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KĐTAPLARINDA YER ALAN ETK ĐNLĐKLERĐN ÇOKLU ZEKÂ YAKLA ŞIMI 

(KURAMI) AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ 
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Tez Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERDOĞAN 

                                                                    Hazırlayan 

SÜEDA MURADOĞLU ÖZBAY 

 

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 

SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 

KONYA, 2008 

 

         Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders ve 

çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı’nda yer alan zekâ alanları 

açısından incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden “Betimsel Analiz”in kullanıldığı bu 

çalışma 2007–2008 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ikinci kademe 6. ve 7. sınıflarda 

kullanılan öğrenci ders ve çalışma kitapları üzerinde gerçekleştirilmi ştir. 

         Çalışmada yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda kullanılmak üzere Milli 

Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 6. sınıf Öğrenci Ders 

Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı; 7. sınıf Öğrenci Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı 

olmak üzere toplam 4 adet kitap incelenmiştir. Her bir kitapta yer alan üniteler, tüm alt konu 

başlıkları ile uzman eşliğinde geliştirilen değerlendirme ölçeğine yerleştirilmi ştir. Bahsi geçen 

ünite konuları etkinlikleri, ölçekte yer alan 8 farklı zekâ alanını içerip-içermemelerine göre 

ölçekte işaretlenmiştir. 

         Tüm bu incelemeler sonunda adı geçen kitaplarda, her ünitede tüm zekâ alanlarına 

yönelik etkinliklerin bulunmadığı, bazı konularda bazı zekâ alanlarının üstünde durulup; bazı 

zekâ alanlarının ihmal edildiği hatta bazen hiç yer verilmediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Çoklu Zekâ Kuramı, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ünite 

Etkinlikleri. 
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ABSTRACT 

TEHE EXAMĐNATĐON OF THE ACTĐVĐTĐES FOUND ĐN THE SCHOOLBOOKS AND 

WORKBOOKS OF SCĐENCE OF THE PRĐMARY EDUCATĐON 2nd LEVEL (6th and 7th 

grade)  ĐN TERMS OF THE MULTĐPLE ĐNTELLEGENCE APPROACH (THEORY). 

(MASTER THESĐS) 

 

Thesis Supervisor 

Asistant Professor Ahmet ERDOĞAN 

Prepared by 

Süeda MURADOĞLU ÖZBAY 

 

SELÇUK UNIVERSTY 

SOCIAL SCIENCES INSTITUTE 

KONYA, 2008 

 

         The objective of this study was to examine the activities that are found in the 

schoolbooks and workbooks of the Science and Technology of the primary education 6th and 

7th grade, in terms of the intelligence that domains take place in the multiple intelligence 

theory. This study in which the “descriptive analysis” was used at Primary school 6th and 7th 

grade in the 2007-2008 education term. 

         In the study, to be used in the new Science and Technology curriculum, 44 books as 6. 

class student schoolbook, student workbook and 7. class student schoolbooks, student  

workbooks which are prepared by the Head Counsil of Education and Morality, Ministry of 

Education, were examined. The units with all their subheadings in each book, were placed 

into the assessment scale which were developped in company an with expert. These subjects 

of units actrivities mentioned above, vere marked whether they include the 8 domains of 

intelligence the take place in the scale or not. 

         At the end of all these examinations, in the boks named above, it was seen that all the 

domains of itelligence were not presented in each unit,; in some units, some domins of 

intelligence were dwelled on, but some domains of intelligence were ignored, even sometimes 

never mentioned. 

Keywords: Multiple Đntelligence theory, Science and Technology curiculum,Unit Activities. 
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ÖNSÖZ 

                  

         Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin günlük yaşantımızı ne denli etkilediği 

konusunda fikir birliğine varma tartışmalarının gerilerde kalmış olduğu günümüzde artık bu 

etkilerin yadsınamaz olduğu açık bir gerçektir. Ülkeler, güvenli ve güçlü gelecekler 

hazırlayabilmek için artık bu gelişmeleri kullanabilmekten de öte yeni gelişmelere imza 

atabilen gençler yetiştirmek zorundadır. Diğer bir deyişle, “Gelişmiş Ülke” demek artık 

teknoloji kullanabilen değil; “Teknoloji Üretebilen” ülke demektir. Bir ülke böyle bir amacı 

ancak “Fen ve Teknoloji” okur-yazarı olan gençler yetiştirerek elde edebilecektir.  

          Đnsanoğlu olarak pek çok ortak yönümüz olmasının yanında farklılıklarımızın da ne 

denli çok olduğu bir gerçektir. Her insan ayrı bir dünyadır ve her insanın dünyaya farklı bir 

bakışı, olup bitenleri farklı bir kavrayışı vardır. Her insan her şeyi öğrenebilir ancak bu 

öğrenme için farklı yollara ihtiyacı vardır. 

         Eğitim süreci bireysel farklılıkları dikkate aldığı ölçüde başarılıdır. Bireysel farklılıklar 

eğitimin önünde bir engel değil, aksine eğitim süreci için bir zenginlik kaynağıdır. Bu 

farklılıkları dikkate almadığı sürece eğitim programları başarılı olamayacağı gibi, bireylerdeki 

farklı ve üstün yönleri körelteceğinden istenmedik sonuçlar doğuracaktır.  

         Bu çalışmada çağdaş öğrenme kuramları içinde bireysel farklılıkları neredeyse en üst 

seviyede göz önünde tutan Çoklu Zekâ Kuramı ele alınmış ve bu kuram ışığında yeni Fen ve 

Teknoloji Dersi Öğretim Programı için hazırlanmış olan ders ve çalışma kitapları etkinlikleri 

bireysel farklılıkları ne ölçüde dikkate aldığı konusunda incelenmiştir. 

         Araştırmam süresince görüş ve yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım sayın Yrd. 

Doç. Dr. Ahmet ERDOĞAN’a, desteğini ve vaktini çalışmalarımdan hiç eksik etmeyen 

değerli hocam Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL’e, sayın A.Atilla OSMANÇELEBĐOĞLU’na, 

sayın Đncila OSMANÇELEBĐOĞLU’na, anlayışı ve yardımlarından ötürü Makbule Orman 

Đ.Ö.O. Müdürü sayın Recep CAN’a, manevi desteklerini esirgemeyen öğretmen 

arkadaşlarıma, son olarak da varlıkları için hep minnettar olduğum, yaşamımın her 

dönemindeki çalışmalarımda ve kararlarımda sırtımda hep ellerini, yüreğimde sevgilerini her 

an duyduğum, en değerli varlıklarım, kıymetli babacığım Yakup Ali MURADOĞLU’na, 

anneciğim Elmas MURADOĞLU’na, kardeşlerime ve tabiî ki bana bir lütuf olduğuna 

inandığım mükemmel eşim ZAFER ÖZBAY’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

                                                                                             SÜEDA MURADOĞLU ÖZBAY 
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1.GĐRĐŞ 

 

1.1. Problem Durumu 

 

 

          Hızlı bir değişim içinde bulunan dünya, başta eğitim olmak üzere her konudaki yenilik 

ve gelişmeleri kavrayan, toplum içinde üzerine düşen görevlerin farkında olan ve bu 

görevlerini bilinçli olarak yerine getiren bireylere ihtiyaç duymaktadır. Dünya üzerindeki tüm 

toplumlarda bu bireyleri yetiştirmek için kaliteli eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dolayısıyla eğitim toplumlar için hayatsal önem taşımaktadır.  

          Bilim, dünyanın göreliliğini temele alan bir süreçtir, bilginin örgütlenmesi ve 

sunulmasında değişmez, tek doğru yoktur; çoklu gerçeklikler vardır. Gerçeklik, Newton’cu 

bilimsel paradigmada olduğu gibi basit "bilgi" parçalarının toplamı değildir, pozitivist 

anlayışa göre gerçeklik; değişkenlik, çeşitlilik ve karşılıklı etkileşimi içeren karmaşıklıktır. 

Bireyler, dış dünyaya "uygun davranışlar" konusunda yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi 

bekleyenler değil anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılanlardır (Yıldırım ve Şimşek, 

1999). Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol mutlaka vardır. Ve yine her öğrencinin 

ne kadar çok öğrenme zorluğu çekse de mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır. 

Önemli olan; eğitimcilerin ve ailelerin çocuklarının ilgi ve yetenek alanlarını dikkatle 

gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri yollarla bu çocuklara güven desteği 

vererek öğrenme süreçlerine yardımcı olabilmektir (Vural, 2004).   

         Eğitim programlarının başarıya ulaşabilmesinin tek yolu, bireysel farklılıkları bir avantaj 

olarak kullanıp, her bireyin yetkin olduğu zekâ alanına yönelik etkinliklerle çalışmasını 

sağlayabilecek şekilde öğrenme süreç ve ortamlarının hazırlanmasından geçer. 

 

1.2. Problem Cümlesi 

           

         Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 

hazırlanmış olan 6. ve 7. sınıf, öğrenci ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin 

Çoklu Zekâ alanlarına ne düzeyde yer verildiğini belirlemek bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 
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1.3. Araştırmanın Amacı 

 

         Araştırma, ülkemizde yeniden yapılandırılmış olan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 

Programı üzerine kurulmuştur. Her öğrenciyi diğerinin aynısı olarak düşünen, tek düze bir 

yöntemle bilgiyi aktarmayı ve bu şekilde başarıya ulaşmayı bekleyen eski Fen Bilgisi Dersi 

Programları’nın doğurduğu öğrenci başarısızlıklarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan 

çalışmalar sonunda, çağdaş öğrenme kuramlarını hareket noktası kabul eden, bireysel 

farklılıklara odaklanarak öğrenme yaşantıları düzenlemeyi amaçlayan yeni Fen ve Teknoloji 

Dersi Öğretim Programı hazırlanmıştır.      

     Đşte bu çalışmanın amacı yeni program için hazırlanmış olan Fen ve Teknoloji dersi 

öğrenci ders ve çalışma kitaplarındaki etkinlikleri inceleyerek, bireysel farklılıkların ne ölçüde 

gözetildiğini ortaya koymak, tüm zekâ alanlarını içerip içermediğini irdelemek, göz ardı 

edilmiş olan zekâ alanları varsa bunları tespit etmektir. 

 

1.4. Alt Problemler 

         Araştırma kapsamında 3 adet alt probleme cevap aranmıştır. Bu alt problemler şunlardır: 

1. Đlköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders ve çalışma kitaplarında, çoklu 

zekâ kuramındaki tüm zekâ alanlarına yönelik etkinlik bulunuyor mu? 

2. Đlköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders ve çalışma kitaplarında, çoklu 

zekâ kuramındaki tüm zekâ alanlarına yönelik etkinlik bulunuyor mu? 

3. Đlköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders ve çalışma kitaplarında, 

çoklu zekâ kuramındaki zekâ alanlarına yönelik ne tür etkinlikler bulunmaktadır. 

 

1.5. Araştırmanın Önemi 

       

          Türk Eğitim Sistemi, cumhuriyetin kurulduğu yıllardan bu yana pek çok uzmana 

çalışma konusu olmuş, pek çok uzman tarafından geliştirilmesi için çalışılmış, bu çalışmalar 

ışığında eğitim programları hazırlanmıştır. Genellikle deneme süreci olmaksızın uygulamaya 

konulan ilk programların başarısızlıkları tüm yurda mal olmuştur. Deneme aşamasının 

ardından yurt genelinde uygulamaya konulan sonraki programlar da ne yazık ki tam anlamıyla 

başarıya ulaşamamıştır. Bilgi yığınına dönüşmüş müfredatlar, ezbere ve genellikle öğretmen 

anlatımına dayalı uygulamalar öğrencileri tamamen edilgen hale getirmiş, ezbere alıştırdığı 

için de akıl yürütme, muhakeme ve yorum yapma yeteneklerini neredeyse tamamen ortadan 

kaldırmıştır. 
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          Pek çok öğretmen farkındadır ki, derslerde çözülen mantık- matematiğe dayalı bir soru 

ya da problemi, öğretmen sınav adı altında küçük değişikliklerle öğrencilere tekrar 

sorduğunda öğrenciler küçük sayısal değişiklikler yüzünden soruları çözememektedir. Bu, 

öğrencilerimizin ezbere ne kadar alıştığının ve yorum yapmaktan ne kadar uzak olduklarının 

en açık kanıtıdır. 

         Ülkemizde eğitim sisteminin kalitesinin, dünyanın büyük bir kısmındaki eğitim 

sistemleri ve bu sistemlerin ürünleri ile kıyaslandığında ne kadar düşük olduğu görülmektedir. 

Uluslar arası platformda yapılan Pisa, Timss ve Pirls araştırmalarının sonuçları bu seviye 

farklılığını açıkça ortaya koymaktadır.  

         Uluslararası ölçme-değerlendirmeler yapan bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Üçüncü Uluslararası 

Matematik ve Fen Başarısını Belirleme Programı), fen ve matematik alanında, dört yılda bir 

yinelenen uluslararası bir düzey belirleme sınavıdır. Üçüncüsü 1999 yılında yapılan sınava, 

aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 38 ülke katılmıştır. Sınav ülkemizde, 2204 okulun 8. sınıf 

öğrencilerine uygulanmıştır. TIMSS raporuna göre, Türkiye 38 ülke arasında; fen alanında 

33., matematik alanında 31. sırada yer almıştır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme 

Kuruluşu’nun (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – 

IEA), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi(PIRLS), 35 ülkede ilköğretim 4. 

sınıf öğrencileri arasında yaptığı “Okuma Becerileri Araştırması”dır. Araştırmaya 

Türkiye’den 62 ilden 154 ilköğretim okulundan toplam 5390 öğrenci katılmıştır. PIRLS 

sonuçlarına göre; Türkiye 35 ülke arasında 28. sırada yer almıştır. En kapsamlı uluslararası 

değerlendirme projesi olan PISA, OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerinin zorunlu 

eğitimin sonunda yeterince yaşama hazırlanıp hazırlanmadıklarını, matematik, fen ve okur-

yazarlık düzeylerini ve problem çözme becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin de 

içinde yer aldığı PISA-2003’ün yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye; değerlendirmeye 

alınan 41 ülke içinde, matematikte 33. sırada, okuma alanında 34. sırada, fen ve problem 

çözmede 36. sırada yer almıştır ( MEB, 2007). 

         Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu başarısızlıkları ortadan kaldırabilmek, ülkemizde 

eğitimin kalitesini arttırabilmek için pek çok çalışma yapmaktadır. Üniversitelerle işbirliği 

içinde sürdürülen bu çalışmaların en önemlisi müfredat çalışmalarıdır. Bu çalışmalar 

yapılırken Finlandiya, Japonya, Güney Kore gibi Pısa, Tımss, Pırls araştırmalarında üstün 

başarı elde etmiş pek çok ülkenin eğitim sistemleri incelenmiş ve bu ülkelerde uygulanan 

eğitim politikalarından yararlanılmıştır.  
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Tablo1.1  PISA 2003 Fen Bilimleri Ortalama Başarısı  

Sıralama Ranjı*  

OECD Ülkeleri Tüm Ülkeler 

 Üst sıralama Alt sıralama Üst sıralama Alt sıralama 

Finlandiya 1 2 1 3 

Japonya 1 3 1 3 

Honk Kong-Çin - - 2 4 

Kore 2 3 2 4 

Lihteştayn - - 5 11 

Avustralya 4 7 5 10 

Macao-Çin - - 5 10 

Hollanda 4 8 5 11 

Çek Cum. 4 8 5 11 

Yeni Zelanda 4 8 6 11 

Kanada 6 9 8 12 

Đsviçre 7 13 10 15 

Fransa 9 13 12 16 

Belçika 9 13 12 16 

Đsveç 10 15 13 18 
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Đrlanda 10 15 13 18 

Macaristan 11 16 14 19 

Almanya 11 17 14 21 

Polonya 14 19 17 22 
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Slovak Cum 15 21 18 25 

Đzlanda 16 19 19 23 

ABD 17 23 20 27 

Avusturya 16 23 19 28 

Rusya - - 20 30 

Latvia - - 20 29 

Đspanya 19 24 22 29 

Đtalya 19 25 22 30 

Norveç 20 25 24 30 

Lüksemburg 22 25 26 30 

Yunanistan 21 26 25 31 

Danimarka 25 27 30 32 

Portekiz 26 27 31 32 

Uruguay - - 33 35 

Sırbistan - - 33 36 

Türkiye 28 28 33 36 

Tayland - - 34 36 

Meksika 29 29 37 37 

Endonezya - - 38 39 

Brezilya - - 38 40 
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Tunus - - 39 40 

Not: Veriler örneklem temelli olduğu için ülkelerin gerçek sıralamasını rapor etmek olası değildir. Bununla birlikte, ülkelerin %95 

olasılıkla yer aldıkları durumların sıralama ranjını rapor etmek olasıdır. 
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     Đşte yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı da bu araştırmalar ışığında 

hazırlanmış, sadece müfredat değişikli ği değil, öğrenme-öğretme yaşantılarında da radikal 

değişiklikler içeren bir programdır. Yeni programın amacı elbette ki artık daha başarılı 

bireyler yetiştirmektir. Kalıcı ve gerçekçi öğrenmelerin sağlanması bireylerin öğrenirken 

tercih ettikleri yolun izlenmesiyle gerçekleşecektir. Bireysel farklılıkları temel alan ve 

bireylerin üstün zekâ alanlarını avantaj olarak kullanıp, bu alanlardan yola çıkarak 

düzenlenecek eğitim yaşantılarıyla, yeni müfredatın dolayısıyla yeni programın başarıya 

ulaşması ve ülkemizin gelişmiş ülkelerde elde edilen eğitim kalitesini yakalaması 

hedeflenmektedir. 

     Đşte bu araştırma, uzun çalışmalar sonucu geliştirilen programın bireysel farklılıkları 

ele alma düzeyini, öğrenme-öğretme yaşantıları için hazırlanmış olan etkinlikleri inceleyerek 

ortaya koyması açısından önemli görülmektedir. Bireysel farklılıkları dikkate alması, 

bireylerin tüm potansiyel ve yeteneklerini harekete geçirmesi yönüyle Çoklu Zekâ Kuramı’nın 

öğretimde uygulanması oldukça önemli görülmektedir. Bu çalışma adı geçen kitapların çoklu 

zekâ kuramında belirtilen tüm zekâ alanlarına ne kadar yer verdiğini ortaya çıkarması 

açısından önemlidir. Yine çalışma, söz konusu kitaplarda eksik olan zekâ alanı varsa bunları 

açığa çıkarıp, kitapların geliştirilmesi gereken bölümleri ile ilgili, uzmanlara ışık tutması 

açısından önemlidir. 

 

1.6. Varsayımlar ve Sınırlılıklar 

 

          Bu araştırma Çoklu Zekâ Kuramı ilkeleri, yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 

Programı ile 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji öğrenci ders ve çalışma kitapları ile sınırlıdır. 

Çoklu Zekâ Kuramı ışığında adı geçen kitapların sadece etkinlikleri incelenmiş, konu 

anlatımları veya konu / ünite sonlarındaki değerlendirme kısımları bu incelemeye tabi 

tutulmamıştır. Bu nedenle konu anlatımlarının tüm zekâ alanlarına yönelik olup olmadığı 

bilinmemektedir; bu, çalışma açısından önemli bir sınırlılıktır.  

         Söz konusu kitaplarda yer alan etkinlikler sadece araştırmacı tarafından incelenmiştir, bu 

da yine araştırmanın sınırlılıklarından biridir. Etkinliklerin daha çok kişi ve/veya alan 

uzmanlarınca incelenmesi suretiyle çalışmanın geçerlik-güvenilirliği arttırılabilir. 

         Araştırma nitel bir çalışma olup, veri elde etme amacıyla “doküman incelemesi” 

yöntemi kullanılmıştır. Aynı araştırmada, yine nitel gelenek içinde yer alan veri elde etme 

metotlarından bir kaçı (gözlem, görüşme, vb.) beraber kullanılarak çalışmanın geçerlik 

güvenilirliği arttırılabilir. Son olarak, daha önce de değinildiği gibi araştırmada doküman 
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incelemesi yöntemi kullanıldığından, çalışma araştırmacı tarafından ulaşılabilen dokümanlarla 

da sınırlıdır. 

 

 

 

1.7. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

MEB                    Milli E ğitim Bakanlığı 

FTTÇ                   Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre 

BSB                      Bilimsel Süreç Becerileri 

TD                        Tutum ve Değerler 

TTKB                   Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 

ÇZK                     Çoklu Zekâ Kuramı 

S.D.Z.                   Sözel- Dilsel Zekâ 

M.M.Z.                 Mantıksal- Matematiksel Zeka 

G.U.Z.                  Görsel-Uzamsal Zeka 

B.K.Z.                   Bedensel-Kinestetik Zekâ 

M.R.Z.                  Müziksel-Ritmik Zeka 

S.K.Z.                   Sosyal-Kişilerarası Zekâ 

K.Đ.Z.                    Kişisel-Đçsel Zekâ 

D.Z.                      Doğacı Zekâ 
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2. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLER Đ 

 

2.1. EĞĐTĐM NEDĐR? 

 

     Eğitim en genel tanımıyla bireyin davranışlarında istendik yönde değişiklik meydana 

getirme sürecidir. “Eğitim, toplumun süzgeçten geçirilmiş değerlerinin, ahlak standartlarının, 

bilgi ve beceri birikimlerinin yeni nesillere aktarılması ile ilgilidir. Bu anlamda eğitim, bireyi 

istendik nitelikte kültürleme sürecidir” (Senemoğlu, 2004; s. xxv). 

     Eğitim bireyin doğumuyla başlayıp, ölümüne kadar süren; yani tüm yaşantısını 

kaplayan bir süreçtir. Eğitim okullarda belirli plan ve programlar (formal eğitim)  dahilinde 

olabildiği gibi günlük yaşantının her hangi bir anında ve her hangi bir yerde (informal eğitim) 

de olabilir. Formal eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik değişme meydana getirme sürecidir. Formal eğitimi vatandaşlarına sunmak için 

ülkeler, kendi kültür ve değerlerine uygun eğitim sistemleri geliştirir. Eğitim sistemleri ise 

“eğitim programları” ile işlerlik kazanırlar. 

 

 

2.1.1. Eğitim Programı Nedir? 

 

   “Eğitim Programı” kapsamlı ve çok boyutlu bir kavram olduğu için tanımında 

güçlüklerle ve çeşitliliklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle literatüründe, eğitim programının 

birbirinden farklı tanımlarına rastlanmaktadır (Erden, 1998). 

         Demirel (2006; s. 4), eğitim programını “öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış 

etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği” olarak tanımlar. Varış’a (1994) 

göre ise eğitim programı, bir okul ya da eğitim kurumunda yer alan bütün eğitim 

faaliyetlerinin yanında, kurum dışı eğitim etkinliklerini de içine almalıdır. 

         “Eğitim programı, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin 

belirlendiği yazılı doküman ya da eylem planı olarak tanımlanır görüşünü daha çok Taba ve 

Tyler benimserken, bugün de, pek çok davranışçı ekol ve sistem yaklaşımına eğilim gösteren 

eğitimciler aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Sözgelimi, Alexander ve Lewis eğitim 

programının, eğitilecek bireylere öğrenme yaşantılarını kazandırıcı bir plan olduğunu 

belirtmektedirler” (Demirel, 2006; s. 3). 
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2.1.2. Program Geliştirme 

         Eğitim programı kavramının yanı sıra çok sık kullanılan bir diğer kavram da “program 

geliştirme” kavramıdır. Đki kavram arasındaki farkı belirlemek amacı ile program geliştirmeyi, 

“eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri 

arasındaki dinamik ilişkiler bütünü” olarak tanımlamak uygun görülmektedir (Demirel, 2006; 

s. 5). 

         Program geliştirmenin, Demirel (2006) tarafından yapılan tanımı ve literatürdeki diğer 

tanımları incelendiğinde, dört temel öğeden oluştuğunu görürüz. Bu dört temel öğe; 

• Hedef 

• Đçerik 

• Öğrenme-öğretme süreci 

• Ölçme- değerlendirme sürecidir.  

 

2.1.2.1. Program Geliştirme Öğeleri 

 

2.1.2.1.a. Hedef 

         Hedefler yetiştirmek istediğimiz kişide bulunmasını istediğimiz, eğitim yoluyla 

kazandırılabilir nitelikteki özelliklerdir. Bir dersin hedefleri, o dersi alan öğrenciye 

kazandırılmak istenilen yeni davranışlar ya da öğrencinin önceki davranışlarında oluşturulmak 

istenilen değişikliklerdir (Büyükkaragöz, 1997). Bu özellikler; bilgiler, yetenekler, beceriler, 

tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar vb. olabilir (Demirel, 2006). 

         Alanı ya da içeriği ne olursa olsun bir dersle ilgili yapılacak ilk iş o dersin hedeflerini 

belirlemek olmalıdır. Hedeflerin varlığı o dersle ilgili tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini 

düzenlemede ve kullanılan programın başarısının sınanmasında başlıca çıkış noktasıdır. 

Belirli bir program dahilinde yürütülmekte olan ders tüm öğretim etkinliklerinin sonunda 

hedeflerine ne derecede ulaşmışsa o derecede başarılıdır. 

         Hedeflerin belirlenmesi aşamasında yetiştirilecek insanların bulundukları çevre, onlara 

sunulan imkân ve kaynaklar, hazırbulunuşluk düzeyleri, toplumun ihtiyaç ve beklentileri de 

göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bunlar için araştırmalar yapılmalı ve hedefler bu 

araştırma sonuçlarına göre oluşturulup listelenmelidir. Demirel’e (2006) göre hedefler üç 

düzeyde belirtilmelidir: 
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� Ülkenin politik felsefesini yansıtan ve oldukça genel olarak belirtilen uzak 

hedef, 

 

� Uzak hedefin yorumu aynı zamanda da okulun iş görüsünü yansıtan genel 

hedef, 

 

� Öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir 

çalışma alanı için hazırlanmış olan özel hedefler. 

 

         Ayrıca hedeflerde bulunması gereken nitelikleri Büyükkaragöz (1997) şöyle 

özetlemiştir: 

• Öğrencinin ulaşması istenilen “davranışı” belirtir olmalıdır. 

• Hedefte ifade edilen davranışın hangi “içerikle” bağlantılı olarak geliştirileceği 

ifade edilmelidir. 

• Öğrencide gözlenilecek davranışın “yeterlik” düzeyi belirtilmeli ve bunlara ait 

bir ölçüt ortaya konulmalıdır. 

• Hedeflerde ifade edilen istendik davranışlar “gözlenebilir” ve “ölçülebilir” 

olmalıdır. 

• Hedefler, ifade eden ile okuyan veya dinleyenin aynı şeyleri anlayacağı kadar 

“açıkça” ifade edilmiş olmalıdır. 

• Hedefler eğitim programını izleyenlerin büyük çoğunluğunun başarabileceği bir 

seviyede olmalıdır. 

• Hedefler öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmalıdır. 

• Hedeflerde belirtilen davranışların düzeyi, söz konusu çalışma alanındaki 

yaşantılarla kazanılabilir nitelikte olmalıdır. 

• Hedefler bir ülkeyi, eğitim ve öğretiminin genel amaçlarına götürecek nitelikte 

bir değere sahip olmalıdır. 

• Hedefler en basit davranışlara kadar indirilecek sayıda çoğaltılmamalı, önemli 

davranışların bütününe yöneltilmiş bir genellik içinde uygulayıcının 

kavrayabileceği “sınırlı” sayıda olmalıdır. 
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   Hedeflerin belirlenmesinden sonra yapılması gereken bu hedefleri sınıflandırmaktır. 

Hedeflerin sınıflandırılmasında en yaygın olarak izlenilen yol Bloom Taksonomisi ışığında 

hedefleri kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru sıralamaktır. Yani küçük ve kolay 

adımlardan büyük ve zor adımlara doğru ilerlemektir. 

         Hedefler öğrencide öğrenme yaşantıları sonucunda gözlemlenebilecek davranışlar olarak 

ifade edilseler bile bazen bu genel ve yeterince açık olmayabilir. Öğrenme yaşantıları boyunca 

izlenilecek küçük adımları daha rahat belirleyebilmek, daha açık bir şekilde ortaya 

koyabilmek için,  öğrencilerde hedefe ulaşma süreci boyunca gözlemlenebilmesi gereken tüm 

küçük adımlar birer ‘davranış’ olarak hedeflerden çok daha ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. 

Bu, programı uygulayacak olan öğretmenlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Çünkü sonuca 

ulaşmadan henüz süreç içindeyken öğrencilerin ne aşamada olduğu, her hangi bir aksaklık 

veya yanlış öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği ders sırasında belli olacak ve dönüt-

düzeltmelerle anında müdahale edilebilecektir. Demirel’e (2006) göre hedefleri davranışa 

dönüştürürken uyulması gereken ilkeler şunlardır: 

   

• Hedefler konu alanını kapsadığı gibi davranışlar da hedef alanını kapsamalıdır. 

• Davranışların sınırları belli olmalı ve aralarında binişiklik bulunmamalıdır. 

• Davranışlar kapsamlı olmalı, her davranış ilgi birçok davranışı temsil eder 

güçte olmalıdır. 

• Davranış gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. (Eğer bir davranış ölçülebilir 

nitelikte değilse, o davranışı geliştirebilmek için yapılacak etkinliklerin sonuç 

verip vermeyeceğini anlamanın yolu yoktur.) 

• Bir grup öğrenci için geçerli kritik davranışların, başka bir grup öğrenci için 

geçerli olamayabileceği dikkate alınmalıdır. 

 

2.1.2.1.b. Đçerik 

           Eğitim programının içerik öğesi, “ne öğretelim?” sorusuna verilen yanıttır. 

Büyükkaragöz’e (1997) göre belirlenen içerik; hedef ve davranışlara, öğrencinin ilgi ve 

ihtiyaçlarına uygun, öğrencinin yaşantılarına uygulanabilir, sosyal ve kültürel gerçeklerle 

tutarlı, kapsamlı ve sınırlı, geçerli, önemli ve öğrenilebilir olmalıdır. 

    Öğrencilerde bilişsel becerilerin geliştirilebilmesi bilginin; geçerli, güvenilir, diğer bir 

anlatımla sağlam ve dayanıklı olmasına, etkililikle kullanılabilmesi de kendi içinde değer 

taşıması, mantıksal ve bilimsel bir işleve sahip olmasına bağlıdır (Demirel, 2006). 
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     Bilgi, statik bir yapıda değildir. Tam tersine zaman ve insanoğlunun çalışmaları ile 

sürekli değişen ve gelişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu, bilginin en önemli özelliğidir. O 

halde ne öğretileceği düşünülürken “içinde bulunulan zaman” birinci derecede belirleyici 

olmalıdır. Đçerik belirlenirken,  söz konusu öğrenci grubunun yaş ve zihin durumları, bilginin 

yaşantılarında nasıl uygulanabilir hale getirileceği konuları göz ardı edilmemelidir. 

         Đçeriğin yapısı, içerikte yer alan bilgilerin birbirleriyle olan bağlantısı dikkate alınarak 

düzenlenmelidir. Đçerik düzenlenirken ele alınan disiplinler daha alt boyutlara indirgenir, bu 

alt boyutlar bütüne ulaştıran küçük adımlar vazifesi göreceğinden konuya ilişkin en temel 

kavram ve olgular, ilk boyutlar olarak düzenlenmelidir. Bu boyutlar tıpkı bir inşaatın katları 

gibi temelden başlamalı, diğer katlar onun üzerine inşa edilmeli ve sonuçta tüm katların inşası 

bittiğinde ortaya anlamlı ve düzenli bir bütün çıkmalıdır. 

     Đçeriğin düzenlenmesinde aynı zamanda bireylerin psikolojik süreç ve özellikleri de 

dikkate alınmalıdır. Đçeriğin düzeni, çocuğun gelişim düzeyi özelliklerine uygun olmalıdır. 

Çocuğun gelişim düzeyi özelliklerini dikkate almayacak şekilde düzenlenmiş içeriklerin 

bireyler tarafından öğrenilmesi neredeyse imkânsızdır. Kısaca söylemek gerekirse, içerik 

bireyin en kolay “öğrenebileceği” şekilde düzenlenmelidir. 

 

2.1.2.1.c.  Öğrenme-Öğretme Süreci 

 

 Belirlenen hedeflere, düzenlenen içerik aracılığıyla ulaşmak için yapılan tüm faaliyetler 

“öğrenme-öğretme süreci” ni oluşturur. Demirel’e (2006) göre öğrencilerde istenilen 

davranışların gelişebilmesi için bu süreçteki yaşantıların etkili bir biçimde düzenlenmesi 

gerekir. Bu nedenle eğitim durumlarını öğrenci açısından öğrenme yaşantıları düzeneği, 

öğretmen açısından da öğretme yaşantıları düzeneği olarak düşünebiliriz. Düzenleme 

çalışmalarını bu nedenle öğretmene dönük ve öğrenciye dönük olmak üzere olmak üzere iki 

aşamada ele alabiliriz. Öğrencileri programın merkezinde tutabilmek için hedeflerle tutarlı 

öğretme etkinliklerinin neler olacağı iyi bir şekilde düşünülmeli ve buna uygun öğrenme 

etkinliklerine yer verilmelidir. 

         Öğrenme-öğretme sürecinde etkinlikler düzenlenirken öncelikle öğrencilerin 

gereksinimleri göz önüne alınmalıdır. Düşünme becerilerini geliştirici ve araştırmaya yönelten 

etkinlikler bu sürecin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Ayrıca etkinlikler birbirlerini 

tamamlayıcı ve pekiştirici olmalıdır. Her etkinlik bir sonrakine hazırlayıcı olmalıdır. Bu 

süreçte öğretmen öğrencilere uygun bir öğrenme yaşantısı sunmak için etkinlikleri şu sıraya 

göre düzenlemelidir: 
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• Giriş ya da hazırlık etkinlikleri, 

• Gelişme etkinlikleri, 

• Sonuç etkinlikleri. 

         Tüm bu süreç boyunca öğretmenin görevi daha önce de bahsedildiği üzere etkili bir 

öğrenme yaşantısı sunacak etkinlikleri planlamak ve hazırlamak, öğrencileri bu etkinliklerin 

içine soktuktan sonra da uygun rehberlik hizmetleri vererek kalıcı öğrenmelerin 

gerçekleşmesini sağlamaktır. 

    

2.1.2.1.d.  Ölçme ve Değerlendirme Süreci 

 

“Ölçme (sınama), yetiştirilen kişinin hedef davranışları kazanıp kazanmadığını ya da 

öğrenip öğrenmediğini, hedef davranışları kazanmada ya da öğrenmedeki eksiklik, yanlışlık 

ve güçlükleri belirlemek için gerekli olan bilgileri elde etme amacıyla düzenlenen çevredir” 

(Büyükkaragöz, 1997; s. 50). Ölçme (sınama) durumlarını düzenlerken dikkat edilecek 

hususlar şunlardır: 

 

• Önce hedeflerin ve hedef davranışların yer aldığı bir belirtke tablosu hazırlanır. 

• Ölçme işleminin amacı belirlenir. 

• Ölçme işlemi, sadece ölçülecek davranışa yönelik ve ölçülecek davranışın 

düzeyinde olmalıdır. 

• Yazılı, sözlü, çoktan seçmeli vb. uygun soru tipi seçilmelidir. 

• Ölçme işleminde kullanılan sorular yalın ve açık bir dille hazırlanmalı, anlatım 

ve noktalama hatası yapılmamalıdır. 

• Soru, olumsuz söz ya da söz öbekleri ile bitiyorsa, bunların altı ya çizilmeli ya 

da italik yazılmalıdır. 

• Soru tipi çoktan seçmeli ise mutlaka bir tane doğru yanıt bulunmalı, çeldirici 

şıklar bilenleri şüpheye düşürmeyecek nitelikte olmalıdır. Sorularda veya 

şıklarda mantık hatası yapılmamalıdır. 

• Sorular birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerine ipucu vermemelidir. 

• Ölçme işleminde öğrencilere uygun miktarda süre verilmelidir. 

• Ölçme sırasında öğretmen öğrencilere ipucu olacak söylem ve hareketlerden 

kaçınmalıdır. 

• Ölçme işleminin yapılacağı ortam bu işlemin niteliklerine uygun olmalıdır. 
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• Ölçme sırasında öğrencilerin başarısını etkileyecek olumsuz davranış ve 

sözlerden kaçınılmalı, yanlış cevaplar nedeniyle öğrenciler küçük 

düşürülmemelidir. 

• Kopya çekilmesine kesinlikle izin verilmemelidir.  

• Şayet ölçme sırasında gerekliyse uygun araç-gereçler hazır bulundurulmalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen niteliklere uygun bir şekilde düzenlenen ve gerçekleştirilen ölçme 

işleminin ardından elde edilen verileri yorumlamak önemlidir. Bu, programın başında 

belirlenen hedeflere ve hedef davranışlara ne ölçüde ulaşıldığının saptanmasını sağlar. 

Değerlendirme sayesinde hedefe ne derecede ulaşıldığı veya ulaşılamadığı belirlenir. 

Değerlendirmenin yapılmadığı bir eğitim programının tam anlamıyla işlerliğinden söz 

edilemez çünkü eğitimde ne seviyeye gelindiğini açıklamaktan uzaktır. Değerlendirme 

sonucunda hedeflere ulaşılmışsa, uygulanan etkinliklerin beklenen davranışların oluşmasında 

olumlu etkilere sahip olduğu kanısına varılır. Sonuçta hedeflere ulaşılmadığı görülürse bu, 

değerlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koyar. Bu durumda öğrenme-öğretme 

sürecindeki etkinliklerin, beklenen davranışları geliştirmeye uygun ve yeterli olmadığı 

sonucuna varılarak, bu etkinlikler ya tamamen değiştirilir ya da geliştirilmeye ve yeni 

etkinlikler ekleyerek pekiştirilmeye çalışılır. 

 

2.1.2.2.  Program Geliştirmenin Tarihi Geli şimi 

 

2.1.2.2.a.  Yurt Dışında Program Geliştirmenin Tarihçesi 

 

         Đnsanlık tarihi M.Ö.’ki yüzyıllardan bu yana eğitimle ilgili pek çok düşünce 

geliştirmiştir. Bu düşüncelerin bir sisteme dönüştürülmesi çalışmalarına hemen hemen M.Ö. 

5. yüzyılda başlanmıştır. 19. yy’ın sonları 20. yy’ın başlarında ise eğitim programları 

geliştirme çabaları gözde bir uğraş haline gelmiştir. 

         Franklin Bobbit tarafından 1918 yılında yayınlanan “Eğitim Programı” (The 

Curriculum) adlı kitap program geliştirme ile ilgili tüm süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alan 

ilk eser olduğundan Bobbit bu alanın öncüsü sayılabilir. Yine bu alanda öncülük edebilecek 

çalışmalar yapmış bir diğer isim de Charters’dır. Bobbit ve Charters, program geliştirme 

sürecinde davranışçı yaklaşımı benimsemişlerdir. Eğitim programını, öğrencilerin öğrenme 

yaşantılarıyla kazanabilecekleri hedefler topluluğu olarak düşünmüşlerdir.  
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         Tyler, Bobbit ve Charters’ın ardından program geliştirme alanındaki en önemli 

eserlerden biri olan “Eğitim Programı ve Öğretimin Temel Đlkeleri” adlı kitabını 1949 yılında 

yayınlamıştır. Tyler, program geliştirme çalışmalarını daha gerçekçi ve kapsamlı bir şekilde 

değerlendirmiştir. Büyükkaragöz’e (1997) göre Tyler modelini oluşturan, öğrenci, toplum ve 

konu alanı kaynaklarından elde edilen hedeflerin, felsefe ve psikoloji süzgeçlerinden geçirilip 

öğretim hedeflerine ulaşmasına ek olarak, öğrenme yaşantılarının seçimi, örgütlenmesi, 

yönetilmesi ve değerlendirilmesi de bu çerçeveye dahil edilmiştir. 

         Hilda Taba 1962 yılında yayınladığı “Program Geliştirme: Kuram ve Uygulama” adlı 

kitabında tıpkı Tyler gibi sistematik bir yaklaşım benimsemiştir. Taba program geliştirme 

sürecindeki aşamaları şu şekilde özetlemiştir: 

                                                  Đhtiyaçların Belirlenmesi 

 

 

Amaçların Belirlenmesi 

 

 

Đçeriğin Seçimi 

 

 

Đçeriğin Düzenlenmesi 

 

 

Öğrenme Yaşantılarının Seçimi 

 

 

Öğrenme Etkinliklerinin Düzenlenmesi 

 

 

Neyin, Nasıl Değerlendirileceğinin Belirlenmesi 

 

 

Program Öğelerinin Sırası ve Đlişkilerin Kontrolü 

(Oliva, 1988; akt.: Demirel, 2006,  s. 53) 
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          Yine 19. yy’ın sonları ve 20. yy’ın başlarında John Dewey eğitim programları ile ilgili 

önemli çalışmalar yapmış, eğitim programı hazırlanırken mutlaka çocuğun deneyimlerinin 

göz önünde bulundurulması, bu deneyimlerden faydalanılması gerektiğini savunmuştur. 

Froebel, bugün önemini çok iyi kavramış olduğumuz okul öncesi eğitimi ile ilgili çalı şmalar 

yapmış, çocuğun 3-4 yaşında başlayacağı okul öncesi eğitim döneminde oyunlar, şarkılar, 

öykü ve hikayeler yoluyla çok daha iyi bir şekilde eğitileceğini düşünmüştür. 

         Eğitim programlarının “bilgi” ve “ahlak” olmak üzere iki önemli temel üzerine 

kurulması, çocuğun hazırbulunuşluğuna, ilgi ve ihtiyaçlarına göre hazırlanması gerektiğini 

söyleyen Herbert; eğitimin bireyi tüm bir yaşama hazırlayacak öğeleri barındırması 

gerektiğini savunan Spencer, yine bu alanda sayabileceğimiz önemli isimlerdir. 

 

 2.1.2.2.b. Ülkemizde Program Geliştirmenin Tarihçesi 

 

         Ülkemizde program geliştirme çalışmaları diğer ülkelere göre daha geç başlamıştır. Bu 

alanda özellikle son yıllarda yoğunlaşan çalışmalar, MEB ve çeşitli üniversitelerin işbirliği ile 

devam etmektedir. 

         Cumhuriyetin ilanının ardından eğitim programları geliştirme çalışmaları ile Atatürk 

bizzat ilgilenmiştir. Yeni eğitim sisteminin amaçlarına uygun programların geliştirilmesini 

sağlaması, alfabe değişikli ği ve bunun öğretilmesini sağlaması, eğitim programlarının 

hazırlanmasıyla görevli komisyonları yönetmesi, yeni amaçlara uygun ders kitaplarının 

yazılmasını sağlaması, derslere girip öğretim metotlarıyla bizzat ilgilenmesi, eleştirmesi, yurt 

dışından uzman getirtmesi Atatürk’ün eğitim programları geliştirilmesi konusundaki 

çalışmalarından bazılarıdır (Tezcan, 1992). Atatürk tarafından eğitim sisteminin 

şekillendirilmesi amacıyla “Heyet-i Đlmiye” adında toplantılar düzenlenmiştir. 1924 yılında 

yapılan Heyet-i Đlmiye toplantısında ilkokul programlarının geliştirilmesi kararı alınmıştır. Bu 

tarihten itibaren 1924, 1926, 1936, 1962 ve 1968 yıllarında ilkokul programları 

geliştirilmi ştir. Tüm bu programlar bulunduğu günün siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları 

içinde mevcut imkânların el verdiği ölçüde en iyi şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. Buna 

rağmen bir standardın olmaması, tüm yurtta birlik sağlanamaması, en önemlisi de bu 

programların deneme aşaması olmadan doğrudan uygulamaya konulması ne yazık ki başarıya 

ulaşılmasını engellemiştir. 

    

         Ülkemizde bazen hız kazanan bazen ise yavaşlayan program geliştirme çalışmalarına 

2004 yılında yeniden hız verilmiştir. 2004 yılındaki çalışmalarda eğitim ile ilgili tüm 
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kesimlerden (öğretmenler, öğretim görevlileri, müfettişler, milli eğitim müdürlükleri, sivil 

toplum kuruluşları vb.) görüşler alınmış, toplantılar yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar sonunda 

hazırlanan programın getirdiği yenilikler şöyle sıralanabilir: 

• 1940’lardan beri ilk kez öğretim programları uluslar arası kıyaslama yapılarak 

bütünsel olarak ele alınmıştır.  

• Davranışçı program yaklaşımından bilişsel ve yapılandırmacı bir yaklaşıma 

geçilmiştir.  

• Sadece öğretim yerine, insanımızın eğitimi de kapsamlı olarak ele alınmıştır.  

• Đlkokul ve ortaokul mantığına göre düzenlenmiş olan parçalı program anlayışı 

yerine, programlar sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirilmiştir.  

• Dünya ile entegrasyon ve AB standartları dikkate alınmıştır.  

• Programlar hazırlanmadan önce insan yetiştirme modelimizin felsefî temeli 

oluşturulmuştur.  

• Oluşturulan felsefenin bir sonucu olarak tüm dersler için yedi ortak beceri 

saptanmıştır. 

• Her bir dersin 12 yıllık ilk ve orta öğretim için kavram analizleri yapılmıştır. 

• Dersler sınıf seviyelerine göre kavram analizlerine tabi tutulduğu gibi, dersler 

arası karşılaştırmalar da yapılmış ve tüm dersler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.  

• Spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlık kültürü, rehberlik ve psikolojik danışma, 

kariyer, girişimcilik, afet, özel eğitim ile insan hakları ve vatandaşlık  gibi ara 

disiplinler programlara yerleştirilmi ştir.  

• Davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumları içeren kazanımlar 

kullanılmıştır.  

• Baskın lineer düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi ve çoklu sebep-çoklu 

sonuç anlayışı öne çıkarılmıştır.  

• Programlar, etkinliklerle zenginleştirilerek öğretmen merkezli olmaktan, öğrenci 

merkezli hâle getirilmiştir.  

• Çeşitli semboller kullanılarak programa açıklamalar kısmı yerleştirilmi ştir.  

• Ölçme değerlendirme anlayışında sonuca dayalı bir anlayış yerine, süreci de 

değerlendiren bir anlayışa geçilmiştir.  

• Türkçeye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi hâline getirilmiştir (MEB, TTKB, 

2006). 
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2.2.   FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI 

2.2.1. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Temelleri 

2.2.1.1. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Giri ş 

 

         6. , 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı T.C. MEB Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı’nca kurulmuş olan “Fen Bilgisi Dersi Özel Đhtisas Komisyonu” tarafından 

2004 yılı öğretim programı reformu ışığında hazırlanmıştır. Program, önceki yıllarda 

uygulanmış olan Fen Bilgisi Programları hakkındaki eleştiriler göz önüne alınarak, gelişmiş 

ülkelerde uygulanmakta olan pek çok fen dersi programlarının da incelenmesiyle 

hazırlanmıştır. Yine programın hazırlanmasında ülkemizin farklı yörelerindeki eğitim 

olanakları da dikkate alınmıştır. 

 

2.2.1.2. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vizyonu 

 

         Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının vizyonu tüm öğrencilerin Fen ve Teknoloji 

okur-yazarı olarak yetişmesini sağlamaktır. Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım 

olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 

becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya 

hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fen’le ilgili beceri, tutum, değer, 

anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir (MEB, TTKB, 2006). Fen ve teknoloji okuryazarlığı 7 

boyut içerir: 

1- Fen bilimlerinin ve teknolojinin doğası, 

2- Anahtar fen kavramları, 

3- Bilimsel süreç becerileri (BSB), 

4- Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri (FTTÇ), 

5- Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler, 

6- Bilimin özünü oluşturan değerler, 

7- Fen’e ilişkin tutum ve değerler (TD) (MEB, TTKB, 2006). 

 

2.2.2. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Temel Yaklaşımı 

2.2.2.1.  Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Gerekçesi 

 

         Yeni programın temel hareket noktası öğrencilere Fen Bilimleri’nin “kesin ve değişmez 

bilgiler bütünü” değil; “günün koşullarında yapılabilen en iyi açıklama” olduğu sezgisini 
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kazandırabilmektir. Bu açıdan Fen ve Teknoloji Programı’nın “yapılandırmacılığı” 

benimsediği söylenebilir. 

“Fen” ve “Teknoloji” bilimsel araştırma ve tasarım süreçlerinde benzer zihinsel beceri ve 

alışkanlıklar kullanır. Bu fen ve teknolojinin ortak yönüdür. Ancak ikisinin temel bir farkı 

vardır; fen, doğal dünyayı anlamayı, teknoloji ise insan istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

doğal dünyada değişiklikler yapmayı amaçlar. Yeni Fen ve Teknoloji Programı’nda fen 

alanında edinilen bilgilerin teknolojiye dolayısıyla günlük yaşantımıza yansımaları ile ilgili 

sık sık örneklere yer verilmiş, öğrencilerin fen okuryazarı olmalarına çalışılmıştır. 

 

2.2.2.2.   Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Amaçları 

 

         Yeni programda öğrencilerin; 

 

• Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile 

heyecanını yaşamalarını sağlamak, 

• Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu 

geliştirmelerini teşvik etmek, 

• Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı 

etkileşimleri anlamalarını sağlamak, 

• Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri 

kazanmalarını sağlamak, 

• Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler 

hakkında bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı 

oluşturmak, 

• Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak 

uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak, 

• Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem 

çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak, 

• Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak, 

• Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre 

sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli 

kararlar vermelerini sağlamak, 
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• Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin 

sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre 

ili şkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak, 

• Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik 

verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır (MEB, TTKB, 2006). 

 

2.2.3.  Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Temel Yapısı 

 

         Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon, Fen ve Teknoloji 

dersinde yedi ayrı öğrenme alanı öngörmüştür. Bu alanlar; 

 

• Canlılar ve Hayat 

• Madde ve Değişim 

• Fiziksel Olaylar 

• Dünya ve Evren 

• Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Đlişkileri (FTTÇ) 

• Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 

• Tutum ve Değerler (TD) 

         Fen ve Teknoloji dersi üniteleri bu yedi öğrenme alanından ilk dördü üzerinde 

yapılandırılmıştır. Bu dört öğrenme alanı ve bu alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

 

   Tablo 2.1. Ünitelerin Seçildiği Öğrenme Alanları ve Bu Alanlara Đlişkin Bilgiler 

Canlılar ve Hayat Doğada yaşayan her türlü canlının yaşamlarıyla ilgili bilgileri öğrenir. 

Madde ve Değişim Etrafında gördüğü tün cansız maddeleri ve bunların canlılarla ilişkisini öğrenir 

Fiziksel Olaylar Maddelerin geçirdiği değişimleri, birbirleri ile etkileşimlerini, enerji çeşitlerini ve 

kuvvet-hareket konularını öğrenir. 

Dünya ve Evren Dünya ve evrenin yapısı, özellikleri, değişimleri ile ilgili bilgileri öğrenir.  

    (MEB, TTKB, 2006) 

 

          Son üç öğrenme alanının kazanımları belli ders saatlerinde kazandırılmaları söz konusu 

olamaz, çünkü bu alanlar tüm yaşamı kapsayan deneyimlere dayanmaktadır. Bu sebeple bu üç 

öğrenme alanına ilk dört alan içinde çeşitli etkinliklerle yer verilmiştir. Bu şekilde belirtilen 7 

öğrenme alanı birbirine adeta örülmüştür. Bu sarmal yapı Şekil 2.1.’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.1. Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme Programı’nda Ünite Kazanımları Đle FTTÇ, BSB ve TD 

Öğrenme Alanlarına Ait Kazanımlar Birbirine Örülmüştür (MEB, TTKB, 2006; s. 59). 

 

 

         Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde edindikleri bilgilerin anlamlı olabilmesi için bu 

bilgileri çevreleriyle (toplum, doğa) ilişkilendirebilmeleri, bu alandaki gelişmelerin günlük 

yaşantılarını nasıl etkilediğini fark edebilmeleri gerekmektedir. Şekil 2.2.’de verilen “elmas 

modeli” Fen - Teknoloji -Toplum – Çevre etkileşimini göstermektedir. 

 

 

Şekil 2.2.  Fen – Teknoloji – Toplum – Çevre Etkileşimini Gösteren Elmas Modeli (MEB, TTKB, 

2006; s. 61). 
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         Bilimsel süreç becerileri bilimsel bir problemin çözümü sırasında bilim insanları 

tarafından kullanılan tüm zihinsel süreç ve becerilerdir. Programda aynı zamanda öğrencilere 

bu süreç ve beceriler tanıtılarak, yaşantılarında bu süreç ve becerileri kullanmaları böylelikle 

doğru kararlar almalarını sağlamak amaçlanmıştır. Tablo 2.2. de öğrencilere kazandırılması 

hedeflenen “Bilimsel Süreç Becerileri” gösterilmiştir. 

         Son olarak programın başarıya ulaşabilmesi için öğrencilerin fen ve teknolojiye karşı 

olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak çok önemlidir. Bunun için öğretmen öğrencilerine 

model insan olmalı, onları bilimsel çalışmalara özendirmeli ve yaratıcılıklarını teşvik 

etmelidir. 

 

 

Tablo 2.2. Đlköğretim 6. , 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Kazandırılacak Bilimsel Süreç Becerileri 

Planlama ve Başlama • Gözlem 

• Karşılaştırma-Sınıflandırma 

• Çıkarım Yapma 

• Tahmin 

• Kestirme 

• Değişkenleri Belirleme 

 •  

Uygulama • Hipotez Kurma 

• Deney Tasarlama 

• Deney Malzemeleri ve Araç-

Gereçlerini Tanıma ve Kullanma 

• Deney Düzeneğini Kurma 

• Değişkenleri Kontrol Etme ve 

Değiştirme 

• Đşlevsel Tanımlama 

• Ölçme 

• Bilgi ve Veri Toplama 

• Verileri Kaydetme 

Analiz ve Sonuç Çıkarma • Veri Đşleme ve Model Oluşturma 

• Yorumlama ve Sonuç Çıkarma 

• Sunma 

(MEB, TTKB, 2006; s. 64). 
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          Yapılandırmacılığı benimsemiş olan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı 

içeriğinde, yapılandırmacılığa dayanan çeşitli öğretim stratejilerine yer vermiştir. Bu 

stratejiler, öğretmen merkezli stratejilerden başlayan öğrenci merkezli stratejilere doğru 

yayılan oldukça geniş bir spektrumda gösterilmiştir. Tablo 2.3. bu stratejileri göstermektedir. 

 

Tablo 2.3. Öğretim Stratejileri  

 

Öğretmen Merkezli Stratejiler 

 

Öğrenci Merkezli Stratejiler 

 

Klasik 

sunum 

Gösterim Tüm Sınıf 

Tartışması 

Rol 

Yapma 

Proje Bağımsız Çalışma 

 Hikâye Anlatımı Video Gösterimi Küçük 

Grup 

Tartışması 

(Akran 

öğretimi) 

Kütüphane 

Taraması 

Öğrenme 

Merkezleri 

 Programlandırılmış 

birebir öğretme 

Simülasyon Okul 

Gezisi 

Sorgulama Programlandırılmış 

Öğrenme 

  Alıştırma Yapma Đşbirliğine 

Bağlı 

Öğrenme 

Keşfetme Kişileştirilmi ş 

Öğrenme 

Sistemleri 

   Drama Problem Temelli 

Öğrenme 

 

   Oyun 

Oynama 

  

(MEB, TTKB, 2006; s. 14) 

        

         Söz konusu stratejiler kullanılırken bir nokta öğretmenler tarafından unutulmamalıdır: 

Bir strateji bir konuya yönelik kazanımları edindirmede son derece etkili olmuş olabilir. Bu, 

her derste o stratejinin kullanılması gerektiği anlamına gelmez. Öğretmenler tabloda görülen 

stratejilerden mümkün olduğunca çeşitli bir şekilde faydalanmalıdır. 

         Bir öğretmen öğretim stratejilerini uygularken; 

• Fen öğrenmeye en elverişli ortamı hazırlayabilmeli, 

• Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını fark edip, derslerinde bu farklılıkları hareket 

noktası kabul edebilmeli, 

• Öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini önce kendisi fark etmeli, ardından 

öğrencilerinin kendilerinin bunu fark etmesini sağlayabilmeli, 
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• Öğrencilerinin hangi alanlarda yetenekli hangi alanlarda daha az yeterli olduklarını 

onlara fark ettirebilmeli, 

• Öğrenme ortamında farklı düşüncelerin tartışılmasına rehberlik edebilmeli, 

• Tartışma ve etkinlikler sonucunda bilginin tanımını yapan kesin cümlelerden 

mümkün olduğunca kaçınmalı, o bilgiye sonucu düşünerek öğrencisinin ulaşmasını 

sağlayabilmeli, 

• Öğrencileri zihinlerinde yapılandırdıkları yeni kavramları farklı durumlarda 

kullanmalarına fırsat vermeli, 

• Öğrencilerin karşılaştıkları her hangi bir konu veya olayla ilgili hipotez kurmaları 

için onları teşvik edebilmeli, 

• Öğrenmeye olan istek ve merakıyla öğrencilerine özenilen model insan 

olabilmelidir. 

         Öğretim etkinlikleri öğretmenler tarafından verileriyle, uygulamalarıyla, deney sonunda 

ulaşılan sonuçlarıyla öğrenci tarafından anlamlandırılacak şekilde düzenlenmelidir. Burada 

öğretmen mümkün olduğunca rehber olarak kalmalıdır.  

         Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı “ölçme ve değerlendirme” süreci için de 

pek çok yenilik getirmiştir. Program yapılandırmacılığı esas aldığı için değerlendirme 

aşamasında da aynı yaklaşımın etkileri görülmektedir. Program ölçme ve değerlendirme 

sürecinde geleneksel yöntemlerin yanında pek çok alternatif ölçme değerlendirme teknikleri 

de önermektedir. Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hem öğrenme sonucunu hem 

de öğrenme sürecini değerlendirir. Bu yönüyle daha gerçekçi veriler elde edilmesine imkân 

tanırlar. Programın değerlendirme sürecine bakışı Tablo 2.4.’ te özetlenmiştir. 

 

Tablo 2.4.  Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda Değerlendirme Açısından Vurgular  

Daha az vurgu  Daha çok vurgu  

Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri  Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri  

Öğretme ve öğrenmeden bağımsız bir değerlendirme  Öğretmenin ve öğrenmenin bir parçası olan değerlendirme  

Ezber, kolay öğrenilen bilgileri değerlendirme  Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme  

Birbirinden bağımsız parçalı bilgileri değerlendirme Birbirine bağlı, iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirme  

Bilimsel bilgiyi değerlendirme Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme 

Öğrencinin bilmediğini öğrenmek için değerlendirme Öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacıyla değerlendirme 

Dönem sonu değerlendirme etkinlikleri Dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinlikleri 

Sadece öğretmenin değerlendirmesi Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini 

değerlendirme 

(MEB, TTKB, 2006; s. 23 ) 
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         Geleneksel “Ölçme ve Değerlendirme” tekniklerinin yanında, programın önerdiği 

alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri Tablo 2.5.’te görülmektedir. 

 

 Tablo2.5. Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri. 

Geleneksel Teknikler Alternatif Teknikler 

Çoktan seçmeli testler Performans değerlendirme 

Doğru-yanlış testleri Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 

Eşleştirme soruları Kavram haritaları 

Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Yapılandırılmış grid 

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Tanılayıcı dallanmış ağaç 

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Kelime ilişkilendirme 

Soru-cevap Proje 

 Drama 

 Görüşme 

 Yazılı raporlar 

 Gösteri 

 Poster 

 Grup ve/veya akran değerlendirmesi 

 Kendi kendini değerlendirme 

(MEB, TTKB, 2006; s. 23) 

 

 

 

2.3. YAPILANDIRMACILIK 

2.3.1. Yapılandırmacılık Nedir? 

 

         Geçmişten günümüze eğitimdeki gelişmelere bakıldığında bilginin doğasına ilişkin 

temel kabullerin öğrenme ve öğretme sürecini etkilediği görülür. Farklı ön kabullerden farklı 

yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Tarihsel sırasına göre davranışçı, bilişselci, sosyal bilişselci ve 

son olarak da yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı öğretimi etkilemiştir. Son yıllardaki fen 

eğitimi araştırmalarına bakıldığında, fen eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmede 

yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının faydalı ve işlevsel bir çerçeve sağladığı ve öğretime de 

yeni uygulamalar getirdiği vurgulanmaktadır (MEB, 2005). 

        Yapılandırmacılık, 20. yüzyıl boyunca sözü edilen bir kavram olmasına karşın, bu 

yüzyılın sonlarında daha aktüel hale gelmiştir. Bunun nedeni özellikle 1990’lı yıllarda beyin 
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üzerinde yapılan araştırmaların önemli bir artış göstermesidir. Nörofizyoloji alanında elde 

edilen bulgular eğitimcileri yakından ilgilendirmiş, öğrenme ve öğretme süreçlerinin 

düzenlenmesinde, diğer bir ifadeyle öğretimin düzenlenmesinde bu bulgular temele alınmaya 

çalışılmıştır. Yapılandırmacılık da bu bağlamda öne çıkan kavramlardan birisi olmuştur 

(Arslan, 2001).  

         Yapılandırmacılık (constructivism), bilginin doğası ile ilgili bir kavram olarak ortaya 

çıkmıştır. Yapılandırmacılık; öğretimle ilgili bir kuram değil, bilgi ve öğrenme ile ilgili bir 

kuramdır. “Başlangıçta, öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak 

gelişmiş ve zaman içinde öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım 

haline dönüşmüştür” (Demirel, 2002; s. 223). “Kökleri, Socrat ve Kant’a kadar uzanan 

yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden 

yararlanılarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebileceklerini ve onları 

özümseyebileceklerini savunur” (Kaya, 2005; s. 8). Yani bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi 

bilgilerini zihinlerinde var olanlarla birlikte yeniden oluştururlar. Ayrıca yapılandırmacılığa 

göre, bireylerin inançları ve var olan deneyimleri, yeni edindikleri bilgileri yapılandırmada 

oldukça etkilidir. Yurdakul’a (2005) göre yapılandırmacı öğrenmenin oluşması için gerekli üç 

önemli koşul vardır. Bunlar: 

• Anlamın çevreyle etkileşim içinde gerçekleşmesi, 

• Bili şsel çelişki ya da kargaşa öğrenmenin uyarıcısı olması ve öğrenilecek şeyin 

doğasına ve düzenlenmesine karar vermesi, 

• Bilginin, sosyal etkileşimden ve bireysel anlamların yaşayabilirliğini 

değerlendirmekten doğmasıdır. 

2.3.2.  Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri 

         Yapılandırmacılık pozitivizm ötesi paradigmanın ürünüdür. Yapılandırmacılık, 

pozitivist geleneği reddetmekte; bilgi ve öğrenmeyi Kant ve Wittgeinstein’nın savunduğu 

tezlerde olduğu gibi özneler arası kabul etmektedir (Yurdakul, 2005). Yapılandırmacılığın 

tarihteki öncülerinin; Đtalyan düşünürü olan Giambattista Vico (1668-1744), Jean-Jaques 

Rousseau (1712-1778) ve Immanuel Kant (1724-1804) olduğu söylenilebilir. Giambattista 

Vico ve Immanuel Kant çağımızdaki modern yapılandırmacılığa yakın anlamlar 

kazandırmışlar ve kişilerin ancak açıklayabildikleri şeyleri bildiklerinin düşünülebileceği 

görüşünü savunmuşlardır. 20. yy’da yapılandırmacılık üzerine çalışmalar yapmış en önemli 

kişiler ise; John Dewey, Jean Piaget, Ley S. Wygotsky, Jarome Bruner, Von Glasersfeld’dir. 
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Rousseau, yapılandırmacılığın uygulanabilmesi için bireylerin doğal merakı ve 

yaratıcılıklarının serbest bırakılması gerektiğini savunmuştur. Bireylerin ancak bu şekilde 

öğrenmeye açık ve istekli olacaklarını söylemiştir. Böylelikle öğrenme-öğretme yaşantıları 

öğretmen merkezli olmaktan çıkıp, öğrenci merkezli ve daha esnek olacaktır. Tablo 2.6. da 

pozitivizme dayanan geleneksel öğrenme yaklaşımları ile pozitivizm ötesi paradigmanın 

ürünü olan çağdaş öğrenme yaklaşımları genel özellikleri ile karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 2.6. Pozitivizmin Bir Görünümü Olan Davranışçılık ve Bilgi Đşlem Gelenekleri ile Pozitivizm 

Ötesi Paradigmanın Bir Yansıması Olan Yapılandırmacılığın Bazı Değişkenler Açısından Đncelenmesi. 

Değişkenler Pozitivizm(Davranışçılık-Bilgiyi 
işleme kuramı) 

Pozitivizm Ötesi 
(Yapılandırmacılık) 

Öğrenme • Dış dünya gerçekliğinin 
bireye aktarımıdır. 

• Var olan nesnel bilgilerle 
bilir hale gelmektir. 

• Gerçekliğin baskısı 
altındadır. 

• Doğrudan aktarımla 
gerçekleşir. 

• Belirli bir bilgi biriminin 
öğrenilmesine ve her 
birimin bir sonrakini nasıl 
etkileyeceğinin mekanik 
olarak kestirimine dayanır. 

• Sınırlı etkinlik dizgelerinin 
ve manipüle edilmiş sınırlı 
yaşantıların tasarımıyla 
bilgi birimlerinin birbirinin 
üzerine kurulmasıyla 
oluşur. 

• Bireysel bilişte oluşan 
öznel anlamların sosyo-
kültürel bağlamda özneler 
arası süreçlerle yeniden 
oluşturulmasıdır. 

• Anlamlıdır ve gerçek bir 
bağlamdan türer. 

• Çevre koşullarında 
bağımsız gerçekleşen 
anlam, bakış açısı kazanma 
ya da yeniden 
yapılandırma süreci olarak 
oluşu ve sonuçları hiçbir 
zaman kontrol edilemez. 

• Gerçek yaşam 
durumlarında ve bağlam 
merkezli zengin yaşantılar 
sayesinde kurulan özgün 
ili şkilerle oluşur. 

• Çok değişkenli ve 
değişkenlerin birbirini nasıl 
etkilediğinin yordanması 
zor olan, döngüsel ve 
holografik bir olgudur. 

Bilgi • Bireyden bağımsızdır. 
• Bili şin dışında nesnel bir 

gerçekliktir. 
• Dış dünyada hazırdır ve 

birey tarafından erişilebilir 
niteliktedir. 

• Dış dünyanın kopyası ya 
da bir kişiden diğerine 
geçen edilgen bir 
emilimdir. 

• Bili şin dışında var olan, 
bireyden bağımsız bir olgu 
değildir. 

• Duruma özgü, bağlamsal 
ve bireysel anlamların 
görünümüdür. 

• Bireylerin nesneler 
üzerindeki etkinlikleriyle 
oluşur. 

• Soysal etkileşimden ve 
bireysel anlamların 
yaşayabilirliğini 
değerlendirmekten doğar.  

Gerçeklik  • Ontolojik bir gerçeklik söz 
konusudur. 

• Dış dünya ile iç dünyanın 
(bilişin) ayrımıdır. 

• Aynı sosyal ortam içinde 
bulunan bireylerin kendi 
dünya parametrelerini 
tanımlamak için 
oluşturduğu zihinsel 
anlamlardır. 

• Dış dünyadan ayrılan bir iç 
dünya yoktur. 

Doğru • Deneysel süreçlerle elde 
edilen ve bireyden 
bağımsız nesnel olarak 
indirgenen sonuçlardır. 

• Mükemmel bilgiyi 
oluşturmaktır. 

• Bireyin kendi anlamlarıyla 
“diğerleri”nin anlamlarının 
çelişmemesidir (çoklu 
bakış açısı). 

• Diğerlerinin anlamlarına 
karşı bireyin kendi 
anlamlarını test etmesidir 
(Sosyal Anlam Birliği). 

(Yurdakul, 2005; s. 39-40) 
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2.3.3. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramları 

         Yapılandırmacılığa dayanan pek çok öğrenme kuramı vardır. Ancak bunları genel olarak 

iki başlık altında toplayabiliriz: 

• Bili şsel Yapılandırmacılık 

• Sosyal Yapılandırmacılık 

2.3.3.1.  Bilişsel Yapılandırmacılık 

         Piaget’nin yapılandırmacılığı, bilişsel kuramına dayanır. Piaget, bilginin doğasıyla ilgili 

üç terim kullanmaktadır. Bunlar şema, kavram ve yapı’dır. “En basit seviyede şema, 

kompleks bir objenin, durumun, yöntemin ve yapının bir tarifidir, o kavramla ilgili bilginin 

toplamıdır” (Bülbül, 2001; s. 7). “Yeni gelen bilginin yerleştirileceği bir çerçevedir. Bilişsel 

şemalar yoluyla birey çevresine uyum sağlar ve çevreyi organize eder” (Senemoğlu, 2004; s. 

35).            

         Piaget’e göre birey zihnindeki şemalarla çevresine uyum sağlarken; ya karşılaştığı 

durumu/ olguyu var olan şemalarından uygun olanının içine yerleştirir (özümleme), ya da bu 

yeni karşılaştığı durum veya olgu için var olan şemaları üstünde düzenleme ve değişiklikler 

yapar (düzenleme). Piaget, özümleme ve düzenleme arasında bir denge kurulduğunda tam 

anlamıyla öğrenmenin ve buna bağlı olarak da bilişsel gelişimin gerçekleşeceğini söyler. 

         Piaget’in bilginin doğasıyla ilgili kullandığı üçüncü ve son terim “yapı”dır. Piaget’e 

göre, zihin her uyarana anlam veren ve bu anlamları bilişte dengeleyen dinamik bir yapıdır. 

Bu yapı; deneyimlerden, içinde bulunulan kültürden, öğrenmenin gerçekleştiği etkileşimin 

doğasından ve bireyin bu süreçte üstlendiği rolden etkilenmektedir (Yurdakul, 2005).        

   2.3.3.2. Sosyal Yapılandırmacılık 

         Sosyal yapılandırmacılığın kurucusu Lev Vygotsky’dir. Vygotsky’e göre biliş sosyal 

çevreden ayrılamaz bir olgudur. Çünkü “bilme” eylemi yani öğrenme, sosyal bir ortamda 

ortaya çıkmaktadır.  

         Vygotsky, bireyin bazen kendi ile aynı seviyede bazen de daha bilgili yaşıt veya 

yetişkinlerle bir aradayken transfer ettiği bilgileri yapılandırarak öğrenmenin gerçekleştiğini 

savunmuştur. Bu transfer ancak dil toluyla gerçekleşecektir. Dolayısıyla, yapılandırmacılığa; 
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“sosyal çevre” ve “dil” olarak iki önemli boyut daha kazandırmıştır.                                                                     

“Piaget’in kendi başına oluşturulmuş şemalarının aksine Vygotsky, öğrendiklerimizin çoğunu 

başkalarından öğrendiğimiz konusunu vurgulamıştır” (Philips ve Soltis, 2005; s. 59). 

Vygotsky’nin, sosyal etkileşimin bilişsel gelişimi kolaylaştırdığı mekanizma modeli, çıraklığa 

benzemektedir. Burada bir çırak, gelişimin merkezinde, sorun çözmek için bir ustayla 

ortaklaşa ve yan yana çalışmaktadır. Gelişim, çırağın var olan bilgi ve becerileri geliştirmesi 

için işbirliği sırasında yapılanları kendine mal ederek, ortak bili şsel işlemleri içselleştirmesi 

üzerine kurulmaktadır (Rogoff, 1990; akt. , Yurdakul, 2005). 

2.3.4. Yapılandırmacı Öğretim 

 

         Eğitim durumları açısından düşünüldüğünde yapılandırmacılık, bir dizi öğretim 

tekniğinin uygulanması değil, daha çok öğrenen olarak öğretmen ve öğrenen olarak öğrenci 

fikirleri arasındaki ilişkileri vurgulayan, kendi içinde tutarlı hedefler örüntüsü olarak 

değerlendirilmelidir. Tanım olarak yapılandırmacı öğretim, öğretim etkinlik ve faaliyetlerinin 

yapılandırmacılığa göre hazırlanması ve uygulanmasıdır. Demirel’e göre, öğrenme-öğretme 

süreci (eğitim durumları) öğrenen açısından öğrenme yaşantıları düzeneği, öğretmen 

açısından ise öğretme yaşantıları düzeneği olarak ele alınır. Öğrenenlerin etkin olabilmesi, 

öğrenme sürecinde öğrenenlerin uygun etkinliklerde yer almasına bağlıdır. 

Öğrenme, yaşantı ürünü olduğundan eğitim faaliyetleri ancak öğrenen yaşantısı yoluyla 

işleyebilir; bu nedenle öğrenme, öğrenene dönük olmak zorundadır. Eğitim hedeflerini, 

öğrenenin belirlediği düşünülürse, öğrenenin bir amacı vardır ve öğrenme sürecine bu amacı 

doğrultusunda yön verir (Erdem, 2001).  

 

2.3.5. Yapılandırmacılığın Öğretimsel Uygulamaları 

         Yapılandırmacılığın öğretimsel uygulamaları; akran grupları denetimindeki 

etkinliklerden, öğretmen tarafından başlatılan farklı türdeki çalışma grupları ya da öğrenme 

grupları gibi formal öğretimsel uygulamalara ve bu uygulamalardan da öğrenenlere informal 

ve spontane katkılar gerektiren, öğrenme üzerinde olumlu etkileri olan sınıf dışındaki 

etkinliklere kadar oldukça dağılım ve çeşitlilik göstermektedir (Biggs, 1996; akt. , Yurdakul, 

2005). 
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         Çağdaş öğrenme kuramları incelendiğinde pek çoğunun uygulamada bazı farklılıklar 

olsa da ilkeler bazında yapılandırmacılıkla uyum içinde olduğu görülmektedir. Bu 

kuramlardan bazılarını sıralamak gerekirse; 

• Đşbirliğine Dayalı Öğrenme 

• Probleme Dayalı Öğrenme 

• Buluş Yoluyla Öğrenme 

• Proje Tabanlı Öğrenme 

• Bilgisayar Destekli Đşbirlikli Öğrenme 

• Çoklu Zekâ Kuramı ile Öğrenme. 

         Yapılandırmacılığın öğretimde uygulanmasına çok elverişli olan bu çağdaş öğrenme 

kuramları içinde, Çoklu Zekâ Kuramı, yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın da 

hareket noktalarından biridir. Bireysel farklılıkları en üst seviyede göz önünde bulundurmak 

istenilen programda, Çoklu Zekâ Kuramı’nın genel özelliklerine, zekâ alanlarına ve bu 

alanları işlemeye ayrıca önem verilmiştir. Bu nedenle bölüm 2.4.’ de Çoklu Zekâ Kuramı 

genel özellikleri ile tanıtılmaktadır. 

 

 2.4. ZEKÂ NEDĐR? 

         Zekâ insanoğlunun üzerinde en çok tartıştığı, farklı alan uzmanlarınca farklı şekillerde 

tanımlanmış bir kavramdır. Zekâ konusunda yapılan ilk yorumlar, zekânın doğuştan geldiğine 

ve kişinin belli bir zekâ ile doğup tüm yaşamı boyunca aynı zekâ kapasitesi ile yaşadığına 

yönelik iken günümüzde insan zekâsının sınırları, artık neyin mümkün olabileceğinin 

araştırılmasıyla çizilmeye çalışılmaktadır. Yaşadığımız dönem içerisinde hemen hemen her 

yaş ve yetenek düzeyindeki bireyin zihinsel fonksiyonlarının geliştirilebileceği 

düşünülmektedir (Tarman, 1999). 

         Binet’e göre zekâ, bellek alanı, duyum keskinliği ve tepki hızı gibi basit zihni öğelerle 

değil; kavrama, hüküm verme, akıl yürütme gibi karmaşık işlemlerle kendini gösterir. Bu 

karmaşık zihin etkinliklerini, dakik olarak ve doğrudan doğruya ölçmek mümkün değildir. 

Bireyin zekâsı hakkında güvenilir bir fikir edinmenin yolu, bireyi çözümü yüksek zihni 

işlemlerin kullanılmasını gerektiren problemlerle karsı karsıya getirmek ve bireyin 

yaptıklarını objektif olarak saptamaktır (Özgüven, 1994).  
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         “Zekâyı; ‘zihin birbirinden bağımsız 120 faktörden meydana gelmiştir, bu faktörler 

sınıflandırılabilir. Faktörler belli bir içeriği, belirli işlemden sonra belirli bir ürün haline 

getiren zihin yeteneğidir’ olarak tanımlayan Guilford, zekanın üç boyutundan söz etmiş ve 

bunları zekanın içeriği, zekanın işlemleri ve zekanın ürünleri olarak sınıflamıştır” (Bacanlı, 

2000; s. 123; Başaran, 1992; s. 83). 

         Zekâ kavramını farklı bir bakış açısıyla inceleyen Edward L. Thorndike’a göre, zekâ 

birbirinden ayrı faktörlerden gelir. Bunun için zekâ değil zekâlar vardır. Bir zihni problemin 

çözümünde birden fazla faktör rol oynar. Thorndike zekâyı, soyut, sosyal ve mekanik olmak 

üzere üç boyuta ayırmıştır. Soyut zekâ, sayı ve kelime cinsinden sembolleri tanıma; mekanik 

zekâ, çeşitli araç-gereç ve makineleri kullanma, sosyal zekâ ise insanları anlama ve onlarla 

başarılı ilişkiler kurma yeteneği olarak tanımlanmıştır (Özgüven, 1994).  

         Piaget’in ortaya koyduğu “Uyum Kuramı”nda zekâ, bireyin çevresine uyum sağlama 

süreci olarak tanımlanmış; uyumun ise organizma ve çevre etkileşimindeki dengeyle 

gerçekleştiği, her zihinsel etkinliğin amacının da dengeye ulaşmak olduğu ifade edilmiştir. 

Piaget zekanın matematiksel bir ifadeyle ölçülen bir değer olmadığını, sürekli değişen ve 

gelişen dinamik bir yapı olduğunu savunmuştur. 

         Selçuk’a (1999) göre zekâ, çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Ülgen’e (1995) göre 

zekâ, alanları ve gelişme sınırları açısından biyolojik yapı ile, gelişmeyi sağlayan tecrübenin 

zenginliği açısından da çevresel koşullarla ilgilidir. Bireyde yumurtanın, spermle döllendiği 

andan itibaren çevrenin etkisi başlar ve yaşam boyu devam eder.  

         Zekâ; 

• Eğitimcilere göre; öğrenme yeteneği, 

• Biyologlara göre; çevreye uyma yeteneği, 

• Psikologlara göre; muhakeme yoluyla sonuca ulaşma yeteneği, 

• Bilgisayar bilimcilere göre; bilgi işleme yeteneği olarak tanımlanmıştır 

(Özgüven, 1994; s. 14). 

 

         Bu ve benzeri şekillerde tanımlanan zekânın gelişimi de tanımı gibi üzerinde çok 

tartışılan bir konu olmuştur. Zekânın gelişimini kimi uzmanlar biyolojik, kimileri genetik, 

kimileri çevresel faktörlere bağlamış, bir kısmı da zekâ gelişiminin çocukluk çağında 

yaşananlardan etkilendiğini savunmuştur. Zaman içinde yapılan araştırmalar ve bulgular 

göstermiştir ki bu görüşlerin hiç biri tek başına doğru sayılmaz. Gerçekte bireylerin zekâ 

gelişimi bahsi geçen tüm faktörlerin etkileşimi sonucu oluşmaktadır. 
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         Yapılan araştırmalar 0-7 yaş arasındaki çocukların bulundukları sosyal çevredeki 

uyarıcıların fazla olmasının onların zeka gelişimine olumlu katkılar sağladığını ortaya 

koymuştur. Hatta bebekliğin ilk dönemlerinde bu uyaranların önemi çok daha fazladır. 

Senemoğlu’na (1997) göre çocuk bulunduğu ortamda ne kadar çok çeşitli obje, olay vb. ile 

karşılaşırsa, zihninde bu objelerin birbiri ile ilişkisini oluşturan hücre kümeleri de o kadar çok 

artar. Bu hücre kümeleri de, yetişkinlikteki öğrenmelerin temellerini teşkil eder. Sayılan tüm 

bu nedenler doğrultusunda, çocuklara zengin bir uyarıcı çevre düzenlemeli; onların yaparak, 

yaşayarak, dokunarak, görerek, işiterek, koklayarak yani kısacası mümkün olduğunca tüm 

duyu organlarını kullanarak öğrenmelerini sağlamak gerekmektedir. Oluşturulan bu zengin 

çevrede, çocuğun objelerle, olaylarla, birbiriyle çelişkili bir şekilde ve sıkça karşılaşmasına, 

denemeler yapmasına yani doğrudan yaşantı kazanmasına fırsatlar verilmeli ve bu koşulları 

sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır. 

         “Genetiğin davranış üzerindeki etkilerini araştıran bilim adamları, yaptıkları araştırmalar 

neticesinde kalıtımın belirli davranış özelliklerinin alt ve üst sınırlarını belirlediğini, bu 

sınırlar içerisinde davranışın gerçekte nerede olacağını ise çevresel koşulların belirlediğini 

söylemişler ve netice olarak, davranışın son biçimini, kalıtım ile çevre arasındaki sürekli 

etkileşimin belirlediğini ifade etmişlerdir” (Cüceloğlu, 1991; s.  94). 

 

2.4.1. Zekânın Ölçülmesi 

         Zekânın ölçümü insanoğlunu en az “zekâ nedir?” sorusu kadar çok ilgilendirmiş bir 

konudur. Yüzyıllar öncesinden zekânın ve bireysel farklılıkların ölçülmesi çalışmalarına 

başlandığını çeşitli kayıtlarda görebilmekteyiz. Örneğin; Mısırlılar, düşünmeyi kalbin vazifesi 

olarak görmüş, yargıda bulunmayı kafa ya da böbreklerin işi olarak addetmiş, Pisagor ve 

Platon aklın beyinde olduğunu ortaya atmış, Aristo hayatın temelinin ve oturağının kalp 

olduğunu düşünmüş, Descartes ruhun yerinin beyin epifizi olduğunu ileri sürmüştü (Akar, 

2006). 

         Đngiltere'de Fransis Galton, Almanya'da Emil Kraeplin ve Fransa'da Fred Binet bu 

konuda araştırmalar yapmışlardır. Zekânın ölçümü konusunda araştırma yapan diğer bilim 

adamları arasında; Terman, Cattell, Spearman, Stern, Thorndike, Thrustone, Spearman, 

Guilford ve Wechsler sayılabilir. 

         “Bireyler arasındaki farklılıkların ortaya konulması istemi sonucu doğan zekâ testleri, 

psikolojik testler arasındaki en eski testlerdendir. Yirminci yüzyılın başlarında Binet ve Simon 

tarafından geliştirilen bu testler, eğitimden faydalanabilen bireylerin ortaya çıkarılmasını 
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hedeflemişler ancak zaman içerisinde bu testler, çok geniş kullanımı olan bireysel zekâ 

testlerini meydana getirmişlerdir” (Kline, 1993; s. 171; akt. : Başbay, 2000; s. 8). 

         Fransız psikolog Alfred Binet 1900’lü yılların başında Fransız Eğitim Bakanı’nın 

isteğiyle, meslektaşı Theodore Simon ile birlikte, okulda başarı gösteremeyen risk altındaki 

çocukları belirlemek üzere bir test geliştirmişlerdir. Bu test, belirlenen amaç için oldukça 

etkili bulunmuş, ancak daha sonra bu amacın dışına çıkılarak, bireylerin genel kapasitelerini 

ya da zekâlarını ölçmede kullanılan psikometrik bir ölçek haline gelmiştir (Akar, 2006). 

         “Zekayı ilk kez Sir Francis Galton (1822-1911) temel duyuların duyarlılığı ile ölçmeye 

çalışmıştır” (Ülgen, 1995; s. 21). Đlk psikologlardan Spearman, zihinsel yetenekleri ölçtüğü 

kabul edilen testlerin birbirleriyle olan korelasyonlarına faktör analizi tekniği uygulamış ve 

sonuç olarak bu testlerin ölçtüğü birbirinden farklı zihin güçlerinin ortak bir yanı olduğu 

kanısına bir kere daha varmıştır. Bunun üzerine, her türlü zihin etkinliğinde rol oynayan genel 

bir zihinsel enerjinin var olduğunu ileri sürmüş ve buna ‘g’ (genel yetenek) adını vermiş, 

farklı zihin etkinliklerini ölçen testler arasındaki korelasyonların mükemmel olmayışını 

zihinde özel faktörlerin varlığına bağlamış, bu özel faktörlere de ‘s’ demiştir. O halde, bir 

zihni yeteneğin meydana gelebilmesi için bütün zihni etkinliklerde ortak olan bir genel 

yeteneğe ve o zihni etkinliğe özgü bir özel yeteneğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Spearman’a 

göre, bireyler sahip oldukları genel zihni yetenek ‘g’ yönünden birbirinden farklıdırlar 

(Arkonaç, 1998). 

         Thorndike zekânın ölçümü konusunda çalışan diğer öncü isimlerden biridir. Thorndiken 

zekâyı üçe ayırmıştır: 

       1) Soyut Zekâ (sayı ve kelime cinsinden sembolleri anlama ve kullanma yeteneği), 

       2) Sosyal Zekâ (insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurabilme yeteneği), 

       3) Mekanik Zekâ (çeşitli araç-gereç ve makineleri anlama ve kullanma yeteneği) 

(Yavuz, 2003). 

         Thorndike ve Sperman bu noktada birbirlerinden ayrılırlar. Çünkü Thorndike, 

Sperman’ın öne sürdüğü iki zihinsel faktörü kabullenmez. Thorndike’a göre, zihin iki değil 

pek çok faktörden oluşmuştur. Yani zekâ çoğuldur, zekâ değil zekâlar vardır. Bir zihinsel 

işlem sırasında pek çok zekâ beraberce çalışır. 

         Zekâyı ilk kez kuramsal düzeyde inceleyen psikolog ise Guilford’dur. Guilford’dun 

geliştirdiği zekâ testi, insanın bilişsel sisteminin yapısal bütünlüğü olduğu ve süreçlerle ilgili 

işlemlerin bireyden bireye farklılık görüşüne dayanır. Örneğin yapısal açıdan herkesin bir kısa 

süreli bellek kapasitesi vardır ama herkesin karar verme hızı farklıdır (Temur, 2001). 
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         Son yıllarda IQ testlerinin karşısında bir tutum sergileyerek büyük rağbet gören Harward 

Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner’ın “Çoklu Zekâ Kuramı” eğitimde büyük 

bir yer edinmeye başlamıştır. Howard Gardner’ın kuramına göre insanların performansları 

sadece matematiksel ve sözel alanlarda değildir. Gardner’a göre insan zekâsı çoğu kez 

birbirinden bağımsız farklı alanlardan oluşur. Sözel ve matematiksel alanların dışındaki diğer 

zekâ alanlarını ölçemediği için de zekâ testlerine karşı çıkar. 

 

 

 

2.5. ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 

 

         Bilim adamlarının zekâyı nicel olarak ifade etmek için kullandıkları zekâ testlerinin 

ortak özelliği; hepsinin hızlı düşünmeye, matematiksel ve sözel becerilere dayanıyor 

olmasıdır. Oysa bu becerilerden bağımsız olarak, başarı gösterilebilecek sanat, müzik veya 

spor gibi alanlardan da bahsetmek mümkündür. Harward Üniversitesi Psikoloji 

profesörlerinden Howard Gardner tarafından gündeme getirilen “Çoklu Zekâ Kuramı”nın 

çıkış noktalarından bir tanesi de budur. “Gardner’a göre eğer bir insan toplumda değer bulan 

bir ürün meydana getirebiliyor, günlük ya da mesleki yaşamında karşılaştığı bir soruna etkili 

çözümler üretebiliyorsa bu insan zeki olarak adlandırılabilirdi” (Yavuz, 2001; s. 8). 

         Gardner’ın insan zekâsının farklı boyutlardan oluştuğunu düşünmesine neden olan, 

beyni zarar görmüş hastaları ile yaptığı çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda, hastaların sözel ve 

matematiksel becerileri yitirmesine rağmen farklı (ıslık çalma, spor yapma, insan ilişkileri 

kurma, vb.) yeteneklerini kaybetmediklerini görmüştür. Böylelikle insan zekâsının beynin 

farklı lopları tarafından yönetilen farklı yeteneklerden ( Gardner bunların her birine zekâ 

demiştir) oluştuğu sonucuna ulaşmıştır.  

         Gardner çoklu zekânın gelişimi sırasında geniş bir grubu incelemiştir. (Dahiler, özel 

yetenekli kişiler, beyni hasar görmüş hastalar, zihinsel bakımdan engelli ama müzik ya da 

matematik gibi belli bir alanda olağanüstü beceri sahibi insanlar, normal çocuklar, normal 

yetişkinler, farklı dallardan uzmanlar ve değişik kültürlerden bireyler vb.) Zekâ alanlarını 

oluştururken ya da bir yeteneği “zekâ” olarak tanımlarken pek çok farklı alan uzmanları ile 

işbirliği içinde çalışmıştır. Gardner, normal yaşamda tüm zekâ alanlarının birlikte çalışıyor 

olmalarından ötürü fark edilemeyebileceğini, ancak dikkatli gözlem ve incelemelerle bu 

alanların kendini ortaya koyabileceğini söylemektedir. Gardner bir özelliğin zekâ olabilmesi 

için dört ölçüte cevap verebilmesi gerektiğini vurgular. Bunlar:  
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• Bir dizi sembole sahip olması,  

• Kültürel yapıda değeri olması,  

• Aracılığıyla mal ya da hizmet üretebilmesi, 

• Problem çözebilmesi. 

 

         

          Tablo 2.7. de geleneksel (niceliksel) zekâ anlayışı ile Howard Gardner tarafından ortaya 

atılan çoklu zekâ anlayışı karşılaştırılmaktadır. 

 

Tablo 2.7.  Zekaya Đlişkin Niceliksel ve Niteliksel Anlayış 

                    Niceliksel Anlayış 

                    ZB (Zekâ Bölümü) 

                         Niteliksel Anlayış 

                    ÇZK (Çoklu Zekâ Kuramı) 

   *   Tekil bütüncül yaklaşım    *  Çoğulcu yaklaşım 

   *   Gerçek yaşamdan soyutlama    *   Gerçek yaşam faaliyetlerini temele alma 

   *   Sayısallaştırma    *   Zekâ profili çıkarma 

   *   Ölçme    *   Yorumlama, betimleme 

   *   Doğuştan gelme ve sabitlik    *   Değişme ve gelişme 

   *   Bireyleri sınıflama    *   Bireyleri tanıma ve keşfetme 

 

 

2.5.1. Çoklu Zekâ Alanları 

 

         Gardner, insanların sahip oldukları farklı alanlardaki yeteneklerini “Zekâ Alanları” 

olarak adlandırmıştır. Bu zekâ alanlarının, karmaşık bir şekilde birbirine bağlı çalışırken, 

bazen de birbirinden etkilenmediğini savunmuştur. Örneğin sporla ilgilenen bir kişi,  iyi bir 

sporcu ise bedenini, insan ilişkilerini, sözel becerilerini, kendi ile iletişimini iyi kullanabiliyor 

demektir. Ancak garip bir şekilde, matematik alanında üstün yeteneğe sahip bir birey, sosyal 

alanda çok başarısız ilişkiler kuruyor olabilir. 

         Gardner zekâ alanları belirlenirken her biri zekâ alanı olarak alınabilecek kapasitelerin 

birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. Zeka alanlarını 

belirlemek için 8 kriter geliştirmiştir. Bu 8 kriter şunlardır: 

 

1. Beyin hasarıyla potansiyel izolasyon 

2. Evrimsel tarih ve evrimsel olasılık 

3. Tanımlanabilir çekirdek işlemler seti 
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4. Bir sembol sistemine şifrelemede hassasiyet 

5. Tanınabilir son asama ve ayırıcı gelişimsel eğri 

6. Özel bir becerinin varlığı ile ayırt edilmiş bireylerin varlığı (dahiler, idiotlar) 

7. Deneysel psikolojik görevlerle desteklenme 

8. Psikometrik bulgularla desteklenme (Zabun; 2002; s. 2). 

 

 

Çoklu zekâ kuramına göre her insan; 

1. Sözel-Dilsel, 

2. Mantıksal-Matematiksel, 

3. Görsel-Uzamsal,  

4. Bedensel-Kinestetik,  

5. Doğacı,  

6. Bireysel-Đçsel,  

7. Müziksel-Ritmik, 

8. Sosyal-Kişiler Arası Zekâ olmak üzere, sekiz zekâ alanına sahiptir  
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                                              Şekil 2.3. Çoklu Zeka Kuramının Đlkeleri  
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2.5.2. Zekâ Alanlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler 

 

         Gardner tarafından belirlenmiş olan zekâ alanlarının her birinin gelişimi birbirinden 

farklı olabilir. Zekâ alanlarının gelişimini etkileyen faktörler şöyle özetlenmiştir: 

 

• Kaynaklara Ulaşım Şansı (sosyal çevre, maddi olanaklar, vb.) 

• Tarihsel-Kültürel Faktörler (kurumsal felsefe ve uygulamalar) 

• Coğrafi Faktörler 

• Ailesel Faktörler (aşırı yönlendirme, ilgilere değer vermeme, destekleme, vb.)      

• Durumsal Faktörler (Kalabalık aile veya tam tersi yalnız kalma) 

          Tüm bunların dışında zekâ gelişimi üzerinde etkisi olan genetik ve biyolojik faktörler 

de elbette ki zekâ alanlarının gelişimini etkilemektedir. Ayrıca doğum öncesi ve sonrası 

yaşanan travmalar veya tahriplerde bu faktörlerdendir. Hamilelik sırasında annenin geçirdiği 

çeşitli rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar, zararlı alışkanlıklar zekâ alanlarının gelişimini olumsuz 

yönde etkileyebilir. 

 

2.5.3. Zekâ Alanları ve Özellikleri 

 

2.5.3.1. Sözel-Dilsel Zekâ: 

 

         Sözcükler zekâsı ya da bir dilin temel işlevlerini açıkça kullanabilme yeteneğidir. Dilin 

bütün formlarını içerir. Yazma, dinleme, okuma, konuşma yapma gibi davranışlar bu zekâda 

yer alır (Bümen, 2004). Sözel-dilsel zekâ, bir bireyin kendi diline ait kavramları bir 

konuşmacı veya bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir yazar, bir gazeteci gibi yazılı olarak 

etkili bir biçimde kullanabilmesi ile ilgilidir (Saban, 2002).  

         Sözel-dilsel zekâsı kuvvetli olan öğrencilerin genel özellikleri şunlardır: 

• Hikaye, masal, fıkra anlatmakta çok ustadırlar.  

• Hafızaları kuvvetli, sözcük hazineleri geniştir. 

• Etkili bir şekilde konuşur, çevrelerine kendilerini dinletirken; bir konuşmacıyı dikkatle 

dinlemek konusunda da çok iyidirler. 

• Gürültüden hoşlanmazlar. 

• Kitaplardan faydalanmayı çok severler. 

 



 39 

2.5.3.2. Mantıksal-Matematiksel Zekâ:  

         Bu zekâ, sayılar ve akıl yürütme zekâsı ya da tümdengelim ve tümevarım ile akıl 

yürütme, soyut problemler çözme ve birbiri ile ilişkili kavramlar, düşünceler arasındaki 

karmaşık ili şkileri anlama yeteneği ile ilgilidir (Bümen, 2004). Mantıksal-Matematiksel 

zekâya sahip öğrenciler matematik ile ilgili her türlü etkinlikleri sever, üst düzey düşünme 

becerilerini kullanırlar. 

         Bu zekâya sahip insanlar, mantık kurallarına, neden-sonuç ilişkilerine, varsayımları 

oluşturmaya ve sorgulamaya ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve 

duyarlıdırlar. Mantıksal/ Matematiksel zekâsı güçlü olan bireyler, nesneleri belli kategorilere 

ayırarak, onlar arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini sayısal olarak 

ifade ederek ve hesaplayarak ve olaylar arasında bir takım soyut ilişkiler üzerine kafa yorarak 

en iyi şekilde öğrenirler (Saban, 2002). Mantıksal-matematiksel zekası kuvvetli olan 

öğrenciler: 

• Zihinsel işlemleri çok hızlı yaparlar. 

• Zeka oyunlarını, mantık bulmacalarını severler. 

• Çeşitli konularda araştırma ve deney yapmaktan hoşlanırlar. 

 

2.5.3.3. Görsel- Uzamsal Zekâ:  

 

         Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve 

muhakeme etme becerisidir (Yavuz, 2004; s. 23) Bümen’e (2005) göre, kişinin kendi görsel 

yaşantılarını yeniden yaratma kapasitesidir. Şekil, renk, biçim ve dokunuşu “zihin gözü” ile 

görme ve bunları resim olarak somut temsillere dönüştürme yeteneğini içerir. 

         Kelimelerden çok resimlerden öğrenme, yüzey ve buna bağlı bilgileri kullanma, çizme, 

boyama, şekil verme, iyi harita okuma, görsel sanatlardan zevk alma, üç boyutlu düşünme 

gibi özellikleri gelişmiş kişiler; denizci, heykeltıraş, ressam, pilot, mimar, dekoratör ve 

tasarımcı olanlar görsel-uzamsal zekâsı baskın olan insanlardır (Demirel 1999, Özden 2003). 

Görsel-uzamsal zekası kuvvetli olan öğrenciler: 

 

 

• Görsel materyalleri iyi anlar ve bunlarla çalışmayı severler. 

• Yer-yön duyguları kuvvetlidir. 

• Hayal kurmayı severler. 
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• Görsel sanatlardan hoşlanırlar. 

• Uzun sözlü sunumlardan genellikle hoşlanmazlar.  

• Herhangi bir şeyi sadece dinledilerse, genellikle bunu hatırlarda tutamazlar. 

• Dağınıklıktan hoşlanmazlar. 

 

2.5.3.4.  Bedensel- Kinestetik Zekâ: 

 

         Bu zekâ, hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ile vücut arasındaki  

koordinasyonu etkili biçimde kullanabilme ile ilgilidir. Bümen’e (2005) göre, bu zekâ, vücut 

hareketlerini kontrol etmeyi ve yorumlamayı, fiziksel nesneleri manipule etmeyi ve vücut ile 

zihin arasında bir uyum (armoni) oluşturmayı sağlar. Eski Yunanlılar kültürlerini, vücudun 

önemi, nasıl göründüğü ve performansı üzerine kurmuşlardır. Modern çağda olimpiyat 

oyunları bu geleneği sürdürmektedir.  

         Bedensel-kinestetik zekâsı yüksek bireyler: 

• Spor yapmayı, hatta aynı anda birkaç spor dalıyla birden ilgilenmeyi severler. 

• Hareket etmeden uzun süre oturmaktan hoşlanmazlar. 

• Genellikle yaptıkları şeyleri çok iyi hatırlarlar. Bu nedenle yaparak-yaşayarak 

öğrenmeyi severler. 

• Vücutlarına, görünüşlerine önem verirler. 

• Fiziksel yeterlilik gerektiren işlerde oldukça iyidirler. 

 

2.5.3.5.  Müziksel-Ritmik Zekâ:  

 

         Seslere ve melodilere karşı duyarlılık gösterebilme yeteneğidir. Müzikal zekâ beste 

yapmak, şarkı söylemek, bir müzik aleti çalmak, sesleri ayırt edebilmek, ritim tutabilmek gibi 

çok farklı yeteneklerden oluşur (Yavuz, 2001). Müzikal zekâ, diğer zekâ türleriyle ilişkili 

olmayabilen, kendi kural ve düşünme yapılarına sahiptir. Müzikal zekâsı kuvvetli olan 

bireyler: 

 

• Melodileri tanıma ve ayırt etme de çok iyidirler. 

• Enstrüman çalma konusunda kabiliyetlidirler. 

• Müziğe uygun hareket ve dans etme konusunda başarılıdırlar. 

• Şarkıları ezberleme ve söyleme konusunda başarılıdırlar. 
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• Ritim tutarak, müzik dinleyerek ders çalışmaktan hoşlanırlar. 

 

 2.5.3.6.  Sosyal-Kişiler Arası Zekâ:  

 

         Bu zekâ, diğer insanlarla iletişim kurma, onları anlama, bu kişilerin ruh durumlarını, 

yeteneklerini tanıma ve değer verme gibi davranışları işaret eder. Politikacılar, dini liderler, 

öğretmenler, psikologlar ve iş dünyasında lider konumundaki kişiler bu yetileri ustalıkla 

kullanırlar. Sosyal-kişilerarası zekası kuvvetli olan bireyler: 

 

• Çevrelerindeki insanları anlamaya çalışır, onların ruh durumlarına, duygularına değer 

verirler. 

• Farklı kültürleri merak eder ve öğrenmeye çalışırlar. 

• Đnsanlarla bir arada olmaktan hoşlanırlar. 

• Sosyal kulüp, dernek veya lokallere üye olmayı ve bu gibi yerlerde çalışmayı severler. 

• Bulundukları ortamlara uyum sağlama ve kendilerini sevdirme konusunda 

başarılıdırlar. 

• Đşbirliği içinde başarılı bir şekilde çalışabilirler. 

 

2.5.3.7. Kişisel-Đçsel Zekâ: 

 

         Bağımsız olma, kendi duygularının ve tepkilerinin derecesini anlama ve başkalarına 

ifade etme becerisidir. Nesne ötesi konulara uyum sağlama, kendi duygu ve düşünceleriyle 

baş etme, sınırlılıklarının ve isteklerinin farkında olma, özgüveni yüksek olma, yalnız 

çalışmayı yeğleme, kişisel problemlerini çözme, yaşamını planlama ve yönlendirme 

özellikleri gelişmiş kişiler; din adamı, terapist, filozof olanlar, öze dönük zeka alanı baskın 

insanlardır (Demirel, 1999; Özden, 2003; Ülgen, 1997). Kişisel-içsel zekası kuvvetli olan 

bireyler: 

  

• Yalnız çalışmaktan zevk alırlar. 

• Özgürlüklerine çok önem verirler. 

• Kendi yeterliliklerinin farkındadırlar. 

• Özgüvenleri yüksektir, kendilerine değer verirler. 
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2.5.3.8. Doğacı Zekâ: 

 

         Bu zekâ Gardner tarafından zekâ alanlarına sonradan eklenmiştir. Doğayı anlama ve onu 

ayrıntılarıyla tanıma ile ilgili bir alandır. Bümen’e (2004) göre doğa zekâsı; doğa, çevre ve 

canlı zekâsı olara da adlandırılabilir. Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların 

yaratılışları üzerine düşünmeye dönük çalışmaların tümü doğa zekâsıyla ilgili becerileri 

kapsar. Sınırlı doğal kaynaklarla sınırsız insan istekleri arasındaki dengenin kurulması, 

doğanın dilinin anlaşılması ve ortaya çıkabilecek sorunlarda çözüm yollarının geliştirilmesi 

doğa zekâsının kullanılması olarak ifade edilebilir. Doğacı zekası kuvvetli olan bireyler: 

• Çiçek ve hayvan türlerini tanımaya meraklıdırlar. 

• Doğayı sever ve korumaya özen gösterirler. 

• Doğa ile ilgili incelemeler yapmayı severler. 

• Gezmeyi, doğal anıtları tanımayı ve belgesel izlemeyi severler. 

 

2.5.4. Çoklu Zekâ Kuramının Öğretimde Uygulanması 

 

“Gençleri belirli bir baskı altında öğrenecek biçimde eğitmeyin, onları zihinlerinin istediği 

biçimde ve yolla öğrenmeye yönlendirin. Böylece her birinin içindeki dehayı doğru biçimde 

keşfedebilirsiniz.” 

                                                                                                                 Plato 

 

         Çoklu Zekâ Kuramı, Gardner tarafından ortaya atıldığında her ne kadar amacı bu olmasa 

da, eğitim camiası tarafından çok fazla benimsenmiş ve bir eğitim felsefesi haline gelmiştir. 

Bu kadar benimsenmesinin sonucu olarak kaçınılmaz bir şekilde eğitimciler tarafından 

kuramın öğretimde uygulanmasına ilişkin pek çok model ortaya çıkarılmış ve ne yazık ki 

kuramın uygulanmasına ilişkin tam bir birlik sağlanamamıştır. 

         Gerçekte Çoklu Zekâ Kuramı, etkili ya da başarılı dediğimiz öğretmenlerin sınıflarında 

zaten uygulamakta oldukları etkinliklerden farklı bir şey değildir (Bümen, 2005). Kuramı 

sınıfındaki öğretim etkinliklerine uygulamak isteyen bir öğretmen öncelikle kendi gelişmiş 

zekâ alanlarının farkında olmalı ve bu alanlarını öğrencilerinin başarısını arttırmada bir 

avantaj olarak kullanabilmelidir. Ayrıca kurama uygun bir öğretim planı hazırlamak istiyorsa 

her zekâ alanına eşit düzeyde yer veren etkinlikler hazırlamalıdır. 

         Kuramın öğrenciler yanında öğretmenlere de özellikle etkinlik hazırlama aşamasında 

büyük katkıları olacaktır. Öncelikle 8 farklı zekâ alanına hitap edecek sayıda ve çeşitte 
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etkinlik üretmek öğretmenlerin yöntem ve teknik konusunda kendi sınırlarını zorlamalarını ve 

bu sınırlarını aşmalarını gerektirecektir. Ayrıca farklı zeka alanlarında daha etkili etkinlikler 

hazırlamak isteyen bir öğretmen, farklı branş öğretmenleriyle bir araya gelecek ve fikir alış-

verişleri doğacaktır. Öğretmenler ayrıca öğrencilerini iyi tanımalı ve hangi öğrencinin hangi 

zekâ alan/alanlarının daha gelişmiş olduğunu bilmelidir. Ardından öğrencilerinin kendi 

gelişmiş olan zekâ alanları ile ilgili hangi tür etkinliklerden zevk aldıklarını ve hangi yolla 

daha iyi öğrenebildiklerini saptamalı ve bu doğrultuda etkinlik ve ödevlerle öğrencilerinin 

gelişimini desteklemelidir. 

         

Tablo 2.8. Geleneksel Sınıflarla Çoklu Zeka Sınıflarında Eğitim-Öğretim Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 

 GELENEKSEL SINIFLARDA ÇOKLU ZEKA SINIFLARINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEKA 

• Zeka yazılı ve çoktan seçmeli 

testlerle değerlendirilir. 

• Đnsanlar doğuştan getirdikleri 

belli bir zekaya sahiptirler ve 

bu zeka asla değiştirilemez. 

• Zeka, niceliksel olarak 

ölçülebilir ve tek bir sayıya 

indirgenebilir. 

• Zeka, tekildir. 

• Zeka, gerçek hayattan 

soyutlanarak ölçülür. 

• Zeka, öğrencileri belli 

seviyelere göre sınıflandırmak 

ve onların gelecekteki 

başarılarını tahmin etmek için 

kullanılır. 

• Đnsanlar farklı zeka 

bölümlerine sahiplerdir. 

• Öğrenciler kendilerini farklı 

biçimlerde ifade ederler. 

• Her bir öğrencinin güçlü olan 

zekalarını, öğrenmede bir araç 

olarak kullanabiliriz. 

• Sahip olduğumuz zekalar 

geliştirilebilir. 

• Bir bireyin kalıtlımla birlikte 

getirdiği zeka kapasitesi 

iyileştirilebilir, geliştirilebilir, 

değiştirilebilir. 

• Zeka, herhangi bir 

performansta, üründe veya 

problem çözme sürecinde 

sergilendiğinden sayısal olarak 

hesaplanamaz. Zeka, çoğuldur 

ve çeşitli yollarla 

sergilenebilir. 

• Zeka, gerçek hayat 

durumlarından veya 

koşullarından soyutlanamaz. 

• Zeka, öğrencilerin sahip 

oldukları gizil güçlerini veya 

doğal potansiyellerini anlamak 

ve onların başarmak için 

uygulayabilecekleri farklı 

yolları keşfetmek için 

kullanılır. 

 

 

• Öğrenciler arası belli seviye 

farkları vardır. 

• Öğrenme için öğrencinin 

• Öğrencilerin sahip oldukları 

beyin gücünün farkında 

olmaları öğrenme sürecini 

olumlu etkiler. 
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ÖĞRENME 

bireysel çabası önemlidir. 

• Öğrenciler ancak dinleyerek 

başarılı olabilirler. 

• Öğrenme yalnızca sınıf 

sıralarındadır. 

• Bilginin tek kaynağı 

öğretmendir. 

• Farklı öğretim yöntemleri 

öğrencilerin beyinlerinin daha 

çok bölümünü kullanmalarına 

fırsat verir. 

• Öğrenme yaşamın her anında 

vardır. 

• Öğrenme ancak öğrencinin 

içinde yer aldığı etkinliklere 

aktif katılımı ile kalıcı hale 

gelir. 

• Bilgiye ulaşmada binlerce yol 

vardır. 

ÖĞRETME Öğretmede amaç, sınavlardaki başarıdır. • Öğretmede amaç, öğrencilerin 

anlama ve düşünme 

becerilerini geliştirmektir. 

 

 

BAŞARI 

Başarı sınavlarda yüksek not almaktır. • Başarı sahip olunan ilgi ve 

yeteneklerin maxsimum 

düzeyde kullanılabilmesidir. 

• Başarı, insanlığın yararına 

ürünler ortaya çıkarabilmektir. 

 

 

ÖĞRETĐM 

PROGRAMLARI 

• Öğretim programlarının her biri, ders 

programlarının içerikleri birbirinden 

farklıdır. 

• Öğretim programları birbiriyle 

bağlantılıdır. 

• Yaşam birbirini tamamlayan 

bölümlerden oluşur. Bu 

doğrultuda öğretim 

programlarının yer aldığı 

derslerde disiplinler arası 

geçişler öğrenmede 

verimliliğin yükselmesine 

katkıda bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ÖĞRENCĐ ROLÜ 

• Öğrenci sırasında sessiz 

oturmalıdır. 

• Öğrenci kendine sunulan 

bilgiyi aynen alır ve tekrarlar. 

• Öğrenci öğrenme 

deneyimlerinde aktif görev 

almalıdır. 

• Öğrenciler bilgiyi araştırır, 

keşfeder, kendine özgü 

stratejilerle işler, yeni anlamlar 

çıkarır ve onu dönüştürerek 

yeniden üretir. 

• Öğrenci sahip olduğu zeka 

alanlarının ilgi ve 

yeteneklerinin farkındadır. Bu 

farkındalık doğrultusunda her 

öğrenci zihnini ve beynini 

maxsimum kullanmaya çaba 

harcar. 

• Öğrenci neyi, niçin 

öğrendiğinin ve öğrendiklerini 
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nerede kullanabileceğinin 

farkındadır. 

• Öğrenme kaynaklarını ve 

bilgiye ulaşma yollarını bilir 

ve onları gerektiğinde kullanır. 

• Öğrenme sorumluluğunu alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ÖĞRETMEN ROLÜ 

• Öğretmenin görevi dersini 

anlatmaktır. 

• Öğretmenin yeri sınıf 

kürsüsüdür. 

• Öğretmen bilgiyi anlatan 

kişidir. 

• Öğretmen öğretim etkinliğine 

kendisi karar verir. 

• Öğretmen öğrencilerden 

yalnızca çok çalışmasını 

bekler. 

• Öğretmen kalıplaşmış bilgileri 

yıllar boyu öğrencilere sunar. 

• Öğretmenler ders kitaplarına 

aşırı bağımlıdırlar ve 

programların, klasik ders 

materyallerinin dışına 

çıkmazlar. 

• Öğretmenin görevi 

öğrencilerin öğrenme 

deneyimlerinde onlara 

rehberlik etmektir. 

• Öğretmen bütün öğretim 

etkinliklerinde öğrencilerin 

arasında onlarla birlikte 

öğretim ortamının her 

yerindedir. 

• Öğretmen öğrenmeyi 

kolaylaştıran ve öğrenciler 

ihtiyaç duyduklarında bilgiyi 

sunan kişidir. 

• Öğretmen öğretim etkinlikleri 

konusunda öğrencilere 

alternatifler sunar. Öğrencilere 

öğrenme süreciyle ilgili 

fikirler verir. 

• Öğretmen araştırı, öğrenir ve 

öğrendiklerini öğrencileriyle 

paylaşır. 

• Öğretmen uzmanlık bilgisini 

zenginleştirir.Yaşam boyu 

öğrenme inancını taşır. 

• Öğretmen anlayışlı, sevecen, 

kabul edici ve yardım edici 

tutumu ile öğrencilerinin 

kendilerini önemli 

hissetmelerini sağlar. 

• Öğretmen öğrenmede çok 

farklı materyalleri kullanırlar. 

Günlük yaşamda r araç, her 

nesne Çoklu Zeka sınıflarında 

bir öğrenme aracına 

dönüşebilir. 

ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

Sınıflardır. Yaşamın olduğu her yer, okul koridorları, 

kütüphaneler, laboratuarlar, bahçeler vb. 

öğrenme için bir ortamdır. 

 

 

         Öğretmenler sınıflarında sekiz farklı zeka alanına göre etkinlik geliştirirken şu 

yöntemleri kullanabilir: 
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      Sözel-dilsel zekâ için: 

• Ezberden veya bir metin üzerinden okuma çalışması yapmak, 

• Her hangi bir olay ile ilgili öykü, şiir veya hikaye yazılmasını istemek, 

• Verilen bir metinle ilgili çeşitli analiz çalışmaları yapmak, 

• Röportaj, söyleşi yapıp bunu rapor haline getirmek, 

• Tartışma yapmak, ve yönetmek, 

• Kelimelerle ilgili oyunlar oynamak, 

• Bir konu ile ilgili dokümanları incelemek. 

 

Mantıksal- Matematiksel Zekâ Đçin: 

 

• Çeşitli bulmacalar hazırlamak ve çözmek, 

• Olaylar, konular, şekiller arasındaki benzerlik ve farklılıkları listelemek, 

• Her türlü düşünme, fikir üretme etkinlikleri, beyin fırtınası yapmak, 

• Problemler hazırlamak ve çözmek, 

• Kavram haritaları, V diyagramları, akış şemaları düzenlemek, 

• Deney yapmak, deney sonuçlarını değerlendirmek, 

• Olay ve olguları mantık süzgecinden geçirmek, mantıksal sorgulamalar yapmak 

• Elektronik araç-gereçleri kullanmaya meraklı ve yatkın olmak, 

• Đsabetli tahminlerde bulunmak. 

 

Görsel-Uzamsal Zekâ Đçin: 

 

• Görsel sanatlardan yararlanmak, 

• Görsel tasarımlar oluşturmak ve bunları sergilemek, 

• Her çeşit poster, afiş hazırlama çalışmaları yapmak, 

• Renklerden yararlanmak, boyama, renklendirme çalışmaları yapmak, 

• Anlatılan bir konu veya okunulan bir metinle ilgili resim çizme, 

• Şekilleri incelemek, 

• Slayt, video gösterileri izlemek, 

• Oyun veya bilgi kartları hazırlamak. 

 

Bedensel-Kinestetik Zekâ Đçin: 
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• Drama, tiyatro, oyun etkinlikleri hazırlamak, 

• Dans etme, beden dilini kullanmak, 

• Çizmek, kesmek, yapıştırmak gibi aktivitelerde bulunmak, 

• Olay veya konuyu beden dilini, mimikleri kullanarak canlandırmak. 

 

Müziksel-Ritmik Zekâ Đçin: 

 

• Şarkı, melodi, ritim eşliğinde ders çalışmak, 

• Şarkı sözü, beste oluşturmak, 

• Müzikle ilgili duygu ve düşünceleri ifade etmek, 

• Tempo tutarak öğrenmek, 

• Müzik eşliğinde sunum yapmak, 

• Konuya ilişkin müzik parçaları bulmak ve dinlemek, 

• Ses kayıtları yapmak ve dinlemek 

 

Sosyal-Kişilerarası Zekâ Đçin: 

 

• Grup çalışmaları yapmak, 

• Sosyal faaliyet ve kulüplerde yer almak, 

• Kampanyalar düzenlemek, 

• Takım oyunları oynamak, 

• Sosyal bir olay/olguyu tartışmak, çözüm önerileri sunmak, 

• Grupla araştırma yapıp, sunum hazırlamak, 

• Birinin sosyal rolünü üstlenip, taklidini yapmak. 

 

Ki şisel-Đçsel Zekâ Đçin: 

 

• Yalnız çalışma etkinlikleri yapmak, 

• Her türlü kendini değerlendirme etkinlikleri yapmak, 

• Kendiyle ilgili farkındalık oluşturmak için düşünme etkinlikleri yapmak, 

• Kendini başkalarının yerine koyarak duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, 

• Olaylarla ilgili düşüncelerini ifade etmesini istemek, 
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• Günlük/günce çalışmaları yaptırmak, 

• Kendiyle ilgili hedef koymasını istemek ve buna ulaşmasını sağlamak, 

 

Doğacı Zekâ Đçin: 

 

• Çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak, 

• Çevre sorunlarını incelemek ve çözüm önerileri sunmak, 

• Edinilen bilgileri çevreye, günlük yaşama entegre etme çalışmaları yapmak, 

• Doğa ile ilgili koleksiyonlar yapmak, 

• Doğa gezileri, yürüyüşler yapmak, 

• Bitki ve hayvanlarla ilgili inceleme çalışmaları yapmak, 

• Bitki veya hayvan yetiştirmek, 

• Doğa fotoğrafları çekmek ve biriktirmek. 

 

2.5.5. Öğretimde Çoklu Zekâ Đle Đlgili Modeller 

 

         Eğitim- öğretim etkinlikleri ile ilgili çalışmalar yapan pek çok uzman, araştırmacı veya 

öğretmen Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı öğretim modellerinin kullanılmasının öğrenci başarısı 

üzerinde olumlu etkileri olduğu konusunda hem fikirdir. Ancak kuramın öğretimde 

uygulanmasına ilişkin farklı modeller hazırlanmakta ve bu konuda tam bir fikir birli ğine 

ulaşılamamaktadır. Çoklu Zekâ Kuramı’nın uygulanmasına ili şkin en genel 4 model şöyledir:  

• Yetişek (eğitim programı)  gezisi: Bu modelin amacı eğitim programındaki içeriğe ait 

tüm alt maddelerle her bir zekâ alanını ilişkilendirmektir. 

 

• Üniteyi genişletme: Ünite ayrıntılı bir şekilde incelenilir. Öncelikle hangi zekâ 

alanlarının, hangi ölçülerde bulunduğu belirlenir. Yeterli ve eksik olan zekâ alanları saptanır. 

Eksik olan zekâ alanlarına yönelik yeni etkinlikler önerilir.   

 

• Sınıfta çoklu zekâ merkezleri oluşturmak: Sınıfta öğretmen tarafından her bir zekâ 

alanı ile ilgili merkezler oluşturulur. Diğer bir deyişle bir sınıfın içinde; matematik köşesi, 

doğa köşesi, beden eğitimi köşesi vb. oluşturmaktır. 
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              Şekil 2.4.  Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğrenme Merkezleri Modeli (Bümen, 2005; s.19) 

 

•      Okul çapında odaklaşma (zekâ takımları oluşturmak) : Bu modelin temelinde 

öğretmenler arasında her zekâ alanından sorumlu küçük takımlar oluşturmak yatar. Her takım 

kendi alanı ile ilgili etkinlik ve materyaller hazırlarlar. 

 

 

 

                                     Şekil 2.5.  Öğretimde Zekâ Takımları (Bümen, 2005; s. 19) 

 

 

 

 

 

2.5.6. Çoklu Zekâ Kuramında Ölçme ve Değerlendirme 

 

TEMEL 
DERS 

    BAĞIMSIZ 
   PROJELER 

8 MERKEZDE  
ÇALI ŞMA 

MERKEZ 
PAYLA ŞIMI 
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         Çoklu Zekâ Kuramına dayalı programlarda değerlendirme de kurama uygun bir şekilde 

zekâ alanları tabanlı olmalı ve bu zekâ alanlarında farklı etkinliklerle ortaya konulan 

performanslar değerlendirilmelidir. Performansın değerlendirilmesinde ise en etkili yol 

öğrencileri gözlemlemektir. Değerlendirmede kullanılabilecek bir diğer etkili öğe de öğrenci 

performanslarını belgelemektir. Öğrenciler performanslarını belgelemek için pek çok yol 

vardır. Bunlardan bazıları şunlardır (Armstrong, 1994; aktr., Bümen, 2005): 

• Anekdot kayıtları, 

• Çalışma örnekleri, 

• Ses kayıtları, 

• Video kayıtları, 

• Fotoğraflar, 

• Öğrenci dergi ve gazeteleri, 

• Öğrenci başarı cetvelleri, 

• Đnformal testler, 

• Standartlaştırılmış testlerin informal kullanımı, 

• Öğrenci görüşmeleri, 

• Ölçüt dayanıklı değerlendirmeler, 

• Kontrol listeleri, 

• Sınıf krokileri, 

• Takvim kayıtları. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 
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         Yapılan literatür taramasında çoklu zeka kuramı ile fen ve teknoloji dersi arasındaki 

ili şkiyi konu eden araştırmalar incelenmiştir. Bu araştırmalardan bazıları aşağıda 

özetlenmiştir. 

         Kaptan ve Korkmaz (2000), “Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrenci 

Başarısına ve Tutuma Etkisi” adlı araştırmalarında deneysel yöntem kullanmışlardır. 

Araştırma, deney (n=32) ve kontrol (n=32) grubu olmak üzere iki grup üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırmanın verileri fen başarı testi, tutum ölçeği, anketler, öğrenci dosyaları 

ve gözlem kayıt formları kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular, öğrenci tutumları ve fen 

başarısı açısından deney grubu lehine anlamlı farklar olduğunu ortaya koymuştur. 

         Bümen (2001), “Gözden Geçirilmiş Stratejiler ile Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı 

Uygulamalarının Erişi Tutum ve Kalıcılığa Etkisi” adlı araştırmasında deneysel yöntem 

kullanmıştır. Araştırma Đzmir Özel Tevfik Fikret Đlköğretim Okulu 8. sınıflarındaki toplam 

112 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Sonuç olarak, bilgi düzeyi erişilerinde çoklu zekâ kuramı 

ile öğretimin, geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

         Özdemir ve ark.’nın (2001) “Đlköğretim Okullarında Çoklu Zekâ Kuramı Temelli Fen 

Eğitimi Yoluyla Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Đnceleme” adlı 

araştırmalarının temel amacı; ilköğretim dördüncü sınıf düzeyinde Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı 

fen öğretiminin etkililiğini sınıf ortamında denemek, Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı fen 

öğretiminin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirme düzeyine etkisini 

değerlendirmektir. Üst düzey düşünme becerileri olarak kavrama ve eleştirel düşünme 

becerileri kullanılmıştır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma tek bir grup 

(n=32) üzerinde yürütülmüştür. Araştırma 2001-2002 bahar döneminde Ankara ili Çankaya 

ilçesi Beytepe Đlköğretim okulunda yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Fen Bilgisi Testi, 

kullanılarak elde edilmiştir. Denel işlem öncesi ve sonrası, Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı fen 

etkinliklerinin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin bilgi, kavrama, problem çözme, bilimsel 

süreç becerileri ve toplam test puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

         Aşçı ve Demircioğlu (2002) ODTÜ Eğitim Fakültesinde “Çoklu Zekâ Kuramına Göre 

Geliştirilen Ekoloji Ünitesinin, 9. Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Başarısına ve Tutumlarına Olan 

Etkileri” adlı araştırmalarının amacı, 9. sınıf düzeyinde çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış 

ekoloji ünitesi için ders planlarının etkinliğini araştırmak, ayrıca çoklu zeka kuramını temel 

alan biyoloji öğretiminin geleneksel biyoloji öğretimine kıyasla öğrenci başarısına ve 

tutumuna olan etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Öğrenci 
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tutumları ve biyoloji başarısı açısından, deney grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında 

ekoloji ünitesi tutum ve davranışlarına deney grubunun daha çok ulaştığı sonucuna varılmıştır. 

         Kaya (2002), “Đlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom ve Atomik Yapı Konusundaki 

Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum ve Algılamalarına Çoklu Zekâ 

Kuramı’nın Etkisi” adlı araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Öğrencilere ön test ve 

son test, başarılarını ölçmek için de başarı testi uygulamıştır. Çalışması sonucunda elde ettiği 

verileri bilgisayarda SPSS programı kullanarak değerlendirmiştir. Sonuçta çoklu zekâ 

kuramına dayalı öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin atom ve atomik yapı konusundaki 

başarılarına, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına, fen’e olan tutum ve bilimi öğrenme yollarını 

algılamalarına anlamlı bir katkı sağladığını görmüştür. 

         Çabukusta (2003), “Çoklu Zekâ Uygulamalarının Fen Başarısına Etkisi” adlı 

araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Araştırmanın uygulama alanı olarak Ankara 

Gökçe Karataş Đlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinden 27’şer kişilik gruplar olarak 

belirlemiştir. Sonuç olarak, akademik başarı açısından oluşturulan gruplar arasında anlamlı bir 

fark gözlenememiştir. Araştırmacı bunun sebebini araştırmanın sınırlılıkları ile açıklamıştır. 

         Akamca (2003),  “Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersi Isı ve Isının Maddedeki 

Yolculuğu Ünitesinde Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısı, Tutumu ve 

Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri” adlı araştırmasını 2002-2003 öğretim yılı bahar 

döneminde Mart-Nisan aylarında Buca Meşkure Şamlı Đlköğretim Okulu’nda 68 beşinci sınıf 

öğrencisiyle yürütmüştür. Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. 

Uygulama süresince kontrol grubunda dersler geleneksel olarak, deney grubunda ise 

araştırmacı tarafından ÇZK’ ya dayalı olarak geliştirilen rehber materyallerle işlenmiştir. Her 

zekâ alanına yönelik etkinlikler, çalışma yaprakları, bulmacalar, oyunlar ve sunular önceden 

hazırlanmış ve ders tüm zekâ alanlarına sahip öğrencilere yönelik olarak işlenmiştir. 

Uygulama başlangıcında öğrencilerin ön bilgilerini ve denel işlem öncesindeki grupların 

seviyelerini ölçmek amacıyla Başarı Testi, fen’ e yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Fen 

Bilgisi Tutum Ölçeği ön test olarak uygulanmıştır. Uygulama sonunda öğrencilere Başarı 

Testi, Tutum Ölçeği ve Çoklu Zekâ alanlarında değerlendirme ölçeği tekrar uygulanmıştır. 

Ünite bitiminden 5 hafta sonra ise öğrencilerin üniteyi ne kadar hatırladıklarını ve 

öğrenilenlerin kalıcılığını ölçmek amacıyla Başarı Testi uygulanmış, öğrencilerin verdikleri 

cevaplar incelenmiştir. ÇZK’ya dayalı öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel 

yöntemin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin başarıları ve bilgilerinin kalıcılığı 

açısından deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuş, fen’ e yönelik tutumları arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. 
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         Türkuzan (2004), “Çoklu Zekâ Kuramının Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Öz kütle 

Konusunu Anlamalarına ve Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi” adlı araştırmasında 

deneysel yöntem kullanmıştır. Öntest-sontest kontrol grup tasarımının kullanıldığı bu çalışma 

lise 1. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Kontrol grubundaki öğrenciler ile geleneksel 

öğretim yöntemine göre, deney grubundaki öğrencilerle ise Çoklu Zekâ Kuramı’na göre 

hazırlanmış öğretim etkinlikleri ile dersler işlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilerin 

istatistiksel analizleri sonucunda Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı öğretim etkinliklerinin, 

öğrencilerin öz kütle konusunu anlamalarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasına anlamlı 

bir katkı sağladığı görülmüştür. Sınıf içi gözlemlerde deney grubu öğrencilerinin, derse daha 

fazla ilgi gösterdikleri de saptanmıştır. 

         Bayrak (2005) “Đlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki 

Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum ve Algılamalarına Çoklu Zekâ 

Kuramına Dayalı Öğretimin Etkisi” adlı araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. 

Araştırmada ön test-son test desenine başvurulmuştur. Bu amaçla çalışma, Fen Bilgisi 

dersinin “Kimyasal Bağlar” ünitesinin bilişsel nitelikli bilgi ve bilgi üstü düzeylerinde 

önceden belirlenmiş bir kısım davranışsal ve duyuşsal özelliklerden tutum boyutunda olan 

davranışlarla sınırlı tutulmuştur. Veri toplama aracı olarak Ön Bilgi Testi, Başarı Testi, Tutum 

Ölçeği ve Çoklu Zekâ Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Çoklu Zekâ Kuramına 

dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin “Kimyasal Bağlar” konusundaki başarılarına, 

öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına, tutum ve algılamalarına anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

         Kaya (2005), “Đlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı 

Konusundaki Başarılarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Kavramalarına Tartışma Teorisine 

Dayalı Öğretim Yaklaşımının Etkisi” adlı araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. 

Araştırma sonuçlarının istatistiksel analizleri, fen derslerini tartışma teorisine dayalı öğretim 

etkinlikleriyle işlenen deney grubu öğrencilerinin hem akademik başarılarının hem de bilimin 

doğası ile ilgili kavramları anlamalarının kontrol grubu öğrencilerinden anlamlı olarak daha 

iyi olduğunu göstermiştir.  

         Özyılmaz ve Hamurcu (2005), “Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin 

Fen Başarısı, Tutumları ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri” adlı araştırmaları deneysel bir 

çalışma olup, 2002-2003 öğretim yılının II. döneminde Buca Meşkure Samlı Đlköğretim 

Okulu beşinci sınıf öğrencileri ile 5 hafta süresince yürütülmüştür. Beşinci sınıflardan iki şube 

rasgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Kontrol grubunda dersler geleneksel öğretim 

metodu ile deney grubunda ise Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı olarak hazırlanan ders planı ile 
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işlenmiştir. Đstatistiksel sonuçlar, Çoklu Zekâ Kuramı’nın beşinci sınıf öğrencilerinin fen 

başarılarında ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığında anlamlı bir etkisi bulunurken, fen’e yönelik 

tutumlarında anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. 

         Gök ve Harmandar (2005), “Çoklu Zekâ Teorisine Göre Hazırlanmış Isı ve Işık 

Ünitesinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi” adlı araştırmalarında 

deneysel yöntem kullanmışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla ilinin Köyceğiz ilçesi 

Atatürk Pansiyonlu Đ.Ö.O.’ nun 5-A (N:30) ve 5-B (N:30) şubelerindeki öğrenciler 

oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; çoktan seçmeli test kullanılmıştır. Araştırmada 

kontrol ve deney gruplarının başarıları başarı testi, hatırlama düzeyleri de çalışmanın 

bitiminden sekiz hafta sonra yapılan hatırlama testi ile ölçülmüştür. Ön test-son test deneysel 

deseni ile elde edilen puanları analiz etmede SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda çoklu zekâ çalışması yapılan deney grubu öğrencilerinin fen bilgisi dersine ait 

başarısı ve konuları hatırlama düzeyi, kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. 

         Turhan (2006), “Đlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğreniminde Mıknatıs ve 

Özellikleri Konusunu Kavramada Çoklu Zekâ Modelinin Öğrenci Başarı Ve Tutumuna 

Etkileri” adlı araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Araştırma Ankara ili Haymana 

ilçesi Oyaca Đlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 8. sınıflardan rasgele seçilerek 

oluşturulan deney ve kontrol grubundan deney grubuna çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış 

ders planları, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders planları 

uygulanmıştır. Deney grubu olan 8-A (N=19) sınıfının uygulaması 6 ders saati, kontrol grubu 

olan 8-B (N=19) sınıfının uygulaması 5 ders saati sürmüştür. Her iki sınıfın dersleri 

araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Önce her iki gruptaki öğrencilerin ön bilgilerini ve fen’e 

olan tutumlarını belirlemek için Ön Bilgi Testi, Başarı Ön Testi ve Tutum ve Algılama Anketi 

uygulanmıştır. Uygulama sonrasında ise Geleneksel Öğretim Yöntemi ve Çoklu Zekâ 

Kuramının etkililiğinin belirlenebilmesi için her iki gruptaki öğrencilere Başarı Son Testi ve 

Tutum ve Algılama Anketi tekrar uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, 

deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin Ön Bilgi Testi, Başarı Ön Testi ve Tutum ve 

Algılama Anketi puanları arasında uygulama öncesinde anlamlı bir fark olmadığı, uygulama 

sonrasında ise Başarı Son Testi ve Tutum ve Algılama Anketi açısından çoklu zekâ yöntemine 

göre hazırlanmış ders planları uygulanan deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

         Gökçek (2007), “Đlköğretim 8. sınıf Öğrencilerinin Asit-Baz Konusundaki Başarılarına 

Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi” adlı araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Araştırma 
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2005-2006 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde Đstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Đhsan Şerif 

Đlköğretim Okulu’ndaki 8-B (N=30) ve 8-D (N=30) sınıflarında öğrenim gören toplam 60 

öğrenciyle haftada 3 ders saati olmak koşuluyla yaklaşık olarak 4 hafta boyunca 

yürütülmüştür. Đlk hafta boyunca ön testler ve son hafta ise son testler uygulanmıştır. Đki 

sınıftan rasgele seçilen kontrol grubundaki öğrencilerle geleneksel öğretim yaklaşımına göre; 

deney grubundaki öğrencilerle ise Çoklu Zekâ Kuramı’na göre hazırlanmış öğretim 

etkinlikleri ile dersler işlenmiştir. Araştırma sonucunda, Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı 

öğretim etkinliklerinin öğrencilerin asit-baz konusundaki başarılarına ve fen tutumlarına 

anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. 

         Şalap (2007), “Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi: 

Hücre Bölünmeleri” adlı araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Araştırma Ankara ili 

Çankaya ilçesi Kılıçarslan Lisesindeki iki sınıf ile gerçekleştirilmi ştir.  Kontrol grubunda 

biyoloji dersleri geleneksel öğretim yöntemlerine dayalı olarak işlenirken, deney grubunda 

Çoklu Zekâ Kuramına dayanan öğrenme etkinlikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

Çoklu Zekâ Kuramına dayalı öğrenme etkinlikleriyle hücre bölünmeleri konusunu öğrenen 

deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılı oldukları 

görülmüştür.  

         Etli (2007), “Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin 9. Sınıf 

Öğrencilerinin Biyoloji Başarılarına Ve Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkileri” adlı 

araştırmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Araştırma Hakkâri Lisesi’nde bulunan 9-A ve 

9-D sınıfı öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. 9-A sınıfı deney grubunu, 9-D sınıfı kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Bu araştırma kapsamında, deney ve kontrol grupları için ön test ve 

son test kullanılmıştır. Bir ay sonra son test, kalıcılık testi olarak tekrarlanmıştır. Deney ve 

kontrol gruplarının başarı puanları arasındaki farklar t testi ile kontrol edilmiştir. Araştırmada 

anlamlılık düzeyi 0.5 olarak kabul edilmiştir. Grupların ön test puanları arasında anlamlı fark 

bulunmazken son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunduğu 

görülmüştür. Araştırma sonunda Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan etkinliklerin öğrenci 

başarısını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

         Akman (2007), “Ortaöğretimde Đnsanda Destek Ve Hareket Sistemi Konusunun Çoklu 

Zekâ Temelli Đşlenmesinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi” adlı araştırmasında deneysel 

yöntem kullanmıştır. Araştırma 2005- 2006 Eğitim-Öğretim Yılı 1. döneminde, Afyon 

Süleyman Demirel Fen Lisesi (ASDFL) 10-C ve 10-D sınıfı öğrencileri ve Afyon Lisesi 10-A 

ve 10-B fen sınıfı öğrencileri ile 2 hafta boyunca yürütülmüştür. ASDFL’ den her biri 24 

öğrenci içeren 2 şube ve Afyon Lisesi’nden de her biri 20 öğrenci içeren 2 şube rasgele 
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örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Đki okulda da seçilen iki şubeden biri deney grubu, diğeri 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Đnsanda Destek ve Hareket Sistemi kontrol grubunda 

klasik yöntemlerle işlenirken, deney grubunda Çoklu Zeka Kuramı’na uygun olarak 

hazırlanan ders planı dahilinde işlenmiştir. Araştırma sonucunda Çoklu Zekâ Kuramı’na 

uygun işlenen dersin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı etkisi olduğu ve bu başarının 

öğrencinin okuduğu okul türü ile bir bağlantısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Modeli 
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         Bu araştırma Nitel Araştırma yöntemlerine göre gerçekleştirilmi ştir. Nitel 

araştırmalarda; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri 

kullanılır. Algılar ve olaylar doğal ortamlarında, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konma amacına yönelik nitel bir süreçte izlenir (Saban, 2005). Nitel araştırma, nicel 

araştırmaya göre daha esnek, toplanan verilere göre sürekli değişebilen, dinamik bir 

yöntemdir. Nitel araştırmalar dünyanın sosyal yönüyle ilgilenir ve şu sorulara yanıt arar: 

• Đnsanlar niçin böyle davranır? 

• Kanaatler ve durumlar nasıl oluşur? 

• Đnsanlar çevrelerinde olup bitenlerden nasıl etkilenirler? 

• Kültürler niçin ve nasıl gelişir? 

• Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir? 

 

         Nitel araştırma yönteminin başlıca özellikleri şunlardır: 

• Doğal ortama duyarlılık, 

• Araştırmacının katılımcı rolü, 

• Bütüncül yaklaşım, 

• Algıların ortaya konması, 

• Araştırma deseninde esneklik, 

• Tümevarımcı analiz, 

• Nitel veri (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

 

       Tablo 4.1. de Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri genel özellikleri açısından 

karşılaştırılmıştır. 

 

          

          

       

 

 

 

 

Tablo 4.1.  Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
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NĐCEL ARA ŞTIRMA N ĐTEL ARA ŞTIRMA 

                                                                            Varsayım 

• Gerçeklik nesneldir. 

• Asıl olan yöntemdir. 

• Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir. 

• Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, 

nesnel bir tavır geliştirir. 

• Gerçeklik oluşturulur. 

• Asıl olan çalışılan durumdur. 

• Değişkenler karmaşık ve iç içe geçmiştir ve 

bunlar arasındaki ilişkileri ölçmek zordur. 

• Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, 

katılımcı bir tavır geliştirir. 

                                                                                 Amaç 

• Genelleme 

• Tahmin 

• Nedensellik ilişkisini açıklama 

• Derinlemesine betimleme 

• Yorumlama 

• Aktörlerin bakış açılarını anlama 

                                                                             Yaklaşım 

• Kuram ve denence ile başlar 

• Deney, manipulasyon ve kontrol 

• Standardize edilmiş veri toplama araçları 

kullanma 

• Parçaların analizi 

• Uzlaşma ve norm anlayışı 

• Verinin sayısal göstergelere indirgenmesi 

• Kuram ve denence ile son bulur. 

• Kendi bütünlüğü içinde ve doğal 

• Araştırmacının kendisinin veri toplama aracı 

olması 

• Örüntülerin ortaya çıkarılması 

• Çokluluk ve farklılık arayışı 

• Verinin, zenginliği ve derinliği içinde 

betimlenmesi 

                                                                      Araştırmacı Rolü 

• Olay ve olguların dışında, yansız ve nesnel 

 

• Olay ve olgulara dahil, öznel bakış açısı olan 

ve empatik 

 

(Glesne ve Pesnik, 1992; akt. Saban, 2005; s. 49). 

 

         Nitel araştırmalarda kullanılan başlıca veri toplama yöntemleri; gözlem, görüşme ve 

doküman analizidir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde ise iki yol izlenebilir; “Đçerik 

Analizi” ve “Betimsel Analiz”. Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak “doküman 

analizi”, verileri analiz etme yöntemi olarak da “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Bu 

nedenle önce “doküman analizi”, ardından da “betimsel analiz” yöntemleri kısaca tanıtılmaya 

çalışılmıştır. 

         Doküman incelemesi, araştırılması istenen olgu ve/veya olaylar hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analizini kapsar. “Araştırma problemine ilişkin olarak yazılı ve görsel 

dokümanların incelenmesi daha zengin ve kapsamlı bir çıkarım sağlanması açısından oldukça 

önemlidir. Zira olguya ya da olaya ilişkin çok çeşitli kaynaklardan bilgi sentezlenmesine 
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imkan sağlayacak bu da araştırmanın geçerliliğini arttıracaktır. Tüm bunlara ek olarak 

dokümanlar araştırma konusunun geçmişine ya da tarihsel sürecine de ışık tutacaktır” 

(Akturan ve Baş, 2008; s. 117). Eğitim ile ilgili bir çalışmada şu tür dokümanlar veri kaynağı 

olarak kullanılabilir; eğitim alanında ders kitapları, program (müfredat) yönergeleri, okul içi 

ve dışı yazışmalar, öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları, öğrenci rehberlik kayıt ve dosyaları, 

öğrenci/öğretmen el kitapları, eğitimle ilgili resmi belgeler, ders ve ünite planları, vb. (Bogdan 

ve Biklen, 1992; Goetz ve LeCompte, 1984; aktr. Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

         Doküman incelemesinin büyük yararlarından biri geniş bir örneklem sunmasıdır. 

Araştırmacı mümkün olduğunca çok yazılı ve görsel dokümana ulaşarak örneklemini 

büyütebilir. Bu noktada örneklemin, araştırmacının alan hâkimiyetine bağlı olduğu da 

söylenebilir. Bu şekilde geniş bir örnekleme ulaşılarak, nitel araştırmaların en büyük 

sınırlılıklarından biri olan “genelleme” sorunu da en aza indirilmiş olur. Yıldırım ve Şimşek’e 

(2005) göre, doküman incelemesi yönteminin başlıca aşamaları şunlardır: 

• Dokümanlara ulaşma, 

• Orijinalliği kontrol etme, 

• Dokümanları anlama, 

• Verileri analiz etme, 

• Verileri kullanma. 

 

         Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi 

veya yorumlanmasıdır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 

düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar 

dikkate alınarak da sunulabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Betimsel Analiz’in temel amacı 

ulaşılan bilgileri okurlara düzenlenmiş ve araştırmacı tarafından yorumlanmış olarak 

sunmaktır.  

 

4.2. Analiz Birimi 

 

         Araştırmada analiz edilen birimler; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanmış ve 

Milli E ğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi öğrenci 

ders ve çalışma kitapları, 7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi öğrenci ders ve çalışma kitaplarıdır. 

Bu kitaplarda yer alan etkinlikler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. 
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4.3. Veri Toplama Araçları 

 

         Araştırmada verilerin toplanması için 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi öğrenci 

ders/çalışma kitapları; 7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi öğrenci ders/çalışma kitapları betimsel 

analiz yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu kitaplarda bulunan 510 adet etkinlik, çoklu zekâ 

kuramında belirtilen zekâ alanlarına göre tek tek incelenmiştir. Bir program geliştirme uzmanı 

yardımıyla hazırlanan ve adına “Çoklu Zekâ Kuramı Kitap Etkinlikleri Değerlendirme 

Ölçeği” adı verilen bir ölçek geliştirilmi ştir. (Söz konusu ölçek Ek-1’dedir.) Ölçekte 8 zekâ 

alanının her biri bir sütunda gösterilmiş, ünitelere ait konular ise satırlara yerleştirilmi ştir. 6. 

ve 7. sınıflar ayrı ayrı ele alınmış, her bir ünite ders ve çalışma kitaplarında ele alınış 

şekilleriyle aynı ölçekte belirtilmiştir. Örneğin, 6. sınıfın 1. ünitesi olan “Canlılarda Üreme, 

Büyüme ve Gelişme” ünitesine ait ders ve çalışma kitabında yer alan tüm etkinlikler aynı 

ölçek üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen veriler bu ölçeğe yerleştirilerek anlamlı ve bütüncül 

hale getirilmiştir. 

         Ölçekte her satırın sonunda o konuya ait 8 zekâ alanının tümüne ait toplam, sütunların 

sonunda ise o sütunda belirtilen zekâ alanına ilişkin söz konusu ünitede yer alan toplam 

etkinlik sayısı verilmiştir. Bazı etkinlikler birden fazla zekâ alanına hitap ettiğinden, 

içerdikleri her zekâ alanına göre ölçekte işaretlenmişlerdir. Bu nedenle bazen ölçekte 

belirtilen toplam etkinlik sayısı ile kitaplarda ünite başlarında verilen etkinlik sayısı birbirini 

tutmamaktadır. Ölçek; 6. sınıflar için 8, 7. sınıflar için 7 kez olmak üzere toplam 15 kez 

kullanılmıştır. 

 

4.4. Uygulama ve Verilerin Analizi 

 

         Uygulama sırasında öncelikle adı geçen kitaplar tek tek incelemeye tabi tutulmuştur. Đlk 

olarak etkinliklerin her biri araştırmacı tarafından dikkatle incelenerek hangi zekâ 

alanı/alanlarına hitap ettiği belirlenmiş ve üzerine yazılmıştır. Tüm kitapta yer alan etkinlikler 

bu şekilde incelendikten sonra ünitede yer alan konu başlıkları listelenmiş, her konu başlığının 

altına önce o konuya ait kaç etkinlik bulunduğu, ardından da bu etkinliklerin zekâ alanlarına 

göre dağılımı yazılmıştır. Böylelikle o konuda hangi zekâ alanlarına ağırlık verildiği, ihmal 

edilen zekâ alanının olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Bir kitapta yer alan tüm ünite/konular 

için bu işlem yapıldıktan sonra sıra bu verilerin ölçeğe yerleştirilmesine gelmiştir. Öncelikle 

ölçek, 6. sınıflar için, kitaplarında 8 ünite olduğu için 8 kez kullanılmıştır. Her bir ünite ders 

ve çalışma kitabında ele alınış şekliyle bir ölçek üzerinde gösterilmiştir. Bu ölçeklerde ünite 
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başlığının altında tüm konu başlıkları da yer almaktadır. Böylelikle inceleme sonunda 

oluşturulan listenin ölçekte kodlanması kolaylaştırılmıştır. Đnceleme sonrası elde edilen, 6. 

sınıf öğrenci ders ve çalışma kitabının 1. ünitesine ait veriler Ölçek I’ e kodlanmıştır. 

Ölçeklerin satırlarında konular, sütunlarında ise zekâ alanları bulunmaktadır. Böylece her 

konunun karşısındaki alanlara bakarak hangi zekâ alanlarında ve kaçar tane etkinlik 

bulunduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 6. sınıfların 8 ünitesi için bu şekilde ölçek 8 kez 

kullanıldıktan sonra, baştan itibaren anlatılan işlemlerin hepsi 7. sınıfların kitaplarına 

uygulanmış, aynı şekilde listeler hazırlanmış ve veriler yine aynı şekilde ölçekte kodlanmıştır. 

7. sınıfların kitaplarında 7 ünite olduğundan; ölçek 7. sınıflar için 7 kez kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BULGULAR 
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5.1. 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı 6. ve 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi, Öğrenci Ders ve 

Çalışma Kitaplarının Genel Özellikleri Açısından Tanıtılması 

 

         Đlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6. ve 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitapları Talim 

ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanmıştır. Bu bölümde MEB tarafından okullara 

ücretsiz olarak gönderilen bu kitapların genel özellikleri kısaca tanıtılmıştır.                        

         6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders kitaplarında her ünitenin başında bir 

organizasyon şeması yer almaktadır. Bu organizasyon şemalarında, ünitede geçen bilimsel 

kavramları gösteren bir şema, ünite süresince öğrenilecekleri gösteren açıklamalar, üniteye ait 

renkli bir resim ve ünitelere ait alt konu başlıkları yer almaktadır. Her bölümün başında 

güvenlik sembolleri, konuyla ilgili ilgi çekici ve düşündürücü sorular bulunmaktadır. Bölüm 

içlerinde konular ilerlerken, ilgili bölümlerde çalışma kitabına yönlendiren küçük sembolik 

resimler, spot, ilginç ve tamamlayıcı bilgi kutucukları; bölüm sonlarında bilim, sanat, konuyla 

ilgili farklı alan ve mesleklerle, konunun tarihi gelişimiyle ilgili okuma metinleri 

bulunmaktadır. Ayrıca ünite sonlarında değerlendirmeye yönelik farklı ölçme araçları 

bulunmaktadır. Bu,  çoktan seçmeli testler, soru-cevap, eşleştirme, boşluk doldurma, resim 

tamamlama, resim üzerinde kısımları belirtme, poster-proje hazırlama veya sunu yapma gibi 

geniş bir yelpazeden oluşmuş bir bölümdür. 

         6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci çalışma kitaplarında ise her ünitenin ilk 

sayfasında ünite numarası, ünitenin adı ve ünite bölümlerinde yer alan etkinliklerin bir listesi 

bulunmaktadır. Her ünitenin ikinci sayfasında içsel ve mantıksal-matematiksel zekâya 

yönelik, “ne biliyorum-ne öğrenmek istiyorum-neler öğrendim?” etkinliği bulunmaktadır. 

Ardından üniteye ait konuları pekiştirmeye yönelik çeşitli zekâ alanlarına hitap eden pek çok 

etkinlik yer almaktadır. Ünite sonlarında değerlendirmeye yönelik ölçme amaçlı etkinlikler ve 

sorular bulunmaktadır. Yine çalışma kitaplarında da genellikle ünite sonlarında konuların 

günlük yaşantıda ve bilimdeki yeri ile ilgili ilginç okuma metinlerine yer verilmiştir. 

 

  5.1.1.  6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabının Genel Özellikleri 

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci 

ders kitabı 256 sayfa ve 8 üniteden oluşmaktadır. Bu üniteler: 

       1. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 

       2. Kuvvet ve Hareket 
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       3. Maddenin Tanecikli Yapısı 

       4. Yaşamımızdaki Elektrik 

       5. Vücudumuzda Sistemler 

       6. Madde ve Isı 

       7. Işık ve Ses 

       8. Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? üniteleridir. Tüm bu üniteler yukarıda belirtilen genel 

özelliklere göre düzenlenmiştir. Kitapta bu ünitelere ait toplam 57 adet etkinlik 

bulunmaktadır. 

 

  5.1.2.  6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabının Genel Özellikleri 

 

         6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci çalışma kitabı 176 sayfa ve 8 üniteden 

oluşmaktadır. 1. üniteye ait 23, 2. üniteye ait 26, 3. üniteye ait 30, 4. üniteye ait 12, 5. üniteye 

ait 23, 6. üniteye ait 18, 7. üniteye ait 32 ve 8. üniteye ait 17 etkinlik olmak üzere kitapta 

toplam 181 adet etkinlik bulunmaktadır. 

  

 5.1.3.  7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabının Genel Özellikleri 

         

         Đlköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders kitabı, 277 sayfa ve 7 üniteden 

oluşmaktadır. Kitapta yer alan üniteler şunlardır: 

1. Vücudumuzda Sistemler 

2. Kuvvet ve Hareket 

3. Yaşamımızdaki Elektrik 

4. Maddenin Yapısı ve Özellikleri 

5. Işık 

6. Đnsan ve Çevre 

7. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi. Kitapta bu ünitelere ait toplam 77 adet 

etkinlik bulunmaktadır. 

 

5.1.4. 7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabının Genel Özellikleri 

            

         Fen ve Teknoloji Dersi 7. sınıf öğrenci çalışma kitabı 160 sayfa ve 7 üniteden 

oluşmaktadır. Ünitelere göre etkinlik sayılarının dağılımı şöyledir: 1. ünite 37 etkinlik, 2. 
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ünite 27 etkinlik, 3. ünite 24 etkinlik, 4. ünite 52 etkinlik, 5. ünite 23 etkinlik, 6. ünite 14 

etkinlik ve 7. ünite 18 etkinlik. Kitapta toplam 195 adet etkinlik bulunmaktadır. 

 

5.2.    1. Alt Probleme Đlişkin Bulgular: 6. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 

Etkinliklerinin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

5.2.1.   6. Sınıf  I No’lu “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” Ünitesinde Yer Alan 

Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve öğrenci çalışma kitaplarının birinci ünitesi olan 

“Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinde bulunan etkinliklerin öncelikle hangi 

zeka alanları ile ilgili olduğu araştırmacı tarafından saptanmıştır. Daha sonra bu etkinlikler 

Tablo 5.1.’ de görüldüğü gibi geliştirilmi ş olan ölçekte işaretlenmiştir. 

 

Tablo 5.1.  6. Sınıf I No’lu “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” Ünitesinde Yer Alan 

Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                            6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

 

 Hücre 

- 2 1 - - - - - 3 

Đnsanlarda 

Üreme, Büyüme 

ve Gelişme 

- 2 - - - - - - 2 

Hayvanlarda 

Üreme, Büyüme 

ve Gelişme 

- - - - - - - - 0 

Çiçekli Bitkilerde 

Üreme, Büyüme 

ve Gelişme 

- 2 - - - - - 1 3 

Toplam 0 6 1 0 0 0 0 1 8 

6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Hücre 1 9 2 - - 1 1 - 14 

Đnsanlarda 

Üreme, Büyüme 

ve Gelişme 

2 3 - - - 1 1 - 7 

Hayvanlarda 

Üreme, Büyüme 

ve Gelişme 

- 2 1 1 - - -  4 

Çiçekli Bitkilerde 

Üreme, Büyüme 

ve Gelişme 

- 4 1 - - 1 - 1 7 

Toplam 3 18 4 1 0 3 2 1 32 
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         Tabloda da görüldüğü gibi ders kitabındaki etkinlik sayısı oldukça azdır. Ünite içinde en 

fazla etkinlik içeren konu “Hücre” konusudur. Buna karşılık “ Đnsanda Üreme, Büyüme ve 

Gelişme” konusunda az sayıda etkinlik bulunurken, “Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve 

Gelişme” ile ilgili ders kitabında hiç etkinlik bulunmamakta, çalışma kitabında ise sadece 2 

adet etkinlik bulunmaktadır. Ünite genelindeki etkinliklere bakıldığında ders kitabında sadece 

mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal ve doğacı zekâ alanlarına ait etkinlik bulunduğu, 

diğer zekâ alanlarına hiç yönelinmediği görülürken, çalışma kitabında biraz daha çeşitlilik 

görülmektedir. Öğrenci çalışma kitabında bu ünite çerçevesinde müziksel-ritmik zekâ 

dışındaki tüm zekâ alanlarına yönelik etkinlik bulunmaktadır. Ancak bu etkinliklerin eşit 

dağılım göstermediği, özellikle mantıksal-matematiksel zekâ alanında yoğunlaştığı 

görülmektedir. 

 

5.2.2. 6. Sınıf 2 No’lu “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu 

Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 2. ünitesi olan “Kuvvet ve 

Hareket” ünitesinde yer alan etkinliklerin öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.2.’de görüldüğü 

gibi ölçekte kodlanmıştır. 
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Tablo 5.2.  6. Sınıf 2 No’lu “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K .Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                            6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

 

 Sürati 

Hesaplayalım 

 2  1     3 

Kuvveti 

Ölçelim 

 3       3 

Dengelenmiş ve 

Dengelenmemiş 

Kuvvetler 

 2       2 

Ağırlık Bir 

Kuvvettir 

2 2 

Toplam 0 9 0 1 0 0 0 0 10 

                                                                        6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Sürati 

Hesaplayalım 

1 8  1   1  11 

Kuvveti 

Ölçelim 

 7       7 

Dengelenmiş ve 

Dengelenmemiş 

Kuvvetler 

 5 1      6 

Ağırlık Bir 

Kuvvettir 

 5 5 

Toplam 1 25 1 1 0 0 1 0 29 

 

 

         Bu ünitede, ders kitabında “Kuvvetin Ölçülmesi”, çalışma kitabında ise “Kuvvetin 

Dengelenmesi” konusundaki etkinliklere ağırlık verildiği görülmektedir. Ders kitabında 

sadece mantıksal-matematiksel zekâ alanına yoğunlaşılmış, bir adet bedensel-kinestetik 

zekâya yönelik etkinlik verilmiş ve bunun dışındaki tüm zekâ alanları ihmal edilmiştir. 

Çalışma kitabında birer etkinlikle de olsa diğer zekâ alanlarından bazılarına değinilmiş ancak 

müziksel-ritmik zekâ, sosyal-kişilerarası zekâ ve doğacı zekâya ait hiç etkinlik verilmemiştir.   
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5.2.3. 6. Sınıf, 3 No’lu “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin 

Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 3. ünitesi olan “Maddenin 

Tanecikli Yapısı” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.3.’de görüldüğü 

gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 

 

 

Tablo 5.3.  6. Sınıf 3 No’lu “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu 

Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                                   6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Maddenin 

Yapı Taşları: 

Atomlar 

 3       3 

Elementler, 

Bileşikler, 

Moleküller 

 3 2   3   8 

Fiziksel ve 

Kimyasal 

Değişimler 

 2    1   3 

Maddenin 

Halleri ve 

Tanecikli 

Yapı 

2  1 

1 

4 

Toplam 0 10 2 1 0 5 0 0 18 

                                                                              6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Maddenin 

Yapı Taşları: 

Atomlar 

1 5 2   1 1  10 

Elementler, 

Bileşikler, 

Moleküller 

1 6 4 1  2   14 

Fiziksel ve 

Kimyasal 

Değişimler 

1 6 1   1   9 

Maddenin 

Halleri ve 

Tanecikli 

Yapı 

1 7 2 10 

Toplam 4 24 9 1 0 4 1 0 43 
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         Bu ünitede ders kitabında sözel-dilsel, müziksel-ritmik, kişisel-içsel ve doğacı zekâ 

alanlarına yönelik hiç etkinlik bulunmamaktadır. Var olan etkinliklerin mantıksal-

matematiksel zekâ alanında yoğunlaştığı,  ardından en çok etkinlik içeren zekâ alanının ise 

sosyal-kişilerarası zekâ olduğu görülmektedir. Çalışma kitabında da yine en çok ağırlık 

verilen alan mantıksal-matematiksel zekâ alanıyken, müziksel-ritmik ve doğacı zekâ 

alanlarına yine hiç değinilmemiştir. 

 

5.2.4. 6. Sınıf 4 No’lu “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Yer Alan Etkinlikle rin 

Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

     

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 4. ünitesi olan “Yaşamımızdaki 

Elektrik” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.4.’de görüldüğü 

gibi ölçekte kodlanmıştır. 
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Tablo 5.4.  6. Sınıf 4 No’lu “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                                6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Hangi Maddeler 

Elektrik 

Enerjisini Đletir? 

 1       1 

Elektrik 

Çarpmalarından 

Korunalım 

        0 

Yalıtkanlar Sizi 

Korusun 

        0 

Đletkeni Değiştir 

Ampulün 

Parlaklığı 

Değişsin 

1  1 2 

Elektriksel 

Direnç Nedir? 

2 2 

Ampulün de Bir 

Direnci Vardır 

1 1 

Toplam 0 5 0 0 0 1 0 0 6 

6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Hangi Maddeler 

Elektrik 

Enerjisini Đletir? 

2 2 2   2 1  9 

Elektrik 

Çarpmalarından 

Korunalım 

 1 1      2 

Yalıtkanlar Sizi 

Korusun 

1 2 2   1   6 

Đletkeni Değiştir 

Ampulün 

Parlaklığı 

Değişsin 

2 1 1 4 

Elektriksel 

Direnç Nedir? 

1 1 

Ampulün de Bir 

Direnci Vardır 

3 2 5 

Toplam 3 11 8 0 0 4 1 0 27 

 

         Bu ünite en az etkinlik içeren ünitelerden biridir. Ders kitabında “Elektrik 

Çarpmalarından Korunalım” ve “Yalıtkanlar Sizi Korusun” konularında hiç etkinlik 
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bulunmamakta, yine aynı konularda çalışma kitabında da az sayıda etkinlik bulunmaktadır. 

Ders kitabındaki etkinlikler mantıksal-matematiksel zekâ alanında yoğunlaşmakta, bir tane 

sosyal-kişilerarası zekâya yönelik etkinlik bulunmakta ve diğer zekâ alanlarına hiç 

değinilmemektedir. Çalışma kitabında zeka alanları bakımından biraz daha fazla çeşitlilik 

görülse de, yine müziksel-ritmik, sosyal-kişilerarası ve doğacı zeka alanlarına hiç 

değinilmemiştir.  

 

5.2.5.  6. Sınıf 5 No’lu “Vücudunuzda Sistemler” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin 

Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 5. ünitesi olan “Vücudumuzda 

Sistemler” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.5.’de görüldüğü 

gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 

 

Tablo 5.5.   6. Sınıf 5 No’lu “Vücudunuzda Sistemler” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                       6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Destek ve 

Hareket 

Sistemi 

 2       2 

Dolaşım 

Sistemi 

 3 1      4 

Solunum 

Sistemi 

2 2 

Toplam  7 1 0 0 0 0 0 8 

6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Destek ve 

Hareket 

Sistemi 

4 5 1    1  11 

Dolaşım 

Sistemi 

4 7 3   2 1  17 

Solunum 

Sistemi 

3 2 5 

Toplam 8 15 6 0 0 2 2 0 33 
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         Bu ünitede ders kitabındaki etkinliklerin konular arasında eşit dağılım gösterdiği, ancak 

etkinliklerin az sayıda ve hep mantıksal-matematiksel zekâ alanına yönelik  bulunduğu, bir 

tane görsel zekâ alanı etkinliğine yer verildiği, bunun dışındaki tüm zekâ alanlarının ihmal 

edildiği görülmektedir. Çalışma kitabında ise, yine etkinliklerin zekâ alanlarına göre biraz 

daha çeşitlilik göstediği; mantıksal-matematiksel zekâ alanında yoğunlaşıldığı, bedensel-

kinestetik, sosyal-kişilerarası ve doğacı zekâ alanı etkinliklerine ise hiç yer verilmediği 

görülmektedir.  

 
5.2.6.   6. Sınıf 6 No’lu “Madde ve Isı” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 6. ünitesi olan “Madde ve Isı” 

ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka alanlarına yönelik 

olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.6.’da görüldüğü gibi ölçek üzerinde 

kodlanmıştır. 

 

 Tablo 5.6.  .6. Sınıf  6 No’lu ‘”Madde ve Isı” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zeka Kuramı 

Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                           6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı ve Isı 

 1 1 1     3 

Isının 

Yayılması 

 3 1      4 

Isı Yalıtımı   0 

Toplam 0 4 2 1 0 0 0 0 7 

6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı ve Isı 

 3     1  4 

Isının 

Yayılması 

4 12 5      21 

Isı Yalıtımı 1 3 1 5 

Toplam 5 18 6 0 0 0 1 0 30 
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         Bu ünitede, ders kitabında “Isı Yalıtımı” ile ilgili hiç etkinlik bulunmamaktadır. Var 

olan etkinlikler; mantıksal-matematiksel alanda yoğunlaşmakta, 2 adet görsel-uzamsal ve bir 

adet de bedensel-kinestetik zekâ alanı etkinliği yer almaktadır. Diğer zekâ alanlarının üzerinde 

hiç durulmadığı görülmektedir. Çalışma kitabında ise yine en fazla ağırlık mantıksal-

matematiksel zekâ alanındadır. Bunu görsel-uzamsal zekâ ve sözel-dilsel zekâ izlemekte, bir 

adet kişisel-içsel zekâ alanı etkinliği bulunmakta, bunun dışındaki zekâ alanlarına ise hiç 

değinilmediği görülmektedir.  

 

 5.2.7.   6. Sınıf  7 No’lu “Işık ve Ses” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zeka 

Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 7. ünitesi olan “Işık ve Ses” 

ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka alanlarına yönelik 

olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.7.’de görüldüğü gibi ölçek üzerinde 

kodlanmıştır. 
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Tablo5.7.  6. Sınıf 7 No’lu  “ Işık ve Ses” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı 

Açısından Đncelenmesi 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Işık Madde Đle 

Kar şılaşınca Ne 

Olur? 

 1 1      2 

Çeşitli 

Yüzeylerde 

Yansıma 

 4 4      8 

Aynalar ve 

Kullanım 

Alanları 

2 2 4 

Ses, Madde ile 

Kar şılaşınca Ne 

Olur? 

1 1  2 

Bir Ses Oyunu: 

Yankı 

 0 

Sesin 

Soğurulması 

2 2 1 5 

Toplam 0 10 7 3 0 1 0 0 21 

6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Işık Madde Đle 

Kar şılaşınca Ne 

Olur? 

1 6 4    1  12 

Çeşitli 

Yüzeylerde 

Yansıma 

 5 3      8 

Aynalar ve 

Kullanım 

Alanları 

6 1 7 

Ses, Madde ile 

Kar şılaşınca Ne 

Olur? 

6 1 1 1 9 

Bir Ses Oyunu: 

Yankı 

3 1 1 1 6 

Sesin 

Soğurulması 

1 4 5 

Toplam 2 30 10 2 0 2 1 0 47 
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         Bu ünitede yer alan konular genellikle görselliğe dayandığı için, görsel-uzamsal zekâ 

etkinliklerinin en fazla bulunduğu ünite de bu ünitedir. Özellikle ders kitabında mantıksal-

matematiksel zekâ ve görsel-uzamsal zekâ etkinlikleri yaklaşık değerlerdedir. Bununla birlikte 

bu ünite için ders kitabında; sözel-dilsel, müziksel-ritmik, kişisel-içsel ve doğacı zekâ alanı 

etkinliği hiç bulunmamaktadır. Çalışma kitabında yine en büyük payı mantıksal-matematiksel 

zekâ alanı etkinlikleri alırken, müziksel-ritmik ve doğacı zekâ alanlarına yine hiç yer 

verilmemiştir. 

 

5.2.8. 6. Sınıf 8 No’lu “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” Ünitesinde Yer Alan 

Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

         Bu bölümde 6. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 8. ünitesi olan “Yer Kabuğu 

Nelerden Oluşur?” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi 

zeka alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.8.’de 

görüldüğü gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 
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Tablo 5.8.  6. Sınıf 8 No’lu  “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu 

Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

      Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

                                                                               6. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Kayaçları 

Sınıflandıralım 

 1      1 2 

Madenler ve 

Teknoloji 

        0 

Geçmiş Zaman 

Hakkında Bize 

Rehberlik Eden 

Fosiller 

1  1 2 

Toprak 

Çeşitleri ve 

Erozyon 

 2   1 3 

Yer Altı ve Yer 

Üstü 

Kaynakları 

Nelerdir? 

 1 1 2 

Yer 

Kabuğunun 

Doğal Anıtları 

 0 

Toplam 0 5 0 0 0 0 0 4 9 

6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Kayaçları 

Sınıflandıralım 

1 3    1 1 2 8 

Madenler ve 

Teknoloji 

 2    2  1 5 

Geçmiş Zaman 

Hakkında Bize 

Rehberlik Eden 

Fosiller 

1 1 2 

Toprak 

Çeşitleri ve 

Erozyon 

3 2 3 3 1 12 

Yer Altı ve Yer 

Üstü 

Kaynakları 

Nelerdir? 

1 2 3 

Yer 

Kabuğunun 

Doğal Anıtları 

1 1 

Toplam 5 10 4 0 0 7 1 4 31 
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         Bu ünitede özellikle ders kitabında çok az sayıda etkinlik bulunmakta ve bu etkinlikler 

sadece mantıksal-matematiksel zekâ alanı ile doğacı zekâ alanlarına yönelik olduğu 

görülmektedir.  Çalışma kitabında ise en çok mantıksal-matematiksel zekâ alanına ağırlık 

verilmekte, bunu sosyal-kişilerarası zekâ izlemektedir. Bedensel-kinestetik ve müziksel-ritmik 

zekâ alanlarına ise hiç değinilmemiştir.  

 

5.3.   2.  Alt Probleme Đlişkin Bulgular: 7. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabında Yer 

Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından De ğerlendirilmesi 

 

5.3.1.  7. Sınıf 1 No’lu “Vücudumuzda Sistemler” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin 

Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi.  

 

         Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 1. ünitesi olan “Vücudumuzda 

Sistemler” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.9.’da görüldüğü 

gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 
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Tablo5.9.  7. Sınıf 1 No’lu “Vücudumuzda Sistemler” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Sind. Sis. ve 

Sağlığı 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 
 
 

 

- 

 

1 

Boşaltım 

Sistemimiz  

 

 
1 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

  

 

 

4 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemimiz 

 

- 

 

3 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

6 

Duyu 

Organlarımız 

- - - 1 - 1 - - 2 

Vücudumuzdaki 

Sistemlerin 

Sağlığı ve Organ 

Bağışı 

 
1 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3 

 

- 

 

- 

 

7 

Toplam 2 9 0 2 0 7 0 0 20 

7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Sind. Sis. ve 

Sağlığı 

3 9      1 13 

Boşaltım Sistemi 3 4 1 2 1    11 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemimiz 

1 6 3 1  1   12 

Duyu 

Organlarımız 

3 9 3  1    16 

Vücudumuzdaki 

Sistemlerin Sağlığı 

ve Organ Bağışı 

2 1    1 1  5 

Toplam 12 29 7 3 2 2 1 1 57 

 

         Bu ünitede ders kitabında da çalışma kitabında da bulunan etkinliklerin en büyük kısmı 

mantıksal-matematiksel zekâ alanı ile ilgilidir. Ders kitabında görsel-uzamsal, müziksel-

ritmik, kişisel-içsel ve doğacı zekâ alanlarına yönelik hiç etkinlik bulunmazken, çalışma 

kitabında tüm zekâ alanlarına yönelik etkinlik bulunmaktadır. Ancak bu etkinlikler zekâ 

alanlarına göre eşit dağılım göstermemektedir. Çalışma kitabında mantıksal-matematiksel 

zekâ alanından sonra en çok etkinlik bulunan zekâ alanı, sözel-dilsel zekâ alanıdır. 
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5.3.2. 7. Sınıf 2 No’lu “Kuvvet ve Hareket”  Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu 

Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

         Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 2. ünitesi olan “Kuvvet ve 

Hareket” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.10.’da görüldüğü 

gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 

  

Tablo 5.10.  7. Sınıf 2 No’lu “Kuvvet ve Hareket”  Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Yayları 

Tanıyalım 

- 3 - 1 - - - - 4 

Đş ve Enerji - 4 - 3 - - - - 7 

Hayatımızı 

Kolaylaştıran 

Makineler 

- 1 

 
 

- - - - - - 1 

Enerji ve 

Sürtünme 

Kuvveti 

--  

1 

- - - - - - 1 

Toplam 0  0 4 0 0 0 0 13 

7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Yayları 

Tanıyalım 

1 6     1  8 

Đş ve Enerji 3 9 2      14 

Hayatımızı 

Kolaylaştıran 

Makineler 

 7 3   1   11 

Enerji ve 

Sürtünme 

Kuvveti 

 3       3 

Toplam 4 25 5 0 0 1 1 0 36 

 

         Bu ünite içinde yer alan konulardan özellikle “Hayatımızı Kolaylaştıran Basit 

Makineler” konusu sınavlarda en çok soru çıkan ve öğrencilerin en çok zorlandıkları 

konulardan biridir. Bu konuya ait etkinliklerin çoğunun mantıksal-matematiksel zekâ alanına 

yönelik olması dikkat çekicidir. Bu tip zor konulardan oluşmuş bir ünitede (konular her ne 

kadar sayısal ağırlıklı olsa da) yer alan etkinliklerin sadece mantıksal-matematiksel zekâ 
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alanına yoğunlaşmış olması, diğer zekâ alanlarının üstünde fazla durulmayışı öğrencilerin bu 

konuları kavramalarını daha da güçleştirmektedir. Ders kitabında mantıksal-matematiksel 

zekâ alanının yanında sadece bedensel-kinestetik zekâ alanına yönelik etkinlikler verilmiş, 

diğer zekâ alanlarına hiç değinilmemiştir. Çalışma kitabında yine benzer şekilde mantıksal-

matematiksel zekâ alanı üzerinde oldukça yoğunlaşıldığı, diğer zekâ alanlarına çok az yer 

verildiği görülmektedir. Özellikle bedensel-kinestetik, müziksel-ritmik ve doğacı zekâ 

alanlarına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 

           

5.3.3.  7. Sınıf 3 No’lu “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Yer Alan Etkinlikle rin 

Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

    

      Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 3. ünitesi olan “Yaşamımızdaki 

Elektrik” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka 

alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.11.’de görüldüğü 

gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 

 

Tablo 5.11.  7. Sınıf 3 No’lu “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Elektriklenme  1       1 

Elektrik Akımı 

Nedir? 

 4 

 

 2     6 

Seri ve Paralel 

Bağlama 

2 2 

Toplam 0 7 0 2 0 0 0 0 9 

7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Elektriklenme  8  2   1  9 

Elektrik Akımı 

Nedir? 

2 8 1      8 

Seri ve Paralel 

Bağlama 

 7 2      7 

Toplam 2 23 3 2 0 0 1 0 31 

 

         Elektrik ünitesi de öğrencilerin büyük bir kısmının kavramakta güçlük çektiği 

ünitelerden biridir. Bu ünitede, mantıksal-matematiksel zekâ alanı etkinliklerine 

yoğunlaşılmıştır. Ders kitabında bu zekânın yanında sadece bedensel-kinestetik zekâ alanı 
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etkinliklerine kısmen yer verilmiştir. Çalışma kitabında yine yoğunluk mantıksal-

matematiksel zeka alanındadır ve müziksel-ritmik, sosyal-kişilerarası, doğacı zeka alanlarına 

hiç değinilmemiştir. 

 

5.3.4. 7. Sınıf 4 No’lu “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Ünitesinde Yer Alan 

Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

         Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 4. ünitesi olan “Maddenin 

Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi 

zeka alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.12.’de 

görüldüğü gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 

 

Tablo 5.12.    7. Sınıf 4 No’lu “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin 

Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

   7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Elementler ve 

Sembolleri 

1 3 2 1  1   8 

Atomun Yapısı  6 1 1  2   10 

Elektronların 

Dizilimi ve 

Kimyasal Özellikler 

2  2 

Kimyasal Bağ 3 1 4 

Bileşikler ve 

Formülleri 

2 1 3 

Karı şımlar 1 7 1 9 

Toplam 2 23 6 2 0 4 0 0 37 

7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Elementler ve 

Sembolleri 

2 8 1   1 1  13 

Atomun Yapısı 3 5 1      9 

Elektronların 

Dizilimi ve 

Kimyasal Özellikler 

2 14 4   1   21 

Kimyasal Bağ 1 6       7 

Bileşikler ve 

Formülleri 

 5 1 1     7 

Karı şımlar 2 9 2 1  1   15 

Toplam 10 47 9 2 0 2 1 0 71 

         Bu ünitede oldukça fazla etkinlik bulunmaktadır. Hem ders hem de çalışma kitabında 

yine etkinlikler mantıksal-matematiksel zekâ alanında yoğunlaşmaktadır. Ders kitabında 

müziksel-ritmik, kişisel-içsel ve doğacı zekâ alanlarına hiç yer verilmezken, çalışma kitabında 

müziksel-ritmik ve doğacı zekâ alanlarına yönelik etkinlik bulunmamaktadır.  
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5.3.5. 7. Sınıf 5 No’lu “Işık” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ Ku ramı 

Açısından Đncelenmesi. 

 

         Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 5. ünitesi olan “Işık” ünitesinde 

yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka alanlarına yönelik olduğu 

belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.13.’de görüldüğü gibi ölçek üzerinde 

kodlanmıştır. 

 

Tablo 5.13.  7. Sınıf 5 No’lu “ Işık” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından 

Đncelenmesi. 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Işığın 

Soğurulması 

 2 1      3 

Beyaz Işık 

Gerçekten 

Beyaz mıdır? 

 1 3 1     5 

Işığın Kırılması 4 4 8 

Mercekler 

Toplam 0 7 8 1 0 0 0 0 16 

7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Işığın 

Soğurulması 

 5     1  6 

Beyaz Işık 

Gerçekten 

Beyaz mıdır? 

2 8 1 1     12 

Işığın Kırılması 1 6 3      10 

Mercekler  3 2      5 

Toplam 3 22 6 1 0 0 1 0 33 

 

        Bu ünite kapsamında ders kitabında oldukça az sayıda etkinlik bulunmaktadır. Bir ilk 

olarak bu ünitede ders kitabında mantıksal-matematiksel zekâ alanı etkinliklerinden daha fazla 

görsel-uzamsal zeka alanı etkinliklerine yer verilmiştir. Bir tanede bedensel-kinestetik zekâ 

alanı etkinliği bulunmakta, bunun dışındaki zekâ alanlarına hiç değinilmemektedir. Çalışma 

kitabında ise yine mantıksal-matematiksel zekâ alanında yoğunlaşılmıştır. Müziksel-ritmik, 

sosyal-kişilerarası ve doğacı zekâ alanlarına ise hiç değinilmemiştir. 
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5.3.6.    7. Sınıf 6 No’lu “Đnsan ve Çevre” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ 

Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

         Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 6. ünitesi olan “Đnsan ve Çevre” 

ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından hangi zeka alanlarına yönelik 

olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.14.’de görüldüğü gibi ölçek üzerinde 

kodlanmıştır. 

 

 

Tablo 5.14.  7. Sınıf 6 No’lu “Đnsan ve Çevre” Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı 

Açısından Đncelenmesi. 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Ekosistemler 1 3 2   2   8 

Biyolojik 

Çeşitlilik 

2 2 2 1 1 2 1 11 

Çevre 

Sorunları ve 

Etkileri 

 0 

Toplam 5 5 4 1 1 4 0 1 20 

7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Ekosistemler 1 5 2    1  5 

Biyolojik 

Çeşitlilik 

3 1 1   1 2 1 4 

Çevre 

Sorunları ve 

Etkileri 

3 6  1  5   5 

Toplam 7 12 3 1 0 6 3 1 33 

 

         Zekâ alanları bakımından en çok çeşitlilik gösteren ünitelerden biri bu ünitedir. Özellikle 

ders kitabında sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal ve sosyal-kişilerarası zekâ 

alanı etkinlikleri neredeyse eşit sayıdadır. Bununla birlikte ders kitabında kişisel-içsel zekâ 

alanına yönelik hiç etkinlik bulunmamaktadır. Çalışma kitabında ise bu durum geçerli 

değildir; çünkü yine mantıksal-matematiksel zekâ alanı etkinlikleri ağırlık kazanmıştır. 

Bununla birlikte ders kitabının aksine kişisel-içsel zekâ alanı ve sözel-dilsel zekâ alanı 

etkinliklerine de görece fazla yer verilmiştir. Özellikle çevre sorunları ile ilgili konularda 

öğrenciler içsel zekâya dönük etkinliklerle baş başa bırakılmıştır.        
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5.3.7. 7. Sınıf 7 No’lu “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Yer Alan 

Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

         Bu bölümde 7. sınıf öğrenci ders ve çalışma kitaplarının 7. ünitesi olan “Güneş Sistemi 

ve Ötesi Uzay Bilmecesi” ünitesinde yer alan etkinliklerin, öncelikle araştırmacı tarafından 

hangi zeka alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Daha sonra bu etkinlikler Tablo 5.15.’de 

görüldüğü gibi ölçek üzerinde kodlanmıştır. 

 

Tablo 5.15.  7. Sınıf 7 No’lu “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Yer Alan 

Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından Đncelenmesi. 

 

Konular 

S.D.Z. M.M.Z. G.U.Z. B.K.Z. M.R.Z. S.K.Z. K.Đ.Z. D.Z. Toplam 

7. Sınıf Öğrenci Ders Kitabı 

Gök 

Cisimlerini 

Tanıyalım 

 3 3   1   9 

Güneş Sistemi 1 3 3 1 1 9 

Uzay 

Araştırmaları 

1 2 1 2 6 

Toplam 2 8 7 1 0 4 0 0 22 

                                                                   7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı 

Gök 

Cisimlerini 

Tanıyalım 

1 4 1    1  7 

Güneş Sistemi 3 6       9 

Uzay 

Araştırmaları 

5 6 1   1 2  15 

Toplam 9 16 2 0 0 1 3 0 31 

          Bu ünite çerçevesinde ders kitabında mantıksal-matematiksel ve görsel-uzamsal zekâ 

alanı etkinlikleri hemen hemen eşit sayıdadır. Bununla birlikte yine ders kitabında müziksel-

ritmik,  kişisel-içsel ve doğacı zekâ alanına yönelik hiç etkinlik bulunmamaktadır. Çalışma 

kitabında ise mantıksal-matematiksel zekâ alanı etkinlikleri yine ağır basmakta, onu sözel-

dilsel zekâ alanı etkinlikleri izlemektedir. Bedensel-kinestetik, müziksel-ritmik ve doğacı zekâ 

alanlarına yönelik ise hiç etkinlik bulunmamaktadır. 

5.4.     3. Alt Probleme Đlişkin Bulgular 

         Đncelenmiş olan 4 kitaptaki toplam 510 adet etkinliğin zekâ alanlarına göre dağılımı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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                         Tablo 5.16.  Tüm Etkinliklerin Zeka Alanlarına Göre Dağılımı 

ZEKÂ ALANLARI ETK ĐNLĐK SAYISI 

Sözel-Dilsel Zekâ Alanı 89 

Mantıksal-Matematiksel Zekâ Alanı 439 

Görsel-Uzamsal Zekâ Alanı 111 

Bedensel-Kinestetik Zekâ Alanı 33 

Müziksel-Ritmik Zekâ Alanı 3 

Sosyal-Kişilerarası Zekâ Alanı 60 

Kişisel-Đçsel Zekâ Alanı 21 

Doğacı Zekâ Alanı 12 

Toplam 768 

    

         Tablo 5.16.’da görüldüğü gibi, etkinlikler zekâ alanlarına göre eşit dağılım 

göstermemektedir. En çok etkinlik bulunan zekâ alanı mantıksal-matematiksel zekâ alanıdır. 

Bu alanı sırasıyla; görsel-uzamsal zekâ, sözel-dilsel zekâ ve sosyal-kişilerarası zekâ alanları 

izlemektedir. Bedensel-kinestetik zekâ, kişisel-içsel zekâ alanlarına yönelik etkinlikler çok az 

sayıdadır. Yine tablodan da anlaşılabileceği gibi, müziksel-ritmik zekâ ve doğacı zekâ 

alanlarına yönelik neredeyse hiç etkinlik bulunmamaktadır. 

         Tüm bunlara eklemek gerekir ki her etkinlik her zaman sadece bir zekâ alanına hitap 

etmemektedir. Đncelenen etkinliklerden çoğu birkaç zekâ alanını birden işe koşmaktadır.  

Özellikle çalışma kitaplarında bu tür etkinlikler fazlaca yer almaktadır. Birden fazla zekâ 

alanına hitap eden etkinlikler için tabloda içerdikleri her zekâ alanına kodlandığından sayı 

aslında kitaplarda olandan fazla görünmektedir. Bu nedenle gerçekte kitaplarda görülen 

toplam etkinlik sayısı 510 iken, tabloda görülen toplam etkinlik sayısı 768’dir.  

         Bu bölümde öncelikle tek bir zekâ alanına hitap eden etkinlikler ayrı ayrı, ardından da 

birden fazla zekâ alanına hitap eden etkinlikler genel özellikleri ile tanıtılmaya çalışılmıştır. 

 

5.4.1. Sözel-Dilsel Zekâ Alanı:   
 

         Bu zekâ alanına yönelik etkinliklerde genellikle bir okuma parçası verilip, bu parça 

içinden cevaplanabilecek sorular sorulmakta, bir deney ardından duygu ve düşüncelerin 

yazılması istenmekte veya bir cümle verilip o konudaki bilgileri kullanarak cümlenin 

devamının bir paragrafa tamamlanması istenmektedir. Bu tür etkinliklere bir örnek olarak 7. 

sınıf öğrenci çalışma kitabından, “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinden alınmış 33 

numaralı etkinlik Ek-1’de verilmiştir. Bu etkinlikte konu işlendikten sonra ders kitabındaki bir 

hikayeden çalışma kitabına yönlendirme yapılmış ve söz konusu hikayede anlatılanlara göre 
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boş bırakılan yerlerin tamamlanması istenmiştir. (Ek-2’de önce ders kitabındaki hikâye 

ardından da çalışma kitabındaki etkinlik verilmiştir.) 

 

5.4.2. Mantıksal-Matematiksel Zekâ Alanı: 

 

         Üzerinde en çok durulan, en çok etkinlik hazırlanan zekâ alanıdır. Đncelenmiş olan dört 

kitapta bu alana ait toplam 439 adet etkinlik bulunmaktadır. Bu zekâ alanına yönelik 

verilebilecek tüm farklı etkinlikler kitaplarda mevcuttur (Deney yapma, deney sonuçlarını 

değerlendirme, bir hipotezi test etme,  gözlem yapıp sonuçlarını değerlendirme, keşfetme, 

benzerlik ve farklılıkları listeleme, bulmaca çözme, boşluk doldurma,  kavram haritaları, V 

diyagramı, dallanmış ağaç, vb.). Diğer bir deyişle literatüründe bu zekâ alanına yönelik olarak 

önerilen tüm etkinliklere kitaplarda yer verilmiştir. Bu açıdan mantıksal-matematiksel zekâ 

alanı bakımından incelenen kitapların eksiksiz olduğu söylenilebilir. Bu zekâ alanı 

etkinliklerine örnek Ek-2’de bulunmaktadır. Bu örnek 6. sınıf öğrenci çalışma kitabı, 

“Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi, “Fiziksel ve Kimyasal Değişimler” konusuna ait 20 

numaralı etkinliktir.  

 

5.4.3. Görsel-Uzamsal Zekâ Alanı: 

 

         Đncelenmiş olan kitaplarda üzerinde 2. öncelikle durulan zekâ alanı görsel-uzamsal zekâ 

alanıdır. Yine de mantıksal-matematiksel zekâ alanı ile kıyaslandığında bu alan etkinliklerinin 

sayıca az olduğu söylenilebilir. Ayrıca bu alanla ilgili etkinlikler genelde başka zekâ alanları 

ile birlikte verilmiştir. Sadece görsel-uzamsal zekâ alanına yönelik etkinlik sayısı oldukça 

azdır. Bu tip etkinliklerde de genellikle bir konu ile ilgili görsel bir tasarım oluşturma, poster, 

afiş hazırlama veya konu ile ilgili flaş kartlar hazırlama yöntemleri kullanılmıştır. Bu tip 

etkinliklere örnek olarak 6. sınıf “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi; “Çiçekli 

Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme” konusu içinde, öğrenci çalışma kitabında bulunan 18 

numaralı etkinlik Ek-4’te verilmiştir. 

 

 

 
5.4.4. Bedensel-Kinestetik Zekâ Alanı: 
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         Üzerinde fazla durulmayan zekâ alanlarından biri de müziksel-ritmik zekâ alanıdır. 

Đncelenen kitaplarda bu alana ait sadece 33 adet etkinlik bulunmaktadır. Etkinlikler fazla 

çeşitlilik göstermemekte, genellikle başka zekâ alanları ile birlikte verilmektedir. Bu 

etkinlikler genellikle sınıfta gruplar oluşturarak oyun oynama şeklindedir. Dolayısıyla 

genellikle sosyal-kişilerarası zeka alanı ile birlikte verildiği söylenilebilir. Bu tip etkinliklere 

örnek, 7. sınıf “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi, “Duyu Organları” konusu içinde yer alan 8 

numaralı etkinlik, Ek-5’de verilmiştir. 

 

5.4.5. Müziksel-Ritmik Zekâ Alanı: 
 

         Bu zekâ alanına incelenen kitaplarda “hiç yer verilmemiştir” diyebiliriz. Bu zeka alanına 

yönelik olarak incelenen tüm kitaplarda sadece 3 adet etkinlik bulunmaktadır. Bunlarda 

sadece müziksel-ritmik zeka alanı etkinliği olarak verilmemiş, açık uçlu bir etkinlik olarak 

bırakılmıştır. Örneğin bir konu sonunda, öğrencilerin serbest bırakılması, kendi tercihleri 

doğrultusunda bir çalışma yapmaları istenmiştir. Bu “bir hikâye yazma, deney tasarlama, 

resim yapma, şarkı sözü yazıp besteleme, poster hazırlama vb. olabilir” diye de eklenmiştir. 

Bu tip etkinliğe örnek olarak 7. sınıf “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi, “Boşaltım Sistemi” 

konusu için hazırlanan, öğrenci çalışma kitabındaki 14 numaralı etkinlik Ek-6’da verilmiştir. 

 

5.4.6. Sosyal-Kişilerarası Zekâ Alanı: 

 

         Bu zekâ alanına yönelik toplam 60 adet etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinlikler genellikle 

“sosyal bir durumu grupça araştırma-gözlemleme, soysal bir sorunu araştırarak çözüm 

önerileri üretme, kendini bir başkasının yerine koyarak yaşamayı düşünme” şeklindedir. Bu 

tip etkinliklere örnek, 7. sınıf “Đnsan ve Çevre” ünitesi, “Çevre Sorunları ve Etkileri” konusu 

için hazırlanmış olan, öğrenci çalışma kitabındaki 6 numaralı etkinlik Ek-7’de verilmiştir. 

 

5.4.7. Ki şisel-Đçsel Zekâ Alanı: 

         Bu zekâ alanına ait toplam 21 adet etkinlik bulunmaktadır. Yine üzerinde en az durulan 

zekâ alanlarından biridir.  Bu alana ait etkinlikler hem 6 hem de 7. sınıfların çalışma 

kitaplarında, çoğunlukla ünite başlarında verilmiştir. Ayrıca bu etkinlikler de sadece kişisel-

içsel zekâ alanı değil, genellikle mantıksal-matematiksel zekâ alanı ile birlikte verilmiş ve 

yine genellikle “hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma veya bir konu-durum hakkındaki 

duyguları tanımlama” şeklindedir. Bu tip etkinliklere örnek olarak 6. sınıf öğrenci çalışma 
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kitabında “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin başında yer alan 1 numaralı etkinlik Ek-8’de 

verilmiştir.  

 

5.4.8. Doğacı Zekâ Alanı: 

         Üzerinde en az durulan zekâ alanlarından biridir. Bu alana ait, incelenmiş olan dört 

kitapta sadece 12 adet etkinlik bulunmaktadır ve bu etkinlikler çeşitlilik göstermemektedir.  

Etkinlikler genellikle yaşanılan doğal çevreden çeşitli malzemeler toplayarak bunlardan bir 

sanat eseri yapma,  doğal güzellikleri görmek amacıyla gezi düzenleme şeklindedir. Bunun 

dışındakilerde diğer zekâ alanları ile birlikte verilmiştir. Sadece doğacı zekâ alanına yönelik 

düzenlenmiş etkinliklere örnek olarak 6. sınıf “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” ünitesi, “Yer 

Kabuğunun Doğal Anıtları” konusu için hazırlanmış olan, öğrenci çalışma kitabı 17 numaralı 

etkinlik Ek-9’da verilmiştir. 

 

5.4.9. Birden Fazla Zekâ Alanına Yönelik Etkinlikler 

         Đncelenen dört kitaptan özellikle öğrenci çalışma kitaplarında pek çok etkinlik aynı anda 

birden fazla zekâ alanına birden hitap etmektedir. Bu tip etkinlikleri genel olarak şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

 

� Sözel-dilsel/mantıksal-matematiksel zekâ alanları birlikte: Bu tip etkinlikler bir 

konu ile ilgili sorular sorup, cevaplarına dayanarak açıklayıcı yazılar yazma, bilgiye ulaşma 

ve o bilgiyi kullanarak bir öykü/hikâye yazma, parça içinden doğru ve yanlış bilgileri bulma 

şeklindedir. Bu tip etkinliklere örnek 6. sınıf çalışma kitabı, 1 numaralı ünitede yer alan 8 

numaralı etkinlik Ek-10’da verilmiştir. 

� Görsel-uzamsal/mantıksal-matematiksel zekâ alanları birlikte: Bu tip etkinlikler 

genellikle resmi inceleyerek sorulara cevap verme, resimlerdeki boşlukları doldurma, gözlem 

yapıp sonuçları resmetme veya konu ile ilgili bilgileri resimle anlatma şeklindedir. Bu tip 

etkinliklere örnek 6. sınıf 6 numaralı ünite için hazırlanmış olan öğrenci çalışma kitabındaki 

13 numaralı etkinlik Ek-11’de verilmiştir. 

� Sosyal-kişilerarası/mantıksal-matematiksel/bedensel-kinestetik zekâ alanları 

birlikte: Bu etkinlikler genellikle gruplar oluşturarak oyun oynama, oyunun sonuçlarına 

dayanarak bilgiye ulaşma ve bu bilgileri grafiğe dökme, listeleme şeklindedir. Bu tip 

etkinliklere örnek 7. sınıf 1 numaralı ünite için hazırlanmış olan öğrenci çalışma kitabındaki 

32 numaralı etkinlik Ek-12’de verilmiştir. 
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         Yukarıda belirtildiği gibi pek çok etkinlik aynı anda birden fazla zekâ alanına hitap 

etmekte, birlikte çalışarak, gözlemleyerek, deneyerek; sonuçları tartışmayı, listelemeyi, grafik 

veya resim çizmeyi öykü yazmayı gerektirmektedir. Bu şekilde aynı anda öğrencilerin birden 

fazla zekâ alanını birlikte çalıştıran çok sayıda etkinlik mevcuttur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TARTI ŞMA VE YORUM 
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         Bireysel farklılıkları gözetme açısından kıyaslandığında, çağdaş öğrenme kuramları 

içinde Çoklu Zekâ Kuramı başta gelen kuramlardan biridir. Bu konu ile ilgili yapılmış pek 

çok çalışma, Çoklu Zekâ Kuramı ilkelerine göre ders işlenen sınıflardaki öğrenci başarılarının, 

geleneksel metotlarla ders işlenen sınıflara oranla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. 

Đlgili araştırmalar bölümünde de bahsi geçen araştırmaların bir kısmı genel olarak Çoklu Zeka 

Kuramı temelli ders işlenen  kalıcılığını geleneksel yöntemlerle ders işlenen sınıflarla 

kıyaslamaktadır. Örneğin; Kaptan ve Korkmaz’ın (2000) “ÇZK Tabanlı Fen Eğitiminin 

Öğrenci Başarısına Etkisi” adlı araştırmaları; Bümen’in (2001) “ Gözden Geçirilmiş 

Stratejiler Đle Desteklenmiş ÇZK Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi” adlı 

araştırması; Özdemir ve ark.’nın “Đlköğretim Okullarında ÇZK Fen Eğitimi Yoluyla Üst 

Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Çalışma” adlı araştırmaları; Özyılmaz ve 

Hamurcu’nun (2005) “ÇZK Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı, Tutumları ve 

Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri” adlı araştırmaları; Etli’nin (2007) “ÇZK’na Göre 

Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Başarıları ve Öğrenilen Bilgilerin 

Kalıcılığına Etkilerli” adlı araştırması bu kıyaslamanın Çoklu Zeka Kuramı lehine 

sonuçlanmıştır. Yani bu araştırma sonuçları göstermektedir ki Çoklu Zeka Kuramı, 

öğrencilerin fen’e karşı olumlu tutum geliştirmelerini, fen derslerinde daha başarılı olmalarını 

ve öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu konuda yapılan bazı 

araştırmalarda özel olarak bir ünite ya da bir konunun ÇZK’na uygun yöntemlerle işlenmesi 

ile ilgilidir. Örneğin; Akman’ın (2007) “Ortaöğretimde Đnsanda Destek ve Hareket Sistemi 

Konusunun Çoklu Zeka Temelli Đşlenmesinin Öğrenci Başarıları Üzerindeki Etkisi” adlı 

araştırması; Şalap’ın (2007) “ ÇZK’na Dayalı Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi: Hücre 

Bölünmeleri” adlı araştırması; Gökçek’in (2007) “ Đlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Asit-Baz 

Konusundaki Başarılarına ÇZK’nın Etkisi” adlı araştırması; Turhan’ın (2006) “ Đlköğretim 8. 

Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretiminde Mıknatıs ve Özellikleri Konusunu Kavramada Çoklu 

Zeka Modelinin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkileri” adlı araştırması; Gök ve 

Harmandar’ın (2005) “ÇZ Teorisine Göre Hazırlanmış Isı ve Işık Ünitesinin Öğrenci 

Başarısına ve Hatırlama Düzeylerine Etkileri” adlı araştırmaları; Bayrak’ın (2005) “ 

Đlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Başarılarına, Öğrendikleri 

Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum ve Algılamalarına ÇZK’na Dayalı Öğretimin Etkisi” adlı 

araştırması; Türkuzan’ın (2004) “ÇZK’nın Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Özkütle Konusunu 

Anlamalarına ve Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi” adlı araştırması; Akamca’nın 

(2003) “ Đlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesinde 

ÇZK Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısı, Tutumu ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri” adlı 
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araştırması; Kaya’nın (2002) “Đlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom ve Atomik Yapı 

Konusundaki Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum ve Algılamalarına 

ÇZK’nın Etkisi” adlı araştırması; Aşçı ve Demircioğlu’nun (2002) “ÇZK’na Göre Geliştirilen 

Ekoloji Ünitesinin, 9. Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Başarısına ve Tutumlarına Olan Etkileri” 

adlı araştırmaları yine Çoklu Zeka Kuramı lehine sonuçlar vermiştir. Yani tüm bu sayılan 

araştırmalarda adı geçen ünite ve konuların Çoklu Zeka Kuramı’na göre işlenmesi sonucunda 

elde edilen öğrenci başarısının, geleneksel metotlarla ders işlenen sınıflara oranla daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. Çoklu Zeka Kuramı yeniden yapılandırılmış olan Fen ve Teknoloji 

Dersi Öğretim Programı’nda da temel alınan noktalardan biridir. Fen başarısı üzerinde bu 

kadar olumlu sonuçlar verdiği ve yeni programın da hareket noktalarından biri olduğu için, bu 

araştırmada yeni “Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı” için hazırlanmış olan öğrenci 

ders ve çalışma kitapları etkinlikleri, Çoklu Zeka Kuramı’nda yer alan zekâ alanlarına göre 

betimsel yöntemle incelenmiştir.  

         Çoklu Zekâ Kuramı her ne kadar yeni bir öğrenme kuramı olsa da, gerçekte etkili ve 

başarılı olarak nitelendirebileceğimiz öğretmenlerin sınıflarında zaten uygulamakta oldukları 

yöntemlerden çok da farklı değildir. Derslerinin öğrenciler tarafından çok zevkli geçtiği 

düşünülen öğretmenler, sınıflarındaki tüm öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekebiliyor 

demektir. Buradan, farkında olarak veya olmayarak söz konusu öğretmenin farklı zeka alanı 

etkinliklerini aynı anda işe koştuğunu, dolayısıyla da farklı zeka alanları baskın olan 

öğrencilerin hepsine hitap edebildiği ve onları derse bağlayabildiği sonucuna ulaşılabilir. 

Ancak önemli bir nokta unutulmamalıdır; etkili ve başarılı öğretmenler kendi deneyimleri 

sayesinde derslerinde birden fazla zekâ alanını işe koşabilir, öğrencilerine dersi sevdirebilir ve 

onların başarılı olmasını sağlayabilir; ancak bu, karşısındaki öğrenci gurubunun bireysel 

farklılık ve zekâ özelliklerinden bağımsız, tamamen öğretmenin tecrübelerine dayanan 

etkinliklerle sağlanacaktır. Bu bir anlamda başarıyı şansa bırakmak anlamına gelmektedir. Bu 

ise eğitimde kabul edilemeyecek bir durumdur. Öğretmenler öncelikle öğrencilerinin üstün, 

yeterli sayılabilecek veya yetersiz olan zekâ alanlarını tespit etmelidir. Bir sınıf içinde bir 

arada bulunan öğrencilerin hepsinin elbette ki aynı zeka alanlarının baskın veya aynı zeka 

alanlarının daha az baskın olması beklenemez. Bu anlamda sınıfımızdaki tüm öğrencilerin 

birbirinden farklı zeka alanlarının baskın olabileceği öngörüsünden yola çıkarak, 

derslerimizde tüm zeka alanı etkinliklerine eşit derecede yer vermemiz gerekmektedir. Bir 

başka açıdan öğretmenler şayet Çoklu Zeka Kuramı konusunda yeterli derecede bilgiye 

sahipse ve öğrencilerinin hangi zeka alanlarının baskın olduğunu belirleyebiliyorsa, bu o 
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öğretmenin işini çok daha kolaylaştıracaktır. Çünkü bu yolla sınıfında hangi zeka alanlarına 

ne kadar ağırlık vermesi gerektiğini bilecek ve dersini bu şekilde planlayacaktır.  

         Ülkemizde hizmet içi eğitim etkinliklerine önem verildiği görülse de, Çoklu Zeka 

Kuramı’nın yeterince tanıtılmış olup olmadığı, öğretmenlerin kuram konusunda yeterli bilgiye 

sahip olup olmadığı elbette ki tartışmaya açık bir konudur. Ne yazık ki ülkemiz insanlarının 

zaman zaman değişim ve gelişime karşı dirençli oldukları görülebilmektedir. Bu sorun 

mesleğe uzun yıllarını vermiş bazı öğretmenlerin değişmeleri takip etmeleri konusunda da 

görülebilmektedir. Dolayısıyla tüm yurt genelinde öğretmenlerin Çoklu Zeka Kuramı’nı 

araştırması, bilgi sahibi olması ve derslerini kendi çabalarıyla kurama göre işlemesi her ne 

kadar istense de beklenmesi çok da doğru olmayabilir. Bu sebeple yeni geliştirilen 

programların, program kitaplarının ve kitaplarda yer alan etkinliklerin kurama göre 

hazırlanmış olması önemlidir. Çünkü bir dersi planlamaktansa, planlanmış bir dersi 

uygulamak göreli olarak daha kolay olacaktır. Đşte bu nedenle yeni “Fen ve Teknoloji Dersi” 

öğrenci ders ve çalışma kitaplarındaki etkinliklerin tüm zeka alanlarına eşit derecede yer 

vermesi gerekliliği bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur.  

         Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının hareket noktası öğrencilerin bireysel 

farklılıklarıdır. Ders kitaplarından ayrı olarak öğrenci çalışma kitapları, sadece etkinlik 

içermekte ve konuların mümkün olduğunca pekiştirilmesi amacına yönelik hazırlanmaktadır. 

Bu kitaplarda konular her yönüyle ele alınmaya çalışılmış ve her öğrenciye (farklı zeka 

alanları baskın olan öğrencilere) hitap eder nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Ancak 

yapılan bu araştırma göstermiştir ki bu amaca tam olarak ulaşılamamıştır. Bu sonuca, 

araştırma sonuçlarına dayanarak, söz konusu kitaplarda her zekâ alanına eşit derecede yer 

verilmediğini görerek ulaşılmıştır. Uygulamakta olduğumuz yeni programın önceki Fen 

Bilgisi dersi programlarından üstün olduğu açık bir gerçektir, ancak bu yeterli ve geliştirmeye 

gerek yoktur anlamına gelmemelidir. Araştırmamız göstermiştir ki yeni program, en azından 

etkinlikleri bazında geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Çünkü araştırma sonuçları 

göstermiştir ki, yine en çok başarılı olacak öğrenciler mantıksal-matematiksel zekâsı üstün 

olan öğrencilerdir. Çünkü etkinlikler bu alanda yoğunlaşmaktadır. Oysa amaç hangi zeka alanı 

baskın olursa olsun tüm öğrencilerin doğayı, doğanın işleyişini ve yaşamı anlayabilmesini 

sağlamak, bu konuda edinecekleri bilgilerin onların günlük yaşamlarının bir parçası olacağını 

görmelerini sağlamaktır. Konu doğa ve yaşamla ilgili olmasına karşın en çok ihmal edilen 

zekâ alanlarından biri doğacı zekâ alanıdır. Bu, fen bilimleri açısından oldukça dikkat 

çekicidir. Benzer şekilde araştırma sonuçlarına göre doğacı zeka, müziksel-ritmik zeka, 

kişisel-içsel zeka, bedensel-kinestetik zeka alanları son derece ihmal edilmiştir. Sosyal-
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kişilerarası zeka alanına sayılan diğer zeka alanlarına göre biraz daha fazla yer verilmiştir. 

Ama bunun da yeterli olduğu söylenemez.  Çağdaş bir öğrenme kuramını hareket noktası 

olarak almasına karşın, mantıksal-matematiksel ve sözel-dilsel zeka alanlarına çok fazla önem 

vermesi sebebiyle yeni programın geleneksel bir etki taşıdığı da söylenebilir. Bu şekilde Fen 

ve Teknoloji dersi, öğrenciler tarafından sayısal dersler grubundan çıkarılamamaktadır. 

Benzer şekilde yeni programın amaç ve vizyonuna dikkat edersek, müzisyen, ressam, 

arkeolog veya yazar olacak bir öğrencinin de doğal olarak fen ve fen’in doğasını kolaylıkla 

anlayabilmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktayız. Ancak sonucun böyle olup olamayacağı 

tartışmaya açık bir konudur. Araştırma göstermiştir ki müziksel-ritmik, doğacı, bedensel-

kinestetik veya kişisel-içsel zeka alanı daha ön planda olan bir öğrenci bu derste umduğunu 

bulamayabilir, başarılı olamayabilir. Çünkü bu alanlara hitap eden etkinlik sayısı yok 

denilecek kadar azdır.  

         Tüm bu sonuçlara dayanarak, programın; en azından programda yer alan etkinliklerin 

geliştirilmesi, tüm zeka alanlarına yönelik yeterli ve mümkünse eşit sayıda etkinlik verilmesi 

gerektiği söylenilebilir. Mantıksal-matematiksel ve sözel-dilsel zeka alanı etkinlikleri sayıca 

yeterli olmasının yanında oldukça da çeşitlidir. Di ğer zeka alanlarına yönelik etkinliklerin de 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
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         Bu araştırmada Fen ve Teknoloji Dersi (6. ve 7. sınıf) öğrenci ders ve çalışma kitapları 

etkinlikleri Çoklu Zekâ Kuramı ışığında incelenmiş ve hangi zekâ alanlarına ne derecede yer 

verildiği, bu etkinliklerin ne tür yöntemler içerdiği tespit edilmiştir. Bulgulara dayanarak söz 

konusu kitaplardaki etkinliklerde Çoklu Zekâ Kuramı’ndaki sekiz zekâ alanına eşit derecede 

yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

         Fen ve Teknoloji eğitiminde amaç öğrencilere bilgi vermek değil, bilgiye nasıl 

ulaşacaklarını öğreterek, fen ve teknoloji okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın da amacı budur. Bu amaç ancak uygun 

öğretimsel rehberliğin yapılması, öğrencilere farklılıklarına göre öğrenme yaşantıları 

hazırlayıp-sunulmasıyla gerçekleşecektir.  

         Araştırma sonucu, söz konusu kitaplarda yer alan etkinliklerin sekiz zekâ alanına eşit 

derecede yer vermediğini, bundan da öte bazı zekâ alanlarına neredeyse hiç değinilmediğini 

göstermiştir. En çok ağırlık verilen zekâ alanının mantıksal-matematiksel ve sözel-dilsel zeka 

alanı olması, bu ders için hazırlanan yeni programın geleneksel etkilerden tam anlamıyla 

kurtulamadığını göstermektedir. Fen’in doğasına en uygun zekâ alanı olan doğacı zekâ alanı 

üzerinde yeterince durulmamıştır. Hatta pek çok konuda tamamen ihmal edildiği bile 

söylenebilir. Benzer şekilde sosyal-kişilerarası, kişisel-içsel ve müziksel-ritmik zekâ alanı 

etkinlikleri sayıca oldukça azdır. Hatta müziksel zekâ alanı etkinliği yok denecek kadar azdır. 

(Tüm incelenen kitaplarda toplam 3 adet etkinlik var.) Bu da bizi, ilerde müzisyen olacak bir 

öğrencinin fen dersinde başarısız olmakta çok da haksız olmadığı sonucuna götürmektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara dayanarak şu öneriler getirilmektedir: 

 

• Doğacı zekâ alanı etkinlikleri her ünitede arttırılmalı, fen’in doğası gereği en büyük 

payı bu alan almalıdır. 

• Öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlaması açısından bedensel 

etkinlikler önemlidir. Bu nedenle bedensel-kinestetik zekâ alanı etkinlikleri 

arttırılmalı, konular daha çok aktif hale getirilmelidir. 

• Öğrencileri sınıf ve kütüphanelerin de dışında araştırmaya sevk edecek mümkünse 

süreli etkinlikler hazırlanmalı, bu şekilde öğrencilerin okul dışında da fen’le ilgili 

etkinliklere devam etmesi sağlanmalıdır. 

• Her ne kadar sayısal zekâsı kuvvetli öğrenciler için ideal de olsa öğrencilerin büyük 

bir kısmının sayısal derslere ön yargılı yaklaştığı bir gerçektir. Bu nedenle mantıksal-
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matematiksel zekâ alanı etkinlikleri mümkün olduğunca azaltılmalı veya alternatif 

etkinlikler olarak sunulmalıdır. 

 

         Tüm bunların dışında yapılan araştırma ile ilgili de şu öneriler getirilmektedir: 

 

• Öncelikle söz konusu kitaplardaki etkinlikler, bireysel farklılıklar üzerine kurulmuş 

olan başka kuramlar açısından da incelenebilir. 

• Đncelenen etkinliklerin zekâ alanlarına göre nasıl geliştirilebileceği ile ilgili çalışmalar 

yapılabilir. 

• Đhmal edilmiş zekâ alanlarının öğrenci başarısı üzerinde ne gibi olumsuz sonuçlar 

doğurduğu araştırılabilir.  

• Đhmal edilmiş olan zekâ alanlarına yönelik alternatif etkinlikler hazırlama konusunda 

bir çalışma yapılabilir.  

• Öğrencilerin var olan zekâ potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için 

program uygulayıcılarına kuramla ilgili seminer ve kurslar verilebilir. 

• Aynı araştırma incelenen kitapların her yönüyle ele alınması suretiyle de yapılabilir. 

(Konu anlatımları, etkinlikler ve değerlendirme bölümleri bir arada) 
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