varlığı ispatlanmalıdır. Sonrasında uygun kullanım açısından doğru tanı, doğru antibiyotik en 
uygun yol ve etkin dozdur. Ayrıca, optimum aralıklarla ve uygun süreyle kullanılmalıdır.

Enfeksiyonun varlığı ispat edilmeden önsezi ya da ihtimalle antibiyotik tercih edilmesi, kültür sonucuna uygun 
olmayan antibiyotik kullanımı, gerekli olmadığı hâlde aynı anda birden fazla antibiyotiğin kullanılması, yeter-
siz veya aşırı doz verilmesi antibiyotiklerin uygunsuz kullanımına örneklerdir. Antibiyotikler sadece bakteriyel 
enfeksiyonlara karşı etkilidir. Yaygın olarak yanlış kullanımın gözlendiği soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin 
neden olduğu enfeksiyonlar için çözüm değildirler.

Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. 
Antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Burada amaç öğrencilerin eski bilgi ve yeni bilgiyi karşılaştırarak yeni bilgiye anlam kazandırmasına ve yorumla-
masına yardımcı olmaktır.

Kazanımın ‘’a’’, ‘’b’’ ve ‘’c’’ maddeleri ile bağlantı kurulur.

Fikir üretme ve değerlendirmenin amaçlandığı tartışma sürecinde sınıfın tamamı tartışmaya katılacak ve kısa 
süre içinde tüm grubun fikirleri alınacaktır. Böylece iletişim becerisi de sağlanmak istenmiştir. 



260
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Asitli içecekler içmek ya da fast food tarzı beslenmenin sindirim sistemi üzerine etkileri ile ilgili fikirlerin paylaşıl-
ması sağlanır.
Öğrencilerin birbirleriyle iş birliği içinde tartışmaları için gerekli ortam oluşturulur. Özellikle öğrencilerin daha 
önceki fikirleri ile ders sonrası fikirleri arasındaki değişikliklere odaklanılması gerekir.
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Sorular

1. Okunan metin ile ilgili olarak akılcı antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların 
neler olabileceğini açıklayınız. 

2. Aşırı ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının sindirim sistemine ne gibi zararları olabileceğini belirtiniz.

3. Fazla antibiyotik kullanımı insan bağırsağında bulunan faydalı bakterileri de yok ettiği için uzmanlar bi-
linçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığında bir yetkili olsaydınız, bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için ne gibi bir çalış-
ma yapardınız?

Not: Aşağıdaki araştırma ödevi verilerek sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması ile ilgili öğrendiği 
bilgileri yeni durumlar ile ilişkilendirmesi sağlanır.

ARAŞTIRMA

PROBİYOTİKLER

Günümüzde fonksiyonel gıdalara olan ilgi artmaya devam ederken, bu gıdaların arasında yer alan probiyotikler de 
giderek artan bir ilgi ve öneme maruz kalmaktadır. Özellikle sindirim sistemi ve kolon (kalın bağırsak) florası açısın-
dan etkisini kanıtlamış olan probiyotikler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "konakçıya sağlık açısından fayda 
sağlayan canlı mikroorganizmalar" olarak tanımlanmaktadır

Yukarıdaki metinde bahsedilen probiyotiklerin bağırsak sağlığı ve sindirim sistemi üzerine etkilerini araştıra-
rak araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınız ile tartışınız.

Kazanımın ‘’ç’’ maddesi ile bağlantı kurularak öğrencilere de çıkarım yapma becerisinin kazandırılması amaçlanır.

Öğrencilerin eski bilgi ve yeni bilgiyi karşılaştırarak ve yeni bilgiye anlam kazandırmasına yardımcı olunur, böylece öğ-
rencide yorumlama yaparak çıkarım yapma becerisinin geliştirilmesi sağlanır. Ayrıca yapacağı çalışma ile insanların 
bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayarak sorumluluk değeri kazandırılması amaçlanır.

Etkinlik sonrasında öğrenciye konu ile ilgili araştırma görevi verilmesinin öğrencinin araştırma becerisinin gelişme-
sine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu görev, sorumluluk değeri ile bağlantılı olup öğrencilerin verilen görevi 
yerine getirmesi ile sorumluluk değeri ve alışkanlığı kazanması beklenmektedir.

Bu aşamada öğrencilerin fast food tarzı beslenme ile sindirim sistemi sağlığı birlikte yorumlamaları beklenir. Tar-
tışma yöntemi kullanılarak öğretmen rehberliğinde öğrencilerin fast food tarzı beslenme hakkında konuşmaları ve 
birbirlerinin görüşlerini dinleyerek eleştirmeleri amaçlanır. Öğrencilerin varsa fikir değişikliklerini belirtmeleri ve 
bunların yorumlanması istenir. Böylece eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Tahminî Süre: 15 dakika

Öğretmen, öğrencilerin süreç içerisinde öğrendiklerini pekiştirmek için aşağıdaki soruları öğrencilerine so-
rar.

Soru: Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması ile ilgili aşağıda verilen balık kılçığını doldurunuz.

1-4. soruları verilen metne göre cevaplayınız.

Asitli ve gazlı içeceklerin içerisinde bulunan yüksek orandaki şeker, içecek tüketildikten yaklaşık 20 dakika 
kadar sonra kanda şeker oranını artırıp insülin hormonu salınımını hızlandıracaktır. İçeriğindeki kafein, kan 
basıncını arttırarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini kolaylaştıracaktır. Mısır şurubu da obezite 
ve şeker hastalıklarının artmasına neden olacaktır. Bu içeceklerin saklandığı kapların içi BPA (Bisfenol) adı 
verilen bir malzeme ile kaplıdır. Bu malzeme endokrin bezlere zarar vererek kanser oluşumuna neden olmak-
tadır. Uzun vadeli tüketimleri böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

1. Asitli ve gazlı içeceklerin uzun vadeli tüketimlerinin olası sonuçları nelerdir?

2. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının bozulması sonucunda başka hangi sistemlerde rahatsızlıklar olabilir?

3. Paragrafta yer alan besinlerle beslenen kişilerde  başka hangi hastalıklar ortaya çıkabilir? 

4. Paragrafta yer alan besinlerin mide ve bağırsağa  zarar verdiği düşünüldüğünde mide ve bağırsak  için 
hangi çeşit besinlerin tüketilmesi gereklidir?

Ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
bakış açısıyla değerlendirme bölümünde kazanım taksonomik olarak analiz düzeyinde olduğundan öğrencilerin 
verilen bir metni analiz edebileceği veya ana noktaları belirleyebileceği düzeyde sorular sorulmuştur. Buradaki 
amaç, ana noktaların belirlenmesine, problemin çözümü için hangilerinin gerekli olduğunun belirlenmesidir.
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Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Hızlı sanayileşme ve kentleşme, ev dışında daha çok zaman geçirilmesi, yoğun çalışma temposu gibi birçok 
etmen hazır yiyeceklere ve fast food beslenmeye ilgiyi artırmıştır. Bu tür yiyeceklerin sunulduğu restoranlara 
ve fast food beslenmeye daha çok çocuklar ve gençler ilgi göstermektedir. Sağlık Bakanlığı, hazırladığı bir 
raporla ayaküstü beslenme alışkanlığının birçok sağlık sorununa neden olduğunu bildirmiştir. Beslenmeye 
bağlı sağlık sorunlarını önlemek için gazlı içecekler, doymuş yağ, kolesterol ve tuz oranları yüksek yiyecekler 
ve fast food türü beslenme yerine besin değeri yüksek, Türk mutfağına özgü yiyecek ve içeceklerin tercih 
edilmesi sağlanmalıdır. Elif ile Ezgi 16 yaşında lise öğrencisi iki arkadaştır. Elif her sabah düzenli olarak kah-
valtı yapmaktadır. Öğle yemeğinde evde hazırladığı protein içeriği yüksek gıdalarla taze sebze ve meyve tercih 
etmektedir. Ayran ise vazgeçilmez içeceğidir. Elif okula yürüyerek ya da bisikletiyle gidip gelmeyi tercih et-
mektedir. Ezgi ise sabahları geç uyanmakta ve geç kalma endişesiyle genellikle kahvaltı yapmadan okula git-
mektedir. Öğle yemeği vakti yaklaştığında açlık seviyesi arttığından genellikle yüksek kalorili hazır gıdalar ve 
asitli içecekler tercih etmektedir. Ezgi fazla kilolarından şikâyetçidir ancak spor yapmayı da sevmemektedir. 
Fazla kilosu nedeniyle doktora başvurduğunda kendisinden birtakım tetkikler istenir. Tetkik sonuçlarına göre 
doktor, Ezgi’ye obeziteden söz eder. Ezgi’nin karaciğerinde yağlanma tespit edilmiştir. Ayrıca kan basıncı da 
yaş grubuna göre yüksek değerdedir. 

a) Ezgi’nin yaşadığı sağlık sorununun nedenleri nelerdir? 

b) Verilen metin incelendiğinde metinde geçen sağlıklı beslenme ve sağlıksız beslenmeye örnek olarak 
gösterilen durumları bir tabloda gösteriniz.

c) Yukarıdaki metinde ‘’Sağlık Bakanlığı, hazırladığı bir raporla ayaküstü beslenme alışkanlığının birçok 
sağlık sorununa neden olduğunu bildirmiştir.’’ cümlesinde geçen sağlık sorunları neler olabilir?

Soru: Aşağıda verilen bağlantıyı ziyaret ederek verilen soruları cevaplayınız.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/biyoloji/index.html#p=97

Hazırlayan: Ali EROĞLU

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/biyoloji/index.html#p=97
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EK 3: Biyoloji 12 (12.3.1.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Biyoloji Sınıf Düzeyi 12. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Bitki Biyolojisi / Bitkilerin Yapısı

Kazanım(lar) 12.3.1.3. Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 

a)  Nasti ve tropizma hareketleri gözlemlenerek bu hareketlere ilişkin gözlemle-
rin paylaşılması sağlanır. 

b)  Oksin hormonunun tropizmadaki etkisi vurgulanır.

Anahtar Kavramlar Nasti, oksin, tropizma

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, tartışma, gösterip yaptırma

Gerekli Materyaller Etkileşimli tahta, ders kitabı, saksı, bitkiler, kireç, ışık kaynağı, kâğıt, kalem
Biyoloji 12 Kazanım Kavrama Etkinlikleri Kitabı 

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_
calismalari/12/biyoloji/index.html#p=61 

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_
calismalari/12/biyoloji/index.html#p=62

Biyoloji 12 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_
temelli/12/biyoloji/index.html#p=137 

EK-1 Deney/Gözlem Raporu

Güvenlik Önlemi Bitkiler veya kireç ile ilgili alerjik bir durum bulunma ihtimali dikkate alınmalıdır. 
Deney esnasında önlük ve eldiven kullanınız. 

Kök Değerler Sorumluluk, yardımseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme

Beceriler Alan Becerileri

• Gözlem yapma becerisi 

• Deney tasarlama becerisi 

• Deney düzeneği kurma ve yapma becerisi 

• Değişkenleri kontrol etme becerisi

Genel Beceriler

• Eleştirel düşünme becerisi

• İş birliği becerisi

Uygulama düzeyinde bir kazanım ile çalışılması sebebiyle iki ders saati deney için ayrılmalıdır. Ön bilgilerin hare-
kete geçirilmesi, deneyin gerçekleştirilmesi ve deney sonuçlarının yorumlanması ayrıca yeni deneyler tasarlama 
kısımları laboratuvarda gerçekleştirilebilir. Genişletme amaçlı etkinlik 20 dakika,  “b. Oksin hormonunun tropiz-
madaki etkisi vurgulanır.”  kazanım maddesine yönelik etkinlik 30 dakika, fikir değiştirme bölümündeki tartışma 
15 dakika ve son olarak değerlendirme için 15 dakika öngörülmektedir. Bu sebeple kazanımın açıklamaları ile 
birlikte işlenebilmesi ve tüm öğrencilerin deneyi deneyimleyebilmesi için gerekli süre 4 ders saatidir.

Öğretim Programı Okuryazarlığı Biyoloji 12 (12.3.1.3.-Uygulama) Ders Planı ÖrneğiEK 3

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=61 
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=61 
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=62
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=62
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/12/biyoloji/index.html#p=137 
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/12/biyoloji/index.html#p=137 
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EK 3: Biyoloji 12 (12.3.1.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 10 dakika

Öğrencilere aşağıdaki görseller gösterilir ve sorular yöneltilir.

1. Akşamsefası bitkisinde çiçeklerin akşam açılıp gündüz kapanmasının nedeni ne olabilir?

2. Ayçiçeği bitkisinin güneşe yönelmesi ile akşamsefası bitkisinin hareketi arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
nelerdir?

3. Bitkilerin hareketine başka hangi örnekler verilebilir? 

4. Bitki hareketlerine neden olan etkiler neler olabilir?

Sorular ve cevapları ile konuya dikkat çekilmesinin ardından bitkilerde başka hangi hareketlerin görüldüğü 
sorularak cevaplar tahtaya yazılır. Yazılan örnekler değerlendirilir. Öğrencilerin bitki hareketlerine neden olan 
etkileri ve bu etkilerin hareket yönü ile ilgisini keşfetmeleri sağlanır.

Bitkilerdeki hareketleri sınıflandırarak daha iyi anlayabilecekleri ve bu sayede bitki hareketlerini gözlemleye-
bilecekleri kontrollü deneyleri rahatlıkla tasarlayıp gerçekleştirebilecekleri hatırlatılır.

Görsel ve sorular, konuya dikkat çekmek ve konu ile ilgili motivasyon sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. So-
ru-cevap tekniği ile öğrencilerin ön bilgilerini fark edebilmeleri beklenmektedir. Kullanılan sorular incelendiğinde 
öğrencilerin çıkarımlarda bulunmasını gerektiren sorular olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, öğrencilerin ön 
bilgilerini harekete geçirirken onların günlük hayatta karşılaştıkları bir durum üzerinde yorumlamada bulunarak 
eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. 
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Tahminî Süre: 40 dakika

Kontrollü deney hazırlarken ve gerçekleştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği öğrencilere sorulur. Öğren-
cilerin önceki öğrenmeleri hatırlatılarak özellikle laboratuvar güvenlik kurallarına uymanın, laboratuvar orta-
mında yardımseverlik ve iş birliğinin önemi vurgulanır.

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra aşağıdaki ön hazırlık gerektiren ve daha önceden hazırlanmış de-
ney öğrenciler ile birlikte yapılır. Deneydeki uygulamalarda öğrencilerin deneyimlemesi amacı ile gösterip 
yaptırma tekniği kullanılır. Deney sürecinde ve sonunda öğrencilerin deney raporlarını hazırlamaları sağlanır.

Deneyin amacı: Bitkilerdeki tropizma hareketlerini kontrollü deney ile gözlemleyebilme

Araç-gereç: 3 adet özdeş saksı, 3 adet özellikleri aynı bitki, kireç, ışık kaynağı

Süre: 1 ders saati ( Bu süre deneyin sonuçlandırıldığı ve yorumlandığı süredir.)

Uygulama

Saksılara bitkileri dikiniz.

Saksıyı kontrol grubu, diğer saksıları 1. ve 2. deney grubu olarak etiketleyiniz.

Deney grubunun toprağına derin bir şekilde kireç gömerek bulunduğu yeri saksı üzerinde işaretleyiniz. 

Deney grubunu sürekli tek yönden ışık alacak şekilde konumlandırınız.

Saksıları düzenli olarak sulayarak gözlemleyiniz.

Deney sonunda bitkilerin köklerindeki toprakları dikkatlice temizleyiniz.

Bitkilerin sürgün ve köklerindeki yönelim farklılıklarını kaydediniz.

Değerlendirme
Deney gruplarında hareket farklılıkları var mı? Açıklayınız.

1. Hangi deney grubunun yönelme hareketinde oksin hormonu etkili olmuştur? Nedenini açıklayınız.

Laboratuvarda gruplar hâlinde ve kurallara uygun çalışarak iş birliği becerisini kullanmaları ve gerektiğinde grup 
arkadaşlarına destek olarak grup dinamiğini sürdürebilmeleri yoluyla yardımseverlik değerini edinmeleri amaç-
lanmaktadır.

Öğretmenin deneyin nasıl yapıldığını göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak öğrenmeyi sağla-
mak amacıyla gösterip yaptırma tekniğini kullanması beklenmektedir. Bu yöntem bir işlemin uygulanmasını ya 
da bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak 
öğretme yoludur. Burada amaç öğrencinin konuyu görerek ve işiterek öğrenmesini sağlamak ve öğrenmenin ka-
lıcılığını arttırmaktır. 12.3.1.3. kazanımı için yürütülen gösterip yaptırma sürecinde öğrencilere kontrollü deneyin 
gösterildiği örnekler sunulmuş ve sonrasında (Genişletme/derinleşme aşamasında) öğrencilerden kontrollü bir 
deney tasarlamaları istenmiştir.

Değerlendirme aşamasında kullanılacak olsa da deney raporları ile ilgili ön bilgi verilmesi sürecin değerlendirile-
bilmesi açısından önemlidir. Ayrıca öğrencilerin gözlem kayıtlarını süreç içinde tutmaları gerekmektedir.

Gözlem yapma becerisinin yanında kireç, ışık ve su gibi değişkenleri kontrol etmeleri ve gözlemlerini kaydetmeleri 
gerekmektedir. Tuttukları kayıtlar deney raporlarını hazırlayabilmelerini sağlayacaktır. Bu aşamada değişkenleri 
kontrol etme becerisinin kullanılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin deneyin aşamalarını uygun şekilde gerçekleştirmeleri ile tüm öğrencilerin öğretim sürecine aktif 
katılımları sağlanmak istenmiştir. Deneyin uygulama basamaklarını gerçekleştirirken deney düzeneği kurma ve 
yapma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda gruplar hâlinde çalışılacağı için iş birliği becerisi 
ve yardımseverlik kök değerinin de geliştirilmesi beklenmektedir.
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266

EK 3: Biyoloji 12 (12.3.1.3.-Uygulama) Ders Planı Örneği

3-
A

ÇI
KL

A
M

A
Tahminî Süre: 10 dakika

Deney sonuçları ve değerlendirme soruları öğrenciler ile birlikte yorumlanır. Deney ve etkinliklerden edindik-
leri bilgiler ışığında nasti, tropizma kavramları ve bu hareketlerin çeşitleri ile ilgili bilgiler açıklanır. Öğrencile-
rin bu kavramları kendi cümleleri ile açıklayabilmeleri sağlanır.

Bitkilerdeki uyaranın yönüne bağlı olan ve olmayan hareket çeşitleri öğrenciler ile birlikte sınıflandırılır. Bu 
hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan hücresel faaliyetler vurgulanır. Uyaranların bitki hareketlerine nasıl 
etki ettiğini anlamaları amaçlanır.
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Tahminî Süre: 40 dakika

Aşağıdaki gibi bir tablo tahtaya çizilir ya da akıllı tahtadan yansıtılır. Öğrenciler ile birlikte doldurulur. Benzer 
deneyler tasarlanarak yeni keşifler yapmaya, öğrenmeyi öğrenmeye ilgi ve merak uyandırmak amaçlanır.

Çalışma Sayfası

Öğrencilerin yaşadıkları yerlerde yetiştirdikleri bir bitkinin hareketlerini uzun süreli gözlemleyebileceği bir 
kontrollü deney tasarlamaları istenir. (Eğer bitki yetiştirmiyorlarsa birlikte karar verilerek bir bitki seçip ye-
tiştirmeleri sağlanır.) Fotoğraf veya video çekerek ayrıntılı deney raporu hazırlamaları ve dijital yetkinliklerini 
geliştirmek amacıyla bu raporu EBA portfolyoda paylaşmaları istenir. 

Biyoloji 12 Kazanım Kavrama Etkinlikleri Kitabı’ndaki “Bitkilerde Yönelme” ve “Çeşidini Anla, Harekete Geç” et-
kinlikleri yaptırılır. İlgili çalışmalara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=61

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=62 

Bitki Çeşidi Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Olası Sonuç 

Çalışma sayfası ile öğrencilerin, hem alan becerilerinden deney tasarlama ve uygulama becerisine hem de öğ-
renmeyi öğrenme yeterliliğine hitap etmek amaçlanmıştır. Ayrıca kontrollü bir deney oluşturmayı gerektiren bu 
çalışma uygulama düzeyinde 12.3.1.3. kazanımının bir gereği olarak hazırlanmıştır.

Öğrencilerin kendi seçtikleri bir bitkiyi evde gözlemleyip fotoğraf ve video vb. gibi içerikler ile EBA portfolyoda 
paylaşması deney becerilerini geliştirirken aynı zamanda elde ettikleri bilgi ve deneyimleri dijital ortamda paylaşa-
bilmeleri dijital yetkinliklerinin gelişmesine fayda sağlayacaktır. Bir bitkiyi yetiştirip sürekli gözlemlemenin sorum-
luluk kök değerini de geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Kazanım kavrama etkinlikleri bilginin tekrar edilmesi ve daha fazla bitki hareketi öğrenerek genişletilmesi amacıy-
la kullanılmıştır. Bilginin tekrar edilmesinin kalıcı öğrenmeyi sağlayacağı düşünülmektedir.

Kazanımın “a. Nasti ve tropizma hareketleri gözlemlenerek bu hareketlere ilişkin gözlemlerin paylaşılması sağla-
nır.” maddesinden hareketle öğrencilerin gözlemlediği ve etkinlikler ile öğrendiği bitki hareketlerini kendi cümleleri 
ile açıklayabilmeleri hedeflenir. Bu açıklama sırasında öğrencilerden gözlemlerini ifade etmeleri ve bir başkasına 
aktarmaları beklendiğinden ana dilde iletişim yetkinliğinin geliştirilmesi beklenmektedir.

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.ht
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/12/biyoloji/index.html#p=62
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Tahminî Süre: 30 dakika

Biyoloji 12 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı’ndaki “Tropizma ve Nasti” etkinliği yaptırılır. İlgili çalışmaya aşağıdaki 
link aracılığıyla erişilebilir:

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/12/biyoloji/index.html#p=137

Oksin hormonunun işlevleri nelerdir? 

Oksin hormonu bitkilerin hangi hareketine, nasıl etki eder? 

Soruları yöneltilerek öğrencilerin geçmiş bilgilerini hatırlayarak bitki hareketleri ile ilişkilendirmeleri sağlanır.

Etkinliğin yaptırılmasının amacı hem öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi hem de oksin hormonunun tropizmaya 
etkisine örnekler ile dikkat çekmektir. “b. Oksin hormonunun tropizmadaki etkisi vurgulanır.” kazanım maddesine 
yönelik eklenmiştir.

Soru-cevap tekniği ile öğrencilerin geçmiş bilgilerini hatırlaması ve oksinin işlevlerinin tropizma ile ilişkilendiril-
mesi hedeflenir.
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Tahminî Süre: 15 dakika

Tarımda oksin ya da halk deyişiyle hormon kullanımı ile ilgili fikirlerin paylaşılması sağlanır. Öğrencilerin birbir-
leriyle iş birliği içinde tartışmaları için gerekli ortam oluşturulur. Özellikle öğrencilerin daha önceki fikirleri ile 
ders sonrası fikirleri arasındaki değişikliklere odaklanılması gerekir.

Bu aşamada öğrencilerin oksin hormonunun büyümeye etkisi ile tarımda kullanımını birlikte yorumlamaları bek-
lenir. Tartışma yöntemi kullanılarak öğretmen rehberliğinde tarımda hormon kullanımını konuşmaları ve birbirle-
rinin görüşlerini dinleyerek eleştirmeleri amaçlanır. Öğrencilerin varsa fikir değişikliklerini belirtmeleri ve bunları 
yorumlamaları istenir. Böylece eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Tahminî Süre: 15 dakika

Yapılan deneyin değerlendirilmesi amacıyla öğrencilerin EK - 1'deki deney/gözlem raporunu doldurmaları ve 
raporların EBA portfolyada paylaşılması istenir.

Değerlendirmeler doğrultusunda öğrencilerin gelişmiş yönleri vurgulanmalıdır. Öğrencilerin eksiklerinin neler 
olduğu ve bu eksikliklerin nasıl giderilebileceği hakkında öğrencilere dönütler verilmesi öğrencilerin gelişimi 
için olumlu olacaktır.

Deney becerilerini değerlendirmek amacıyla deney raporu hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu rapor ile ilgili de-
ney sürecinde öğrencilere bilgi verilmesi öğrencilerin gözlemlerini kaydetmeleri açısından önemlidir. Deney ra-
porlarının EBA portfolyoda paylaşılmasıyla dijital yetkinlik becerilerini geliştirmesi ve öğrencinin kendi gelişimini 
takip edebilmesi amaçlanmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/12/biyoloji/index.html#p=137
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EK-1 DENEY/GÖZLEM RAPORU

Deneyin Adı:

Deneyin Amacı:

Araç ve Gereçler:

Ön Hazırlık:

Deneyin Yapılışı:

Gözlemler:

Deneyin Sonucu:

Yorumlar:

Kavramlar:

Hazırlayan: Esin ALKIM SAKALLI
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KİMYA
Ders Planı Örnekleri
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EK 4: Kimya 9 (9.1.3.2.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Kimya Bilimi / Kimyanın Sembolik Dili

Kazanım(lar) Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
a)  Bileşik tanımı yapılır.
b)  H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3 , NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, 

CaO ve NaCl bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır. 

Anahtar Kavramlar Bileşik, formül 

Öğretim Yöntem / Teknikleri Anlatım, soru-cevap, kavram haritası, eğitsel oyun

Gerekli Materyaller • İnternet bağlantılı sınıf ve etkileşimli tahta 

• Beher, tuz, su, bakır metali

• Maddelerdeki farklı tanecik yapılarını gösteren görsellerin olduğu kartlar

• Bileşik formüllerinin ve yaygın adlarının yazılı olduğu kartlar

• EK-1: Kavram Haritası Çalışma Kâğıdı/EK-2: Etkinlik Kağıdı/EK-3: Kazanım 
Ölçme ve Değerlendirme Soruları/EK-4: Poster Değerlendirme Ölçeği

• OGM Materyal – “Kimyanın Sembolik Dili” videosu
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ebatv-ogm/VideoListele.aspx?s=6&-
d=44&u=218&k=0

• OGM Materyal - "GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİ TA-
NIMA" ve "BİLEŞİKLERİ ADLANDIRMA" kazanım bazlı beceri temelli etkinlikler
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?s=6&d=44&u=218&k=0

• OGM Materyal – Soru Bankası
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test-olustur?s=6&-
d=44&u=218&k=2873

Disiplinler Arası İlişkiler Biyoloji dersine ait “Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler” konusu ile 
ilişkilendirilir.

Kök Değerler Sorumluluk, adalet

Anahtar Yetkinlikler Öğrenmeyi öğrenme

Beceriler Bilgi okuryazarlığı becerisi, eleştirel düşünme becerisi, iletişim becerisi, bilgi 
ve iletişim teknolojileri (BİT) becerisi 

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda verilen yetkinlikler, bu yetkinlikler ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar ve planlanan ders işleyiş 
süreci dikkate alınarak belirlenmiştir.

Öğretim programında 9.1.3.2. şeklinde ifade edilen kısım sırasıyla Kimya Dersi Öğretim Programı'ndaki sınıf düzeyi, ünite, konu 
ve kazanım numarasını ifade etmektedir. 9. sınıfın 1. ünitesinin 3. konusuna ait 2. kazanım anlamına gelir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilere kazandırılması hedeflenen “kök değerler” adalet, dostluk, dürüstlük, öz dene-
tim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Bu değerlerden ikisi olan saygı ve adalet değerleriyle 
ilgili tutum ve davranışları geliştirebilmeleri için öğrenme ortamları oluşturulmuştur.

Anahtar kavramlar Kimya Dersi Öğretim Programı'nda ünite adının altında verilen anahtar kavramlar arasından kazanım içeri-
ğinde verilmesi gereken kavramlar dikkate alınarak seçilmiştir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda kazanımın altında italik harflerle verilen kazanım içerik boyutuna ilişkin konu sınırlılıklarına 
dikkat edilerek plan hazırlanmıştır. Öğretim programında 9.1.3.2. ile ifade edilen kazanım öğrencinin süreç sonunda bileşik 
tanımı yapması ve bazı bileşiklerin formüllerinin ezberlenmesi gibi alana özgü olgusal bilgileri içermektedir. 

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 9 (9.1.3.2.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ebatv-ogm/VideoListele.aspx?s=6&d=44&u=218&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ebatv-ogm/VideoListele.aspx?s=6&d=44&u=218&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?s=6&d=44&u=218&k=0
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test-olustur?s=6&d=44&u=218&k=2873
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test-olustur?s=6&d=44&u=218&k=2873
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 15 dakika

Sınıfa maddelerin ne olduklarını yazan etiketler bulunduran beher içinde saf su, tuzlu su ve bakır metali 
örnekleri ile giriş yapılır. Öğrencilere üç farklı madde sınıfından her birine ait bir örnek olduğunu söylenir. 
Sınıflandırmada baz alınan özelliğin tanecik yapısı olduğu vurgulanır.

   Su                               Tuzlu su                     Bakır metali

Maddelerdeki farklı tanecik yapılarını gösteren aşağıdaki görsellerin olduğu kartlar öğrencilere gösterilir. 

Ardından öğrencilere EK-1’de verilen kavram haritası çalışma kâğıdı dağıtılır ve çalışma kâğıdındaki yönerge 
doğrultusunda uygun boşluklar doldurulur. Yanlış ve eksik öğrenmeler açıklamalar aracılığıyla giderilir. 

Etkinlikte kullanılmayan tanecik yapısı görsellerinin hangi madde sınıfa dâhil edilebileceği anlatılır ve her gör-
sele ait birer örnek verilir. Öğrenciden tüm görseller için kendi örneklerini vermeleri sözel olarak istenir. Öğ-
rencilere hangi görsellerin bileşiğe ait görseller olduğu sorulur.

Bu çalışma kâğıdında öğrencilerden beklenen, önceki bilgilerini kullanarak element, bileşik ve karışımların tanecikli yapıla-
rını belirlemeleridir. Çalışma kâğıdı incelendiğinde öğrencilerin doldurması gereken boşlukların bir kavram haritası şeklinde 
tasarlandığı görülmektedir. Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren diyagramlardır. Bu özelliği sebebiyle 
hatırlama düzeyinde bir kazanım olan 9.1.3.2. kazanımı için temel oluşturan kavramlar arasındaki ilişkiyi göstermek ve an-
lamlı öğrenmeye katkı sağlamak hedeflenmektedir. Böylelikle öğrencilerin bileşik kavramını zihinlerinde daha iyi yapılandır-
maları beklenmektedir. Aynı zamanda süreç değerlendirmeye de imkân vermektedir.

Bu soru, hedef kavrama odaklanma, konuya dikkat çekme ve geçmiş öğrenmeler ile ilgili kavrama sondaj amacındadır. 
Öğrenciler fikirlerini serbestçe kendi cümleleri ile ifade ederler. Bu sırada ana dilde iletişim becerisi işe koşulmuş olur.

Öğrencilerin daha önceki bilgilerinden hareketle maddelerin tanecikli yapılarının hatırlatılması amaçlanmıştır. Bu hatırlat-
ma aracılığıyla yeni öğrenilen bilgilerin eski bilgilerle ilişkilendirileceği düşünülmektedir.

Bu kısımda yer alan örnekler somutlaştırma ve öğrencide çok sayıda duyu organını harekete geçirme amacıyla kullanılmıştır.

Bu kısım dikkat çekme, hedeften haberdar etme ve ön bilgilerin hatırlanması aşamalarını içermektedir.
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Tahminî Süre: 35 dakika

"Ders sonunda bileşiği tanımlayabilecek ve günlük hayatta karşılaştığınız bazı bileşiklerin formüllerini ve adla-
rını öğreneceksiniz." ifadesi ile öğrenciler hedeften açık bir şekilde haberdar edilir.

Öğrencilere Ek-2’de yer alan etkinlik kâğıdı dağıtılır. Öğrencilerden bu etkinlik kâğıdında yer alan elementlerin 
özellikleri ile element ve bileşiklerin ortak özellikleri kısımlarını incelemeleri istenir. Ardından onlara bir video 
izleyecekleri ve bu videoyu izlerken aynı zamanda bileşiklerin özelliklerini yazmaları gereken yeri doldurmaları 
söylenir.  

Öğrenciler hazır olduğunda OGM materyalden
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ebatv-ogm/VideoListele.aspx?s=6&d=44&u=218&k=0

linki kullanılarak “Kimyanın Sembolik Dili” adlı video 

9. dakikasından itibaren izletilir. (Video element ve bileşik kavramlarını birlikte içerdiği için 9.09 ile 13.20 arası 
izletilmeli.)

Video sırasında öğrenciler Ek-2’yi doldururken ihtiyaç duyan öğrencilere rehberlik edilir.  

“Farklı elementlerin belirli oranlarda, kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere bileşik 
denir.”

Yukarıdaki bileşik tanımı öğrencilere sunularak Ek-2’deki doldurulan özelliklerle bağlantısı kurulur. Bu bağlan-
tı kurulurken şu sorulardan yararlanılır:

• Bileşikler aynı tür atomlardan mı oluşur?

• Bileşiği oluşturan elementler arasında belli bir oran var mıdır?

• Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşır mı? 

Öğrencilere aşağıdaki tablo gösterilerek önemli bileşiklerin yaygın ad ve formülleri verilir. Bu bileşiklerin bazı-
larının günlük hayattaki kullanım alanları için tablodaki ilgili sütun öğrencilerle birlikte doldurulur.

NOT: H2O (Su) bileşiği verildiğinde öğrencilere “Suyun hayatımız için önemi nedir? Hayatımızda su olmasaydı 
ne olurdu?” gibi sorular sorularak konunun biyoloji dersindeki “Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler” 
konusuyla ilişkisi kurulur. 

Öğretimin yeni öğretilecek hedefler ile ilgili uyarıcılar sunma, öğrenmeye rehberlik etme ve kalıcılığı pekiştirme aşama-
larını içermektedir.

Öğretimde derse hedeften açık şekilde haberdar etme gibi ön organize edicilerle başlanarak yeni bilgilerin ön bilgilerle 
ilişkilendirilmesi ve anlamlandırmayı kolaylaştırmak hedeflenmiştir. 

Öğrencilerin izledikleri video sırasında gerekli boşlukları doldurmalarının onların aktif bir dinleyici olmalarını sağlaya-
cağı düşünülmektedir. Bir videoyu sadece izlemek/dinlemek yerine, öğrencilerin izledikleri/dinledikleri üzerinden elde 
ettikleri bilgileri kullanmaları onlarda bilgi okuryazarlığı becerisini geliştirmesi beklenmektedir.

Öğrencilerin ders dışı öğrenme ortamlarının farkına varmalarını sağlamak aynı zamanda öğretmenin öğrencilere birey-
sel dönütler vermesini kolaylaştırmak amacıyla OGM materyalden ders anlatım videosu kullanılması tercih edilmiştir.
Bu etkinlik materyal olarak kullanılan benzerlik farklılık kavram haritası öğretim sürecinde bütün sınıfı etkinliğe dâhil 
etme, ezber bilgi yerine anlamlı öğrenme gerçekleştirmek gibi amaçlarla biçimlendirici değerlendirme aracı olarak 
kullanılmıştır. Kazanım hatırlama düzeyi olduğu için anlatım yönteminde sıklıkla tercih edilen kavram haritası bilgiyi 
yapılandırmak ve bilgi okuryazarlığı becerisini geliştirmek hedeflenmiştir.

Öğrencilere bileşik tanımının verilmesi, 9.1.3.2. kazanımı için yapılan “a. Bileşik tanımı yapılır.” açıklamasının bir ge-
reğidir. Tanımın ardından öğrencilere sorulan soruların ise Ek-2’deki etkinlikteki kendi çıkarımları ve tanım arasında 
ilişki kurmalarını ve böylelikle anlamlı öğrenmeyi sağlayacağı düşünülmektedir ve sürecin değerlendirilmesine imkân 
sağlayacağı düşünülmektedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ebatv-ogm/VideoListele.aspx?s=6&d=44&u=218&k=0
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273

EK 4: Kimya 9 (9.1.3.2.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

2-
ÖĞ

RE
Tİ

M
 S

ÜR
EC

İ  
Tablo 1: Bazı bileşiklerin yaygın adı, formülü ve kullanım alanı

Bileşiğin yaygın adı Bileşiğin formülü Bileşiğin kullanım alanına örnek

a. Yemek tuzu NaCl

b. Su H2O

c. Asetik asit CH3COOH

ç. Potas kostik KOH

d. Yemek sodası NaHCO3

e. Kezzap HNO3

f. Amonyak NH3

g. Tuz ruhu HCl

h. Sönmemiş kireç CaO

ı. Sud kostik NaOH

i. Zaç yağı H2SO4

j. Kireç taşı CaCO3

k. Sönmüş kireç Ca(OH)2

Üzerinde Tablo 1’deki bileşik formüllerinin ve bu bileşiklerin yaygın adının yazılı olduğu bileşik kartlar oyun 
için hazırlanır. Kartlar, sınıftaki her öğrencinin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği büyüklükte olmalıdır. 
Oyuna başlamadan önce öğrenciler sınıf mevcuduna göre 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Bileşik formüllerinin ve 
isimlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele bir tanesi öğrencilere gösterilir. Öğrencilerden beklenen formülü 
gösterilen bileşiğin yaygın adını, yaygın adı gösterilen bileşiğin ise formülünü bir kâğıda yazmak ve kâğıdı ha-
vaya kaldırmaktır. Cevabın yazılı olduğu kâğıdı en hızlı kaldıran grubun cevabı doğru ise 1 puan kazanır, yanlış 
ise 1 puan kaybeder. Bu oyun sınıf şartlarına göre sürdürülür. Oyun sonunda en yüksek puan elde eden grup 
alkışlanır.

Oyundan yüksek puan elde eden gruptaki öğrenciler bileşik formülleri ve yaygın adlarını hatırlamadaki başa-
rılarını neye bağladıklarını ifade etmek için tahtaya kaldırılır. Bu öğrenciler, bileşik isimlerini ve formüllerini 
hatırlayabilmek için ne tür kodlamalar, hatırlatıcılar, bellek destekleyiciler kullandıklarını ya da ne tür sözel ya 
da görsel ilişkiler oluşturduklarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşır.

Burada hangi bileşiklerin yaygın adı ve formüllerinin verileceği 9.1.3.2. kazanımı için yapılan b açıklaması kapsamında belir-
lenmiştir.

9.1.3.2. kazanımının günlük hayatla ilişkisinin kurulabilmesi ve öğrencilerin bu bileşikleri daha kolay öğrenmelerini sağlamak 
için kullanım alanlarına değinilmiştir.

Bu etkinliğin amacı öğrencilerin anlamlandırma stratejilerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Anlamlandırma stratejileri öğ-
rencilerin yeni öğrendikleri bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişini kolaylaştıran uygulamalardır. Oyunda en 
yüksek puanı alan öğrencilerin kendi oluşturdukları ve kullandıkları anlamlandırma stratejilerinin neler olduğunu bilmenin, 
diğer öğrencilerde bu konuda fikir oluşturacağı düşünülmektedir. Böylece diğer öğrencilerin de bu stratejilerden yararlanma-
ları sağlanabilir. Bununla birlikte bu stratejiler yardımıyla öğrencilerin kendi öğrenmelerinin farkına varmaları ve nasıl öğren-
diklerini keşfetmeleri sağlandığından, onlarda öğrenmeyi öğrenme yetkinliklerinin gelişeceği belirtilebilir.

Dersteki öğrenme amacını destekleyen eğitsel oyun aracılığıyla eğitimin eğlenceli hâle getirilmesi ve konunun pekiştirilmesi 
amaçlanmıştır. Eğlenceli bir eğitim ortamının öğrenmeyi kolaylaştıracağı ve hatırlamayı güçlendireceği düşünülmektedir. Eğit-
sel oyunda kullanılan bileşik formülleri ve adlarının belirlenmesinde 9.1.3.2. kazanımına yönelik b açıklaması dikkate alınmıştır.
Ayrıca grup hâlinde oynanan bu oyun sayesinde bir grubun parçası olan öğrencilerin, ortak bir amaç doğrultusunda hareket 
etmesi onlarda sorumluluk değerini güçlendirecektir.
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274

EK 4: Kimya 9 (9.1.3.2.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

2-
ÖĞ

RE
Tİ

M
 S

ÜR
EC

İ  
  

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?s=6&d=44&u=218&k=0 linkinde yer alan 

"GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİ TANIMA" ve "BİLEŞİKLERİ ADLANDIRMA" kazanım 
bazlı beceri temelli etkinlikler yaptırılır.
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EK-3’te verilen Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Soruları akıllı tahtaya yansıtılarak ya da çoğaltılıp öğrencile-
re dağıtılarak öğretmen rehberliğinde çözülür. Bu belgedeki sorular aşağıda verilmiştir.

Ders sonunda öğrencilere 1 hafta sürede tamamlayacakları ders dışı etkinlik ödevi verilir. Öğrendikleri 13 bile-
şiğin günlük hayatta kullanım alanlarını araştırarak bir poster oluşturmaları ve oluşturdukları posterleri EBA 
sayfalarında sınıf arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Her öğrencinin en az bir başka öğrencinin posteri hak-
kında yorum yapması talep edilir. Bu yorumlarda saygılı olunması gerektiğine ve yapıcı eleştiriler yapılmasına 
dikkat çekilir. Süreç sonunda öğretmen tarafından tüm posterlere aynı platformda yorum yazılarak dönüt 
yapılır. Poster değerlendirmede kullanılmak üzere Poster Değerlendirme Ölçeği EK-4’te verilmiştir. 

Bu etkinliklerin yaptırılmasındaki amaç kazanımın pekiştirilmesi ve aynı zamanda etkinlikler kapsamında ele alınan beceriler-
den eleştirel düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Öğretimin bu aşamasında hedeflenen davranışı ortaya çıkarma, dönüt verme ve öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama aşamala-
rını içermektedir.

Öğretim programında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yön veren ilkelerden biri "Ölçme ve değerlendirme çalışmaları 
öğretim programının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır" şeklinde 
ifade edilmiştir. Bu ilke doğrultusunda düşünülerek ve kazanım hatırlama düzeyinde olduğu için genel olarak temel düzey 
davranışları ölçme amacıyla kullanılan doğru/yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme gibi ölçme araçları kullanılmıştır.

Öğrencinin teknolojiyi araç olarak kullanarak bilgiyi düzenlemesi, sosyal bir paylaşım ortamında paylaşması sağlanarak bilgi 
ve iletişim teknolojileri (BİT) becerisinin geliştirilmesi planlanmıştır.

Planlanan ders dışı etkinlikle öğretim programlarında yer verilen kök değerden biri olan saygı kavramına öğrencilerin dikkati 
çekilmiş olacaktır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/beceri-temelli-kazanim?s=6&d=44&u=218&k=0
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EK-1                                                             Kavram Haritası Çalışma Kâğıdı

Yönerge: Aşağıdaki görselde boş bırakılan kutucuklara öğretmeninizin sınıfa getirdiği örneklerden uygun 
olanın adını yazınız ve kartlardaki tanecik yapılarından örneğe uygun olan çizimi yapınız.

Madde

Saf Madde

Element Bileşik

Karışım

Olabilir Olabilir

Türüdür Türüdür Örneğidir

ÖrneğidirÖrneğidir

Tanecik yapısıdır Tanecik yapısıdır

Tanecik yapısıdır
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Ek-2                                                                       Etkinlik Kâğıdı

Yönerge: Aşağıda verilen tabloda element kutusunun altında elementlere ait özellikler, ortada element ve 
bileşikler için ortak özellikler verilmiştir. Bileşikler bölümünde boş bırakılan kutulara element için verilen ifa-
delerden ve izlediğiniz videodan yola çıkarak bileşiklerin elementlerden farklı olan özelliklerini yazınız.

Element

Tek tür atomdan oluşur.

Bileşik

Saf maddelerdir

Homojendir

Belirli ayırt edici 
özellikleri vardır (erime 
noktası, kaynama nok-

tası, yoğunluk gibi).

Erime ve kaynama-
ları sırasında sıcaklık 

sabit kalır

Kimyasal ve fiziksel yöntem-
lerle ayrıştırılamaz

Sembollerle gösterilir

Bileşiklerin kimyasal yöntem-
lerle ayrıştırılması sonucunda 

elde edilebilirler

He, Ar gibi atomik; N2, O2, Cl2 
gibi iki atomlu (diatomik) ve O3, 
S8 gibi çok atomlu (poliatomik) 

yapıda bulunabilirler
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NOT: Tabloda boş bırakılan yerlere yazılması beklenen cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Ek-2                                                                       Etkinlik Kâğıdı

Yönerge: Aşağıda verilen tabloda element kutusunun altında elementlere ait özellikler, ortada element ve 
bileşikler için ortak özellikler verilmiştir. Bileşikler bölümünde boş bırakılan kutulara element için verilen ifa-
delerden ve izlediğiniz videodan yola çıkarak bileşiklerin elementlerden farklı olan özelliklerini yazınız.

Element

Tek tür atomdan oluşur.

Bileşik

Saf maddelerdir

Homojendir

Belirli ayırt edici 
özellikleri vardır (erime 
noktası, kaynama nok-

tası, yoğunluk gibi).

Erime ve kaynama-
ları sırasında sıcaklık 

sabit kalır

Kimyasal ve fiziksel yöntem-
lerle ayrıştırılamaz

Sembollerle gösterilir

Bileşiklerin kimyasal yöntem-
lerle ayrıştırılması sonucunda 

elde edilebilirler

He, Ar gibi atomik; N2, O2, Cl2 
gibi iki atomlu (diatomik) ve O3, 
S8 gibi çok atomlu (poliatomik) 

yapıda bulunabilirler

En az iki tür atom içerir

Fiziksel yöntemlerle daha basit bi-
leşenlerine ayrıştırılamaz kimyasal 

yöntemlerle ayrıştırılabilir.

Formülle gösterilirler

Bileşikler farklı elementlerin bir-
leşmesi ile oluşur fakat kendisini 

oluşturan elementlerin özelliklerini 
göstermezler.

İyonik yapıda ya da çok atomlu 
moleküller yapıda bulunabilirler.

Bileşiği oluşturan elementler 
arasında belirli bir oran vardır
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278

EK 4: Kimya 9 (9.1.3.2.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

3-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E 

 

Ek-3                                                  Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi harflerle belirtilmiştir. Cevaplarını-
za göre bulduğunuz harfleri kutucuklara yerleştirerek anahtar sözcüğe ulaşınız. Yanlış olan ifade-
lerin doğrusunu altlarına yazınız.

Soru Doğru Yanlış İfade

1. K A CaCO3 zaç yağının formülüdür.

2. D A Kireç taşı kalsiyum (Ca) elementi içerir.

3. A V Tuz ruhu temizlik maddesi olarak kullanılan bir asittir.

4. G L Bileşikler fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrış-
tırılabilir.

5. E A Elementler, bileşiklerinin kimyasal yollarla ayrıştırılmasıyla 
elde edilebilir.

6. T L Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır.

Anahtar Sözcük:             

Sol sütunda bazı bileşiklerle ilgili ifadeler, sağ sütundaki seçeneklerde ise bileşiklerin formülleri verilmiş-
tir. Sol sütunundaki açıklamaların önündeki paranteze, sağ sütununda o açıklamalara karşılık gelen formü-
lün önündeki harfi yazınız.

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

Bileşiklerle İlgili İfadeler

7. Kayaçların bileşeni ve yaygın adı kireç taşı olan bileşik.

8. Günlük hayatta lavabo açıcı olarak kullanılır.

9. Sofra tuzu olarak kullanılır.

10. Temizlik endüstrisinde önemli yere sahip olan asidik özellik-
teki bileşik.

11. Sönmüş kireç olarak bilinir.

12. Pasta yapımında, pastanın kabarmasını sağlar.

13. Kezzap olarak bilinir.

Bileşiklerin Formülleri

a. CaCO3

b. CaO
c. Ca(OH)2 
ç. CH3COOH
d. HCl
e. H2O
f. H2SO4

g. HNO3 
ğ. KOH
h. NaCl 
ı. NaHCO3  
i. NaOH 
j. NH3

Doğru yanlış soruları öğrencilerin hatırlama, tanıma ve kavrama düzeyindeki bilişsel becerilerini ölçme amacıyla kullanılabilir. 
Kazanım bilişsel düzeyi hatırlama basamağında yer aldığı için bu düzeye ve kazanıma uygun ölçme aracı seçilmiştir.

Geleneksel ölçme araçlarında biri olan ve olgusal bilgi ölçmede uygun bir araç olduğu için öğretim programındaki hedef kaza-
nım "Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir." ifadesi dikkate alınarak kazanım paralelinde hazırlanmıştır.

Değerlendirme amaçlı hazırlanan bu soruda anahtar sözcük "adalet"tir. Öğretim programlarında yer verilen 10 kök değerden 
biri olan bu kavrama öğrencilerin dikkati çekilmiş olacaktır. Burada adalet duygusunun önemi, olumlu örnekler, niçin adaletli 
olmak gerektiği üzerinde durulur.
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Bazı maddeler ile ilgili verilen ifadeleri inceleyerek ifade doğru ise D, yanlış ise Y yazarak gerekçesini tab-
loda yanındaki boşluğa yazınız.

İfadeler D/Y Gerekçe

14. Yaygın adı sönmemiş kireç olan 
bileşikteki atom sayıları oranı 1’dir.

15. Bileşiklerin belli bir ayırt edici 
özellikleri yoktur.

16. Bileşikler semboller ile gösteri-
lirler.

17. Yaygın adı amonyak olan bileşikte 
iki atom bulunur.

18. Yaygın adı amonyak olan bileşikte 
iki tür atom bulunur.

19. CO bir bileşiğin formülüdür.

20.  Co bir bileşiğin sembolüdür.

21. Aşağıda dijital saat görseli verilmiştir.

 

05: Bileşikler saf madde değildir.

10: Amonyak azot elementi içerir. 

15: Sud kostik 3 farklı element içerir.

20: Zaç yağı hidrojen atomu içermez

Bu ifadelerin sadece iki tanesinde doğru bilgi verilmiştir. Doğru ifadelerden biri saati, diğeri dakikayı gös-
termektedir. Buna göre saatin kaç olduğunu yazınız.
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22. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin isimleri veya formülleri verilmiştir. Tabloda boş bırakılan alanları 

tamamlayınız.

Bileşiğin İsmi Bileşiğin Formülü

Potas kostik

CH3COOH

NaOH 

Kezzap

Ca(OH)2 

Tuz ruhu

NaHCO3

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Soruların tümü

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test-olustur?s=6&d=44&u=218&k=2873 adresinden 
alınmıştır.

23. Aşağıda verilenlerden hangisi elementlerin  ve bileşiklerin özelliklerinden biri değildir?

A) Elementlerin belirli ayırt edici özellikleri vardır.

B) Bileşikler saf ve homojendir.

C) Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden farklı özellik taşır.

D) Bileşikler oluşurken sabit oranlar kanununa uygunluk gösterir.

E) Elementler ve bileşikler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.

24. Yaygın adları zaç yağı ve sirke olarak bilinen bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) H2SO4 – HCOOH              B) HCOOH – HCl               C) H2SO4 - CH3COOH

                               D) NaOH – HCOOH                   E) CH3COOH - KNO3

25. Bileşiklerle ilgili

I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler.
II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
III. Formüllerle gösterilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II                           B) I ve II                               C) I ve III

                                 D) II ve III                  E) I, II ve III

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test-olustur?s=6&d=44&u=218&k=2873
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26. I. Farklı tür atomlardan oluşur.

II. Belirli ayırt edici özellikleri vardır.
III. Saf ve homojendirler.

Yukarıdakilerden hangileri elementler ve bileşikler için ortak özelliktir?

A) Yalnız II                 B) Yalnız III            C) I ve III          D) II ve III             E) I, II ve III

27.  
Bileşik Formülü      Bileşik Yaygın Adı

I.   CaO       Sönmüş kireç

II.  KOH                  Potas kostik

III. KNO3                       Güherçile

IV. HNO3                   Kezzap

V. NaHCO3 Yemek sodası

Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı yanlış yazılmıştır?

A) Yalnız I                 B) II ve IV                 C)  I ve V             D)  III ve IV               E) II, III ve V

28. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve yaygın adları verilmiştir.

Bileşik Formülü      Yaygın Adı

I.   CH3COOH              Karınca asidi

II.  NaCl                      Sodyum klorür

III. HCl                        Tuz ruhu

IV. CaO                       Sönmemiş kireç

Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı doğru yazılmıştır?

A) Yalnız I                        B) I ve II                         C) II ve III

                        D) III ve IV              E) I, III ve IV

29. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden değildir?
A) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. 

B) Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.

C) Saf ve homojendirler.

D) Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybetmiştir.

E) Formüller ile gösterilirler.
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282

EK 4: Kimya 9 (9.1.3.2.-Hatırlama) Ders Planı Örneği

3-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E 

 
30. 30.

Yemek tuzu Sönmemiş kireç Zaç yağı Helyum Amonyak Sodyum

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir?

A) 2                 B) 3                 C) 4                 D) 5                 E) 6

31. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın ismi yanlış verilmiştir?
A) NH3 → Amonyak

B) HNO3 → Kezzap

C) H2SO4 → Zaç yağı

D) HCl → Tuz ruhu

E) Ca(OH)2 → Sönmemiş kireç

32. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin geleneksel adı doğru verilmiştir?
A) CaO            Sönmüş kireç

B) HNO3          Tuz ruhu

C) NaOH          Sud kostik

D) KNO3           Potas kostik

E) H2SO4          Kezzap

33. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) HNO3              B) CaCO3              C) NH3             D) Ca(OH)2               E) H2SO4

34. NaOH bileşiği ile ilgili
I. Üç farklı tür atom içerir.

II. Yaygın adı sud kostiktir.

III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) I ve II           D) I ve III          E) I, II ve III

35. Saf maddelerin tümü için
I. Tek cins atom içerirler.

II. Homojendirler.

III. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve III          D) II ve III          E) I, II ve III
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Ek-4                                                             Poster Değerlendirme Formu

Öğrencinin Adı Soyadı:

Sınıf/Numara:

Değerlendirme Konusu Değerlendirme Kriteri Puan Değerlendirme Sonucu

Poster içeriği Sunulan bilgilerin doğru olarak, konuyla il-
gili bütün bilgileri içerdiği görülmüştür.

4

Sunulan bilgilerin doğru fakat bilgi eksiklik-
leri olduğu görülmüştür.

3

Sunulan bilgilerde gereksiz bilgilere yer ve-
rildiği görülmüştür.

2

Sunulan bilgilerde eksiklik ve yanlışlıkların 
olduğu görülmüştür.

1

Görsellik Hazırlanan posterde görsel ögelerin sunu-
mu bütünlük içermektedir. Görsel sunumu 
zenginleştirecek şekilde resimlerin kullanı-
mına yer verilmiştir.

4

Görsel sunumu zenginleştirecek şekilde 
resimlerin kullanımına yer verilmiştir fakat 
hazırlanan posterde görsel ögelerin sunu-
munda tam bir bütünlük olamadığı görül-
müştür.

3

Hazırlanan posterde görsel ögelerin sunu-
munda tam bir bütünlük olmadığı ve görsel 
sunumu zenginleştirecek şekilde resimle-
rin kullanımına yer verilmediği görülmüştür.

2

Hazırlanan poster görsel ögeler içerme-
mektedir.

1

Hazırlayanlar: Kemal CEVİZLİLER, Ülkü AKINCI
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Kimyasal Türler Arası Etkileşimler / Güçlü Etkileşimler

Kazanım(lar) 9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
a)  Nötr atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler peri-

yodik sistemdeki ilk 20 element arasından seçilir. 
b)  İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına 

vurgu yapılır. 
c)  İyonik bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülas-

yon, video vb.) yararlanılır.  

Anahtar Kavramlar Değerlik elektronu, iyon, iyonik bağ

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, gösterip yaptırma, grup çalışması, beyin fırtınası

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, periyodik cetvel

• Lewis sembollerinin çizimine yönelik ders kitabında yer alan açıklama
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=171&-
sayfa=108

• İyonik bileşiklerin Lewis gösterimi videosu
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.
html#/main/curriculumResource?resourceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d-
85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

• İyonik bileşikler videosu
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/
main/curriculumResource?resourceID=50d4bd2494bce96e19de44e4df1d-
faf6&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false  

• İyonik bileşiklerin suda çözünmesi videosu
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/
main/curriculumResource?resourceID=e207c5d1eb7c43150e350108f-
999b1e1&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

• Kazanımla ilişkili beceri temelli etkinlik 
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temel-
li/9/kimya/index.html#p=87

• Ek-1: Boşluk Doldurma, Ek-2: Çoktan Seçmeli Sorular, Ek-3: Öz Değerlendir-
me Formu

Disiplinler Arası İlişkiler Fizik disiplininin “Elektrostatik” konu alanı ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, inisiyatif alma ve girişimcilik 

Beceriler Genel Beceriler: Eleştirel düşünme becerisi, bilgi okuryazarlığı becerisi, iş 
birliği becerisi

Alana Özgü Beceriler: Değişkenleri belirleme becerisi, çıkarım yapma becerisi

Kimya dersi öğretim programında her sınıf düzeyi için her üniteye ait anahtar kavramlar yer almaktadır. Ders planında belirtilen 
anahtar kavramlar, öğretim programında yer alan anahtar kavramlar arasından seçilmiştir. Bu seçimde belirleyici olan, anahtar 
kavramların kazanımla ilişkili olmasıdır. 

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 9 (9.3.3.1.-Anlama) Ders Planı Örneği

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=171&sayfa=108
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=171&sayfa=108
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=50d4bd2494bce96e19de44e4df1dfaf6&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=50d4bd2494bce96e19de44e4df1dfaf6&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=50d4bd2494bce96e19de44e4df1dfaf6&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e207c5d1eb7c43150e350108f999b1e1&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e207c5d1eb7c43150e350108f999b1e1&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e207c5d1eb7c43150e350108f999b1e1&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=87
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=87
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-

Gİ
Rİ

Ş 

Tahminî Süre: 15 dakika

Aşağıdaki görseller etkileşimli tahta kullanılarak (etkileşimli tahtanın bulunmadığı sınıflarda görselin çıktısı 
alınabilir) sınıfla paylaşılır. Görsellerdeki maddelerden hangilerinin iyonik bileşik olabileceğinin tahmin edil-
mesi ve tahminlerin not alınması istenir. 

Görsel 1: Yemek tuzunun 
kristal örgü yapısı

Görsel 3: Amonyak molekülleri

Görsel 5: Bakır metaliGörsel 4: Kabartma tozu Görsel 6: Su 

Görsel 2: Yemek tuzunun birim 
hücre modeli

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini kontrol etmek için aşağıdaki doğru/yanlış etkinliği yapılır.

Bilgi Doğru Yanlış

1. Bütün atomlar aralarında iyonik bağ oluşturabilir.

2. İyonik bağ elektron ortaklaşması sonucu oluşur.

3. İyonik bağ içeren bileşikler oda koşullarında gaz hâlde bulunurlar.

4. İyonik bağ, iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşur.

5. İyonik bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür.

6. Atomlar aralarında iyonik bağ oluştururken kimyasal değişime uğrarlar.

7. Yemek tuzu iyonik bir bileşiktir.

Dersin giriş kısmında doğrudan kazanımla ilgili olarak verilen doğru/yanlış etkinliği bir ön test-son test uygulaması olarak düşü-
nülmüştür. Ön test-son test uygulamaları herhangi bir süreç öncesinde ve sonrasında aynı soruların sorulması ve sorulara veri-
len yanıtlar aracılığıyla sürecin etkisinin görüldüğü bir uygulama olarak düşünülebilir. Burada ön test ve son test için kullanılan 
sorular iyonik bağ ile ilgili verilen ifadelerden oluşmaktadır. Öğrencilerden beklenen, bu ifadelerin doğruluğuna ya da yanlışlığına 
kendi bilgi ve deneyimlerine göre karar vermeleridir. “Açıklama” aşamasının sonunda, doğru/yanlış etkinliği öğretmen ile birlikte 
tekrar yapılmaktadır. Böylece yanlış öğrenmelerin önüne geçmek ve öğrencilerin süreç içindeki ilerleyişlerini görmek hedeflen-
miştir. 
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Tahminî Süre: 30 dakika

Öğrencilerin “Giriş” aşamasında sundukları tahminlerin nedenlerini açıklamaları ve diğer öğrencilerle paylaş-
maları sağlanır. Ortak nedenler tespit edilerek not alınır. 

Aşağıdaki Etkinlik 1 ve 2’yi öğrencilerin yapması istenir.

Bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri kullanarak iyonik bağ oluşumu ile ilgili çı-
karımlarda bulunmaları, iyonik bağ oluşumu ve basamaklarını keşfetmeleri amaçlanmıştır. Bu çıkarımlarda 
bulunma sürecinin öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştirmesi beklenmektedir.

Her iki etkinlik boyunca baskın olan yöntem soru-cevap yöntemidir. Bu yöntem aracılığıyla öğrencilerin kaza-
nımla ilgili konuda neler bildiğini saptamak, bilgiye ulaşmalarında yardımcı olmak ve derse aktif olarak katıl-
malarını desteklemek amaçlanmıştır.

ETKİNLİK 1
Etkinliğin adı: İyonik bağ oluşumu

Etkinliğin amacı: İyonik bağ oluşumu sürecini keşfetme                                

Süre: 10 dakika

Uygulama Aşaması

Aşağıdaki bilgileri kullanarak verilen tablodaki boşlukları doldurunuz ve soruları cevaplayınız.

a)  Atomlar elektron sayı ve dizilimlerini, elektron sayısı kendisine en yakın soy gaz atomuna benzetmek ister. 
(İlk üç soy gaz atomu 2He, 10Ne, 18Ar)

b)  İyonik bileşikler artı yüklü (katyon) ve eksi yüklü (anyon) iyonlardan oluşur ve iyon yükleri toplamı sıfırdır.

Atom (1) Elektron sayısını benzet-

mek istediği soy gaz

(2) Soy gaza benzemek için elekt-

ron sayısını nasıl değiştireceği

(3) Alabileceği yük 

12Mg

3Li

9F

11Na

17Cl

8O

c)  3. sütundaki iyonları kullanarak iyonik bileşikler oluşturunuz.
ç)  İyonik bileşiklerde atomların bir arada nasıl durduğu hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız. 

Bu etkinlik aracılığıyla öğrencilerden elementlerin kararlı yapıya geçebilmeleri için elektron yapısında nasıl değişim geçireceği-
ni tespit ederek bağımlı değişkeni belirlemeleri beklenmektedir. Öğrencilerin atomların kararlı hâle gelebilmeleri için elektron 
sayılarını nasıl değiştireceğini keşfetmeleri amaçlanmıştır. Bu keşif süreci, sunulan bilgilerin anlamlandırılarak özümsenmesini 
ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini gerektirmektedir. Böylelikle öğrencilerde eleştirel düşünme becerisi ile birlikte 
değişkenleri belirleme alan becerisinin de gelişeceği belirtilebilir.
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ETKİNLİK 2

Etkinliğin adı: İyonik bileşikler

Etkinliğin amacı: İyonik bağın bileşiklere kazandırdığı özellikleri keşfetme                Süre: 10 dakika

Uygulama Aşaması

Günlük yaşamın birçok alanında iyonik bağ ile oluşan iyonik bileşikler yer almaktadır. Gıda üretiminde kulla-
nılan yemek tuzu, kabartma tozu ve sönmüş kireç iyonik bileşiklere örnektir. Bu bileşiklerden bazılarının gö-
rünümleri ve yapı özellikleri görsellerle verilmiştir. Görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) İyonik bileşiklerin neden moleküllerden oluşmadığını açıklayınız.

b) İyonik bileşiklerde iyonlar birbirlerinin etrafına nasıl dizilirler?

c) İyonik bileşikler oda koşullarında hangi hâlde bulunurlar?

ç) İyonik bileşiklerin erime noktalarının neden yüksek olduğunu açıklayınız.

Görsel 1: Yemek tuzunun kristal örgü yapısı

Görsel 3: Sönmüş kireç

Görsel 2: Yemek tuzunun birim hücre modeli

Görsel 4: Kabartma tozu

Bu etkinlik “9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.” kazanımı için yapılan “b. İyonik bileşiklerin 
yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına vurgu yapılır.” açıklamasının bir gereği olarak hazırlanmıştır. Etkinlik 
kapsamında sorulan soruların bu açıklamaya hizmet etmesi amaçlanmıştır.
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9.3.3.1. kazanımına yönelik yapılan “a. Nötr atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler periyodik sis-
temdeki ilk 20 element arasından seçilir.” açıklamasının bir gereği olarak OGM materyalde yer alan içerikten yararlanılmıştır. 
“Keşfetme” aşamasında yer alan Etkinlik 1’in öğretmen rehberliğinde yeniden yapılması eksik öğrenmelerin önüne geçmek ve 
öğrencilerin kazanımla ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı içeriği sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Ders planında bu videoya yer verilmesindeki amaç, 9.3.3.1. kazanımına yönelik yapılan “c. İyonik bağların açıklanmasında bilişim 
teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.” açıklamasının bir gereğidir.   

İyonik bağların oluşumunda etkisi olan elektrostatik çekim kuvvetinden bahsedilmesi, 9.3.3.1. kazanımının diğer disiplinlerle iliş-
kilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Buradaki ilişki fizik dersine ait “Elektrostatik” ünitesiyle kurulmuştur.

3-
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A

Tahminî Süre: 55 dakika

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=171&sayfa=108

Yukarıdaki linkte yer alan ders kitabından yararlanılarak atom ve iyonların Lewis sembollerinin çizimi açıklanır.  
Bu bilgilerden yararlanarak keşfetme kısmında yer alan iyonik bağ oluşumu etkinliği (Etkinlik 1) öğretmen ile 
birlikte tekrar yapılır. Öğrencilerin kendi cevaplarını buradakilerle karşılaştırarak amaçlanan öğrenme hede-
fine ulaşılması sağlanır.

Atom (1) Elektron sayısını benzet-

mek istediği soy gaz

(2) Soy gaza benzemek için elekt-

ron sayısını nasıl değiştireceği

(3) Alabileceği yük 

12Mg 10Ne 2 elektron verir. +2

3Li
2He 1 elektron verir. +1

9F
10Ne 1 elektron alır. -1

11Na
10Ne 1 elektron verir. +1

17Cl
18Ar 1 elektron alır. -1

8O 10Ne 2 elektron alır. -2

a) İyonik bileşikler artı yüklü (katyon) ve eksi yüklü (anyon) iyonlardan oluşur ve yükleri toplamı sıfırdır.

     Mg2+ ile 2 F-  birleşerek MgF2 iyonik bileşiğini oluşturur.

     Mg2+ ile O2-  birleşerek MgO iyonik bileşiğini oluşturur.

      Na+ ile F- birleşerek NaF iyonik bileşiğini oluşturur.

      2 Na+ ile O2- birleşerek Na2O iyonik bileşiğini oluşturur.

      Li+ ile Cl- birleşerek LiCl iyonik bileşiğini oluşturur.

      2 Li+ ile O2- birleşerek Li2O iyonik bileşiğini oluşturur.

b) İyonik bileşiklerde atomlar oluşum sürecinde iyon hâline gelir. Artı yüklü (katyon) ve eksi yüklü (anyon) ara-
sında elektrostatik çekim kuvveti ile iyonik bağ oluşur. 

Aşağıdaki linkteki video öğrencilere izletilir. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true 

(Not: Ağ adresinin açılması için önceden “eba.gov.tr” adresine giriş yapılmalı.)

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EKitapUniteOnizle.aspx?Id=171&sayfa=108
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=6c40e1ce1a3d73fc7ac0d85703b7e613&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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Aşağıdaki örnekler çözülerek öğrencilerden verilen alıştırmaların yapılması istenir. 

Örnek 1: 20Ca ile 8O elementlerinin ve oluşturdukları CaO bileşiğinin Lewis yapısını gösteriniz.

Çözüm 1

Örnek 2: 11Na ile 16S elementlerinin ve oluşturdukları Na2S bileşiğinin Lewis yapısını gösteriniz.

Çözüm 2

Alıştırma 1: 13Al ile 7N elementlerinin ve oluşturdukları AlN bileşiğinin Lewis yapısını gösteriniz.

Alıştırma 2: 12Mg ile 17Cl elementlerinin ve oluşturdukları MgCl2 bileşiğinin Lewis yapısını gösteriniz.

Yukarıdaki alıştırmaların ardından öğrencilerden periyodik sistemden atom numarası 20’ye kadar olan ele-
mentlerden seçerek 5 farklı iyonik bağın oluşumunu Lewis elektron yapısı ile göstermeleri ve bileşik formül-
lerini tespit etmeleri istenir. 

İyonik bileşiklerin özellikleri ile ilgili olarak 
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=50d4bd2494bce96e19de44e4df1dfaf6&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false  

adresinden video izlenir ve “Görsel 1” incelenir. 

 Görsel 1: Sodyum klorürün (NaCl) yapısı

Burada baskın olan öğretim yöntemi gösterip yaptırmadır. Bu yöntem bir işlemin uygulanmasını ya da bir araç gerecin çalıştırıl-
masını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Burada amaç öğrencinin 
konuyu görerek ve işiterek öğrenmesini sağlamak ve öğrenmenin kalıcılığını arttırmaktır. 9.3.3.1. kazanımı için yürütülen göste-
rip yaptırma sürecinde öğrencilere Lewis yapısının gösterildiği örnekler sunulmuş ve sonrasında kendilerine verilen bileşiklerin 
Lewis yapısının öğrenciler tarafından gösterilmesi beklenmiştir. 

Öğrencilere Lewis yapısını göstermeleri için bileşiklerin doğrudan verilmesi yerine, kendi seçtikleri elementlerden iyonik bağ 
oluşturmaları ve bu bileşiklerin Lewis yapılarını belirtmeleri istenerek inisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliğinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Çünkü bu yetkinlik bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade etmektedir. Öğrencilerin bileşik 
oluşturmak için düşündükleri elementleri belirlemeleri ve buna yönelik bir süreci kendi kararları doğrultusunda yürütmeleri bu 
yetkinliğin kullanımını gerektirmektedir. Bu sebeple, etkinliğin öğrencilerde inisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliğini geliştirmesi 
beklenmektedir.

9.3.3.1. kazanımı için yapılan c açıklamasının bir 
gereği olarak bu videoya yer verilmiştir.  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/main/curriculumResource?resour
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.837/index.html#/main/curriculumResource?resour
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Kristal örgü yapısının iyonik bileşiklerin hangi özelliklerini etkileyebileceğine yönelik beyin fırtınası yaptırılır ve 
bu yapının bileşiğin yoğunluk, erime ve kaynama noktalarına etkileri ile ilgili öğrencilerden çıkarımda bulun-
maları istenir.  Kristal örgü yapının iyonik bağlarla oluşmasından dolayı bu yapının sağlam bir yapı olduğunun 
ve buna bağlı olarak iyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olduğu çıkarımında bulunulması 
sağlanır.

Aşağıdaki tabloda yer alan veriler öğrenciler tarafından incelenir. Ardından öğrencilerin tablodaki değerler-
den yararlanarak iyonik bileşiklerin oda koşullarında hangi fiziksel hâlde olabileceğini belirtmeleri istenir. 

Bileşik Erime Noktası (oC)

NaF 993

NaCl 801

MgO 2852

CaO 2614

MgCl2
714

İyonik bileşiklerin suda çözünmesi ile ilgili olarak 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=e207c5d1eb7c43150e350108f999b1e1&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true 

adresindeki video izlenir.

Video içeriğinden yararlanarak iyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliğiyle ilgili öğrencilerin çı-
karımda bulunmaları istenir. 

Aşağıda verilen linkteki etkinlikler yapılır. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=87

Öğrenciler “Giriş” aşamasında yaptıkları doğru/yanlış etkinliğindeki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu 
yeniden belirler. Yanlış olanların yanlış olma gerekçelerini belirtir. Sonuçlar daha önce doldurulan tablodaki 
cevaplarla karşılaştırılır. Öğretmen (eğer varsa) yanlış öğrenmeleri düzeltmek ve eksik öğrenmeleri tamamla-
mak için konuyla ilgili ek açıklamalarda bulunur. Böylelikle öğrenme sürecinde gelişim gözlenmiş olur.

 Bilgi Doğru Yanlış

1 Bütün atomlar aralarında iyonik bağ oluşturabilir.

2 İyonik bağ elektron ortaklaşması sonucu oluşur.

3 İyonik bağ içeren bileşikler oda koşullarında gaz hâlde bulunurlar.

4 İyonik bağ, iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşur.

5 İyonik bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür.

6 Atomlar aralarında iyonik bağ oluştururken kimyasal değişime uğrarlar.

7 Yemek tuzu iyonik bir bileşiktir.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resour
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.840/index.html#/main/curriculumResource?resour
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=87
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Öğrencilerin kazanımla ilişkili olan iyonik bağların günlük hayattaki karşılıklarını görmeleri amaçlanmıştır. Böylelikle anlamlı 
öğrenmenin sağlanacağı düşünülmektedir. Çünkü öğrenilen bilgilerin günlük hayattaki karşılıklılarının görülmesinin, bilginin 
özümsenmesine katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Grup çalışması olarak planlanan bu etkinlik aracılığıyla öğrencilerde iş birliği becerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çün-
kü bu etkinlik süresince öğrencilerin görev paylaşımı ve bu paylaşım sonucunda üzerlerine düşeni yapmalarının bu beceriyi 
geliştireceği belirtilebilir. Ayrıca grup dinamiği içinde öğrencilerin kendi görevlerini yerine getirmelerinin onlara sorumluluk 
değerini kazandıracağı hedeflenmektedir.
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A
Tahminî Süre: 30 dakika

Günlük hayattan iyonik bağlı bileşiklere örnekler verilir (yemek tuzu, kireç taşı, sönmüş kireç, sönmemiş kireç) 
ve bu bileşiklerdeki iyonik bağın oluşumunun öğrenciler tarafından gösterilmesi istenir. 

Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Her bir gruba aşağıdaki görseller dağıtılır. Öğrenci-
lerden bu görsellerin hangi iyonik bileşik ile ilgili olduğunu ve bu iyonik bileşiğin nasıl oluştuğunun araştırılması 
istenir. Araştırma sonuçları raporlaştırılarak sınıfta paylaşılır. (Sınıfın durumuna göre bu araştırma sınıf orta-
mında yapılabileceği gibi öğrencilere okul dışı araştırma görevi olarak da verilebilir.)

Pamukkale Travertenleri Deniz suyu

Mağara sarkıt ve dikitleri Van Gölü suyu
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Öğretim Programı Okuryazarlığı

292

EK 4: Kimya 9 (9.3.3.1.-Anlama) Ders Planı Örneği

4-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E

Tahminî Süre: 30 dakika

Aşağıdaki soruların cevaplanması istenir.  Cevaplara dönüt verilir.

a) İyonik bileşikleri oluşturan tanecikler bir arada nasıl dururlar?

b) Atomlar iyonik bağ oluşturabilmek için kimyasal olarak nasıl bir değişim gösterir-
ler?

 

c) Periyodik cetveldeki hangi elementler arasında iyonik bağ oluşabilir?

ç) İyonik bileşikler neden moleküllerden oluşmaz?

d) İyonik bileşiklerin erime noktaları neden yüksektir?

EK-1’de yer alan boşluk doldurma etkinliği yaptırılır.

EK-2’deki çoktan seçmeli soruların cevaplandırılması istenir. 

EK-3’te verilen öz değerlendirme formu sınıfta uygulanır. 

Öğrencilerin kendi cümleleriyle ifade etmelerini gerektiren bu tarz soruların sorulması kazanımın anlama düzeyinde olmasının 
bir gerekliliğidir. Çünkü bu düzeydeki bir kazanımda öğrenciden edindiği bilgiyi açıklaması beklenmektedir.

Boşluk doldurma etkinliği aracılığıyla öğrencilerin kazanımla ilgili kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ve kazanıma ilişkin 
önemli kavramların edinilip edinilmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çoktan seçmeli sorular aracılığıyla öğrencilerin kazanımla ilgili olarak doğru cevabı belirlemesi amaçlanmıştır.
Anlama düzeyinde olan 9.3.3.1. kazanımı kapsamında öğrencilerin iyonik bağın oluşumu ile ilgili doğru bilgileri, diğer seçenek-
ler arasından belirleyebilmeleri amaçlanmıştır.

Öğrencilerin kendi öğrenmelerine yönelik öz farkındalıklarının geliştirilmesi amacıyla öz değerlendirme formu kullanılmıştır. 
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Ek-1                                                                       Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazınız.

Güçlü etkileşimler

İyon

Anyon

Bileşik molekülü

Lewis

Oktet

Zayıf etkileşimler

İyonik bağ

Katyon

Katı Atom Diatomik Sıvı

Katman elektron

Dublet

Kök

1. Pozitif yüklü iyonlara  negatif yüklü iyonlara  denir.

2. Metal ile ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucu oluşan elektrostatik çekim kuvveti ile 
 oluşur. 

3. Atomun değerlik elektronlarının atomun sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine 
 elektron nokta yapısı denir.

4. İyonik bağlar  olduğundan ancak kimyasal yöntemlerle (elektroliz) ayrıştırılabilir-
ler.

5. İyonik bileşikler  hâlde elektriği iletmez,  hâlleri ve sulu 
çözeltileri elektriği iletir.

6. Atomların bağ yaparken son katmanını helyuma benzetmesine  kuralı, son kat-
manını 8 elektrona tamamlamasına  kuralı denir.
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Ek-2                                                                       Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. 3Li ve 9F atomları arasında oluşan bileşikle ilgili
I. İyonik bileşiktir.

II. Li atomu elektron verir.

III. F atomu -1 yüklü iyon hâline dönüşür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II      E) I, II ve III

2. 
I. Su

II. Yemek tuzu

III. Hidrojen gazı

IV. Amonyak gazı

Yukarıda verilenlerden hangileri iyonik yapıdadır?

A) Yalnız II      B) Yalnız III    C) II ve III     D) I, III ve IV     E) I, II, III ve IV

3. Saf bir maddenin 
• Katı hâlde elektriği iletmediği,

• Sudaki çözeltisinin elektriği ilettiği,

• Yüksek erime sıcaklığına sahip olduğu bilinmektedir.

Bu maddeyle ilgili

I. İyonik yapıda bir bileşiktir.

II. Kovalent bağlı bir bileşiktir.

III. Ağ örgülü yapıda bir bileşiktir.

IV. Metalik bir katıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) II ve III      E)  II ve VI

4. I. O2 
II. H2O

III. NaCl

 Yukarıda verilen maddelerden hangileri bileşik molekülüdür?

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II      E) I, II ve III
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5. Aşağıdaki atom çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur?

A) 11Na – 9F

B) 8O – 9F

C) 1H – 8O

D) 6C – 8O

E) 7N – 1H

6. Zn2+ iyonunun OH-, CO3
2-, NO3

-, SO4
2- ve PO4

3- iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerden hangisinin formülü 
yanlış verilmiştir?

A) ZnCO3       B) Zn(NO3)2      C) Zn(SO4)2      D) Zn(OH)2     E) Zn3(PO4)

Ek-3                                                                  Öz Değerlendirme Formu

HATIRLIYOR MUYUM?

Atomlar bileşik oluştururken güçlü etkileşimler meydana gelir. 
Güçlü etkileşimlerde atomların son katmanındaki elektronları et-
kileşir. Bu nedenle bağ oluşumunu göstermek için yalnızca değer-
lik elektronlarının gösterildiği yapılar kullanılır. Bu yapılar Lewis 
yapısı olarak adlandırılır.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan

1

Lewis yapısı, bir element sembolü ile son katman (değerlik) elekt-
ronlarının sayısını gösteren noktalardan oluşur. Bu noktalar sem-
bolün dört tarafına önce teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten 
fazla elektronu varsa sekize (oktete) ulaşıncaya kadar noktalar 
ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan

2

Metal ile ametal arasında iyonik bağ oluşurken metaller elektron 
vererek pozitif (+) yüklü katyon oluşturur. Ametaller ise elektron 
alarak negatif (−) yüklü anyon oluşturur. Pozitif (+) ve negatif (−) 
yüklü iyonlar arasında oluşan bu elektrostatik çekim kuvvetlerine 
iyonik bağ denir.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan

3
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramı karıştırıl-
mamalıdır. Çünkü iyonik bileşiklerde en küçük birim molekül değil, 
birim hücredir. İyonik bileşiklerde zıt yüklü iyonlar itme ve çekme 
kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir 
kristal örgü yapı oluşturur. Kristal örgü yapısında her iyon, belirli 
sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir. İyonik kristalde tek-
rarlayan yapısal birimlere birim hücre adı verilir.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan

4

İyonik bileşiklerin örgü yapısı onlara bazı özellikler kazandırır. Bu 
özellikler şunlardır:
• Oda koşullarında katı hâlde bulunurlar.
• Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
• Katı hâlde elektriği iletmezler fakat sulu çözeltilerinde ve erimiş 
hâlde iyonlarına ayrıştıklarından elektrik akımını iletirler.
• Sert ve kırılgandırlar, herhangi bir zorlamada kırılırlar.
• İyonik bağlar güçlü etkileşimler olduğundan ancak kimyasal yön-
temlerle (elektroliz) ayrıştırılabilirler.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan

5

İyonik bileşiklerin formülleri yazılırken şu sıra izlenir:
1. Önce pozitif yüklü iyon (katyon), sonra negatif yüklü iyon (anyon) 
yazılır.
2. İyonik bileşiklerde alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısı-
na eşittir ve toplam yük sıfırdır.
3. Eğer iyonların yükleri eşitse çaprazlanan sayılar sadeleştirilir.
4. İyon yüklerinin sayısal değeri birbirinin katı ise formül sadeleş-
tirilerek yazılır.
5. Katyon ve çok atomlu iyondan (kök) oluşan bileşiklerde, kökün 
altına sayı yazılacaksa kök parantez içine alınır.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan6

Günlük yaşamda kullanılan yemek tuzu, kabartma tozu, sönmüş 
kireç maddeleri iyonik bileşiktir.

Hatırlıyorum 
2 puan

Kısmen hatırlıyorum    
1 puan

Hatırlamıyorum 
0 puan

7

                                                                                                                                                       
Toplam Puan:

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

PUAN 0 - 7 7 – 10 11 – 14

DEĞERLENDİRME KONUYU TEKRAR 

ETMELİYİZ

ÇALIŞMALIYIZ ÇOK İYİ

Hazırlayanlar: Onursal DEMİRBAŞ, Havva Nur AKTAŞ
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 9. Sınıf Süre 2 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Doğa ve Kimya / Su ve Hayat

Kazanım(lar) 9.5.1.2. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm öneri-
leri geliştirebilme.
Suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumlu-
luğu/görevi olduğu vurgulanır.

Anahtar Kavramlar Su, tasarruf

Öğretim Yöntem / Teknikleri Anlatım yöntemi, soru-cevap, problem çözme, iş birlikli öğrenme, beyin fırtınası

Gerekli Materyaller • İnternet bağlantılı sınıf, etkileşimli tahta, internet kullanımına uygun olan 
cihazlar (Bilgisayar, tablet, akıllı telefon, vb.), konu ile ilgili yazılı kaynaklar.

• EBA “Su Tasarrufunun Önemi” ve “Mutfakta Su Tasarrufu” videoları
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/
main/curriculumResource?resourceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fd-
df665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/
ebaLibraryDetail?resourceID=ec442ddb15bec83a479967643928c7d4

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Beceri Temelli 9. Sınıf Etkinlik Kitabı
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temel-
li/9/kimya/index.html#p=231

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temel-
li/9/kimya/index.html#p=232

• OGM Materyal
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-soru-tipi-sec/kimya?s=6&-
d=44&u=0&k=2904&t=css    

• EBA Yardımcı Kaynaklar 
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/kim/19.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarin-
da-menu-planlama-i-lkeleri.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-donemin-
de-beslenme.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-donemin-
de-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html

• Çalışma kâğıdı (Ek-1),Öz değerlendirme formu (Ek-2), Akran değerlendirme 
formu (Ek-3)

Disiplinler Arası İlişkiler Biyoloji müfredatındaki “Suyun canlılar için önemi” konusuyla ilişkilendirilir.

Kök Değerler Sorumluluk, öz denetim, saygı, vatanseverlik

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik 

Beceriler • Eleştirel düşünme becerisi

• Yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisi

• İş birliği becerisi
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https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fddf665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fddf665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fddf665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/ebaLibraryDetail?resourceID=ec442ddb15bec83a479967643928c7d4
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/ebaLibraryDetail?resourceID=ec442ddb15bec83a479967643928c7d4
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=231
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=231
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=232
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=232
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-soru-tipi-sec/kimya?s=6&d=44&u=0&k=2904&t=css
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-soru-tipi-sec/kimya?s=6&d=44&u=0&k=2904&t=css
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/kim/19.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarinda-menu-planlama-i-lkeleri.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarinda-menu-planlama-i-lkeleri.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-
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Tahminî Süre: 10 dakika

Öğrencilere aşağıdaki görsel gösterilir ve görsel hakkında aşağıdaki açıklama yapılır.

“Bursa’nın Karacabey ilçesinde 5. sınıfta okuyan bir öğrenci 
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)’ne bir mektup gön-
dererek merkez binasının yan duvarında yer alan ışıklı çeşme 
figürünün yanlış olduğunu söyler ve doğru şekli mektubuna 
çizerek figürün değiştirilmesi yönünde talepte bulunur.”

Öğrencilere “Sizce 5. sınıf öğrencisinin görselde fark ettiği 
hata nedir?” sorusu sorulur ve öğrencilerden suyun boşa 
aktığı cevabına ulaşmaları beklenir. Daha sonra “Bu figürün 
doğru çizimi sizce nasıl olmalıdır?” sorusu sorularak su ta-
sarrufuna doğru yönlendirilir ve görselin son hâli öğrencile-
re gösterilir.

 “Birinci ve ikinci görseli atasözü veya bir slogan ile nasıl an-
latırsınız? Neden?” soruları sorularak güdüleme aşaması ta-
mamlanmış olur. Öğrencilerden birinci görsel için “Damlaya 
damlaya yok olur.” sloganı veya benzer sloganlara, ikinci 
görsel için “Damlaya damlaya göl olur.” atasözüne ulaşmala-
rı beklenir.

Dersin başında öğrencilerin dikkatini konuya ve kazandırılacak bilgi ve becerilere çekmek önemlidir. Bu sebeple giriş aşama-
sında baskın olarak soru-cevap yöntemi kullanılmıştır. Bu tekniğin kullanılması, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmak, ko-
nuya dikkatlerini çekmek ve 9.5.1.2. kazanımı kapsamında öğrencilerin çözüm önerileri sunmaları için onları hazırlama amacı 
taşımaktadır. Giriş aşamasında öğrencilere sunulan örnek durum aracılığıyla ise su tasarrufuna yönelik günlük hayatta ne gibi 
çözüm önerileri sunulabileceğinin öğrencilere gösterilmesi amaçlanmıştır.
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Tahminî Süre: 20 dakika

Ardından aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve her soru için öğrencilerin kendilerini puanlamaları ve pu-
anlarını bir yere not etmeleri istenir.

Su tasarrufu ve su kaynaklarının kullanımına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinden önce, öğrencilerin günlük hayattaki 
su tüketimi alışkanlıklarına dikkat çekilmiştir. Bundaki temel amaç, öğrencilerin kendi deneyimleri üzerinden bilinçsiz su tüketi-
minin yaratacağı etkilerle ilgili bir farkındalık oluşturmak ve öğrencilere “su ayak izi” kavramını öğretmektir. Öğrencilere öncelikle 
günlük su tüketimi alışkanlıkları üzerinden cevaplandırabilecekleri sorular sorulmuş ve cevapların ardından su ayak izi kavra-
mı açıklanmıştır. Öğrencilerin cevaplandırdığı sorular sırasında onlara çeşitli sorular sorularak, günlük su tüketimine yönelik 
bazı neden-sonuç ilişkilerinin kurulmasına çalışılmıştır. Örneğin, öğrencilere sorulan sorular arasında plastik çatal/bıçak/tabak 
kullanmanın neden daha yüksek puan ettiği sorulmuş ve bir çıkarımda bulunmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Bu etkinliklerin 
öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştireceği düşünülmektedir.
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Burada öğrencilere “Sizce plastik kullanıyorum şıkkı neden en fazla puana sahip?” sorusu yöneltilir. Öğrenci-
lerden plastik üretiminden plastiğin tedarik edilmesi sürecine kadar geçen aşamalarda su tüketimine sebep 
olunduğunu keşfetmesi beklenir.

Burada öğrencilere “Sizce çamaşırhaneye gönderiyorum şıkkı neden en fazla puana sahip?” sorusu yöneltilir. 
Çamaşırların çamaşırhaneye gönderilmesiyle enerji harcandığı ve bu harcanan enerjinin su tüketilerek elde 
edildiğinin öğrenciler tarafından keşfedilmesi beklenir.

Öğrenciler aktif bir şekilde keşfetme basamağına dâhil edilerek yorumlama, çıkarım yapma, ilişki kurma gibi süreçler işe koşula-
rak eleştirel düşünme becerisinin kazandırılması planlanmıştır.
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301

EK 4: Kimya 9 (9.5.1.2.-Yaratma) Ders Planı Örneği

2-
KE

ŞF
ET

M
E



302
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Öğrencilere elde ettikleri puanların kendi su ayak izleri olduğu belirtilir. Öğrencilere bu kavramı daha önce 
duyup duymadıkları ve anlamını bilip bilmedikleri sorularak aşağıdaki açıklama yapılır:

“Bir bireyin, topluluğun veya işletmenin su ayak izi, birey veya topluluk tarafından tüketilen veya işletme tara-
fından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır.”

Öğretmen her öğrencinin puanını sınıf ile paylaşmasını ister. “Yüksek ve düşük puanlı öğrencilerin su ayak 
izleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden?” sorusu öğrencilere yöneltilerek öğrencilerin düşüncelerini sınıf 
ortamında paylaşması sağlanır. 

Bu açıklamanın amacı, öğrencilerin elde ettiği puanların yüksek olmasının su ayak izlerinin de büyük olması anlamına geldiği; 
buna bağlı olarak da su tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği çıkarımına varmalarını sağlamaktır.

Bu etkinlik aracılığıyla öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri ve sınıfla paylaşmaları sağlanarak, onların ana dilde iletişim 
yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmıştır. 
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Keşfetme aşamasında öğrencilere sorulan sorular tekrar yöneltilir ve öğrencilerin bir önceki cevaplamada 
elde ettikleri su ayak izi büyüklüklerini azaltacak şekilde soruları tekrar yanıtlamaları istenir. Ardından öğ-
rencilere “Hangi sorulara verdiğiniz cevaplarda ne şekilde bir değişiklik yaptınız? Neden?” sorusu sorulur ve 
cevapların sınıf ortamında paylaşılması sağlanır. Öğrencilerden su tasarrufunun sadece musluk kısmak ile 
sınırlı olmadığı, yaşamın her alanında gerekli olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir.

“Su israfına sebep olan etmenler nelerdir? Su tasarrufu için çözüm önerileriniz nelerdir?” soruları sorulur ve 
öğrencilerin beyin fırtınası kullanarak verdiği cevaplar tahtaya yazılır.

Ardından öğrencilere EBA’da “Su Tasarrufunun Önemi” ve “Mutfakta Su Tasarrufu” videoları izletilir.

“Su Tasarrufunun Önemi” videosu için link

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fddf665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false

“Mutfakta Su Tasarrufu” videosu için link
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/ebaLibraryDetail?resourceI-
D=ec442ddb15bec83a479967643928c7d4

Daha sonra aşağıda sıralanan bilgiler öğretmen tarafından ek olarak öğrencilere verilir.

• Yaklaşık 750 milyon insan temiz su kaynağına erişememektedir.

Beyin fırtınasının esası, belirli bir durum veya probleme ilişkin fikir ve seçenekleri ortaya koymaktır. Buradaki durum su tasar-
rufu için üretilecek çözüm önerileridir. Beyin fırtınası tekniği kullanılarak öğrencilerin fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce ve 
yargılanmadan belirtebilecekleri bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Böylece öğrencilerde yaratıcı düşünme becerisi ile saygı 
değerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler çözüm önerisi olarak özgün fikirlerini sunarak yaratıcı düşünme ve inovasyon 
becerilerini, birbirlerinin fikrine saygı duyup koşulsuz kabul etmeyi deneyimleyerek de saygı değerini geliştireceklerdir.

Burada etkin olarak anlatım yöntemi kullanılmıştır. Bunda amaç, kazanımı destekleyecek bilgileri öğrencilere doğrudan sunmak-
tır. 9.5.1.2. kazanımı ile ilişkili olarak öğrencilere su tüketimine yönelik bazı istatistiksel bilgiler sunmanın, su tasarrufuna yönelik 
çözüm önerilerinin ne kadar önemli olduğuna dair farkındalık geliştireceği düşünülmektedir.

Burada kullanılan soru-cevap tekniği ile öğrencilerde oluşabilecek kavram yanılgılarının önüne geçmek ve öğrencilerin yaptık-
ları çıkarımların doğruluğunu kontrol etmesini sağlamaktır. Öğrencilerin daha önce verdiği cevaplar ve şimdi verdiği cevapların 
sonuçları hakkında çıkarımda bulunmasının onlarda eleştirel düşünme becerisini güçlendireceği düşünülmektedir. Kendi dav-
ranışlarının sonuçları hakkında düşünmek ve üzerine düşeni yapmak için gerektiğinde davranışlarını değiştirmenin öz denetim 
ve sorumluluk değerini kazandırmada katkısı olduğu söylenebilir. Ayrıca insan etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve her 
bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücüne dikkat çekilerek vatanseverlik değerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fddf665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=62eb6f9cfb9a59c8106c6fddf665861e&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/ebaLibraryDetail?resourceID=ec442ddb15bec83a479967643928c7d4
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.928/index.html#/main/ebaLibraryDetail?resourceID=ec442ddb15bec83a479967643928c7d4
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“10 dakikada bir duşta 95 litreden fazla su kullanılır.

Dişlerinizi fırçalarken musluğu her çalıştırdığınızda dakikada yaklaşık 11 litre su israf ediyorsunuz.

Bulaşık makineniz mavi enerji etiketine sahip ise yıkama başına 15 litre, normal bir bulaşık makinesinde 56 
litre, el ile bulaşık yıkamada ise yaklaşık 75 litre su kullanılır.

Çamaşır makineniz mavi enerji etiketine sahip ise yıkama başına 102 litre, normal bir çamaşır makinesinde 155 
litre su kullanılır. 

Gri su sistemi; evlerinizde lavabolardan, duşlardan, çamaşır makinesinden ve bulaşık makinesinden gelen 
suyu dış mekân-bahçe sulama için yeniden kullanmasına olanak tanır ve günde hane başına yaklaşık 151 litre 
su tasarrufu sağlayabilir.

Bir yağmur varili, yoğun yaz aylarında açık havada kullanım için yaklaşık 4921 litre su tasarrufu sağlayabilir.

Ortalama bir gazetenin ağırlığından daha az olan bir kâğıdı geri dönüştürmek, yaklaşık 13 litre su tasarrufu 
sağlar.

Plastikleri geri dönüştürerek günde 45 litre su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Şişeleri ve teneke kutuları geri dönüştürdüğünüzde, su tasarrufu sağlamanın yanı sıra enerji ve metal gibi 
kaynaklardan da tasarruf etmiş oluruz.

• Bir dilim ekmek için 40 litre, yumurtanın tabağınıza ulaşması için 135 litre, 50 gram çikolata üretmek için 
ise 860 litre, 150 gramlık bir hamburger için 2 bin 400 litre su gerekir. Özetlemek gerekirse dört kişilik bir 
ailenin günlük yiyeceğini yetiştirmek için yaklaşık 25740 litre suya ihtiyaç vardır.”

Öğrencilere “Suyun canlılar için önemi nedir?” sorusu sorulur, öğrencilerin soruyu cevaplaması istenir. 9. sı-
nıf 1. ünitede işlenmiş olan suyun canlılar için önemi konusuna vurgu yapılarak disiplinler arası ilişkiye vurgu 
yapılır. Öğrencilerden alınan dönütler sonrasında öğretmen suyun canlılar için önemi konusunda aşağıdaki 
maddeler ve benzerlerini verir.

• Bütün canlı hücrelerin büyük bir bölümü sudan meydana gelmiştir.

• Su, besinleri sindirmek için çok önemli bir maddedir. Atık maddelerin atılmasında da su önemli rol oynar.

• Bitkiler suyla fotosentez yapar ve besin üretir.

• Enzimlerin çalışması için sulu ortam gereklidir. Belirli miktarda su olmadan enzimler çalışamaz.

• İyi bir çözücüdür. Çözünme olaylarında görev alır. Suda çözünen vitaminler bu sayede kullanılır.

Bu soru öğrencilere yöneltilerek 9. sınıf biyoloji dersinde suyun önemi konusunda disiplinler arası ilişki kurulması amaçlanmıştır. 
Böylece öğrencilerin edindikleri bilgileri farkı disiplin alanlarıyla ilişkilendirme ve günlük hayatta kullanma yeterliliklerinin arttırı-
lacağı düşünülmektedir.
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Öğrencilerin öğrendikleri ile günlük hayat arasında ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla biri sınıf içi, diğeri sınıf 
dışı olmak üzere iki derinleştirme etkinliği sunulur. 

Sınıf İçi Etkinlik
Kendinize bahçeli bir ev inşa edeceksiniz. Evinizin bahçesini yeşillendirmek için yaşadığınız iklim koşullarını da 
dikkate alarak aşağıdaki bitki türlerinden hangisini seçersiniz? Neden?

Dichondra Repens

 

Ilıman iklim bitkisidir, soğuklara ve donmaya dayanıklı 
değildir. Gölgeli ve yarı gölgeli alanlarda yetişebilir top-
rak bakımından kanaatkârdır. Su ihtiyacı fazladır.

Ajuga Reptans

 

Ilıman iklim bitkisidir, güneşli ve ışık alan yerlerden hoş-
lanır yarı gölgeli alanlara karşı dayanıklıdır, donmaya 
karşı hassastır, her türlü toprağa adapte olsa da nemli 
topraklarda iyi gelişme gösterir, su isteği az fakat sü-
rekli sulama yapılması gerekmektedir.

Trifolium Repens

Soğuk iklim bitkisidir, donlara karşı dayanıklıdır her ik-
lime adapte olabilir, gölgeye dayanıklıdır, toprak konu-
sunda kanaatkârdır, çok fazla su ihtiyacı yoktur.  

Thymus Vulgaris L.

 

Ilıman iklim bitkisidir. Akdeniz’in dağlık bölgelerinde 
doğal olarak yetişir, sıcaklığa ve susuzluğa karşı daya-
nıklıdır, donmadan ve soğuklardan etkilenir, iyi drenaj 
edilmiş topraklarda yetişir.

Ruschia Lineolata 

Sıcak iklim bitkisidir soğuk havalara da dayanımı var-
dır, geçirgen topraklarda iyi gelişme gösterir, susuzlu-
ğa dayanımı yüksektir, uzun süre olmadığı müddetçe 
basılmaya karşı dayanıklıdır.

Poa Trivialis 

 

Serin-nemli ve gölge koşullarda iyi örtü oluşturur. 
Sıcak ve kurak koşullara dayanıklı değildir. 

Bu basamakta öğrencileri üstbilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkili durumlara yö-
nelik sorular sorulmuştur. Öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm getirebilmeleri ve iş birliği ile görev 
paylaşımı yapabilmeleri amacıyla problem çözme ve iş birlikli öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu sayede öğrenciler problemin 
çözümünde önceden öğrenmiş oldukları kavramlar ve öğrenmeler ile yeni kavramlar ve yeni öğrenmeler arasında ilişki kurarlar. 
Yeni durumlar karşısında, önceden edindikleri kavram ve bilgileri yeni problemlere karşı da uygularlar. Diğer öğrenciler tarafından 
sunulan kanıtları eleştirebilir ya da kendi kanıtlarını gözden geçirebilirler. Aynı zamanda sürecin değerlendirilmesine de katkı sağlar.



306
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Sınıf Dışı Etkinlik
Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara bölünür. Gruplardan su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunması-
na yönelik çözüm yollarını içeren afiş, poster, broşür vb. ürünler tasarlamaları istenir. Grup sözcüsü oluşturu-
lan ürünü bir haftanın sonunda EBA’da sınıf arkadaşlarıyla paylaşır.
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Tahminî Süre: 20 dakika

• Öğrencilerden Ek-1’deki çalışma yaprağını yapmaları istenir.

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 9. sınıf kimya kitabının (Beceri Temelli Etkinlik 
Kitabı’nın) belirtilen sayfaları etkileşimli tahtada açılarak, öğrencilerin soruları çözüp ilgili kazanımı pekiş-
tirmeleri sağlanır.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=231

• Öğretmen, etkinlik ismi “SUSUZLUĞA HAZIR MISINIZ? SUSUZLUĞA NE KADAR DAYANABİLİRSİNİZ?” ve “SU 
TASARRUFU” etkinliklerini etkileşimli tahtada açarak, öğrencilerin soruları çözmesini ister.
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=232

Öğrencilerden bu süreci tanımlamaları için bir öz değerlendirme (Ek-2), akran değerlendirmesi (Ek-3), per-
formans değerlendirmesi vb. yöntemleri kullanarak bir değerlendirme yapmaları istenir. Öğretmen, dönütler 
ve değerlendirmeler doğrultusunda öğrencilerin gelişmiş yönlerini vurgular. Öğrencilerinin eksiklerinin neler 
olduğu ve bu eksiklerin nasıl giderilebileceği hakkında öğrenciye dönütler verir. 

Ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi amaçlanmıştır. Bu bakış açısıyla de-
ğerlendirme bölümünde kazanım taksonomik olarak yaratma düzeyinde olduğundan Ek-1’de tanılayıcı dallanmış ağaç, çoktan 
seçmeli sorular ve öğrencilerin kendi çözüm yollarını üretebilecekleri açık uçlu sorular sorulmuştur. Tanılayıcı dallanmış ağaç, 
öğrencilerin kendilerine verilen bilgileri doğru ve yanlış olarak değerlendirdiği ve bu şekilde ilerlediği bir yöntemdir. Su tasarru-
funa yönelik öğrencilerin sahip olması gereken temel kavramsal bilgilerin edinilip edinilmediğini kontrol etmek amacıyla kulla-
nılmıştır. Diğer ölçme araçlarının ise 9.5.1.2. kazanımı kapsamında öğrencilerin çözüm önerilerini sunmalarına imkân tanıyacağı 
düşünülmektedir.

Bu sınıf dışı derinleştirme etkinliği bir grup çalışması olarak planlanmıştır. Böylece öğrencilerin bir gruba dâhil olarak grup di-
namiği içinde üzerine düşeni yapma ve ortak bir amaca hizmet etme deneyimini yaşaması amaçlanmıştır. Bu deneyimin öğ-
rencilerde iş birliği becerisini güçlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin çalışmalarını EBA üzerinden paylaşmalarının 
öğrencilerde dijital yetkinliği geliştireceği düşünülmektedir. Bu yetkinlik kapsamında öğrencilere edindikleri ve ürettikleri bilgiyi 
dijital ortamda paylaşarak bu yetkinliği kullanma olanağı sağlanmaktadır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=231
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=232
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Ek-1                                                                       ÇALIŞMA KÂĞIDI

1. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri konusuyla ilgili aşağıda ve-
rilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerden bazıları doğru, bazıları yanlıştır. İlk ifadeden itibaren 
verilen bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu belirleyerek yönlendirici okları takip ediniz ve 
ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.

Y

Sahip olunan doğal su kaynaklarının korunması adına her bireyin üzerine düşen 
görevleri uygulaması ve su israfını sona erdirmesi gereklidir.

Tahıl, meyve ve sebze dâhil olmak 
üzere tüm yiyeceklerin üretiminde su 
kullanılır, üstelik yiyecek üretiminde 
kullanılan suyun miktarı azımsana-

mayacak kadar fazladır.

Tarım alanlarının 
sulanmasında salma 

sulama yöntemi 
kullanılmalıdır.

Bozuk musluklar 
tamir edilmeli, eski-
yen tesisat boruları 

yenilenmelidir.

Suyu tasarruflu kul-
lanmak her vatandaşın 

ülkesine ve dünyaya 
karşı sorumluluğudur.

Çamaşır makineleri 
tam dolmadan çalış-

tırılmamalıdır.

Bulaşıkları elde yıkamak yerine bu-
laşık makinelerinde yıkamak büyük 

miktarda su tasarrufu sağlar.

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

D Y

Y

Y Y Y

YD

D D D D

D

2. Umut, suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu olduğunu 
savunan bir bireydir. Aşağıda Umut’un başından geçen bazı olaylar verilmiştir.

a) Umut’un rahatsız olabileceği durumları işaretleyerek altına doğru davranışı yazınız. 

1. Annesinin çamaşırlar az olduğu için 
çamaşırları elinde yıkadığını görmüş.

3. İş yerindeki lavabonun musluğunun 
akıttığını fark etmiş.

5. Bir işletme sahibi arkadaşının işletme-
sindeki atık suları bir depoda biriktir-
diği ve bu su ile kendi hobi bahçesini 
suladığını görmüş.

2. Babasının dişlerini fırçalarken mus-
luğu açık bıraktığını görmüş.

4. Bir çiftçinin tarlasını damla sulama 
yöntemi ile suladığını görmüş.

6. Arkadaşının manavdan aldığı meyve 
ve sebzeleri musluğun altında sü-
rekli su akıtarak yıkadığını görmüş.

  

Kaynakları verimli kullanmanın ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayarak vatanseverlik kök değerinin geliştirilmesi he-
deflenmiştir.
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b) Siz de suyun tasarruflu kullanılmasıyla ilgili kendi çevrenizde gözlemlediğiniz en az iki doğru ve iki 
yanlış davranış yazınız. Gözlemlediğiniz yanlış davranışlara yönelik çözüm önerilerinizi sınıf arka-
daşlarınızla paylaşınız.

Doğru davranışlara örnek

1.  
    

2.  
    

Yanlış davranışlara örnek

1.  
    

2.  
    

3. Aşağıdaki metin, grafik ve tabloyu inceleyerek soruları cevaplayınız.

Büyümek, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşamak için besin ögelerinin her birinden bireysel ihtiyaçlara 
göre her gün belirli bir miktar alınması gerekir. Bu nedenle okullardaki öğle yemeği menülerinin önemi bü-
yüktür. Doğru ve bilinçli hazırlanmış bir öğle yemeği ile gıda israfının önüne de geçmiş oluruz. Sağlıklı bir öğle 
yemeği; yüksek proteinli besinleri, taze sebzeleri ve karbonhidratları içermelidir. Örneğin öğle yemeğinde et 
yiyorsanız yanında salata ve bir miktar karbonhidrat, bakliyatın tüketiyorsanız yanında salata ve yoğurt alma-
lısınız. Öğle yemeğinde alınacak kalori ve tüketilecek sıvı, gün içerisinde kan şekerinin dengeli yükselmesini 
ve düşmesini sağlar. Bu sebeple meyveler, aç karnına veya yemeklerden 30 dakika önce ya da 3 saat sonra 
alınmalıdır.

Okulunuz Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay kulüplerinin su ayak izinin azaltılmasına yönelik yürüttüğü bir 
çalışmada 100 öğrenci için bir günlük öğle yemeği menüsü hazırlanmış ve bu menüdeki yemek israfı hesaplan-
mıştır. Bu çalışmaya göre öğle yemeğindeki ekmeğin %80, pirincin %30, etin %20, meyvenin %60 ve salatanın 
%30’u israf olmuştur.

Öğrencilerin 9.5.1.2. kazanımına göre ölçüte göre eleştirme, değerlendirme, yargılama ve özgün çözüm önerileri geliştirme dav-
ranışlarını sergilemesi gerekmektedir. Bu amaçla burada öğrencilere kendi çözüm önerilerini geliştirmelerine yönelik (problem 
çözme becerisi) örnek olayların yer aldığı açık uçlu soru sorulmuştur.
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Gıda Ortalama Su Ayak İzi (lt)

Tavuk 100 g 390

Sığır eti 100 g 1500

Baklagil 100 g 270

Pirinç 100 g 250

Makarna 100 g 170

Ekmek 1 dilim (25 g) 40

Yoğurt 100 g 150

Elma/armut 1 adet 70

Muz 1 adet 172

Portakal 1 adet 50

Mevsim salata 100 g 20

Patates 100 g 25

Salatalık 1 adet 24

Domates 1 adet 18

Şeftali 1 adet 50

%8

%17

%17
%25

%33

Öğle Yemeği Menüsü (600 g)

1. Sığır eti
2. Pirinç
3. Muz
4. Salata
5. Ekmek

a) Ekmeğin çok fazla israf olmasının sizce sebebi nedir?

b) İsraf edilen gıdalar için su ayak izini hesaplayınız. (Öğle yemeğindeki gıda türlerinin miktarını hesapladığı-
nızda sayıları yuvarlayarak kullanınız.)

c) Öğle yemeği menüsünün su ayak izini hesaplayınız. (Öğle yemeğindeki gıda türlerinin miktarını hesapladı-
ğınızda sayıları yuvarlayarak kullanınız.)

ç) Okulunuz için öğle yemeğinin su ayak izini en aza indirgeyecek sağlıklı bir menü oluşturunuz. (Oluşturaca-
ğınız menüdeki gıda miktarlarını aşağıdaki linklerden faydalanarak hesaplayınız.)

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarinda-menu-planlama-i-lkeleri.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gun-
luk-porsiyon-alim-miktarlari.html

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/su-ayak-iziniz-ne-kadar-buyuk#:~:text=Arjen%20Hoekstra%20ta-
raf%C4%B1ndan%20kayda%20ge%C3%A7irilmi%C5%9Fti,3)%20cinsinden%20hacmi%20ile%20%C3%B6l%-
C3%A7%C3%BCl%C3%BCr.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarinda-menu-planlama-i-lkeleri.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/su-ayak-iziniz-ne-kadar-buyuk#:~:text=Arjen%20Hoekstra%20taraf%C4%B1ndan%20kayda%20ge%C3%A7irilmi%C5%9Fti,3)%20cinsinden%20hacmi%20ile%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr.
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/su-ayak-iziniz-ne-kadar-buyuk#:~:text=Arjen%20Hoekstra%20taraf%C4%B1ndan%20kayda%20ge%C3%A7irilmi%C5%9Fti,3)%20cinsinden%20hacmi%20ile%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr.
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/su-ayak-iziniz-ne-kadar-buyuk#:~:text=Arjen%20Hoekstra%20taraf%C4%B1ndan%20kayda%20ge%C3%A7irilmi%C5%9Fti,3)%20cinsinden%20hacmi%20ile%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCl%C3%BCr.
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1. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi su tasarrufu ile ilgili değildir?

A) Atık suların temizlenmesi

B) Evlerde bulaşık ve çamaşır makinelerinin kullanımı

C) Sıcak su borularının yalıtkan malzeme ile kaplanması

D) Diş fırçalarken suyu kapalı tutmak

E) Yağmur sularının etkin kullanımı

2. Suyu tasarruflu kullanmanın hem ülkemiz hem de dünyamız için önemi aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Ekonomiye katkı sağlama

B) Teknolojik gelişmelerin devamlılığı

C) Tarım ürünlerindeki verimliliğin artışı

D) Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi

E) Tıbbi atıkların azalması

3. Su tasarrufu ile ilgili,

 (    ) Bozuk musluklar tamir ettirilmelidir.

 (    ) Gereksiz su israfından kaçınılmalıdır.

 (    ) Çamaşır makineleri tam dolmadan çalıştırılmalıdır.

ifadelerinden doğru (D), yanlış (Y) olarak sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A) D, D, Y 

B) D, Y, D 

C) D, D, D

D) Y, D, D 

E) Y, D, Y
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311

EK 4: Kimya 9 (9.5.1.2.-Yaratma) Ders Planı Örneği

5-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E

Ek-2                                                                       ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Proje Adı:         Tarih:

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Sınıf/Numara:

1. Bu etkinlikte neler öğrendim?

2. Etkinlikte neleri iyi yaptım? Neden?

3. Etkinliğin en zorlandığım bölümü hangisiydi? Neden?

4. Bu etkinliği yaparken beklemediğim neler ile karşılaştım?

5. Bu etkinlik ile hangi becerilerimi geliştirdim?

6. Hangi becerilerimi daha çok geliştirmeliyim?

  

Öz değerlendirme bireyin kendini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf 
yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Bu nedenle dersin sonunda bu form kullanılmıştır.
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Ek-3                                                           AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı:

Sınıf/Numara:

Değerlendiren Arkadaşlarının Ad ve Soyadları:

1. Arkadaş:
2. Arkadaş:
3. Arkadaş:

 

1.
 A

rk
ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

2.
 A

rk
ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

3.
 A

rk
ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

4.
 A

rk
ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

5.
 A

rk
ad

aş
 d

eğ
er

le
nd

irm
es

i

Öz
 d

eğ
er

le
nd

irm
e

Etkinliğe katılmada gönüllüdür.

Bildiklerini arkadaşları ile paylaşır.

Gerektiğinde arkadaşlarına yardımcı olur.

Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.

Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur.

Temiz, tertipli ve düzenli çalışır.

Yapılan eleştirileri olgunlukla karşılar.

Farklı kaynaklardan bilgi taraması yapar.

Sonuçları konuşurken bilimsel dil kullanmaya özen gösterir.

Projenin uygulanabilirliği yüksektir.

Bu form gruptaki arkadaşlarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızın görüşlerini almak için 
formu doldurunuz. Sorulara verilecek puanlar 1 ile 5 aralığında olmalıdır. 

1. Hiç katılmıyorum.
2. Biraz katılıyorum.
3. Katılıyorum.
4. Çok katılıyorum.
5. Kesinlikle katılıyorum.

Akran değerlendirme, benzer seviyedeki öğrencilerin öğrenme çıktılarının, ürünlerinin kalitesini değerlendirdikleri bir süreç ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler belirli ölçütler yardımıyla akranlarının performanslarını değerlendirerek değerlen-
dirme sürecine katılmaktadırlar.
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http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/Ay2003/June03/sagliklibeslenme.html

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarinda-menu-planlama-i-lkeleri.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gun-
luk-porsiyon-alim-miktarlari.html

https://www.buski.gov.tr/su_ayak_izi/index.html

https://www.buski.gov.tr/Haber/HaberDetay?url=tasarruf-kovasi-mucidi-minik-hamza

https://www.eba.gov.tr/arama?q=su%20tasarrufu

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=231

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=232

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-soru-tipi-sec/kimya?s=6&d=44&u=0&k=2904&t=css    

https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/kim/19.pdf

Hazırlayanlar: Ufuk ESENTUR, Aylin IŞIK

http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/Ay2003/June03/sagliklibeslenme.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-cocuklarinda-menu-planlama-i-lkeleri.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/okul-cagi-doneminde-beslenme-besin-gruplari-gunluk-porsiyon-alim-miktarlari.html
https://www.buski.gov.tr/su_ayak_izi/index.html
https://www.buski.gov.tr/Haber/HaberDetay?url=tasarruf-kovasi-mucidi-minik-hamza
https://www.eba.gov.tr/arama?q=su%20tasarrufu
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=231
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/9/kimya/index.html#p=232
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi-soru-tipi-sec/kimya?s=6&d=44&u=0&k=2904&t=css
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/09/odsgm/kt/9kt/kim/19.pdf
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314

EK 4: Kimya 10  (10.2.2.1.-Anlama) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Süre 6 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Karışımlar / Ayırma ve saflaştırma teknikleri

Kazanım(lar) 10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini 
açıklar. 
a)  Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), 

yoğunluk (ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (ba-
sit damıtma, ayrımsal damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, 
ayrımsal kristallendirme) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri 
üzerinde durulur. 

b)  Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır. 

Anahtar Kavramlar Damıtma, diyaliz, emülsiyon, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), süspan-
siyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)

Öğretim Yöntem / Teknikleri Örnek olay, soru cevap, deney, kavram ağı, beyin fırtınası

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, şeker, talaş, demir tozu, kum, su, sıvı yağ, tuz, etil alkol, 
ayırma hunisi, süzgeç kâğıdı, huni, beherglas, erlenmayer, süzgeç, elek, 
mıknatıs, ispirto ocağı, üçayak, hazırlanmış damıtma düzeneği

Güvenlik Önlemleri Deneyde yanıcı madde ve kırılabilir cam malzemeler kullanılacaktır. Laboratu-
var kurallarına dikkat edilmelidir.

Disiplinler Arası İlişkiler Fizik dersi “Maddelerin ayırt edici özellikleri” konusu ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Öz denetim, sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma

Beceriler Genel Beceriler: Bilgi okuryazarlığı becerisi, iletişim becerisi, işbirliği becerisi, 
eleştirel düşünme becerisi

Alan Becerileri: Deney düzeneği kurma ve yapma 

2. ünite olan “Karışımlar” ünitesine öğretim programında 18 ders saati ayrılmıştır. Ünitenin 2. bölümü olan “Ayırma ve Saflaştırma 
Teknikleri” konusuna 6 ders saatinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen kavramlardan kazanımla ilişkili olanlar belirtilmiştir.

Laboratuvar kurallarına uyulmadığı takdirde öğrenciler ve öğretmen için tehlikeli durumlar oluşabilir. Laboratuvarda bulunan 
kişiler bu durumdan zarar görebilir. Bu nedenle laboratuvar kurallarına son derece dikkat edilmelidir.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 10  (10.2.2.1.-Anlama) Ders Planı Örneği
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-

Gİ
Rİ

Ş 

Tahminî Süre: 20 dakika

Öğretmen sınıfa bir tabak şeker ile gelerek öğrencilere “Şekerin ham maddesini ve ham maddeden sofralara 
gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini biliyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler bu aşamada bildikle-
rini söyler. Öğretmen aşağıdaki görselleri öğrencilere göstererek “Bu bitkilerden şeker elde edilirken kimya 
biliminden nasıl faydalanılır?” sorusunu sorar. Öğrenciler fikirlerini paylaşır.

Şeker pancarıŞeker kamışı

Öğretmen, öğrencilerin aşağıdaki bilgi grafiğini incelemesini ister. Ham petrolden, petrol ürünlerinin grafikteki 
sırayla elde edildiğini söyler. Bu durumun sebebinin ürünlerin hangi fiziksel özelliğinden kaynaklandığını sınıfa 
sorar. Öğrenciler fikirlerini paylaşır.

Ham petrol Isıtma

Damıtma deposu

Gaz1

2

3

4

5

6

7

8

Elde edilme sırası
DAMITMA

Benzin

Neft yağı

Gaz yağı

Dizel

Makine yağı

Yakıt yağı

Artık zift

Petrol arıtma süreci

Bu bölümde öğrencilerin günlük hayatta bildikleri örneklerden yola çıkarak dikkat çekme yoluyla giriş yapılmıştır. Bu yolla, öğren-
cilerin ayırma ve saflaştırma tekniklerinin günlük hayatta ne işe yarayacağı hakkında bir fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır. Bu-
rada baskın olarak kullanılan yöntem soru-cevap yöntemidir. Soru cevap yöntemi sayesinde öğrencilerin sorulan sorulara cevap 
vererek ana dilde yetkinliklerinin artırılması ve sözlü iletişim becerisinin gelişmesi beklenmektedir. Çünkü sorulan bir soruya ce-
vap vermek, hem karşı tarafın ne demek istediğini anlamayı hem de kendi düşüncelerini/bilgilerini ifade etmeyi gerektirmektedir. 
Burada önemli olan sorulan soruların hem konuyla ilişkili olması hem de öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte oluşturulmasıdır.

Bu bölümde beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır. Beyin fırtınası yönteminin amacı bütün öğrencilerin derse etkin bir şekilde 
katılımını sağlamaktır. Bu gerçekleştirilirken öğrencilerin fikirlerini özgürce ve ön yargısız biçimde sunmalarına özen göste-
rilir. Burada öğrencilerden beklenen, petrol ürünlerinin ortaya çıkmasındaki sırayı belirleyen fiziksel özelliklerin neler olduğu 
konusunda fikir üretmeleridir. Verilen görselden yararlanılarak bir konuyu analiz edebilme ve çıkarım yapabilmesi sağlanıp 
eleştirel düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağlanmıştır.
Ayrıca öğrencilere sorulan soru aracılığıyla “Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.” kaza-
nımının öğrenciye hissettirilmesi ve öğrencilerin ön bilgilerinin harekete geçirilmesi amaçlanmıştır.
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Tahminî Süre: 60 dakika

Yönerge 3: Öğretmen öğrencilere deneyde belirtilen karışımları verir ve öğrencilerden bu karışımları 
ayrıştırmasını ister. Deneyde kullanılabilecek malzemeler öğretmen masasında durur. Öğrenciler kulla-
nacakları deney malzemelerine kendileri karar verir.

Deneyin Adı: Karışımların Ayrılması

Deneyin Amacı: Karışımları, kendini oluşturan maddelerin fiziksel özelliklerinin farkından faydalanarak 
bileşenlerine ayırabilme.

Deneyin Süresi: 40 dakika

1. karışım: Şeker, talaş, demir tozu, kum 

2. karışım: Su, sıvı yağ, tuz 

3. karışım: Etil alkol, su 

Araç Gereç
Ayırma hunisi, süzgeç kâğıdı, huni, beherglas, erlenmayer, süzgeç, elek, mıknatıs, ispirto ocağı, üçayak, 
hazırlanmış damıtma düzeneği

Ön Hazırlık ve Deneyin Yapılışı 
Not: Öğretmen 4-6 kişilik gruplar oluşturur ve bu grupların deney basamaklarını uygulamasını sağlar. 

Deney Basamakları
1. Karışımları inceleyerek deneyde kullanılacak malzemelere karar veriniz.

2. Deneyde uygulayacağınız işlem basamaklarına karar veriniz. 

3. Gerekli malzemeleri hazırlayınız. 

4. Belirlediğiniz işlem basamaklarını uygulayarak karışımları bileşenlerine ayırınız.

5. Deney basamaklarını ve deneyde elde ettiğiniz sonuçları rapor hâlinde yazınız.

Keşfetme bölümünde 10.2.2.1. kazanımının b maddesi gereği bu deney yaptırılmıştır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğren-
meleri sağlanır. Önceki bilgileri ile yeni öğrenecekleri konu arasındaki bağlantıyı kendisi kurabilir. Ayrıca deneyi öğrencilerin 
kurması ve yapması istenerek deney düzeneği kurma ve yapma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencilere dene-
yin grup oluşturularak yaptırılması ile öğrencilere iş birliği becerisi kazandırmak hedeflenmiştir. Bir amaç doğrultusunda bir 
arada çalışan öğrencilerin iş birliği becerisinin artması beklenmektedir. Öğrencilerin deney malzemelerine ve aşamalarına 
kendilerinin karar vermeleri istenerek inisiyatif alma yetkinliği kazandırılmak amaçlanmıştır. Laboratuvar kurallarına uyma-
ları öz denetim ve sorumluluk değerini kazanmaları için önemlidir.
Öğrencilerden elde ettiği sonuçlardan rapor yazmaları istenerek iletişim becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Tahminî Süre: 80 dakika

Yönerge 4: Öğretmen deney gruplarına aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerin verdiği cevapları tahtaya 
yazar.
1. Deneyde hangi işlemleri yaptınız?

2. Karışımdaki bütün maddeleri birbirinden ayırabildiniz mi? 

3. Maddeleri hangi fiziksel özelliklerinin birbirlerinden farklı olmasından faydalanarak ayırdınız?

4. Kullandığınız ayırma yöntemlerinin adlarını biliyor musunuz?

Yönerge 5: Öğretmen “Karışım Ayırma Yöntemleri” adlı kavram ağını etkileşimli tahtaya yansıtır ve öğren-
cilerin deney sonucunda sorulara verdikleri cevaplardan yola çıkarak kavram ağındaki bütün maddeleri 
açıklar.  Öğretmen, açıklama kısmında dersin süresini de dikkate alarak aşağıda linkleri verilen EBA konu 
anlatım videolarından gerekli gördüklerini izletir.

Karışım Ayırma Yöntemleri Kavram Ağı

Karışım Ayırma 
Yöntemleri

Mıknatıs kullanılarak Erime noktası farkı 
kullanılarak

Çözünürlük farkı 
kullanılarak

Kristallendirme

Özütleme

Ayrımsal 
kristallendirme

Yoğunluk farkı 
kullanılarak

Ayırma hunisi

Yüzdürme

Kaynama noktası 
farkı kullanılarak

Damıtma

Ayrımsal 
Damıtma

Eleme

Diyaliz

Süzme

Tanecik boyutu farkı 
kullanılarak

Açıklama kısmına bu sorular ile başlanarak öğrencilerin deneyde neler yaptıklarını ve hangi sonuçlara ulaştıklarını kendi cüm-
leleri ile açıklamaları istenir. Çıkarımlarındaki hataların tespit edilmesi kavram yanılgılarının düzeltilmesi açısından önemlidir.
Öğrencilere sorulan sorularla sözlü iletişim kurabilmesi sağlanarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu bölümde 10.2.2.1. kazanımının a maddesinde yer alan ayırma yöntemleri kavram ağında verilmiştir. Eksik öğrenmelerin gi-
derilmesi için anlatım yöntemi ile kavram ağındaki bilgiler doğrudan öğretmen tarafından öğrencilere anlatılmaktadır. Böylece 
öğrencilerin endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerinin hangisi olduğuna yönelik ihtiyaç duydukları 
bilgi öğrenciye sağlanması amaçlanmaktadır.
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318

EK 4: Kimya 10  (10.2.2.1.-Anlama) Ders Planı Örneği

3-
A

ÇI
KL

A
M

A
I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemleri
Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 

 Görsel 4: Un eleme işlemi

Eleme: Elek kullanılarak yapılır. İnşaat sektöründe kum çakıl karışı-
mını ayırmak için, evlerde unun içinde kalan istenmeyen tanecikleri 
ayırmak için yapılır.  

Görsel 5: Arabalarda kullanılan hava 
filtresi

Süzme: Katı-sıvı ya da katı-gaz heterojen karışımları ayırmak için 
kullanılan bir yöntemdir. Katı-sıvı heterojen karışımların ayrılma-
sında genelde süzgeç kâğıdı kullanılır. Arabalarda kullanılan gaz 
filtresi, fabrika bacalarına takılan filtreler süzme yoluyla katı-gaz 
tanecikleri ayırır.

Diyaliz: Özellikle kolloidal karışımların ayrıştırılmasında kullanılan 
bir yöntemdir. Düzenek kolloid karışımların diyaliz tüpünün göze-
neklerinden geçmesi esasına dayanır. Diyalizde kullanılan zar, yarı 
geçirgen bir zar olup çok küçük molekülleri geçirir. Kandaki çok kü-
çük olan atık maddeler süzülerek kandan ayrılırken hayati öneme 
sahip protein molekülleri biraz daha büyük olduğu için kanda kalır. 
Böbrek hastalarının kullandığı diyaliz makineleri da aynı yöntemle 
çalışır.

Görsel 6: Hemodiyaliz hastalarının diyaliz işleminin şematik gösterimi

TEMİZ KAN

 KAN

RULO POMPASI DİYALİZ

DİYALİZ SIVISI KULLANIN 
ATIKLARI AYIRIR

DİYALİZ SIVISI 

HEMODİYALİZ

EBA Karışımların Tanecik Boyutundan Yararlanılarak Ayrılması Konu Anlatımı
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=2cf9b057412e603f9f193379e6091007&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e-
2827a3&showCurriculumPath=false

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=2cf9b057412e603f9f193379e6091007&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=2cf9b057412e603f9f193379e6091007&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=2cf9b057412e603f9f193379e6091007&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
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Görsel 9: Madencilikte baloncuk kullanılarak 
değerli minerallerin yüzdürülmesi işlemi

Görsel 7: Moloz içindeki demirin mıknatıs ile 
ayrılması işlemi

Görsel 8: Ayırma hunisinin kullanımı

II. Mıknatısla Ayırma
Demir, kobalt, nikel gibi maddeler mıknatıs tarafından 
çekilir. Bu tür maddelere ferromanyetik maddeler denir. 
Çöplerdeki demirden yapılmış maddelerin ayrılmasında 
bu yöntem kullanılır.

III. Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Yapılan Ayırma 
İşlemleri

Ayırma Hunisi: Sıvı-sıvı heterojen karışımlar ayırma hu-
nisi sayesinde ayrıştırılır. Burada yoğunluğu büyük olan 
sıvı altta, yoğunluğu küçük olan sıvı üstte toplanır. Zey-
tinyağı ile su karışımını ayırmak için kullanılabilir.

Yüzdürme (flotasyon): Katı-katı heterojen karışımların-
da yoğunlukları farklı olan katılardan birisi sıvının yüze-
yinde kalır. Diğeri çöker. Sıvının yüzeyinde kalan madde 
ayrılır. Madencilikte bu yöntem kullanılmaktadır.

EBA Karışımların Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayrılması Konu Anlatımı
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=c8c10fb8503ee011ed7230706affb260&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e-
2827a3&showCurriculumPath=false

Yönerge 6: OGM materyal sayfasında verilen yüzdürme yöntemi ile ilgili 76. kavram çalışması yaptırılır.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/kimya/tek/index.html

OGM materyal içinde yer alan kavram çalışması öğrencilere yaptırılarak öğrencilerin kavram öğretiminde kullanabilecekle-
ri ek kaynaklara nasıl ulaşabileceklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde öğrenmeyi öğrenme yetkinliğinin gelişmesi 
amaçlanmıştır ve öğrencilerin konuyu anlamakta yaşadıkları zorlukları ortaya çıkarmak için süreç değerlendirme yapılması 
amaçlanmıştır.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=c8c10fb8503ee011ed7230706affb260&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=c8c10fb8503ee011ed7230706affb260&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=c8c10fb8503ee011ed7230706affb260&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/kimya/tek/index.html
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Öğretim Programı Okuryazarlığı
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Görsel 12: Damıtma düzeneği

Görsel 10: Tuz Gölü’nden tuz eldesi işlemi

Görsel 11: Çiçeklerin özütlenmesi işlemi

IV. Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma 
Kristallendirme: Katı-sıvı homojen karışımlarda sıvının 
buharlaştırılarak katı maddenin elde edilmesine denir. 
Şekerli su içindeki suyun buharlaştırılıp şekeri ayırma 
işlemi kristallendirmedir.

Ayrımsal Kristallendirme: Bir çözeltide bulunan birden 
fazla maddenin, farklı sıcaklıklarda, katı hâlde çöktürül-
mesiyle (sıcaklıkla çözünürlüğü önemli ölçüde birbirin-
den ayrılan) yapılan ayırma işlemine denir. KNO3 ve NaCl 
karışımının ayrılması için bu yöntem kullanılır. Gölden ye-
mek tuzu elde edilirken ayrımsal kristallendirme işlemi 
yapılır.

Özütleme (ekstraksiyon): Katı-sıvı özütlemede, katı 
içinde bulunan bir madde bu maddeyi büyük ölçüde çö-
zebilen bir sıvı yardımıyla alınır. Fazlar ayrıldıktan sonra 
sıvının herhangi bir yoldan uzaklaştırılması ile katı için-
deki madde elde edilir. Çayın demlenmesi olayı katı-sıvı 
özütlemeye örnektir. Çaya renk ve tat veren maddeler 
çözünerek çay yaprağından suya geçer. Böylece katı 
olan yapraktaki bu maddeler özütlenmiş olur. Bunun yanı 
sıra söğüt ağacından salisilik asit elde edilmesi, şeker 
pancarından şeker veya bitkilerden çeşitli yağların çı-
karılması da katı-sıvı özütleme örnekleridir. Endüstride; 
parfüm eldesinde, zeytinyağı eldesinde ilaç sektöründe 
bu yöntem kullanılmaktadır.

EBA Karışımların Çözünürlük Farkından Yararlanılarak 
Ayrılması Konu Anlatımı

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCol-
labPlayer_v0.0.920/index.html#/main/
curriculumResource?resourceID=b2a84a-
14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&lo-
c=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&s-
howCurriculumPath=false

V. Kaynama Sıcaklıkları Farkından Yararlanılarak Yapılan Ayırma İşlemi 
Basit Damıtma: Katı-sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Karışımdaki sıvı önce buharlaştırılıp 
sonra tekrar yoğunlaştırılarak yapılan ayırma işlemine denir. Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar bu yöntemle 
ayrıştırılabilir. İçme suyu sorunu yaşayan bazı ülkeler, deniz suyundan içme suyu elde etmek için bu yöntemi 
kullanmaktadır.

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b2a84a14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b2a84a14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b2a84a14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b2a84a14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b2a84a14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b2a84a14cf0045ee709ddf2c5b00f244&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
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OGM materyaldeki bu çalışmanın tercih edilmesindeki sebep 10.2.2.1. kazanımı için gerekli kavramların öğrenciler tarafından 
öğrenilmesini pekiştirmektir. Bu kazanım kapsamında öğrencilerin endüstri ve sağlık alanındaki karışım ayrıma tekniklerini 
açıklayabilmesi için damıtma ve ayrımsal damıtma kavramlarının öğrenilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü, öğ-
renilen bir bilginin açıklanması o bilginin içerdiği kavramların özümsenmesine ve anlaşılmasına bağlıdır.

Bu videoda şeker pancarından şeker elde edilmesi anlatılmıştır. Karışım ayırma yöntemlerinin endüstride kullanımı ile ilgili 
olan videonun izletilmesi ile örnek olay öğretim tekniği kullanılmıştır. Örnek olay yöntemi öğrencilerin açıklama bölümünde öğ-
rendikleri bilgileri günlük hayattaki bir olayla ilişkilendirmeleri için kullanılmıştır. Problemlerin çözümünde bilgi ile uygulamanın 
birleştirilmesi öğrencilerin derse olan ilgilerinin artmasını sağlayacaktır.

Burada öğrencilerin öğrendiği yeni bilgileri fizik ile ilişkilendirerek kullanması amaçlanmıştır.
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Görsel 13: Ayrımsal damıtma düzeneği

Ayrımsal Damıtma: Birbiri içinde homojen olarak dağıl-
mış sıvıların kaynama noktaları farkından faydalanılarak 
yapılan ayırma işlemidir. Alkol-su karışımının ayrılması, 
ham petrolün damıtılması ayrımsal damıtmaya örnektir. 
Endüstride çok kullanılan bir ayırma yöntemidir.

EBA Damıtma ve Ayrımsal Damıtma Konu Anlatımı

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCol-
labPlayer_v0.0.920/index.html#/main/
curriculumResource?resourceID=dd6b-
2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&-
loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&s-
howCurriculumPath=false

OGM  materyal sayfasında verilen damıtma ve ayrımsal damıtma ile ilgili 79. kavram çalışması yaptırılır.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/kimya/tek/index.html

VI. Erime Noktası Farkından Yararlanılarak Yapılan Ayırma İşlemi 
Katı-katı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Katıların erime noktası farkı ne kadar fazla ise karışım-
daki maddeleri saf olarak ayırmak daha kolay olur. Alaşımların ayrılmasında erime noktası farkı kullanılabilir.
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Tahminî Süre: 20 dakika

Yönerge 7: Öğretmen şeker pancarından şeker üretim sürecinin anlatıldığı videonun 10. dakikası ile 12. daki-
kası arasını sınıfa izletir. Öğretmen “İzlediğiniz videoda karışım ayırma yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır? 
Fizik dersinde öğrendiğiniz, maddelerin ayırt edici özelliklerinden hangilerinden faydalanılarak ayırma işlemi 
yapılmıştır?” sorularını sorar. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqaYemsYrN8&t=935s

Su girişiSu çıkışı

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=dd6b2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=dd6b2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=dd6b2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=dd6b2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=dd6b2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.920/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=dd6b2cfcb26c4560d3d0418ab2a35805&resourceTypeID=3&loc=0&locID=286d406acfca4df29cc0c3cd1e2827a3&showCurriculumPath=false
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/kavram_calismalari/10/kimya/tek/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=DqaYemsYrN8&t=935s
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Tahminî Süre: 60 dakika

Yönerge 8: Öğretmen aşağıdaki yapılandırılmış griddeki soruları öğrencilerin cevaplamasını ister.  
Aşağıdaki kutucuklarda karışım ayırma işlemleriyle ilgili bazı teknikler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları 
kullanarak soruları cevaplayınız (Aynı kutucuğu birden fazla soru için kullanabilirsiniz).

1. Damıtma 2. Eleme 3. Kristallendirme

4. Ayrımsal kristallendirme 5. Ayırma hunisi 6. Ayrımsal damıtma

7. Süzme 8. Özütleme 9. Mıknatısla ayırma

10. Diyaliz 11. Yüzdürme 12. Eritme

a) Kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemleri hangileridir? 

b) Çözünürlük farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemleri hangileridir? 

c) Tanecik boyutu farkından faydalanılarak yapılan ayırma yöntemleri hangileridir? 

ç) Etil alkol-su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem hangisidir? 

d) Aromatik bitkilerden parfüm ham maddesi elde edilirken kullanılan yöntem hangisidir? 

e) Tuz, şeker, su karışımını ayırmak için kullanılan yöntemler hangileridir? 

f) Sağlık alanında kullanılan ayırma yöntemleri hangileridir? 

Yönerge 9: Öğretmen aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağacı etkileşimli tahtaya yansıtır ve  öğrencilerin 
doğru çıkışı bulmalarını ister.

Yapılandırılmış grid anlamlı öğrenmeyi ölçmeyi sağlaması, öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram yanılgılarını ve bilgi ağındaki 
eksiklik veya aksaklıkları ortaya koyması açısından önemli bir ölçme ve değerlendirme tekniğidir.

Alternatif bir ölçme ve değerlendirme yöntemi olan tanılayıcı dallanmış ağaç, karışım ayırma ve saflaştırma teknikleri konu-
sunda öğrencilerin neleri öğrenip neleri öğrenmediğini tespit etmek ve eksik öğrenmeleri ortaya çıkartmak için kullanılmıştır.
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Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçta karışım ayırma teknikleri ile ilgili ifadeler verilmiştir. İlk  ifadeden başla-
yarak doğru ayırma tekniğinin olduğu yönde ilerleyiniz ve doğru çıkışa ulaşınız.

 

Araba motorlarında yağ filtresinin kullanılması

Kanın yarı geçirgen bir zardan temiz-
lenmesi

Ham petrolden pet-
rol ürünleri eldesi

Suda çözünürlük-
leri farklı tuzların 

ayrılması

Lavanta çiçeğinin zey-
tinyağında bekletilerek 

lavanta yağı eldesi

Benzin-su karışımı-
nın ayrılması

Hurdalıklardan demir, nikel gibi me-
tallerin ayrılması

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

Özütleme

Süzme Damıtma

Diyaliz Eleme Mıknatıslanma

Ayrımsal 
damıtma      

Özütleme Damıtma Damıtma Ayrımsal kris-
tallendirme

Eleme Ayırma 
hunisi    

Yüzdürme

Yönerge 10: Öğretmen aşağıdaki çoktan seçmeli soruları etkileşimli tahtaya yansıtır ve öğrencilerle birlikte 
bütün seçenekleri tartışarak soruyu çözer.  
(Sorular OGM materyal soru havuzundan alınmıştır.) 

Soru 1:
Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz?

A) Tanecik boyutu

B) Çözünürlük

C) Yoğunluk

D) Kimyasal bağ türü

E) Uçuculuk

Soru 2:
Aşağıdakilerden hangisinde özütleme yöntemi kullanılmaz?

A) Şeker pancarından şeker eldesi

B) Söğüt ağacından salislik asit eldesi

C) Zeytinden yağ eldesi

D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi

E) Bitkilerden parfüm ham maddesinin eldesi

Öğretim programındaki “Ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır.” 
ilkesinden hareketle bu bölümde farklı soru tipleri kullanılması düşünülmüştür.
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Soru 3:
Aşağıdaki X, Y ve Z sayıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 

Ayırt edici özellikler X Y Z

Yoğunluk 0,8 1,2 0,5

Kaynama noktası (°C) 70 95 110

Çözünürlük Y'de çözünür. X'de çözünür. X veY'de çözünmez.

Buna göre,
I. Y ve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir.
II. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir.
III.   X ve Y karışımı  ayrımsal damıtma ile ayrılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Yönerge 11: Öğretmen, aşağıdaki tabloyu etkileşimli tahtaya yansıtır ve öğrencilerden gönüllü olanların tah-
taya çıkarak örnek olayda kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklamasını ve tabloya işaretlemesini ister.

Örnek Olay Süzme Özütleme Eleme Damıtma Kristal-

lendirme

Mıknatıs-

lanma

1. Çöplerdeki demirden yapılan madde-

lerin ayrılması

2. Bitkilerden ilaç yapılması

3. Çayın demlenmesi

4. Kum ve çakılın ayrılması

5. Alkol ve suyun ayrılması

6.Tuz Gölü’nden tuz eldesi

Yönerge 12: OGM materyal sayfasında verilen kazanım kavrama etkinliği sonunda yer alan sorular öğrencilere 
ödev olarak verilir. 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kazanim-kavrama-kazanim-liste?kod=kimya&s=7&d=45&u=224&k=2916

Kaynakça: https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/GENEL%20K%C4%B0MYA%20LAB%20F%-
C3%96Y%C3%9C%202020%20-2021%20G%C3%9CZ.pdf

Hazırlayanlar: Esin EKMEKÇİOĞLU, Emel YEŞİLOVA

Öğrencilerin arkadaşlarının önünde kendilerini ifade etmeleri istenerek iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerin dijital yetkinliklerinin gelişmesi ve ölçmeye zenginlik katmak için OGM materyal içinde yer alan kazanım kavrama 
etkinliğini yapmaları istenir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kazanim-kavrama-kazanim-liste?kod=kimya&s=7&d=45&u=224&k=2916
https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/GENEL%20K%C4%B0MYA%20LAB%20F%C3%96Y%C3%9C%202020%20-2021%20G%C3%9CZ.pdf
https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/GENEL%20K%C4%B0MYA%20LAB%20F%C3%96Y%C3%9C%202020%20-2021%20G%C3%9CZ.pdf
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 11. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük / Derişim Birimleri

Kazanım(lar) 11.3.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 
Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite 
yanında kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm kavramları da kullanılır.

Anahtar Kavramlar Molalite, molarite

Öğretim Yöntem / Teknikleri Soru-cevap, iş birlikli öğrenme

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta

• Etil alkol, saf su, sirke, yemek sodası, sitrik asit, şeker, NaOH, esans, yemek 
tuzu, etilen glikol, 250 ve 600 mL’lik beher, mezür, 50 ve 250 mL’lik balon 
joje, terazi

Güvenlik Önlemleri Cam malzemeler ile çalışıldığı için kırılmaya karşı önlem alınmalı.
Kimyasal ile çalışıldığı için eldiven, gözlük ve önlük kullanılmalıdır.

Disiplinler Arası İlişkiler Matematik dersinde “Oran orantı” konusu ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Öz denetim, sorumluluk, saygı

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlik-
ler, öğrenmeyi öğrenme

Beceriler Genel Beceriler: Eleştirel düşünme becerisi, iletişim becerisi, iş birliği becerisi
Alan Becerileri: Çıkarım yapma becerisi

6 adet kazanımın yer aldığı “Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük” ünitesi için öğretim programında 26 ders saati önerilmiştir. 11.3.2.2. 
kazanımı için 4 ders saatinin belirtilen yöntem ve tekniklerin uygulanabilmesi açısından yeterli olacağı düşünülmüştür.

Anahtar kavramlar öğretim programında yer alan kavramlardan kazanımla ilişkili olanlar arasından belirlenmiştir.

Bu ders planında; neden sonuç ilişkilerini de göz önüne alarak düşünme yeteneklerini geliştirmek için soru-cevap, öğrencilerin 
iş birliği içerisinde sorumluluk alarak öğrenmeleri için iş birlikli öğrenme. 

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 11  (11.3.2.2.-Uygulama) Ders Planı Örneği
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Tahminî Süre: 10 dakika

Öğretmen aşağıdaki görselleri etkileşimli tahtadan öğrencilere açarak şu şekilde açıklama yapar:

“Bir önceki derste derişim kavramını ve derişim birimlerini öğrendiniz. Aşağıdaki görsellerde fizyolojik serum 
içindeki tuz miktarı, kandaki şeker ve oksijen miktarları ile kolonyadaki etil alkol miktarı gösterilmiştir.” 

Serum fizyolojik

Limon kolonyası

Kan şekeri ölçümü

Kandaki oksijen satürasyon ölçümü

“Sizce görsellerdeki derişim ifadelerinde farklı olan özellikler nelerdir?”

“Günlük hayatta farklı türlerde derişim birimleri kullanmanın nedenleri ne olabilir?”

“Kandaki şeker miktarı ile kolonyanın içerisindeki etil alkol miktarı neden aynı birimle gösterilemez?”

soruları öğrencilere sorularak öğrencilerin bu konuda fikirleri alınır ve ön bilgileri kontrol edilir.

Öğretmen tahtaya “35 mL” yazar ve “Sizce bu neyin miktarı olabilir?” sorusunu sorar. Öğrencilerin cevaplarını 
dinledikten sonra şöyle devam eder:

“Sağlıklı bir yaşam için kilo başına günlük 35 mL su tüketilmelidir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarının 
vücut ağırlığınıza oranını hangi birimlerle ifade edebilirsiniz?” sorusunu sorarak öğrencilerin derse karşı me-
rakını uyandırır. 

Hazır bulunuşluk, öğrenme için gerekli olan ön bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaktır. Bu sorularla dikkati çekme, güdüleme 
ve hazır bulunuşluk düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Sorularda öğrencilerden akıl yürütme, benzerlik ve farklılıkları tespit 
edip yorumlama, sonuç çıkarma gibi süreçler beklendiği için eleştirel düşünme becerisi ile ilişkilendirilebilir.
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327

EK 4: Kimya 11  (11.3.2.2.-Uygulama) Ders Planı Örneği

Bu bölümde iş birlikli öğrenme ile bütün sınıfın tüm çalışmalara katılması ve aktif olarak görev alması hedeflenmiştir.
Öğretmenin sınıfı gruplara ayırması ile öğrenciler ortak bir hedef için birlik içinde hareket edecekler, bireysel ve grup sorumlu-
luklarını üstleneceklerdir. Paylaşma, karar verme, sorumluluk alma, birbirlerine karşı saygı duymayı öğreneceklerdir. Bu sayede 
iletişim ve iş birliği becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Grup çalışmasının öğrencilerde saygı, öz denetim ve sorumluluk 
değerlerini ön plana çıkarması öngörülmektedir.
Ayrıca bu bölümde yapacağı hesaplamalarla matematik dersinde öğrenmiş olduğu oran orantı konusu ile ilişki kurabileceği için 
öğrencinin matematiksel yetkinliğinin gelişeceği düşünülmüştür.

Her gruba verilen yönergede birer hesaplama işlemine yer verilmiştir. Bunun sebebi 11.3.2.2. kazanımı için yapılan açıklamada 
“Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite yanında kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri 
ve ppm kavramları da kullanılır.” ifadesine yer verilmesidir. Bu açıklama gereği, öğrencilerden hesaplama yapmaları beklenerek 
ilgili kavramların (molarite, molalite, kütlece yüzde vb.) kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrencilerin formu doldurmaları süreç içerisinde kendilerini değerlendirmeleri ve öz denetime katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Öğretim süreci devam ederken öğrenme eksiklerini belirlemek ve gidermek için değerlendirme yapılmıştır.
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Tahminî Süre: 50 dakika

Öğretmen sınıfı 4 gruba ayırır. Her gruba farklı derişim birimlerine ait malzemeler koyar. Her grubun aşağıda 
belirtilen görevi yapmasını sağlar. Öğretmenin oluşturduğu gruplar ve görevleri aşağıda verilmiştir: 

1. Grubun Görevi: El dezenfektanı 
35 mL etil alkolü bir mezür yardımıyla ölçerek 50 mL’lik balon jojeye aktarınız. Üzerine 1 damla limon esan-
sı damlatınız. Ölçü çizgisine kadar dikkatlice saf su ilave ediniz ve çalkalayınız. Hazırladığınız çözeltinin 
hacimce yüzde kaç etil alkol içerdiğini hesaplayınız. Çözeltinizi uygun şekilde şişeleyiniz.

2. Grubun Görevi: Turşu suyu
25 g yemek tuzunu dikkatlice tartarak 600 mL’lik behere aktarınız. Üzerine 475 mL saf su ilave ederek 
tuzun tamamı çözünene kadar karıştırınız. Hazırladığınız karışımın üzerine 100 g sirke ilave ediniz. Hazır-
ladığınız çözeltinin kütlece yüzde kaç tuz ve sirke içerdiğini hesaplayınız. Çözeltinizi uygun şekilde şişe-
leyiniz. (dsu = 1 g/mL)

3. Grubun Görevi: Antifriz
155 g etilen glikolü (C2H6O2) dikkatli bir şekilde tartarak 500 mL’lik bir behere alınız. Üzerine 270 mL saf 
su ilave ediniz. Hazırladığınız çözeltide etilen glikolün mol kesri 1/7 olduğuna göre mol kesrini ifade eden 
formülü yazınız. Çözeltinizi uygun şekilde şişeleyiniz. (dsu = 1 g/mL, C:12, H:1, O:16)

4. Grubun Görevi: Standart çözelti
8 g NaOH katısını dikkatli bir şekilde tartarak 250 mL’lik bir balon jojeye aktarınız. Üzerine bir miktar saf 
su ilave ederek katının tamamen çözünmesini sağlayınız. Daha sonra ölçü çizgisine kadar saf su ilave 
ederek çalkalayınız. Hazırladığınız çözeltinin kaç mol/L olduğunu hesaplayınız. Çözeltinizi uygun şekilde 
şişeleyiniz. (Na:23, O:16, H:1)

Öğretmen süreç boyunca gruplar arasında dolaşarak öğrencilere rehberlik yapar. Her öğrencinin aktif bir 
şekilde katılımı için öğrencileri teşvik eder. 

Öğretmen etkinlik sonunda her gruba “Çözelti Hazırlama Kontrol Formu” dağıtarak grupların formları dol-
durmalarını ister. Öğretmen böylelikle hem öğrencilere çözelti hazırlamada dikkat etmeleri gerekenler 
konusunda vurgu yapmış olur hem de süreci değerlendirmiş olur.

Çözelti Hazırlama Kontrol Formu

Kriterler Evet Hayır

Tartım yaparken dara aldın mı?

İlave ettiğin maddeyi doğru bir şekilde uygun kaba aktardın mı?

Ölçü çizgisine dikkat ettin mi?

Hesaplamaları doğru bir şekilde yaptın mı?

Hazırladığın çözeltiyi etiketledin mi?

Deney malzemelerinin temizliğine dikkat ettin mi?



328
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Tahminî Süre: 20 dakika

Öğretmen öğrencilerin keşfetme basamağında öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak öğrencilere aşağıdaki so-
ruları sorar ve öğrencilerin soru cevap tekniği ve buluş yoluyla öğrenmeyle konuyu genellemesini sağlar.

“Hacimce yüzde derişim hangi türde çözeltiler için uygundur?” sorusunu sorarak sıvı-sıvı çözeltiler için hacim-
ce oranının kullanılacağı sonucuna ulaşılmasını sağlar.

“Hacimce ve kütlece yüzde derişimi hesaplarken nasıl bir orantı kullandınız?” sorusunu sorarak öğrencilerin 
matematik dersindeki oran orantı ve 10. sınıf çözeltiler konusundaki bilgilerinden yola çıkarak 

% = Vçözünen / Vçözelti ve % = mçözünen / mçözelti formüllerine ulaşmasını sağlar.

“Hacimce yüzde derişim hazırlamada neden balon joje kullandınız?” sorusunu sorarak belli hacimde hassas 
çözelti hazırlamak için balon jojenin kullanılması gerektiğini 9. sınıf kimya dersinden hatırlamalarını sağlar.

“Dezenfektan hazırlarken çözeltinin içerisine 1 damla limon esansı ilave ettiniz. Sizce çözeltideki limon esansı 
miktarı kütlece veya hacimce yüzde oranı ile belirtilebilir mi?”

Sorusunu sorarak öğrencilere çözünen miktarının çok az olduğu durumlarda % derişim yerine alternatif bir 
derişim türü kullanılabileceğini düşündürür. Daha sonra ppm (milyonda kısım) ifadesini öğrencilere şu şekilde 
açıklar:

“İçerisinde çok az miktarda çözünen bulunan çözeltilerde ppm kavramı kullanılır. 1 litre çözücüde çözünen 
maddenin mg cinsinden oranına ppm denir.” 

“50 mL çözeltide 0,02 g limon esansı olduğunu düşünürseniz limon esansının ppm cinsinden derişimini he-
saplayabilir misiniz?” şeklinde bir soru yönelterek öğrencilerin ppm cinsinden derişim hesaplamasını sağlar.

“Sıvı bileşenlerin kütlelerini nasıl hesaplarsınız?” sorusunu sorarak öğrencilerin kütle hesabını tartım veya yo-
ğunluk formülü ile yapabilecekleri sonucuna ulaşmalarını sağlar.

“Mol kesri ne demektir? Nasıl hesaplanır?” sorusunu sorarak keşfetme bölümünde yapmış oldukları hesapla-
malardan bir çözeltideki herhangi bir bileşenin mol sayısının toplam mol sayısına oranının mol kesrini verdiği 
sonucuna ulaşmalarını sağlar.

“Standart çözelti hazırlarken çözeltinin molaritesini buldunuz. Yaptığınız hesaplamalara göre molaritenin ta-
nımını nasıl yaparsınız?” sorusu ile keşfetme bölümünde yapmış oldukları deneyden 1 litre çözeltideki çözün-
müş maddenin mol sayısına molarite denildiği sonucuna ulaşmalarını sağlar. Öğrencilerle oran orantıdan M = 
n / V formülü çıkartılır.

“1 litre çözelti yerine 1 litre çözücüdeki çözünmüş madde miktarı nedir, şeklinde sormuş olsaydım sizce bir fark 
olur muydu?” sorusu öğrencilere sorulur. Böylelikle öğrencilerin ikisinin aynı şey olmadığı sonucuna ulaşmala-
rı sağlandıktan sonra öğretmen şu açıklamayı yapar:

“ 1 kg çözücüde çözünmüş olan maddenin mol sayısına molalite denir. Molalite “m” harfi ile gösterilir. Molalite, 
oran orantıdan hesaplanabileceği gibi m = n / kgçözücü formülü ile de hesaplanabilir.”

“0,2 mol tuzun 500 g suda çözünmesi ile oluşan çözeltinin molalitesi kaçtır?” şeklinde bir soru sorarak öğren-
cilerin molalite hesabı yapmalarını sağlar.

Bu bölümde öğretmenin soru cevap tekniği öğrencilerin konuyu genellemelerini, konudan sonuç çıkarmalarını ve konuya karşı 
yorum yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu sayede eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi planlanmaktadır. Ayrıca burada 
yapılan işlemlerle matematiksel yetkinliğe vurgu yapılmıştır. Öğretmen öğrencilerin bazı kavramlara ulaşabilmesi için anlatım 
yöntemini de kullanarak gerekli olduğu yerlerde açıklamalar yapmıştır.
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Tahminî Süre: 30 dakika

Öğretmen sınıf mevcuduna göre sınıfı 4-5 gruba ayırır. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri derinleştirmeleri için 
her gruba aşağıdaki çalışma kâğıdını dağıtarak basamaklara uygun şekilde ilerlemelerini sağlar.

Etkinlik sonunda öğretmen tüm gruplardan çalışma kâğıtlarını diğer gruplarla paylaşmalarını ister.

ÇALIŞMA KÂĞIDI

Basamak 1: Aşağıdaki metni okuyarak metinde verilen reçeteyi hazırlayınız.

Arzu, farklı içecek türleri yapmayı seven bir gıda mühendisidir. Yeni bir içecek türü için bazı çalışmalar 
yapmış ve çalışmalarının sonucunda 500 mL içecek için bir reçete hazırlamıştır. Arzu hazırlamış olduğu 
bu reçeteye farklı aromalar ilave ederek çeşitli denemeler yapacaktır. Arzu’nun reçetesi aşağıdaki gibidir:

0,01 M Yemek sodası (NaHCO3)

0,01 M Sitrik asit (C6H8O7)

Kütlece %3 şeker

150 ppm aroma verici (çilek, şeftali, limon vb.)

(Çözeltinin yoğunluğunu 1 g/mL olarak alınız.)

Basamak 2: Reçetenin hazırlanması için seçmiş olduğunuz deney malzemeleri, madde miktarlarını ve re-
çetenin yapılışını yazınız.
Seçilen deney malzemeleri:

Kullanılan maddeler ve miktarları:

Reçetenin hazırlanışı:

Öğretmen öğrencilere aşağıdaki linki vererek beceri temelli etkinlik kitabının 63. sayfasında yer alan etkinliği 
yaptırır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/kimya/index.html

NOT: İnternet erişimi olmaması ihtimaline karşı etkinliğin ekran görüntüsü Ek-1’de sunulmuştur.

Öğrencilere öğrendiği bilgileri kullanma fırsatı sunmak ve ilgili linkteki etkinlik kapsamında yer verilen becerilerin (Çıkarım yap-
ma becerisi, bilgi okuryazarlığı, karar verme) kazandırılması için OGM materyalden yararlanılmıştır.

Öğrencilerin grup hâlinde çalışmaları birlikte sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, birbirlerine karşı saygılı olmalarını sağ-
layacaktır. Bu sayede iş birliği becerisinin gelişmesi öngörülmektedir. Öğrencilerin basamak 1’de reçeteyi uygun şekilde hazır-
layabilmeleri için karar verme ve sonuca varması eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektedir. Basamak 2’de kullanılacak 
malzemelere karar verebilmeleri inisiyatif alma, öğrenmeyi öğrenme gibi yetkinlikleri kazanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca ba-
samak 2’deki yönerge, uygulama basamağında olan 11.3.2.2. kazanımıyla ilişkili olarak öğrencilerin çözelti hazırlama ile ilgili 
yeterliliklerini geliştirmek amaçlanmıştır.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/kimya/index.html
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Örnek olarak sunulan karışımlar, öğrencilerin günlük yaşamla ilişki kurabilmelerini sağlamaya yarayacak ve günlük hayatta 
karşılaşma ihtimalleri yüksek olan örnekler arasından seçilmiştir. Ana amacı geri bildirim vermek olan süreç değerlendirme 
de işe koşulmuştur.

Paylaşma bölümünde verilen oyun sayesinde öğrencilerin kendilerini sözlü ifade edebilmeleri, beden dilini kullanabilmeleri 
düşünülmektedir. Dinleme ve konuşma yeteneklerinin ön plana çıkması ile ana dilde yetkinlik ve iletişim becerilerinin gelişmesi 
beklenmektedir. Ayrıca grup içi çalışmalarda görev ve sorumluluk bilincinin oluşması, grup üyelerine karşı saygılı olma iş birliği 
becerisini geliştirecektir. 
Öğrencilerin seçmiş olduğu kâğıttaki çözeltiyi hazırlaması için uygun bir yol belirleyebilmesi eleştirel düşünme becerisini ge-
liştirecektir. Anlatımında seri ve pratik hesap yapabilmesi ölçme becerisini geliştirirken zamanı planlama ve verimli kullana-
bilmesi öz denetimini geliştirecektir.
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Tahminî Süre: 10 dakika

Bu bölümde öğretmen, öğrencilerden şimdiye kadar öğrendikleri bilgileri günlük hayat ile ilişkilendirmeleri-
ni ister. Bu nedenle öğretmen, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları bazı karışım örneklerinde bulunan 
madde miktarlarını uygun derişim birimi ile ifade etmelerini sağlamak için aşağıdaki tabloyu doldurmalarını 
ister.

Karışım Hangi Derişim Türüyle İfade Edilebilir?

100 g kefirde 5 g karbonhidrat bulunur.

Kandaki CRP oranı 0 ile 5 mg/L arasında olmalıdır.

500 mL’lik bir içme suyunda 0,5 mg klor iyonu vardır.

200 mL kolonyada 160 mL etil alkol bulunur.

Dekstroz serumlarda bir litrede 100 g glikoz (C6H12O6) 

çözünmüştür.

1 kg suda 58 g yemek tuzunun çözünmesiyle kaynama 

noktası yaklaşık 1 oC artar. (NaCl = 58 g/mol)
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Öğretmen sınıfı iki gruba ayırır. Hazırlamış olduğu kâğıtlara farklı derişim türlerinde çözeltiler yazar ve bir ka-
vanoza koyar. Her gruptan sırasıyla bir öğrenci çıkarak kavanozdan bir kâğıt çeker. Üzerinde yazılı olan çözel-
tinin hazırlanışını 1 dakikada anlatarak çözeltiyi arkadaşlarının tahmin etmesini sağlar. Öğretmenin hazırlamış 
olduğu kâğıtlar aşağıdaki gibidir:

0,5 M KOH çözeltisi

(KOH = 56 g/mol)

200 ppm C vitamini içe-
ren çözelti

2 molal NaOH çözeltisi

(NaOH = 40 g/mol)

0,1 M H2SO4 çözeltisi

(H2SO4 = 98 g/mol)

Kütlece %35’lik tuzlu su 
çözeltisi

Mol kesri ½ olan metil 
alkol su karışımı

(CH3OH = 32g/mol, H2O = 
18 g/mol)

Hacimce %40’lık asetik 
asit çözeltisi

5 ppm iyot içeren 
çözelti

Etkinlik sonunda öğretmen anlatımdaki eksiklikleri veya yanlışlıkları düzeltir.
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Yapılandırılmış grid ile öğrencilerin sınıflandırma yapmaları ve karar verme süreçleri uygulanacağından eleştirel düşünme be-
cerilerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nın ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla ilgili bölümünde “Öğrencinin akademik gelişimi tek bir 
yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.” bilgisinden hareketle bu bölümde soru çeşitliği sağlamaya yönelik olarak 
yapılandırılmış grid, kavram haritası, kısa cevaplı sorular hazırlanmıştır. Ayrıca beceri temelli etkinlik kitabı ve EBA’daki kaza-
nımla ilgili sorulara yönlendirme yapılmıştır.

Klasik tarzda hazırlanan soru 1 ve soru 2 ile öğrencilerin matematiksel yetkinliklerinin gelişebileceği düşünülmüştür.
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Tahminî Süre: 15 dakika

Öğretmen, öğrencilerin süreç içerisinde öğrendiklerini pekiştirmek için yapılandırılmış grid ve kavram haritası 
hazırlar. 

Yapılandırılmış Grid 
Aşağıda numaralanmış kutucuklarda bazı derişim türlerine ait bilgiler verilmiştir. Kutucuk numaralarını kulla-
narak soruları cevaplayınız.

Milyonda kısım Katı-sıvı çözeltiler Molarite

% derişim Sıvı-sıvı çözeltiler Mol kesri

mol/L mg/L Molalite

a) Verilenlerden hangileri ppm için kullanılır?

b) Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısını ifade eden özellikler hangileridir?

c) Denizlerin tuzluluk oranı hangi özellikler ile ifade edilebilir?

ç) Hangilerinde işlem yaparken mol sayısının bilinmesi gerekir?

d) Hangilerinin hazırlanmasında balon joje kullanılmalıdır?

Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları yönelterek onlardan hesaplama yapmalarını ister.

Soru 1: İçme sularında bulunan klor miktarı en fazla 0,5 ppm olmalıdır.

500 g’lık bir su örneğinde tespit edilen maksimum klor miktarı kaç mg olmalıdır?

Soru 2: Fizyolojik serum vücudun su dengesinin sağlanmasında kullanılır. Kütlece %0,9 NaCl içermek-
tedir.

250 g fizyolojik serum hazırlamak için kaç g NaCl kullanılmalıdır? 
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Aşağıda derişim birimleri ile ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Verilen ifadelerden yararlanarak kavram ha-
ritasını tamamlayınız.

birimidir

milyonda kısım ile hesaplanır

% ile hesaplanır mol ile hesaplanır

örnektir örnektir formülüdür birimidir birimidir

örnektir

Mol kesri

Mol kesri mol/L mol/kgçözücü

Denizlerdeki 
tuz miktarı

Derişim birimleri

Öğretmen eba.gov.tr adresinden soru ve sınav sistemi sekmesine girer. Soru havuzundan kazanıma uygun 
olan soruları seçerek bir test oluşturur ve öğrencilere dağıtır. Aşağıda hazırlanmış bir kazanım pekiştirme 
testi örneği verilmiştir.
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1. 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg2+ iyonu olduğu belir-
leniyor.

Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm’dir?

A) 1           B) 2           C) 3           D) 4           E) 5

2. 

0,1  M
200 mL

CaCl2 çözeltisi AlCl3 çözeltisi

0,2  M
300 mL

Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında olu-
şacak yeni çözelti için verilen bilgilerden hangisi 
yanlışıtr?

A) Cl- derişimi 0,44 M olur.

B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur.

C) 0,022 mol anyon bulundurur. 

D) Ca2+ derişimi 0,04 M olur.

E) Al3+ derişimi 0,12 M olur.

3. Kütlece %40’lık 300 gram şeker çözeltisi ile kütle-
ce %10’lık 200 gram şeker çözeltisi karıştırırlıyor.

Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece 
yüzde derişimi kaç olur?

A) 20                     B) 24                    C) 25                     D) 28              E) 30

4. 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına I

denir.
1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına II

denir.

Yukarıda verilen tanımlardaki I ve II numaralı boş-
luklara sırasıyla hangi seçenektekiler yazılmalıdır?

A) molarite - molalite

B) molalite - molalite

C) ppm - molalite

D) molalite - ppm

E) kütlece yüzde derişimi - molalite

5. Yoğunluğu 1,2 g’mL olan kütlece %40’lık 200 cm3 
NaOH çözeltisinin molaritesi kaçtır? (NaOH: 40 g/mol)

A) 12              B) 6             C) 4              D) 2,4             E) 1,2

6. 

CuSO4
çözeltisi

1 litre
(I)

Al2(SO4)3
çözeltisi

1 litre
(II)

Şekildeki I. kapta bulunan çözeltidaki iyonların 
toplam mol sayısı, I. kaptaki iyonların toplam 
mol sayısına  eşittir.

I. kapta 0,5 mol Cu SO4 çözündüğüne göre, aşağı-

dakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. kapta Cu2+ iyonu molar derişimi SO4
2-  iyonu 

molar derişimine eşittir.

B) II. kaptaki çözeltinin derişimi 0,2 M’dir.

C) I. kapta  SO42-  iyonu derişimi 0,4 mol/L’dir.

D) İki çözleti karıştırıldığında Cu2+  iyonu molar 
derişimi 0,25 mol/L olur.

E) II. kapta 0,2 mol Al2(SO4)3 çözünmüştür.

7. Kütlece yüzde derişimi %16 olan 5 molarlık X çözel-
tisinin özkütlesi 1,25 g/mL’dir.

X’in molekül kütlesi kaç g/mol’dür?

A) 10              B) 20              C) 30              D) 40              E) 50

8. 

0,1  M
100 mL 0,2  M

400 mL

NaCl çözeltisi NaCl çözeltisi

Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında olu-
şan yeni çözeltideki Na+ iyonunun derişimi kaç 
molar olur?

A) 0,045       B) 0,06       C) 0,09       D) 0,16       E) 0,18
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Ek-1: Beceri Temelli Etkinlik 

63

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü KİMYA 11  29

Verilen metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Etkinlik İsmi MİLYONDA BİR 30 dk.

Amacı Derişim birimlerinden olan ppm kavramının günlük yaşamda kullanımını açıklayabilme Bireysel

Yönerge               

3.ÜNİTE > Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Kazanım: 11.3.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.

Alan Becerileri: Çıkarım Yapma Becerisi Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı Becerisi, Araştırma Becerisi

BİSFENOL-A 
Bisfenol-A (kısaca BPA) sentetik bir bileşiktir. BPA içeren plastik daha berrak ve serttir. Bu 
nedenle BPA molekülü, damacana ve biberon gibi polikarbonat (PC) şişelerde, DVD’lerde, 
havacılık ve otomotiv gibi birçok alanda kullanılıyor. Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon ton 
üretilen BPA, en çok üretilen kimyasal maddelerden biridir. 

BPA, insan vücudunda östrojen hormonu gibi davranan bir moleküldür. Bu nedenle de BPA’nın insan 
sağlığına etkilerini araştırmak için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan bazı çalışmalar, vücudumuza 

giren BPA miktarının insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde olduğunu belirtilirken, bazı 
çalışmalar ise bu molekülün insanda gelişimsel bozukluklara neden olduğunu, tümör 
büyümesinde etkili olarak kanser riskini arttırdığını belirtmektedir. Amerika Çevre 
Koruma Örgütü tarafından, insan vücudunda sağlık sorunlarına yol açmadan günlük 
alınabilecek BPA miktarı kilogram başına en fazla 0,05 mg olarak belirlenmiştir. Yapılan 
analizler sonucu, biberon ve damacanalardan sıvıya geçerek vücudumuza giren BPA’nın 
az miktarda olduğu ve zararının olmadığı belirtilse de AB ülkeleri ve Türkiye de dâhil 
birçok ülke biberonlarda BPA kullanımını yasaklamıştır.

Ancak, ülkemizde BPA içeren damacanalarda su satışı çok yaygındır. Bu nedenle Hacette-
pe Üniversitesi, damacanalardaki BPA’nın suya geçiş oranlarını test etmiştir. Piyasadan alı-
nan örneklerin kullanıldığı araştırma sonucunda, damacanaların 35 oC’de 60 gün depolan-
ması halinde BPA geçişi en çok 0,003 ppm olmuştur. Üzerinde "BPA Free" yazan ambalajlı 
ürünler raflardaki yerini alırken, BPA yerine kullanılan BPS (Bisfenol S) molekülü ile ilgili 
yapılan çalışmaların yeterli olmadığı , bu molekülün sağlığımıza BPA kadar zararlı 
olabile-ceği tartışmaları tüm dünyada sürüp gitmektedir.

Amerika Çevre Koruma Örgütü’ne göre, 70 kg bir yetişkinin vücuduna günlük alabileceği BPA 
miktarı en fazla kaç mg dır? Hesaplayınız.

Damacana kullanan birinin günde 3 litre su içtiği düşünülürse, bir günde aldığı BPA miktarını 
hesaplayınız. ( suyun özkütlesini 1 g/ml alınız.)

BPA
FREE
CERTIFIED

1.

2.

Hazırlayan: Havva Nur ALTAŞ
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EK 4: Kimya 11  (11.3.5.1.-Çözümleme) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 11. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük / Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Kazanım(lar) 11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.
a)  Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır. 
b)  Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve 

kristallendirme ile ilgili hesaplamalar yapılır. 
c)  Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur, 

çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır. 
ç)  Öğrencilerin çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tablolama 

programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen deği-
şiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Anahtar Kavramlar Çözünürlük, molalite, molarite

Öğretim Yöntem / Teknikleri Örnek olay, soru-cevap, deney, anlatım

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta

• 250 mL’lik 2 adet beher,ısıtıcı, pH metre, buz, 40 g NaCl, 135 g KNO3, bir 
tanesi soğuk olmak üzere 2 adet gazlı içecek 

• Dersin giriş kısmı için kullanılan genel ağ adresi
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/soda-sisesini-calkaladigimizda-ne-
den-fiskirir

• OGM materyalde bulunan “Isıt-Soğut-Çöz” etkinliği (Sayfa 81-82)
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temel-
li/11/kimya/index.html 

• OGM materyal kazanım testi
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test?s=8&-
d=46&u=0&k=2947&Id=2947&p=0&t=css&ks=2&os=6&zs=1

• Ek-1: Kazanım Testi

Güvenlik Önlemleri Isıtıcı ve cam malzeme kullanılacaktır. Laboratuvar kurallarına dikkat edilmelidir.

Disiplinler Arası İlişkiler Fizik disiplininde yer alan “Gaz Basıncı” konusu ile ilişkilendirilir.

Kök Değerler Dostluk

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, matematiksel yetkinlik, dijital yetkinlik

Beceriler Genel Beceriler: Eleştirel düşünme becerisi
Alan Becerileri: Çıkarım yapma becerisi

Öğretim programında belirtilen anahtar kavramlardan kazanımla ilişkili olanlar belirlenmiştir.

Toplam 6 adet kazanımın bulunduğu “Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük” ünitesi, öğretim programında 26 ders saati olarak belirlenmiş-
tir.  Bu sebepten 11.3.5.1. kazanımı için hazırlanan ders planı 4 ders saati olarak tasarlanmıştır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 11  (11.3.5.1.-Çözümleme) Ders Planı Örneği

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/soda-sisesini-calkaladigimizda-neden-fiskirir
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/soda-sisesini-calkaladigimizda-neden-fiskirir
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/kimya/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/kimya/index.html
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test?s=8&d=46&u=0&k=2947&Id=2947&p=0&t=css&ks=2&os=6&zs=1
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test?s=8&d=46&u=0&k=2947&Id=2947&p=0&t=css&ks=2&os=6&zs=1
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EK 4: Kimya 11  (11.3.5.1.-Çözümleme) Ders Planı Örneği

BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-
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Tahminî Süre: 20 dakika

Aşağıda  yer alan sorulardaki ifadelerle ilgili öğrencilerin fikirlerini belirtmeleri istenir.
1. Reçel veya şerbet yapılırken hazırlanan karışım neden kaynatılır? Şerbet bir süre bekletildiğinde şeker-

lenme olur. Bunun nedeni sizce nedir?
2. Gazlı içecek şişelerinin üzerinde “Soğuk içiniz.” ibaresi neden yazılır?
3. Balıkların serin sularda sıcak sulara oranla daha uzun yaşamasının nedeni ne olabilir?
4. Kapağı açılan gazlı içeceklerde kabarcıklar neden oluşur?
5. Gazlı içecekler genellikle plastik şişelerde satılır. Bu şişeler satın alındığında çok sert olur. Bunun ne-

deni sizce nedir?
6. Bir dalgıç çok derine daldığında yüzeye aniden çıkarsa vurgun yer. Bunun nedeni ne olabilir?

Aşağıdaki  metin ve grafik, etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerin metni okuyarak grafiği incelemesi istenir 
ve onlara “Yaz ve kış aylarında suda çözünmüş oksijen miktarları nasıl değişir? Bunun sebebi neler olabilir?” 
soruları yöneltilir. Fikirlerini belirtmeleri istenir.

Grafik 1: Akdeniz’de 2014-2019 yıllarında çözünmüş 
oksijen değerleri

“Çevresel durumun en önemli göstergelerinden biri 
deniz suyunda çözünmüş oksijen miktarıdır. Ekosis-
tem sağlığı açısından ara ve dip sularda çözünmüş 
oksijenin 4-5 mg/L seviyelerinde olduğu bilinir. Oksije-
nin alt sularda giderek azalması (derin dip sularda ve 
körfez içleri alt/dip sularda) canlı hayatın son bulması 
ve hidrojen sülfür oluşumu tehdidini giderek artırmak-
tadır . Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca 
“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması” TÜBİ-
TAK-MAM’ın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu 
kapsamda Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Ka-
radeniz’de izleme çalışmaları ile denizlerimizin kalite-
leri ve kirlilik durumları çeşitli göstergelerle ortaya 
konulmaktadır. Akdeniz’de yaz döneminde yüzey suyu 
oksijen doygunluk seviyeleri %97-112 seviyesindedir 
ve konsantrasyon değerleri 4.20-8.33 mg/L arasında 
değişmiştir (Grafik 1).”

Öğretmen öğrencilere “Soda şişesi çalkalandığında neden fışkırır?” diye sorar. Öğrencilerin bu soru ile ilgili fi-
kirlerini belirtmelerini ister. Daha sonra etkileşimli tahtadan aşağıdaki bağlantı ile makale açılır. Öğretmen ma-
kaleyi öğrencilere okur. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/soda-sisesini-calkaladigimizda-neden-fiskirir

Bu etkinlikte, gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla nasıl değiştiğinin fark edilmesi ve bu konuya öğrencilerin dikkatinin çekilmesi 
hedeflenmiştir. Bu nedenle sunulan metinle birlikte öğrencilere bir grafiğin sunulmasının öğrencilerin çıkarım yapma becerisini 
desteklemesi amaçlanmıştır. Çünkü verilen grafikteki değişimin ne anlama geldiğinin bilinmesi, grafik çiziminin anlamlandı-
rılmasını gerektirmektedir. Burada öğrenciden beklenen, grafiği inceleyerek bu değişimle ilgili çıkarımlarda bulunabilmesidir.

Hazır bulunuşluk, öğrenme için gerekli olan ön bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaktır. Bu sorularla dikkati çekme, güdüleme 
ve hazır bulunuşluk düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Sorularda öğrencilerden akıl yürütme, benzerlik ve farklılıkları tespit 
edip yorumlama, sonuç çıkarma gibi süreçler beklendiği için eleştirel düşünme becerisi ile ilişkilendirilebilir.

Gazların basınç azaltıldığında çözünürlüklerinin nasıl değiştiğinin fark edilmesi için ise öğrencilere günlük hayattan bir örnek 
sunulmuştur.  11.3.5.1. kazanımıyla ilişkili olarak öğrencilerin çözünürlüğün basınçla ilişkisini açıklayabilmeleri için onlara 
günlük hayattan örnekler sunmanın etkili olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin bu örnekle ilgili hatalı öğrenme ihtimallerine 
karşı ise öğrencilere makale sunulmuştur.

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/soda-sisesini-calkaladigimizda-neden-fiskirir
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11.3.5.1. kazanımının a açıklaması kapsamında öğrencilere farklı tuzların çözünürlüğünün nasıl değiştiğini gösteren grafik su-
nulmuştur. Öğrencilerin grafiği inceleyerek çıkarım yapması hedeflenmektedir.

Bu deney etkinliği, 11.3.5.1. kazanımı için yapılan “a. Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.” 
açıklamasının bir gereği olarak tasarlanmıştır. Sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin sunulmasından önce deney yönteminin 
kullanılmasındaki temel amaç, öğrencilerin bu değişimi yaparak ve yaşayarak deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu amaçla, çö-
zücünün yüksek sıcaklığa kadar ısıtılması, iki farklı kapta iki farklı tuz çözünmesi ve sonra sıcaklığın düşürülmesi planlanmıştır. 
Çözeltilerden sadece birinde çökme gözlenmesi ile kazanımdaki farklı maddelerin çözünme ve çökelme durumunu öğrencinin 
gözlemlemesi hedeflenmiştir. Bu sürecin öğrencilerin sıcaklık ve çözünürlük ilişkisini açıklamalarına katkıda bulunacağı düşü-
nülmektedir.
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Tahminî Süre: 35 dakika

Öğretmen  öğrencileri 4-6 kişilik heterojen gruplara ayırır. Öğrencilerin öğretmen gözetiminde aşağıdaki de-
ney basamaklarını uygulamaları sağlanır.

1. İki ayrı behere 100’er mL saf su alınız. 

2. Suyun sıcaklığı 70 °C olana kadar beherleri ısıtınız. 

3. Beherlerden birine 40 g NaCl ekleyerek iyice karıştırınız. Diğer behere de 135 gram KNO3 ekleyerek iyice 
karıştırınız. 

4. İki beherdeki çözeltiyi de ayrı ayrı buz banyosunda soğutunuz. 

5. Gözlemlerinizi kaydediniz. 

Öğretmen deney sonunda öğrencilerine “Hazırlanan bu iki çözeltide ne gibi bir değişiklik oldu? Herhangi bir 
çökme var mı? Çökme varsa bunun sebebi nedir?” sorularını yönelterek deney ile ilgili gözlemlerini paylaşma-
larını ister.

Öğretmen etkileşimli tahtada aşağıdaki grafiği açarak öğrencilerin maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla 
değişimini incelemelerini ister. Öğretmen öğrencilere “Bütün katı türlerinin sıcaklık arttıkça çözünürlüğü ar-
tar mı?” sorusunu yöneltir.

Grafik 2: Bazı katı türlerinin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi

Öğretmen  sınıfa iki tane gazlı içecek şişesi getirerek öğrencilerin dikkatlice izlemelerini ister. İçecek şişe-
lerinden biri soğuk diğeri ise oda sıcaklığının biraz üzerindedir. Öğretmen sessiz bir ortamda her iki şişeyi 
açtıktan sonra öğrencilere “Şişeleri açarken çıkan ses ve içeceklerin görünümü aynı mıdır?” sorusunu yöneltir. 
Ardından pH metre kullanarak iki şişedeki çözeltinin pH’ı ölçülür. Öğrencilere “Şişelerdeki içeceklerin pH’ı aynı 
mıdır?” sorusu yöneltilir ve öğrencilerin cevaplamaları istenir.
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 Öğretmen öğrencilerin aşağıdaki görselleri ve grafikleri incelemelerini ister.
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Grafik 3: a) Gazların çözünürlük basın ilişkisi b) Gazların çözünürlük sıcaklık ilişkisi

Basınç arttırılırsa

düşük basınç

x gazı

su

yüksek  basınç

P2
P1

Görsel 1:  Pistonlu kapta su ile dengede bulunan X gazı

Sürtünmesiz piston

Şekerli su

Çözünmemiş şeker

4V

2V

V

Görsel 2: Pistonlu kapta dibinde katısı bulunan şekerli su

Öğrenciler grafik ve görselleri inceledikten sonra öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:

“Görsel 1’de yer alan pistonlu kapta su ile dengede bulunan X gazının basıncı artırıldığında ne gibi bir de-
ğişiklik olur? P1 ve P2 birbirine eşit değildir. Bunun nedeni ne olabilir?”

“Görsel 2’deki piston 2V noktasına getiriliyor. Kabın dibine bulunan çözünmemiş şeker miktarında bir 
değişme olmuyor. Bunun nedeni ne olabilir?”

Burada öğrencilerin çözünürlüğün basınçla ilişkisini açıklamalarını sağlamak için soru-cevap tekniği kullanılmıştır. Soru-ce-
vap tekniğinin öğrencilerin bildiklerini ve çıkarımlarını ifade etmelerine imkân tanıması açısından etkili olduğu düşünülmekte-
dir ve sürecin değerlendirilmesine imkan vereceği düşünülmektedir.

11.3.5.1. kazanımına ait c açıklamasına yönelik olarak öğrencilere gazların basınç ve sıcaklıkla değişimlerini gösteren gra-
fikler sunulmuş ve bu grafikler görsellerle desteklenmiştir. Böylelikle öğrencilerin çıkarım yapma becerisinin geliştirmesi 
amaçlanmıştır. 
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Öğrencilerin keşfetme sürecinde edindikleri bilgileri kullanmalarını sağlamak için aşağıdaki sorular yöneltilir. 
Hatalı ve/veya yanlış öğrenmelerin önüne geçilmesi için öğrencilere öğretmen tarafından parantez içinde ve-
rilen açıklamalar yapılır.

Yaptığınız deneyde neler gözlemlediniz? 
Öğretmen, öğrencilerin KNO3 bulunan beherde çökmeyi gözlemleyip neden çöktüğü ile ilgili yorum yapmaları-
nı ister. Öğrencilerin bazı katıların çözünmesinin endotermik olduğu bilgisine ulaşmalarını sağlar. 

Diğer beherde çözünürlüğün neredeyse değişmediği ve bu yüzden çökme olmadığı bilgisine ulaşılmasını sağlar.

Reçeli neden buzdolabına koymayız? Kristallenmeyi önlemek için sıcaklığı artırmak dışında neler yapılabilir?
(Yüksek sıcaklıkta çözünen şeker sıcaklık düşürülürse kristallenir. Reçelde oluşacak kristallenmeyi önlemek 
için sıcaklık artırılabileceği gibi su ile seyreltme de yapılabilir.)

Akdeniz’de oksijen miktarı mevsimlere göre nasıl değişir? İki içecek şişesindeki pH’lar neden farklıdır?
Gazların suda çözünmesinin ekzotermik olduğu bilgisine ulaşmaları sağlanır. (Sıcaklık azaldıkça gazlı içecek-
lerde çözünen CO2 miktarı artar ve çözeltinin asitliği arttığı için pH azalır.)

Pistonlu kaplarda basınç arttıkça maddelerin çözünürlüğü nasıl değişti? Grafiklerde basınç ve sıcaklık, çözünür-
lüğü nasıl etkiledi?

Katılarda herhangi bir değişme olmadığını, katı ve sıvıların çözünürlüğünün basınçtan etkilenmediği bilgisine 
ulaşmalarını ister. 

(Gazların sudaki çözünürlüğü basınçla doğru, sıcaklıkla ters orantılıdır.)
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Tahminî Süre: 40 dakika

Öğretmen, öğrencilerin deneyde keşfettiği bilgileri derinleştirmeleri için öğrencilere aşağıdaki grafik üzerin-
den sorular yorumlatır.

 Çözünürlük (g/100 g su)

X

Sıcaklık (°C)

80

60

40

10 20 35

Yukarıdaki grafikte 100 g su içerisinde çözünen X katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiş-
tir. Buna göre
a) 10 °C’de 200 g suda kaç g X katısı çözünür?

b) 20 °C’de 150 g suyla hazırlanan doygun çözelti kaç g’dır?

Burada soru-cevap tekniği ve anlatım yöntemi birlikte kullanılmıştır. Soru-cevap tekniği kullanılarak öğrencilerin keşfettikleri 
bilgilerde hatalı veya eksik olan yönlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Soru-cevap tekniğinin kullanılmasındaki bir diğer amaç 
ise 11.3.5.1. kazanımı kapsamında öğrencilerin gerekli açıklamaları yapabilmelerine olanak sağlamaktır. Hatalı ve eksik yönler 
varsa anlatım yöntemi ile bunların giderilmesi sürecin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu etkinlik 11.3.5.1. kazanımına yönelik yapılan “b. Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme 
ve kristallendirme ile ilgili hesaplamalar yapılır.” açıklaması için hazırlanmıştır. Öğrencilerin keşfetme basamağında ulaştıkları 
bilgileri derinleştirmeleri amacıyla onlara yeni problem durumları sunulmuştur. Ayrıca grafik yardımıyla öğrencilerin çıkarım 
yapma becerilerinin, hesaplamalar aracılığıyla da matematiksel yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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c) 35 °C’de 100 g X katısı 200 gram suda çözülüyor. Kaç g daha X katısı çözülürse çözelti doymuş olur?

ç) 35 °C’de 200 g suyla hazırlanan doygun çözelti 20 °C’ye kadar soğutulduğunda çökme olmaması için 
kaç g su eklenmelidir?

d) 10 °C’de 200 g suda 60 g X katısı çözülüyor. Çözünen madde miktarını artırmadan çözeltiyi nasıl derişik 
hâle getirebilirsiniz?

Öğretmen,  öğrencilerine bilgisayar ya da etkileşimli tahta kullanarak elektronik tablolama yöntemi ile küçük 
bir program hazırlatır. Böylece öğrenciler bir katının, bir gazın farklı sıcaklık ve basınç altındaki davranışlarını 
incelemiş olacaktır. 

1. Elektronik tablolama programı çalıştırılır. Görsel 3.a’da görülen hücreler yer değiştirmeden yazılır. 

Görsel 3: Elektronik tablolama

a) Hücreleri doldurma ve veri girme

b) Grafik seçimi

2. D7 hücresine =YUVARLA((ÇARPIM(0,2934;D3)+27,6);0) programı, D9 hücresine de 
=(39,8-D3*0,728)*D4 programı yazılır.  

3. Daha sonra çalışma sayfasındaki boş bir hücre işaretlenir ve sırasıyla tablonun üstünde yer alan 
“Ekle”, “Grafikler”, “Sütun”, “3-B Sütun” ve sarı çerçeveli “3B Yığılmış Sütun” seçenekleri işaretlenerek 
çalışma sayfasında grafik tablosunun çıkması sağlanır (Görsel 3.b). 

Bu etkinlikte 11.3.5.1. kazanımının ç açıklamasına göre öğrencilerin, çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tab-
lolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları 
hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu etkinliğin öğrencilerde dijital yetkinliğin artırılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.
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                         a) Tabloya veri girme     b) Elde edilen grafik

Görsel 4: Elektronik tablolama

4. Çıkan tablonun üzerinde farenin sağ tuşuna basılır, “Veri Seç” bölümü işaretlenir. C7 ve C9 hücrele-
rinden itibaren farenin sol tuşuna basılıyken D7 ve D9 hücreleri Görsel 4.a'da kesik çizgilerle görülen 
bölüm işaretlenir ve “Tamam” tuşuna basılır. 

5. Grafikteki kırmızı çubukların üstüne gelinerek farenin sol tuşuna, sonra sağ tuşuna basılarak çıkan 
bölümden “Veri Etiketleri Ekle” işaretlenir. Aynı uygulama diğer çubuk için de yapılır. 

6. Program hazır hâle gelmiştir. D3 ve D4 hücrelerine girilen basınç ve sıcaklık değiştirilerek çıktılar 
ve grafik üzerindeki değişimler görülebilir (Görsel 4.b). Bu değişimlerin nasıl gerçekleştiğine yönelik 
öğrencilerin görüşleri alınır.

Öğrencilere  OGM materyalde bulunan beceri temelli etkinlik kitabının 81. ve 82. sayfalarındaki "Isıt-Soğut-Çöz" 
etkinliği yaptırılır. Bu etkinlik için aşağıdaki link kullanılabilir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/beceri_temelli/11/kimya/index.html

Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve derinleştirilmesi için OGM materyalde bulunan beceri temelli etkinlikten yararlanılmıştır. 
Böylece kazanımın pekiştirilmesinin yanında etkinlik kapsamında ele alınan eleştirel düşünme becerisinin de geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.
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Tahminî Süre: 40 dakika

Ölçme değerlendirme kapsamında öğretmen aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirir.

• Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:
1. Ekzotermik çözünme nedir? Açıklayınız.
2. Endotermik çözünen bir katının seyreltik çözeltisini daha derişik hâle getirmek için neler yapılabilir? 

Açıklayınız.
3. Bir X katısı ile çözelti hazırlanmak isteniyor. 25 °C’de 150 g suya 60 g X atılıyor. X katısının 15 g’ı çözün-

meden kalıyor. Buna göre bu katının 25 °C’de çözünürlüğü kaçtır?
4. Çözünme denklemi X(k) + su → X(suda) + ısı
şeklinde olan X katısının doymamış çözeltisini doymuş hâle getirebilmek için neler yapılabilir?

5. Katı ve sıvıların basınçla çözünürlüğü nasıl değişir? Bunun sebebi sizce nedir?
6. Gazların basıncı arttıkça çözünürlüğü nasıl değişir? Bunun sebebi sizce nedir?

Aşağıdaki eğitsel oyun oynatılır.
Merdiven Oyunu
Öğrenci oyuna zeminden başlayacaktır. Aşağıda verilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek bilgi doğru ise bir 
basamak yukarı çıkar. Verilen bilgi yanlış ise bir basamak aşağı iner (Figür zeminde ise yerinde kalır.).

Bilgiler
1. Katıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar.
2. Doymamış bir çözeltiye, aynı basınç ve sıcaklıkta bir miktar çözünen eklenirse çözünürlük artar.
3. Seyreltik bir çözeltiye çözünen ilave edilerek çözelti derişik hâle getirilebilir.
4. 

Sıcaklık (°C) Çözünürlük (g/100 g su)

10 40

20 70
Yukarıdaki tabloya göre 10 °C’de 400 gram suda 100 gram X katısı çözünüyor. Sıcaklık 20 °C’ye çıkarıldı-
ğında çözeltinin doymuş olması için 180 gram katı eklenmelidir.
5. 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısı molalitedir.
6. Doymuş bir çözeltiye bir miktar daha çözünen ilave edilirse çözelti kütlesi artar. 
7. Gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır.

Ölçme ve değerlendirme için farklı uygulamaların gerçekleştirilmesindeki temel amaç öğrenci farklılığının dikkate alınmasıdır. 
Çünkü farklı ölçme araçlarının kullanılmasının farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerin kazanımı edinme düzeylerini gös-
termesi açısından öğretmenlere kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Ölçme değerlendirme uygulaması olarak eğitsel oyunlardan faydalanılmasının daha eğlenceli ve dikkat çekici bir ölçme-de-
ğerlendirme sürecinin yürütülmesine katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu eğitsel oyun temelde doğru-yanlış etkinliğidir. Veri-
len ifadelerin doğruluğunun ya da yanlışlığının belirlenmesi temeline dayanmaktadır. Buradaki süreçte farklı olan, sıradan bir 
doğru-yanlış uygulamasının oyunlaştırılması ve bir değerle (dostluk) ilişkilendirilmesidir. Bu eğitsel oyun yardımıyla öğrencilerin 
kazanımla ilgili düzeyleri ölçülürken dostluk değeriyle ilgili de farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin kendi ifadeleriyle yanıtlayacağı soruların kullanılmasındaki temel amaç, çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisi-
nin açıklanmasına olanak tanımaktır.
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a) Oyun sonunda figür hangi basamakta olmalıdır?

b) Figürün ilerlediği platformda yazan değer sizin için ne ifade etmektedir?

c) Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisiyle ilgili yedi tane doğru ya da yanlış ifade yazınız. (İfade-
lerin yanına doğru ya da yanlışlığını belirtiniz.)

• Öğrencilere aşağıdaki etkinliği çözmeleri için süre verilir.
Bir X katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi aşağıdaki gibidir.

Çözünürlük (g/100 g su)

Sıcaklık (°C)

80

50
30
10

10 20 30 40

Çözünürlük grafiği verilen X katısının 20 °C’de aşağıdaki görseldeki gibi çözeltisi hazırlanıyor. Hazal ve Hakan’a 
sırasıyla bazı bilgiler veriliyor. Bilgilerin doğruluğunu sorgulayıp düşüncelerini söylemeleri isteniyor.

100 g su
10 g X

20 °C

Hazal doğru cevaplarsa 10 g katı ekler.
• Hazal yanlış cevaplarsa 50 g su buharlaştırır. 
• Hakan doğru cevaplarsa sıcaklığı 10 °C artırır.
• Hakan yanlış cevaplarsa sıcaklığı 10 °C azaltır.

Bilgi Hazal Hakan

Basınç katı ve sıvıların çözünürlüğünü etkilemez. D D

Doymamış çözeltilere çözücü ilave edilirse çözelti derişik hâle gelir. Y D

Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Y D

a) Son durumdaki çözeltide kaç g çözünen ve kaç g çözücü bulunur?

b) Son durumda çözelti sıcaklığının 50 °C olması için Hakan sorulara nasıl cevap vermelidir?

OGM materyalde yer alan kazanım testi bireysel çalışma olarak öğrencilere verilebilir. İnternet bağlantısı bu-
lunmayan öğrenciler için testin ekran görüntüsü EK-1’de sunulmuştur.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test?s=8&d=46&u=0&k=2947&Id=2947&p=0&t=css&k-
s=2&os=6&zs=1

Öğrencilerin, kendilerine sunulan bilgiler yardımıyla soruları yanıtlamalarının hem kazanımı edinme düzeylerini göstereceği hem 
de eleştirel düşünme becerilerini destekleyeceği düşünülmektedir.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test?s=8&d=46&u=0&k=2947&Id=2947&p=0&t=css&ks=2&os=6&zs=1
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/soru-bankasi/kimya/test?s=8&d=46&u=0&k=2947&Id=2947&p=0&t=css&ks=2&os=6&zs=1
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Ek-1: Kazanım Testi

Soru 1 

X tuzunun çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir.

60

30

20 40 60

Sıcaklık (C°)

Çözünürlük
(g/100g su)

10

Grafiğe göre, 60°C'de 250 g su ile hazırlanan 
doymuş çözelti 40°C'ye soğutulursa ne kadar X 
tuzu çöker?

A) 150                         

B) 75                         

C) 60

D) 50                      

E) 30

Soru 2

Farklı derinlik ve sıcaklıklardaki sularda tüplü 
dalış yapan dalgıcın kanında çözünen azot gazı 
miktarı hangisinde daha fazladır?

A) 20 m 25°C

B) 30 m 22°C

C) 35 m 20°C

D) 40 m 18°C

E) 50 m 10°C

Soru 3 

Saf X maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla 
değişimi grafikte verilmiştir. 

30

Sıcaklık (C°)

10

10 25

Çözünürlük (g/100g su)

25 °C’de hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sı-
caklığı 10 °C'ye düşürülüyor.

Bu çözeltide çökme olmaması için aynı sıcaklık-
ta en az kaç gram su eklenmelidir?

A) 40                            B) 50                            C) 60

                    D) 80                      E) 120

Soru 4

I. Ekzotermik çözünme sırasında çözeltinin sı-
caklığı artar.

II. Endotermik çözünme gerçekleşirken çözelti-
nin sıcaklığı azalır.

III. Endotermik ısı veren, ekzotermik ısı alan tep-
kimedir.

Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğru-
dur?

A)  Yalnız I 

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I ve III

Soru 5

Sıcaklık (C°)
t

Çözünürlük (g/100g su)

Çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi grafikteki 
gibi olan X tuzunun t °C'dek doymamış çözelti-
sini doymuş hâle getirmek için aynı sıcaklıkta,

I.   Bir miktar suyu buharlaştırmak,

II.  X tuzu ilave etmek,

III. Sıcaklığı yükseltmek

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III
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Soru 6

I.  A(k)→ A(suda) + ısı

II. B(k) + ısı →B(suda)

III.C(g) → C(suda) + ısı

Çözünme denklemleri verilen A, B ve C mad-
delerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle 
getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılma-
lıdır?

           I      II      III  

A) Isıtmak Isıtmak  Isıtmak

B) Soğutmak Soğutmak Soğutmak

C) Isıtmak Soğutmak Isıtmak  

D) Isıtmak Soğutmak Soğutmak

E) Soğutmak Isıtmak  Soğutmak 

Soru 7

Doymuş
X çözeltisi

200 mL Doymuş
X çözeltisi

100 mL

I II X(k)

Suda çözünmesi endotermik olan X tuzu ile oda sı-
caklığında hazırlanan yukarıdaki çözeltiler için;

I.   İletkenlikleri I = II’dir.

II.  Çözelti kütleleri I > II’dir.

III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      

B) I ve II  

C) I ve III

D) I ve III            

E) I, II ve III

Soru 8

Vurgun yemiş bir dalgıca; 

I. Tekrar suyun altına indirmek,

II. Basınç odasına kapatmak,

III. Buz ile ovmak,

İşlemlerinden hangisi ilk yardım tedavisi olarak 
uygulanabilir? 

A) I, II ve III                  B) I ve II                C) II ve III

                    D) I ve III                 E) Yalnız II

Soru 9

Çözünürlük (g/100 g su)

Sıcaklık (°C)

80

40

30

40 60 80

Yukarıda verilen X tuzunun çözünürlük grafiğine 
göre,

I.   60°C’de 200 gram su ile hazırlanan doygun çö-
zetli 40°C’ye kadar soğutulursa katı iyon dengesi 
oluşur.

II.  60°C’de 200 gram su ile hazırlanan doygun çö-
zelti ısıtılırsa doymamış olur.

III. 80°C’de 200 gram su ile hazırlanan doygun 
çözelti, 40°C’ye kadar soğutulursa 100 g madde 
çöker.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

CEVAPLAR: 1) B    2) E    3) D    4) D    5) B    6) C    

7) E    8) A    9) E      

Hazırlayanlar: Safiye ZENGER, Fidan HAKİMOĞLU TUĞCU
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 12. Sınıf Süre 6 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite / Konu Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler / Fosil Yakıtlar

Kazanım(lar) 12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerile-
rinde bulunur. 
a) Fosil yakıtlar ve bu yakıtların oluşumu bilişim teknolojilerinden (animasyon, 

simülasyon, video vb.) yararlanılarak açıklanır. 
b) Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye, topluma ve çev-

reye verdiği zararlara değinilir. 
c) Öğrencilerin, fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini araştırmaları ve elde 

ettikleri bilgilerden yararlanarak bunların çevreye zararlı etkilerini azaltmaya 
yönelik çözüm önerileri hakkında tartışmaları sağlanır.

Anahtar Kavramlar Doğal gaz, fosil yakıt, kömür

Öğretim Yöntem / Teknikleri Beyin fırtınası, soru-cevap, problem çözme, balık kılçığı

Gerekli Materyaller • Etkileşimli tahta, karton, makas, yapıştırıcı vb. kırtasiye malzemeleri ve 
kapak, rulo vb. atık geri dönüşüm malzemeleri

Disiplinler Arası İlişkiler Ortaöğretim 10. sınıf biyoloji dersi “Güncel Çevre Sorunları ve İnsan” konusu ile 
ilişkilendirilir.

Kök Değerler Öz denetim, sorumluluk, vatanseverlik, saygı

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim, inisiyatif alma ve girişimcilik, öğrenmeyi öğrenme

Beceriler Eleştirel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme ve 
inovasyon becerisi, iş birliği becerisi

Bu ünite için öğretim programında 26 ders saati önerilmiştir. Ünite içerisinde 4 farklı konu olup toplam kazanım sayısı beştir. Bu 
kazanımında öğrencilerin beyin fırtınası, soru-cevap ve problem çözme tekniklerini kullanarak çözüm önerilerinde bulunmaları 
istendiği için bu kazanıma 6 ders saati süre uygun görülmüştür.

Öğrencilerin fosil yakıtlarının zararlı etkilerinden yola çıkarak çözüm önerileri üretmesi bilişsel alan basamaklarından yaratma 
düzeyinde bir kazanıma karşılık gelmektedir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda yer alan anahtar kavramlar arasından kazanımla ilişkili olanlar belirtilmiştir.

Bu ders planında; öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ön plana çıkarmak için beyin fırtınası, gerçek yaşamla ilgili so-
runlara çözüm önerileri getirme becerilerini geliştirmek için problem çözme yöntemi, düşünme yeteneklerini ve neden sonuç 
ilişkilerini geliştirmek için soru-cevap tekniği, bir problemin nedenleri ve alt nedenlerini tanımlayabilmek için ise balık kılçığının 
kullanılması planlanmıştır.

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 12  (12.4.1.1.-Yaratma) Ders Planı Örneği
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
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Öğrencilere “Fosil Yakıtlar” ve “Ham Petrolün Oluşumu” isimli videolar izletilerek fosil yakıtlar hakkında öğren-
cilerin bilgi sahibi olması sağlanır. 

“Fosil Yakıtlar” isimli video linki

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=d34f2d72c419bb959d488e41f3a8520a&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

“Ham Petrolün Oluşumu” isimli video linki

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=804a1cff10e17eef69f960cd1317c7bd&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

Öğretmen tahtaya aşağıdaki karbon ayak izini çizer ve şunları söyler:

“Bir bireyin, kuruluşun ya da ülkenin yaptığı faaliyetler sonucu atmosfere yaydığı CO2 
miktarına karbon ayak izi denir. Karbon ayak izinin büyüklüğü oranında çevrede oluşan 
zararlar da büyümektedir.”

“Sizce karbon ayak izini büyüten faktörler nelerdir?” sorusu öğrencilere yöneltilerek bu 
konuda düşünmeleri sağlanır.  

Daha sonra öğrencilere aşağıdaki kısa anket formu dağıtılır. Öğrencilerden kendileri için uygun olan cevabın 
karşısındaki “Seçim” sütununa “√” işareti koyarak anketi doldurmaları istenir.

Ankette verilen ayak izlerinin büyüklüğü çevreye salınan CO2 miktarı ile orantılı olarak farklı büyüklüklerde 
gösterilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda kişinin ortalama karbon ayak izi oluşmaktadır.

Bilişim teknolojilerinden yararlanılarak öğrencilere konu ile ilgili videoların izletilmesi 12.4.1.1. kazanımı için yapılan “a. Fosil yakıt-
lar ve bu yakıtların oluşumu bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak açıklanır.” açıklamasının 
bir gereğidir. Bu videolar aracılığıyla öğrencilerin kazanımla ilişkili sorunu anlayabilmeleri ve tanımlayabilmeleri amaçlanmıştır.

İlgili soruda öğrencilerin izledikleri videolardan ve geçmiş öğrenmelerinden yola çıkarak çıkarım yapmaları, böylelikle eleştirel 
düşünme becerisini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Ardından öğrencilere bir anket sunulmuş ve kendi davranışları üzerinde dü-
şünmelerine katkıda bulunacak ifadeler kullanılarak öğrencilerin bu anketi doldurması istenmiştir. Ankette yer alan ifadeler 
incelendiğinde, bu ifadelerin öğrencinin günlük yaşamında çevreye saldığı CO2 miktarını etkileyen davranışlar olduğu görülmek-
tedir. Öğrencilerin bu davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ve çevreye etkileri üzerinde düşünmelerinin öz denetim 
ve sorumluluk değerlerini edinmelerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d34f2d72c419bb959d488e41f3a8520a&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d34f2d72c419bb959d488e41f3a8520a&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=804a1cff10e17eef69f960cd1317c7bd&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=804a1cff10e17eef69f960cd1317c7bd&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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İlgili sorular, öğrencilerin öz denetim ve sorumluluk değerlerinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır. Karbon 
ayak izinin küçültülmesi için nelerin yapılması gerektiği üzerinde düşünmek ve büyük karbon ayak izlerinin yaratacağı çevre 
sorunları hakkında fikir üretmenin bu katkıyı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin karbon ayak izinin küçültülmesi 
için günlük hayatta yapılması gerekenler hakkında fikir üretmesi sebep-sonuç ilişkisini kurabilmesine ve dolayısıyla eleştirel 
düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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Yönerge: Ankette verilen ayak izlerinin büyüklüğü çevreye salınan CO2 miktarı ile orantılı olarak farklı bü-
yüklüklerde gösterilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda kişinin ortalama karbon ayak izi oluşmaktadır.  Si-
zin için uygun olanını işaretleyiniz.

Okula ulaşımınızı nasıl sağlıyorsunuz?

Özel aracımızla gidip geliyorum.

Toplu taşıma / servis kullanıyorum.

Yürüyerek veya bisiklet ile gidip geliyorum.

Evinizde ısınmada hangi yakıt türünü kullanıyorsunuz?

Kömür

Doğal gaz

Diğer alternatif enerji kaynakları (güneş enerjisi vb.)

Günde ortalama kaç saat televizyonunuzu veya bilgisayarınızı açık bırakıyorsunuz?

5 saatten daha fazla

2-5 saat arasında

0-2 saat arasında 

Yapılan anket sonucunda öğrencilerden kendi karbon ayak izlerini çizmeleri istenir.
“Karbon ayak izimizi küçültmek için günlük yaşantımızda neleri değiştirebiliriz?” 
“Sanayileşme ve kentleşmenin yoğun olduğu kalabalık şehirlerde karbon ayak izi büyüktür. Sizce bu şehirlerde 
yaşayan kişiler hangi çevre sorunları ile karşılaşıyorlardır?”
Yukarıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek bu konuda öğrencilerin düşünmeleri ve empati kurmaları sağlanır.
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Balık kılçığı diyagramı, bir problemin olası tüm sebeplerini ve aralarındaki ilişkiyi net bir şekilde belirlemek için kullanılır. Prob-
lem belirlendikten sonra oluşturulan ve kullanıcıların problem için genel bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan bir tekniktir. Bu 
uygulamada da öğrencilerden ulaşım, sanayi, enerji santralleri ve evlerde kullanılan fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliği 
sorunlarını belirtmeleri beklenmektedir.

12.4.1.1. kazanımı için “b. Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye, topluma ve çevreye verdiği zararlara 
değinilir.” açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamanın bir gereği olarak fosil yakıtlarının bilinçsizce tüketiminin yaratacağı sorunların 
birey, toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin yazılması beklenmiştir. Bu alanlar dışında, bilinçsiz fosil yakıt tüketiminin ülke eko-
nomisine etkisi de irdelenerek öğrencilerde vatanseverlik değerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çünkü bu başlık, ülke kaynak-
larının verimli kullanılması ve sürdürülebilirlikle ilişkili olarak düşünülmüştür. Bütün bu başlıklar aynı zamanda biyoloji dersinin 
bir konusu olan “Güncel Çevre Sorunları ve İnsan” konusuyla ilişkilidir. Ayrıca bu sayede öğrenciler gözlem yaparak bir sorunu 
tanımlaması ve bu sorundan çıkarım yaparak fikrini belirtmesiyle eleştirel düşünme becerilerini geliştireceği öngörülmüştür. 
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Öğrencilerden fosil yakıtların kullanımı sonucu çevrelerinde gözlemledikleri sorunları listelemeleri istenir. 
Daha sonra listeledikleri sorunları aşağıdaki tabloya yazmaları ve tabloyu doldurmaları beklenir.

Sorun İnsan Üzerindeki Etkisi Toplum/Çevre 
Üzerindeki Etkisi

Ülke Ekonomisine Etkisi

Öğretmen aşağıda oluşturduğu balık kılçığı diyagramı   ile konunun pekiştirilmesini sağlar.

Ulaşımdan Kaynaklanan

Termik Santraller

Evlerden Kaynaklanan

ÇEVRE KİRLİLİĞİ 

Sanayiden Kaynaklanan

(Fosil yakıtların neden 
olduğu)
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Bu aşamada baskın olarak beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır. Beyin fırtınası tekniği belirlenen bir konu hakkında çözüm üret-
mek, fikir üretmek, karar vermek, hayal gücünü çalıştırarak düşünmek amacı ile kullanılan üretim anlayışlı bir tekniktir. Grup-
taki kişileri yeni fikirler üretebilmeleri için cesaretlendirme, yaratıcı düşünmeye başvurarak yeni fikir üretimini desteklemeyi 
sağlamaktadır. Bu aşamada öğrencilerden belirlenen sorunlarla ilgili yaratıcı ve özgün çözüm önerileri üretmeleri beklenmek-
tedir. Bu beklenti aynı zamanda yaratma düzeyinde olan 12.4.1.1. kazanımının da bir gereğidir. Bu yüzden etkinliğin öğrencilerde 
yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisini geliştireceği düşünülmektedir. 

Öğretmenin sınıfı gruplara ayırması ile öğrenciler ortak bir hedef için birlik içinde hareket edecekler, bireysel ve grup sorumlu-
luklarını üstlenecektirler. Paylaşma, karar verme, sorumluluk alma, birbirlerine karşı saygı duymayı öğreneceklerdir. Bu sayede 
iş birliği becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Grup çalışması sırasında öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilmelerinin on-
larda ana dilde iletişim yetkinliğini geliştireceği düşünülmektedir.

Akran değerlendirme formunun süreç içerisinde öğrenciler tarafından doldurulmasının istenmesi ile hem süreci öğretmenin 
kontrol etmesinin sağlanması hem de öğrencilerin iş birliği becerilerinin aktif tutulması hedeflenmiştir.

Bu aşama yaratma düzeyindeki 12.4.1.1. kazanımı için öğrencilerin ortaya bir ürün koyabilmelerini sağlamaya yarayacaktır. Çün-
kü yaratma düzeyinde bir kazanımda öğrencilerin sadece fikir üretmeleri değil, ürettikleri fikirlerin karşılığını ürün olarak ortaya 
çıkarabilmeleri de önemlidir. Bu sebeple öğrencilerden konuyla ilişkili olarak bir şehir prototipi tasarlamaları istenmiştir. Bu 
tasarlama süreci doğal olarak yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisinin kullanılmasını gerektirmektedir. Çalışmanın bir grup 
çalışması olarak tasarlanması ise öğrencilerin iş birliği becerisini ve sorumluluk değerlerini güçlendirmek amacını taşımaktadır. 
Ayrıca “fikir üretme” ve “prototip geliştirme” aşamaları 12.4.1.1. kazanımına ait “c) Öğrencilerin, fosil yakıtların çevreye zararlı etki-
lerini araştırmaları ve elde ettikleri bilgilerden yararlanarak bunların çevreye zararlı etkilerini azaltmaya yönelik çözüm önerileri 
hakkında tartışmaları sağlanır.” açıklamayla ilişkilidir. Bu kapsamda öğrencilerin bilinçsiz fosil yakıt tüketiminin zararlı etkileri 
ve bu etkilerin azaltılması için çözüm önerileri üzerine tartışmaları/fikir üretmeleri sağlanmıştır.  
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Sınıf dört gruba ayrılır. Gruplara üzerinde fosil yakıtların neden olduğu farklı çevre sorunlarının yazılı olduğu 
kartlar dağıtılır. Grupların kartları aşağıda verilmiştir:
1. Grup: Sanayi kuruluşlarından çıkan baca gazlarının oluşturduğu sorunlar

2. Grup: Araç egzozlarından çıkan gazların oluşturduğu sorunlar

3. Grup: Konutların ısınma ihtiyacı sonucu oluşan kirlilikler

4. Grup: Elektrik ihtiyacının karşılanması sonucu oluşan kirlilikler

Öğretmen her gruptan belirlenen soruna uygun çözüm önerilerini beyin fırtınası tekniği ile tartışmaları için 
öğrencilere süre verir. 

Her gruptan fikirlerini ve buldukları çözüm önerilerini yazmaları ve belirledikleri bir sözcü aracılığı ile fikirlerini 
diğer gruplar ile paylaşmaları istenir.

NOT: Her öğrencinin grup içinde aktif rol alması için gereken yönlendirmeler öğretmen tarafından yapılmalı-
dır. Bu nedenle öğrencilerin grup çalışmalarına katılımını özendirmek için öğretmen tarafından EK-1’de verilen 
akran değerlendirme formunun  öğrenciler tarafından doldurulması sağlanır. 

(Ayrıca bu form sonucunda öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilip yaşadıkları zorlukları belirlemek 
için öğretmenin süreç değerlendirmesi yapması sağlanmış olur.)

4-
PR

OT
OT

İP
 G

EL
İŞ

Tİ
RM

E 

Öğretmen sınıfta heterojen gruplar oluşturur ve öğrencilerden edindikleri bilgileri somutlaştırmaları için aşa-
ğıdaki basamakları kullanarak “ Şehrimi Koruyorum” temalı 35X50 cm ebatlarında bir şehir prototipi tasarla-
malarını ister.

Tasarlanan şehir prototipinde
• Endüstride kullanılan fosil yakıtların zararlarının azaltılması,

• Araçlarda kullanılan fosil yakıtların zararlarının azaltılması,

• Evlerde kullanılan fosil yakıtların zararlarının azaltılması,

• Elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtların zararlarının azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılması istenir.

(Öğretmen, her öğrencinin duygusal, bilişsel ve motor becerilerini de göz önüne alarak iş birlikli çalışmada 
uygun görev dağılımları yapmaya yardımcı olur.)
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Süreç sonucunda öğrencilerin grup hâlinde hazırladıkları prototipi sunmaları sağlanır. Ayrıca yaptıkları basa-
makları anlatan raporlarını yazılı olarak öğretmene teslim etmeleri istenir. Diğer gruplar ise aşağıda verilen 
rubriği kullanarak sunum yapan grubu değerlendirir (Her grup kendi dışındaki diğer tüm grupları tek tek değer-
lendirir.). Öğretmen de her grup için puanlama yapar.

Rubrik Örneği

Ölçüt

Dereceler

Kesinlikle 
Katılıyorum

(5)

Katılıyorum
(4)

Kararsızım
(3)

Katılmıyo-
rum
(2)

Kesinlikle 
Katılmıyorum

(1)

Prototipin sunumu yeterlidir.

Proje tüm sorunlara çözüm 
bulabilmiştir.

Proje özgün ve yaratıcı 
olmuştur.

Yönergeye uygun çalışılmıştır.

Proje uygulanabilirdir.

Proje ekonomik ve işlevseldir.

TOPLAM

Sunum sonrasında her gruba prototiplerini tekrar yapsalardı neleri değiştirmek istedikleri veya neleri eklemek 
istedikleri sorulur ve bu konuda “T grafiği” oluşturmaları istenir. 

Değiştirmek İstediklerim               Eklemek İstediklerim

Değerlendirme aşamasında farklı ölçme araçları (prototip sunumu, verilen bir bilgiye dayanarak çözülmesi gereken PISA soru-
ları, çoktan seçmeli test) kullanılarak farklı öğrenme özelliğine sahip öğrenciler için fırsat yaratmak amaçlanmıştır. Farklı ölçme 
araçlarının kullanımı bireysel farklılıkların getirdiği bir zorunluluk olarak düşünülmektedir.

Öğrencilerin yaptıkları değerlendirmeler ve oluşturdukları T grafiği ile çıkarım yapma becerilerinin gelişeceği ve öğrenmeyi nasıl 
öğrendiklerini keşfetmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerin hazırladıkları prototipi geliştirmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini belirle-
yebilmeleri yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisine katkı sağlayacaktır. Bu sayede farklı düşünme becerilerine sahip özgün 
düşüncenin öğrencilerde gelişebileceği düşünülmüştür. 
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Aşağıdaki linkte yer alan ve konu ile ilgili daha önce PISA’da çıkmış sorular (92. ve 93. sayfalar) öğrenciler 
tarafından cevaplanır. İnternet bağlantısı bulunmayan sınıflar için soruların ekran görüntüsü aşağıda sunul-
muştur.

https://pisa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_03/17112303_pisa-ornek-sorular-fen_.pdf 

Fosil yakıtlarla ilgili PISA soruları

Daha sonra öğretmen, eba.gov.tr adresinden soru ve sınav sistemi sekmesine girer. Soru havuzundan kaza-
nıma uygun olan soruları seçerek bir test oluşturur ve öğrencilere dağıtır. Aşağıda hazırlanmış bir kazanım 
pekiştirme testi örneği verilmiştir.

https://pisa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_03/17112303_pisa-ornek-sorular-fen_.pdf
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1. Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsizce kullanımı sonu-
cunda oluşan bazı gazlar asit yağmurlarına neden 
olur.

Asit yağmurları ile ilgili;

I. Toprak ve su kirliliğine neden olurlar.
II. Çatılarda bulunan kiremitlere zarar verirler.
III. Pamukkale travertenleri gibi doğal güzellikle-

re zarar verirler.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                     B) I ve II                    C) I ve III 

D) II ve III              E) I, II ve III

2. Kömür ile ilgili;

I. İnsanoğlunun çok uzun yıllardır kullandığı ya-
kıtlardan biridir.

II. Taşınması ve depolanması diğer fosil yakıtlara 
göre daha kolaydır.

III. Aşırı kullanımı çevreye zarar vermez.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                   C) Yalnız III 

D) I ve II              E) II ve III

3. Doğal gaz ile ilgili;

I. Petrol rezervlerinin üzerinde birikir.
II. Sıvılaştırılmış petrol gazı olarak bilinir.
III. Yapısında büyük oranda metan gazı bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                      B) Yalnız III                      C) I ve II  

D) I ve III              E) II ve III

4. Petrol ile ilgili;

I. Taşınması sırasında meydana gelen kazalar 
çevre kirliliğine neden olur.

II. Doğadaki canlı kalıntılarının uzun yıllar içinde 
bozunmaya uğramaları ile oluşur.

III. Kullanımının artırılması ile çevre daha çok kirlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                      B) Yalnız II                      C) I ve III  

D) II ve III              E) I, II ve III

5. Fosil yakıtların çevreye verdikleri zararları azalt-
mak için aşağıda verilen çalışmalardan hangisi 
yapılmalıdır?

A) Alternatif enerji kaynaklarının yerinde doğal gaz 
kullanılmalıdr.

B) Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

C)  Fabrika ve tesislerin bacalarına filtre takılmalıdır.

D) Özel taşıma araçları yerine toplu taşıma araçları 
teşvik edilmelidir.

E) Fosil yakıtların atıklarının çevreye daha az salın-
ması sağlanmalıdır.

6. Fosil yakıtların kullanımı sonucu 
I. CO2
II. SO2

III. NO2

gazlarından hangileri oluşur?

A) Yalnız I                         B) I ve II                       C) I ve III 

D) II ve III              E) I, II ve III

7. CO2 gazıyla ilgili;
I. Fosil yakıtlarının yanma ürünüdür.
II. Sera etkisinin oluşmasına neden olur.
III. Asit yağmurlarının oluşumunda etkilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II                      B) I ve II                      C) I ve III 

D) II ve III              E) I, II ve III

8. Fosil yakıtları ile ilgili;
I. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi maddelerdir.
II. Ekolojik denge üzerinde olumsuz etkileri vardır.
III. Kullanım alanları yaygınlaştırmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                     B) Yalnız III                    C) I ve III 

D) II ve III              E) I, II ve III

9. Fosil yakıtları ile ilgili;
I. Sadece yakıt olarak kullanılır.
II. Ayrımsal damıtma yöntemiyle LPG, benzin, mo-

torin gibi bileşenlerine ayrılır.
III. Ham hâli kullanıma uygun değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                     B) Yalnız II                    C) I ve II

D) II ve III              E) I, II ve III
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Ek-1                                                           AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form gruptaki arkadaşlarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızın görüşlerini almak 
için formu doldurunuz. Sorulara verilecek puanlar 1 ile 5 aralığında olmalıdır. 

(1-Hiç katılmıyorum, 2- Biraz katılıyorum, 3- Katılıyorum, 4- Çok katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum.)

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

Sınıf/Numara:

Değerlendiren Arkadaşlarının Ad ve Soyadları:

1. Arkadaş:

2. Arkadaş:

3. Arkadaş:

(Gruptaki kişi sayısınca artırılıp azaltılabilir.)

 

1.
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ad

aş
 d

eğ
er

le
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i

2.
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i
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 d

eğ
er
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irm
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 d

eğ
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Etkinliğe katılmada gönüllüdür.

Bildiklerini arkadaşları ile paylaşır.

Gerektiğinde arkadaşlarına yardımcı olur.

Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.

Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur.

Temiz, tertipli ve düzenli çalışır.

Yapılan eleştirileri olgunlukla karşılar.

Farklı kaynaklardan bilgi taraması yapar.

Sonuçları konuşurken bilimsel dil kullanımına özen gösterir.

Projenin uygulanabilirliği yüksektir.

Hazırlayan: Havva Nur AKTAŞ
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BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

Ders Kimya Sınıf Düzeyi 12. Sınıf Süre 4 ders saati

Öğrenme Alanı / Ünite /  Konu Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler / Nanoteknoloji

Kazanım(lar) 12.4.4.1.Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve 
ekonomiye etkileri açısından değerlendirir.
Nanoteknoloji kavramı örnekler üzerinden açıklanır.

Anahtar Kavramlar Nanoteknoloji

Öğretim Yöntem / Teknikleri Anlatım, soru-cevap, deney, istasyon, beyin fırtınası

Gerekli Materyaller • İnternet bağlantılı sınıf, internet kullanımına uygun olan cihazlar (bilgisayar, 
tablet, akıllı telefon, vb.)

• Deney malzemeleri: Lahana, adaçayı yaprağı, akasya, defne gibi bitki yaprak-
ları; birer parça pamuklu, sentetik, nano kaplanmış kumaş; nano kaplanma-
mış materyal (taş, tahta, kumaş vb.) büyüteç, beherlerin içerisinde su, pipet, 
toz Türk kahvesi, ketçap, meyve suyu, poster değerlendirme formu (Ek-1), 
değerlendirme kâğıdı (Ek-2)

Disiplinler Arası İlişkiler Nanoteknoloji, fizik, biyoloji, biyokimya, mühendislik ana bilim dalları ile ilişki-
lendirilir.

Kök Değerler Saygı, sorumluluk

Anahtar Yetkinlikler Ana dilde iletişim

Beceriler Eleştirel düşünme becerisi
Yaratıcı düşünme ve inovasyon becerisi
Bilgi okuryazarlığı becerisi
İş birliği becerisi

Öğretim Programı Okuryazarlığı EK 4 Kimya 12  (12.4.4.1.-Değerlendirme) Ders Planı Örneği
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BÖLÜM 2: Öğrenme Öğretme Süreci
1-
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Tahminî Süre: 15 dakika

Öğrencilere aşağıda yer alan sorular sorularak derse giriş yapılır:

• 1950 yapımı “Beyaz Takım Elbiseli Adam” (The Man in the White Suit) filmini hiç duydunuz mu?

• Filmin ne anlattığı hakkında bilginiz var mı? Yoksa, sizce filmin konusu ne olabilir?

Filmin başka öğrenciler tarafından daha önce duyulmamış olma ihtimaline karşı filmle ilgili aşağıdaki açıkla-
malar yapılır:

“Bu film, bir kumaş fabrikasında çalışan kimyagerin dayanıklı, kir tutmaz, karanlıkta parlayan fiber kumaş icat 
etmesini konu almaktadır. Başlangıçta kimyagerin dayanıklı, kir tutmaz kumaşı keşfettiğine kimse inanmamıştır. 
Daha sonra bu kumaştan bir takım elbise yapılır, boyayı ememediği için parlak beyaz ve radyoaktif elementleri 
içerdiği için hafif aydınlıktır. Son aşamada ise eskimeyen kumaş işçi sendikaları tarafından kaygı ile karşılan-
mıştır.”

Bu açıklamaların ardından öğrencilere şu sorular sorularak öğrencilerin konuyla ilgili görüşleri alınır:
1. 1950’den bu yana kumaş üretiminde hangi gelişmeler olmuştur? 

2. Dayanıklı kumaş üretiminin tekstil endüstrisindeki çalışanlar üzerindeki etkileri neler olabilir? 

Öğrencilerden aşağıdaki görseli incelemeleri istenir.

Lotus Etkisi

Lotus çiçeği Su lotus çiçeğinin yapraklarından kayarak akar

Ders girişinde öğrencilere nanoteknolojik gelişmelerle ilgili bir film örneği sunulmuş ve bu konuya yönelik onlara sorular yöneltil-
miştir. 1. soruyla nanoteknolojik gelişmelerin tarihsel sürecine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 2. soru ise, 12.4.4.1. kazanımıyla 
ilişkili olarak nanoteknolojik gelişmelerin sonuçları hakkında öğrencilerin düşünmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Burada 
baskın olan soru-cevap tekniği, hem öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerini tespit etmek hem de onların kendilerini ifade etme-
lerine olanak tanıyarak ana dilde iletişim yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca 2. soru aracılığıyla öğrencilerin 
belirli bir durumun sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunması sağlanarak eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı 
sunulacağı düşünülmektedir. 
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Bu tarz bir sorunun, öğrencilerde konuyla ilgili ön bilgileri ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Çünkü herhangi bir konuya yönelik 
doğru anahtar kavramları belirlemek, o konuyla ilgili belirli bir düzeyde bilgi birikimi gerektirmektedir. Öğrencilerin nanotekno-
loji ile doğrudan ilgili anahtar kavramları belirleyebilmeleri ya da belirleyememeleri öğretmene öğrencilerin sahip olduğu ön 
bilgiler hakkında fikir verecektir. Ayrıca, anahtar kavramlar bireyi bir bilgiye götüren temel kavramlardır. Nanoteknoloji ile ilgili 
yapılacak bir araştırmada doğru anahtar kavramları belirleyebilmenin öğrencilerde bilgi okuryazarlığı becerisini geliştireceği 
düşünülmektedir. Çünkü bilgi okuryazarlığının, bilgiye ulaşmada hangi anahtar kavramların kullanılması gerektiği bilgisini de 
içerdiği belirtilebilir.
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Görseli inceleyen öğrencilere “Nilüfer çiçeği (Lotus çiçeği) yapraklarının nasıl her zaman temiz kaldığını biliyor 
musunuz?” sorusu sorulur. Öğrencilerin cevaplarından sonra aşağıdaki açıklamalar yapılır:

“Nilüfer çiçeği yağmur ormanlarında bulunur ve yaprağında bulunan nano büyüklükteki tepecikler sayesinde üze-
rinde biriken yabancı partiküller bilardo topları gibi çarpışarak yaprak üzerinden kayar.  Çamur ve bataklıkta 
yetişmesine rağmen hiçbir şekilde bulunduğu ortamın kirinden etkilenmeyen nilüfer çiçeği, her gece kapanır ve 
sabahları üzerinde hiçbir çamur lekesi olmadan geri açar.  Böylece bitki hem toz ve kirden hem de hastalıklardan 
uzak kalır. Bilim adamları  su parçacıkları ve kirin, bitkinin doğal yüzeylerine yapışmadığı olayından yola çıkarak 
kendi kendini temizleme özelliği olan kumaşlar üretmişlerdir.”

Yapılan açıklamanın ardından öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek sınıfta bir beyin fırtınası yapmaları 
sağlanır.

• Akıllı mikro ve nano yüzeyler hayatımızı nasıl ve ne şekilde kolaylaştırıyor olabilir?

• Nilüfer çiçeğinin kendi kendini temizleme özelliğinden ilham alınarak ne tür ürünler geliştirilebilir?

• Bir bilim insanı olsaydınız kendi kendini temizleme özelliği olan hangi ürünü geliştirirdiniz?  Neden?

Yukarıdaki soruların ardından öğrencilere “Nanoteknolojinin özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bir araştır-
ma yapacak olsaydınız araştırmanızı hangi anahtar kelimeleri kullanarak gerçekleştirirdiniz?” sorusu sorulur.
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Tahminî Süre: 40 dakika

Aşağıdaki tablo öğrencilerle paylaşılır.

Büyüklüklerin Öneklerinin Etimolojik İfadeleri

Sayı Rakam Yunanca Türkçe   Yunanca Önek

Bir milyar 1.09 Gigas Dev Giga

Bir milyon 1.06 Megas Büyük Mega

Bir 1

Milyonda bir 1.10-6 Mikros Küçük Mikro

Milyarda bir 1.10-9 Nannos Cüce Nano

Öğretmen, tablodaki büyüklükleri ifade eden başlıca bilimsel öneklerin etimolojisini öğrencilerin incelemesini 
söyleyerek onlardan neler düşündüklerini ifade etmelerini ister. Böylece öğrenciler nano, metrik sistemde bir 
birim ve 1 nm = 10-9 m sonucuna ulaştırılır.
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Tablo-1’de görülen resimlerin ve sayıların olduğu kartlar öğrencilere verilir (Etkileşimli tahtada da yansıtılabi-
lir). Resimlerdeki nesneler/maddeler farklı boyutlara sahiptir ve her bir resim sayılarla numaralandırılmıştır. 
Ardından öğrencilere Tablo-2’deki farklı değerlerde gösterilen boyutlar sunulur. Öğrencilerden Tablo-1’deki 
hangi resmin Tablo-2’deki hangi fiziksel büyüklüğe sahip olduğuna yönelik tahminlerini Tablo-3’e yazmaları 
istenir. 

Tablo 1. Farklı nesnelere/maddelere ait görseller

1. Su molekülü 2. Bakteri 3. Kırmızı kan hücresi

4. İnsan saçı 5. Küp şeker 6. Kalem

Tablo 2. Farklı değerlerdeki boyutlar

   150.000.000 nm     1.100 nm       9.200 nm

   73.000 nm     9.375.000 nm      1 nm 

Tablo 3. Nesnelerin/maddelerin boyutlarına yönelik tahminler

Nesneler/Maddeler Ölçek/Boyut

Kalem

Küp şeker

İnsan saçı

Kırmızı kan hücresi

Bakteri

Su molekülü

Cevap anahtarı aşağıda verilmiştir:

Nesneler/Maddeler Ölçek/Boyut

Kalem 150.000.000 nm

Küp şeker 9.375.000 nm

İnsan saçı 73.000 nm

Kırmızı kan hücresi 9.200 nm

Bakteri 1.100 nm

Su molekülü 1 nm
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Bu tahminlerin ardından doğru cevaplar öğrencilerle paylaşılır ve onlara şu sorular yöneltilir: 

1. Hangi objenin boyutlarını tahmin etmek sizin için daha zor oldu? Neden? 

2. Tablo 1'deki hangi maddeleri/nesneleri çıplak gözle göremeyiz? Çıplak gözle göremediğimiz bu şeyleri nasıl 
görürüz? 

3. Nano yapılar nasıl görülür?

Lotus etkisi (Yaprak ve farklı yüzeylere su damlatma) deneyi yaptırılır.  

Deney adı: Farklı ve farklılaşan yüzeyler

Deneyin amacı: Hidrofobik ve hidrofilik olmaya bağlı olarak nasıl farklılık gösterdiğinin kavranması ve nano-
teknolojik ürünlerin (kumaş, kaplanmış materyal vb.) yüzeylerinin nanoteknoloji ürünü olmayanlar ile karşılaş-
tırılması.

Deneyin süresi: 20 dk.

Araç Gereç 
• Lahana, adaçayı yaprağı, akasya, kohrtrabi (latin çiçeği ), defne gibi bitki yaprakları

• Birer parça pamuklu, sentetik, nano kaplanmış kumaş; nano kaplanmamış materyal (taş, tahta, kumaş vb.) 

• Büyüteç, beherlerin içerisinde su

• Pipet, toz Türk kahvesi, ketçap, meyve suyu 

Ön Hazırlık ve Deneyin Yapılışı
Not: Öğrenciler 4-6 kişilik gruplara ayrılır ve aşağıdaki deney basamakları uygulanır.

1. Deneyin yapılışını okuyarak grup içi görev dağılımı yapılır.

2. Yukarıdaki listelenmiş araç gereçler hazırlanır.

3. Her gruba 2 farklı çeşit (örneğin akasya, defne gibi ) yaprak ve 4 çeşit kumaş verilir.

4. Öğrencilerden farklı yüzey özelliği gösteren 2 çeşit yaprağın üzerlerinde su tutma ve 4 çeşit kumaşın 
üzerlerinde su tutma ve leke bırakma özelliklerini karşılaştırmaları istenir. 

5. Ayrıca nanokaplama yapılmış ve yapılmamış yüzeyler, üzerlerinde su tutma bakımından karşılaştırılır. 
Öğrenciler bu etkinlikte yüzeye konulan sıvılara büyüteç ile bakarak sıvı-yüzey açısını tahmin etmeye 
çalışır.

Bu etkinlikteki temel amaç öğrencilere nanoboyut kavramının hissettirilmesidir. 

Burada baskın olarak kullanılan yöntem deney yöntemidir. Deney, öğrencilerin gözlem yapmasına ve yaparak-yaşayarak öğren-
mesine fırsat tanıyan etkili bir öğretim yöntemidir. Burada öğrencilerin nanoteknolojik ürünler ile nanoteknoloji ürünü olmayan-
ları bizzat karşılaştırmaları ve bunu yaparken kendi gözlem ve deneyimlerinden yararlanmaları amaçlanmıştır. Böylece öğren-
cilerin konuyla ilgili keşif sürecinin destekleneceği bu süreci kendi deneyimleri üzerinden gerçekleştirecekleri düşünülmektedir.
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Öğrencilere aşağıdaki görsel gösterilerek soruyu cevaplamaları sağlanır.

Şekilde verilen atom düzeyinde nanometre boyutunda verilen element aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Altın               B) Bakır               C) Demir               D) Gümüş               E) Krom

Soru:

1m Öğrencilerin cevaplarından sonra elementi anlamak için çıplak 
gözle görülebilecek boyuta getirildiğinde aşağıdaki renkte görü-
lür. Bu işlem sonrası öğrencilere cevaplarının hâlâ aynı olup ol-
madığı sorulur. Öğrencilere doğru cevabın altın olduğu belirtilir. 
Öğrencilere “Yukardaki altın örneğinde neler keşfettiniz?” sorusu 

sorularak altının nanometre boyutlarına kadar parçalandığında parçaların altın renginde görünmeyeceği çıka-
rımında bulunmaları sağlanır. Ardından nanoölçekte elementlerin beklenmedik biyolojik, kimyasal ve fiziksel 
özellikler gösterdiği vurgulanır.                                                                       

3-
A
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A

Tahminî Süre: 15 dakika

Keşfetme aşamasındaki deney ve altın örneği üzerinden öğrencilerin çıkarımlarını görmek için onlara “Uygu-
ladığınız deney ve nanoboyuttaki altının nasıl göründüğü ile ilgili örnekten sonra nanoteknoloji ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?” sorusu sorulur ve öğrencilerin cevapları alınır. 

Hatalı ve/veya eksik öğrenmelerin düzeltilmesi için öğrencilere aşağıdaki açıklamalar yapılır.

“Nanoteknolojinin ilgi alanı; nano ölçekteki malzeme ve sistemlerin yapılarının, bileşenlerinin ortaya koydukları 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve aşamalarıdır. Bir aygıtta kullanılan malzemenin boyutu küçüldükçe 
çalışma hızı artar ve o malzemede yeni özellikler ortaya çıkar. Bu ölçekteki yapılar kontrol edilmeye başlandığın-
da maddelerin özellikleri değiştirilebilir ve bugün yapılabileceğini sandığımız şeylerin üzerinde yeni fonksiyonlar 
oluşturulabilir. Örneğin bir yapıya tek bir atom eklendiğinde iletkenlik değişebilir. Yarı iletken olarak bilinen ve 
çağımızın en önemli malzemesi olan silisyumdan yapılan bir telin çapı nanometreye yaklaşırken iletken bir ka-
rakter sergilemektedir.”

Yapılan açıklamanın ardından aşağıdaki link aracılığıyla öğrencilere video izletilir. 
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.908/index.html#/main/curriculumResource?resour-
ceID=c458a655ba73619cfe6234c7b3f31e85&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculum

Bu etkinlikte temel amaç, öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif hâle getirmek için onu çözebileceği güçlükteki belirsizliklerle kar-
şı karşıya getirmektir. Hazır bilgiyi öğrenciye sunmak yerine öğrencilerin kendi kendine öğrenebileceği bir ortam hazırlamaya 
yarayan bu etkinlik aracılığıyla öğrencilerin çıkarımda bulunmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çıkarımda bulunma sürecinin 
öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştireceği belirtilebilir. Çünkü bir çıkarımda bulunmak, sunulan örnek durumlar 
üzerinde eleştirel düşünmeyi ve bir yargıya varmayı gerektirmektedir.

Bu açıklamaların bir diğer fonksiyonu, 12.4.4.1. kazanımı için yapılan “a) Nanoteknoloji kavramı örnekler üzerinden açıklanır.” 
açıklamasının gereğini sağlamaktır.

Bu aşamada baskın olan öğretim yöntemi soru-cevap tekniği ve anlatım yöntemidir. Soru-cevap tekniği kullanılarak öğren-
cilerin keşfettikleri bilgilerde hatalı veya eksik olan yönlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Hatalı ve/veya eksik öğrenmelerin 
olması ihtimaline karşı kazanımın gerçekleşmesi için gerekli yönlendirmeler ve açıklamalar anlatım yöntemi ile sunulmuş ve 
sürecin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Anlatım yönteminin daha dikkat çekici ve farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrenciler 
için (işitsel, görsel vs.) uygun hâle getirilmesi için ise kazanımla ilişkili ve kazanımı destekleyen bir videodan faydalanılmıştır. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.908/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=c458a655ba73619cfe6234c7b3f31e85&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculum
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.908/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=c458a655ba73619cfe6234c7b3f31e85&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculum
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Burada baskın olarak istasyon tekniği kullanılmıştır. İstasyon tekniği, tüm sınıfa her adımda (her istasyonda) bir önceki grubun 
çalışmalarına katkıda bulunarak devam etmeyi ve bitmemiş işleri tamamlamayı öğreten bir tekniktir. Buradaki istasyonların 
belirlenmesinde 12.4.4.1. kazanımında yer alan boyutlardan (bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi) yararlanılmıştır. 12.4.4.1. 
kazanımına göre öğrencilerin nanoteknolojinin bu beş farklı alana etkisini değerlendirmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için 
istasyon tekniğinden yararlanılmış ve her öğrencinin her boyuta etkisini değerlendirmeleri için istasyonlardan yararlanılmıştır. 
Burada aynı zamanda süreç değerlendirme de yapılmış olacaktır. Öğrencilerin dâhil oldukları grupla birlikte hareket etmeleri; 
bir önceki grubun çalışmasını ortak bir çalışma ile devam ettirmeleri ve üzerinde çalıştıkları ürünün bütün sınıf tarafından hazır-
lanmış olması sebebiyle bu tekniğin öğrencilerde iş birliği becerisini de geliştireceği düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin birlik-
te çalışmaları süresince grup dinamiğini koruma ve üzerlerine düşeni yapma konusundaki deneyimlerinin saygı ve sorumluluk 
değerlerinin edinilmesine katkı sunması beklenmektedir.

4-
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E
Tahminî Süre: 60 dakika

Öğrencilere aşağıdaki link aracılığıyla “Türkiye’de Nanoteknoloji” isimli yayın verilir. Bu yayın, link üzerinden 
etkileşimli tahtada açılabileceği gibi çıktı alınarak da öğrencilere verilebilir. Bu yayın öğrenciler tarafından 
dikkatlice okunur/incelenir. Bunun için öğrencilere 15-20 dakikalık süre verilir.

Yayın linki:
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/turkiyenano.pdf 

Öğrencilerin yayını incelemesinin/okumasının ardından sınıfta 5 adet istasyon oluşturulur. İstasyonlar aşağıda 
görünen şekilde isimlendirilir:

1. İstasyon
Bilime etkisi

5. İstasyon
Ekonomiye 

etkisi

2. İstasyon
Topluma etkisi

4. İstasyon
Çevreye etkisi

3. İstasyon
Teknolojiye 

etkisi

Öğrenciler 1’den 5’e kadar numaralandırılır. Her öğrenci sahip olduğu numaraya göre istasyonlara yerleşir. Ör-
neğin 1 numaralı öğrenciler 1. istasyona, 2 numaralı öğrenciler 2. istasyona vs. 

Bütün öğrenciler istasyonlara yerleştikten sonra, bulundukları istasyonun konusu kapsamında bir metin yaz-
maya başlarlar. Örneğin 1. istasyonda bulunan öğrenciler nanoteknolojinin bilime etkisini açıklayan bir metin 
yazarken 2. istasyonda bulunan öğrenciler nanoteknolojinin topluma etkisini açıklayan bir metin (öğrenci du-
rumuna göre cümle sayısında sınırlama getirilebilir) yazacaklardır. Bu metin oluşturma süreci için öğrencilere 
3-5 dakika verilir. Sürenin dolmasının ardından istasyonlarda yer alan öğrenciler saat yönünde yer değiştirir-
ler. Örneğin 1. istasyondaki öğrenciler 2. istasyona, 5. istasyondaki öğrenciler ise 1. istasyona geçeceklerdir. 
Öğrenciler yeni bulundukları istasyonda 3-5 dakikalık süre içinde, daha önceki arkadaşlarının yazdıkları metni 
okuyarak aynı konu bağlamında bu içeriği devam ettireceklerdir. Bu döngü her grup, her istasyon için içerik 
oluşturana kadar sürdürülecektir. Böylece nanoteknolojinin bilime, topluma, teknolojiye, çevreye ve ekono-
miye etkisini gösteren her öğrencinin katkısıyla oluşturulmuş metinler oluşturulacaktır. Döngü tamamlandı-
ğında her istasyonda oluşan ortak metin gönüllü öğrenciler tarafından sınıfta okunur.

NOT: Değerlendirme sürecindeki poster oluşturma etkinliği için öğrenciler bulundukları en son istasyonda 
kalmaya devam edeceklerdir.

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/turkiyenano.pdf
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Tahminî Süre: 30 dakika

1. Derinleşme aşamasındaki istasyon tekniğinin son aşamasında, öğrencilerden bulundukları istasyonun ko-
nusuna uygun poster hazırlamaları istenir. Çalışmalar aşağıda verilen poster değerlendirme formundaki  
(Ek-1) ölçütlere göre değerlendirilir. Ürünler sınıf panosuna asılarak sergilenir.

2. Öğrencilerden konu ile ilgili olarak hazırlanan Ek-2’deki soruların cevaplanması istenir.

Ek-1                                                          Poster Değerlendirme Formu

Poster Başlığı

Öğrencilerin Adı Soyadı

Değerlendirenin Adı Soyadı

Her bir başlık 10 üzerinden değerlendirilecektir. 10 Mükemmel, 1 ise Çok Yetersiz anlamına gelmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puan

1. Başlık ile çalışma içeriği uyumlu 

mu?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2. Anahtar kelimeler uygun seçilmiş 

mi?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

3. Giriş bölümü çalışmanın geri ka-

lanını yeterince açıklıyor mu?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

4. Materyal ve metot bölümünde 

kullanılan yöntemler uygun bir şe-

kilde açıklanmış mı? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

5. Sonuç ve öneriler bölümü yeterli 

mi?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

6. Çizelge ve şekiller çalışmayı yan-

sıtıyor mu?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

7. Poster, Türkçe yazım kurallarına 

uygun hazırlanmış mı?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

8. Poster formata uygun hazırlan-

mış mı?
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

9. Poster sunumu yapan öğrenciler, 

konuya yeterince hâkim mi? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

TOPLAM PUAN

 Burada poster değerlendirme formu kullanılmasındaki amaç, öğrencilerin edindikleri bilgileri farklı biçimlerde sunmalarına 
imkân tanımaktır. Bu sayede farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun bir değerlendirme sü-
recinin yürütülmesi amaçlanmıştır.
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Ek-2                                                                  Değerlendirme Kâğıdı    

Yönerge: 1-3. soruları aşağıdaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.                          

SİZ HAYAL EDİN NANOTEKNOLOJİ YAPSIN

Nanoteknolojinin; enerjinin verimli kullanıl-
masına, depolanmasına, üretilmesine, çev-
resel kirleticilerin tespit edilmesine ve te-
mizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlaması 
beklenmektedir. Temiz içme suyu sağlamak, 
havanın kalitesini artırmak, yeni enerji kay-
nakları geliştirmek ve aynı zamanda tehlikeli 
ve toksik maddeleri çevreden uzaklaştırmak 
gibi uygulamaları bulunan nanoteknolojinin 
sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına kat-
kısı gün geçtikçe artmaktadır. Bilim insanları, 
gücünü ışıktan alan jeneratör ile nanopar-
çacıklar sayesinde kirli hava temizlenirken 
hidrojen gazı üretmeyi başarmışlardır. Na-
noteknolojinin bir diğer önemli uygulaması 
da su arıtma süreçlerindeki uygulamalarıdır. 
Su arıtımı uygulamasında nano membran-
lar, karbon nanotüpleri, nano killer gibi nano 
malzemelerden faydalanılmaktadır. Bu mal-
zemeler ucuz, taşınabilir ve kolayca temiz-
lenen sistemlerdir. Nanoteknolojiyle yapılan 
çalışmlarda az miktarda madde kullanıldığı ve 
reaksiyon daha hızlı gerçekleştiği için zaman-

dan, madde ve enerjiden de büyük tasarruf 
sağlanmaktadır.

Bu Moleküller Dünyayı Değiştiriyor

Metan

Petrolden daha temizdir.

 Hidrojen

 En temiz yakıttır.

Karbondioksit

Gezegenimiz için zararlıdır.

Su

Tatlı ve temiz suya ihtiyaç vardır.

1. Nanoteknoloji hakkında verilen bilginin, yirmi yıl içinde, buna benzer bir makalede tekrar yer alacağını 
varsayalım. Şimdiki makalenin üç özelliği aşağıda sıralanmıştır. Bu özelliklerin karşısındaki ‘’Evet’’ ya da 
‘’Hayır ’’ seçeneklerinden doğru olanı daire içine alarak bu özelliklerin yirmi yıl içinde değişme olasılığı 
olup olmadığını belirtiniz.

Makalenin Özellikleri Yirmi Yılda Değişme Olasılığı Var mı?

Makalenin başlığı Evet / Hayır

Nanoteknolojinin çevre üzerindeki olumlu etkisi Evet / Hayır

Nanoteknolojinin dünyadaki su kıtlığının çözümündeki etkin rolü Evet / Hayır

Kimya Dersi Öğretim Programı'nın ölçme değerlendirme yaklaşımı kısmındaki “Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğ-
rencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. 
Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.” ifadesinden hareketle kısa cevaplı, açık 
uçlu, çoktan seçmeli, çözümleme tabloları gibi farklı ölçme soruları sorulmuştur.
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2. Modern nanoteknolojinin fikir babası olarak Richard Feynman kabul edilmektedir. Feynmann 1959'da 
"Aşağıda Daha Çok Yer Var" adlı konuşmasında nanoteknoloji kelimesini kullanmaksızın fikir olarak dile 
getirmiştir. Özellikle gençleri rekabete sokmanın bilimsel gelişmelerde itici bir güç olacağına inanan 
Feynman, konuşmasında şöyle bir hayali de örnek vermiştir. "Bir lisenin öğrencileri bir toplu iğne başı-
na ‘iyi mi?’ yazısını yazıp rakip lise öğrencilerine gönderirler. Onlar da bunun üzerine toplu iğnenin başı 
üzerindeki yazının i harflerinden birisinin noktası içine ‘o kadar da değil!’ Yazısını yazıp gönderirler."

Feynman, gerçekleşmesini hayal ettiği bu düşünceye göre aşağıdakilerden hangisini öngörmüştür?

Feynman’ın Öngörüleri Evet Hayır

Küçük ölçekte bilgiyi

Bilgisayarları minyatürleştirmeyi

Atomları yeniden organize etmeyi

Otomobil tekerleklerindeki lastiklerde siyah karbon kullanımını

Yer çekimi gibi kanunların öneminin artacağını

Mikro düzeydeki zayıf kuvvetlerin daha önemli hâle geleceğini

Nanoteknolojinin risklerini

3.  Aşağıdakilerden hangisi çevre için nanoteknolojinin beklenen yararlarından değildir?

A) Enerjinin verimli kullanılması, depolanması ve üretilmesi 

B) Çevresel kirleticilerin tespit edilmesi

C) Bitkileri böceklere karşı korumak için moleküler seviyede kimyasalların geliştirilmesi 

D) Sürdürülebilir bir çevre oluşturulması

E) Sera gazlarını depolaması ve ayırması

4. Aşağıda verilen tabloda nanoteknolojinin etki türlerini ve nanoteknoloji sonucunda ortaya çıkan olum-
lu ya da olumsuz durumları tablodaki ilgili alanlara işaretleyiniz.

Nanoteknolojinin Etkileri
Çevreye
Etkisi

Ekonomiye 
Etkisi

Topluma
Etkisi

Olumlu Olumsuz

Nanoteknoloji her anlamda hem günümüz insanlarının hem de 
gelecek nesillerin hayatını kolaylaştıran yenilikler getirecektir.

Nanoteknolojik uygulamalar su arıtım metotlarının verimini 
artırıyor.

Nanomadde ile ilgili teknolojik uygulamalar hızla artıyor.

Nanoteknoloji sayesinde enerji artık büyük bir problem olmak-
tan çıkmıştır.

Karbon nanotüpler kullanılarak yapılan otomobil lastiklerinin 
çelikten daha dayanıklı ve güvenilir olması beklenmektedir.

Nanomaddelerin canlılardaki yaşam döngüsü (plankton-sucul 
bitkiler-sucul canlılar-kara canlıları-insan) analizi henüz tamam-
lanmamıştır.
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365

EK 4: Kimya 12  (12.4.4.1.-Değerlendirme) Ders Planı Örneği

5-
DE

ĞE
RL

EN
Dİ

RM
E

5. Nanoteknoloji alanındaki gelişmelerin toplumsal etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıdaki şemayı kul-
lanarak belirtiniz.

Nanoteknoloji Alanındaki 
Gelişmelerin Toplumsal 

Etkileri

2

4

1

3

https://www.mebkaynak.com/12sin/12kimbeceri/  sayfa 137-138 genel ağ üzerindeki soruları cevaplayınız. 

Öğretmen ihtiyaç duyduğu takdirde açıklama ve örnekleri çeşitlendirmek için aşağıda linki verilen OGM ma-
teryal kimya dersi 12. sınıf beceri temelli etkinlik kitabı etkinlikleri sınıfa uygular.

CEVAPLAR
2)  Evet /  Evet /  Evet / Hayır / Hayır / Evet / Hayır 3) C
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