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ÖZET 

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı olarak 

gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki tutum 

ve erişilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma kontrol gruplu deneysel desenine uygun 

olarak yapılmıştır. 7. sınıf öğrencilerinden bir deney ve bir kontrol grubu olmak üzere 

iki grup oluşturulmuştur. Deney grubu “Sosyal Bilgiler” dersini Çoklu Zeka Kuramına 

dayalı olarak Proje Tabanlı Öğrenme yöntemine göre alırken, kontrol grubuna ise 

geleneksel yönteme devam edilmiştir. 

Araştırma verilerinin toplanmasında Sosyal Bilgiler dersine yönelik “Akademik 

Erişi Testi” ve  “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Araştırmacı tarafından dört şubeden oluşan yedinci sınıflar arasında tesadüfi 

seçilen A ve B şubelerinde 7A şubesi deney, 7B şubesi kontrol grubu yapılmıştır. 

Öğrencilerle çalışmaya başlanmadan o iki şubenin sosyal bilgiler dersine giren branş 

öğretmeni Çoklu zeka Kuramı ve Proje Tabanlı Öğrenme konusunda bilgilendirilmiştir. 

Daha sonra deney grubundaki öğrenciler bu iki konuda bilgilendirilmişlerdir. Öğrenciler 

Sosyal Bilgiler ders öğretmeni tarafından öğrencilerin derse katılım ve yazılılarda 

gösterdikleri performansları göz önünde bulundurularak homojen olarak 5 gruba 

ayrılmıştır. Belirlenen konular ders kitabındaki sıraya göre gruplara eşit miktarda 

dağıtılmıştır. Nasıl çalışma yapacakları konusunda dersler başlamadan seminerler 

yapılmış, uygulamayı nasıl yapacakları konusunda farklı konulardan etkinlikler 

gösterilmiştir. Uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol grubuna Akademik Erişi 

Testi ve Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği öntest olarak uygulanmıştır. 

Deney grubundaki öğrenciler Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Proje Tabanlı 

Öğrenme yaklaşımına göre çalışmalarını tamamlayıp ders saatinde sınıfta veya ilgili 

yerlerde arkadaşlarıyla sunum, etkinlik, drama, gezi-gözlem, resim, şiir, yap-boz, 

bulmaca vb uygulamalarla paylaşmışlardır. Kontrol grubunda ise ders öğretmeni 

konuları kendisi anlatmıştır. Uygulamanın bitiminde yine deney ve kontrol gruplarına 

öntest olarak uygulanan, Akademik Erişi Testi ve Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği 

son test olarak uygulanmıştır. 

Deney ve kontrol grubunun öntest ve son test puanlarının ortalaması arasında 

bağımsız gruplar için “t” testi analizi yapılmıştır. 



 

 ii

Araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenmenin 

uygulandığı deney grubu öğrencilerinin başarılarının arttığı,  

 Kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin 

sontest puanlarının ortalaması, öntest puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksek bulunduğu,   

Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin derse karşı tutumlarının olumlu 

yönde değiştiği,    

  Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Proje Tabanlı Öğrenme, Sosyal Bilgiler 

Dersi, Akademik Erişi, Tutum. 
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ABSTRACT 

In this research, being based on the theory of multiple intelligences, the effects 

of Project based learning on attitudes and achievement of students where examined in 

social students lesson.  

This research was planned in accordance with the pretest-ultimate test and 

control group design and it was done or on experiment. 

In this research two groups, one as an experiment and the other as a control 

group were formed. While the experiment group was learning according to project 

based learning depending on the theory of multiple intelligences, the control group 

learnt according to traditional methods.  

As data gathering the academic achievement test and the scale of attitude for 

social studies lesson were used. 

In this research, among four 7 grade classes two of them, 7/A as experiment 

group and 7/B as control group were chosen randomly. Before this study the Social 

Studies teachers of both groups were informed about the theory of multiple intelligences 

and project based learning and then the students were informed about these too. 

 The students were separated into 5 homogenous groups according to their 

performance  in their subjects and written exams. The Stated topics according to the 

order in the course book were handled equally. Before the lessons started they were 

informed via seminars and some other activities. Before fulfilling the task, both 

experiment and control groups were given the academic achievement test and the scale 

of attitudes tests as pretest. 

The students in the experiment group shared their studies which they did 

according to project based on the theory of multiple intelligences with their friends via 

presentations, activities, dramas, excursion-observation, paintings, poems, puzzles, 

crosswords etc. But the teacher of control group taught the subject himself, according 

the traditional methods. In the end, the academic achievement test and the scale  of 

attitudes test for social studies which was given as a pretest was given as an ultimate 

test. 
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Between the average points of experiment and control groups’pretest and 

ultimate tests, t test analysis was applied for independent groups.  

The results of this study  were  found as follows: 

Success of the students of the experiment group increased. 

A meaningful difference was stated between the average points of the ultimate 

test and pretest. Ultimate test results were significantly high. 

  The attitudes of the students of the experiment group to their lesson that were 

approached according to project based learning based on the theory of multiple 

intelligences changed positively.  

Key words: The Theory of Multiple Intelligences, Project Based Learning, Social 

Studies Lessons, Academic Achievement, Attitude. 
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ÖNSÖZ 

Çoklu Zeka Kuramı ile öğrenmenin bireyden bireye farklılık arz edeceğinin 

ortaya çıkmasıyla eğitimde devrim niteliğinde bir değişim ve gelişime sebep olmuştur. 

Artık öğrenemeyen birey yerine öğretemeyen öğretmen, metod veya kuram 

savunulmaya başlandı. Öğrenmenin bireye özgün olması daha önceden var olan 

kuramların sorgulanmasına ve yeni kuramların geliştirilmesine sebep oldu. Böylece 

güncellenen veya ortaya yeni çıkan kuramlarla öğrenme daha da kolaylaşmış oldu. 

Gardner’ in 1983 te ortaya attığı Çoklu Zeka Kuramı da öğrenmeyi kolaylaştıran, 

öğrenmeyi bireye özgün hale getiren bir kuram olmuştur. Proje Tabanlı Öğrenme 

yönteminde de yine bireyler, belirlenen konularda serbest düşünebilme, araştırma-

inceleme, proje geliştirme, hazırlama, sunma ve bunu raporlama fırsatına sahiptirler. Bu 

durum da yine bireye özgün bir eğitim anlayışını desteklemektedir. 

Genç nüfusumuzun çok, sınıflarımızın kalabalık, öğrencilerin gireceği sınavların 

fazla ancak bir üst kademede okuyacakları okul veya programların az oluşu bizi bireye 

özgün; derslere ilgi duyacak ve daha kolay öğrenebilecek kuramları araştırmaya itmiştir. 

Bu sebeple araştırmamızı uzman görüşü de alarak yukarıda belirtilen özelliklere sahip 

kuramlardan Çoklu Zekâ Kuramı ve Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımına dayalı olarak 

yapmayı uygun gördük. Literatür taramasında “Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Proje 

Tabanlı Öğrenme Yöntemi” ne dayalı bir çalışmaya rastlanmaması da bu çalışmayı 

özgün ve önemli kılmaktadır. Ülkemizde şunda uygulanan yapılandırmacı eğitimin 

içinde de Çoklu Zekâ Kuramı ve Proje tabanlı Öğrenme yöntemi önemli bir yere 

sahiptir. Yapılan bu araştırmadan bu alanda çalışma yapacak eğitimci ve 

araştırmacıların istifade edebilecekleri umulmaktadır.   

Çalışmalarım sırasında bana zaman ayıran ve çalışmamın her aşamasını büyük 

bir titizlikle inceleyip rehberlik eden danışmanın sayın Dr. Abdullah SÜRÜCÜ’ye 

teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışmanın seçilmesinde, oluşmasında öneride bulunan, ölçme değerlendirme 

kısmında desteğini esirgemeyen sayın Doç. Dr. A. Murat SÜNBÜL’e çok teşekkür 

ederim. 

Tezimin tamamlanmasında beni motive eden ve bilimsel desteğini esirgemeyen 

sayın Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ’ye içtenlikle teşekkür ederim. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bireysel farklılıklar, günümüz eğitim felsefesinin temelini oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin ilgi, yetenek, öğrenme stilleri gibi bireysel özelliklerini dikkate almadan 

yapılan öğretim faaliyetleri, öğrencilerin derslerde geri kalmalarına dolayısıyla 

derslerden ve okuldan soğumalarına sebep olabilmektedir. Görsel öğrenen çocuklar, 

kitaptan veya tahtadan yazılanları görerek, deneysel veya işitsel öğrencilere göre daha 

hızlı öğrenmektedirler. Sınıfta deneyin yapılmaması, konunun somutlaştırılmaması, 

öğrencinin o konu ile ilgili anladığını proje ile anlatmasına fırsat verilmemesi; sadece 

anlatılarak konunun geçilmesi, birçok öğrencinin konuyu kavrayamadan diğer konuya 

geçmelerine sebep olmaktadır. Oysaki tüm öğrencilerin anlatılan konu ile ilgi fikir 

yürütmelerine imkân ve fırsat tanımak gerekir. Bunun için sınıf ortamında alternatif 

program veya kuramların göz önünde bulundurularak ders anlatılmasıyla öğrencilere bu 

fırsat ve imkân sağlanabilir. 

Öğrenme ve öğretme hakkındaki yeni bilgiler öğrenmenin parmak izi kadar, 

kapasitesinin farklı olduğunu, uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek 

bireyin olmadığını ortaya koymaktadır (Özden, 2002). Önemli olan eğitimcilerin hitap 

ettiği öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bir veya birkaç kurama göre 

ders işlemesidir. O kadar çok yaklaşım var ki bunlardan biri veya birkaçı öğrencinin 

öğrenmesinde kolaylık sağlayabilir. Zaten öğrenme kuramlarının gelişimi 

incelendiğinde farklı yaklaşımlar söz konusudur (Yanpar, 2005).  

Bireylere hitap eden eğitim yaklaşımı şüphesiz öğrenci kalitesini artıracaktır. 

Ancak eğitimde sağlıklı bir yenileşmenin olabilmesi için bu sürecin odak noktası 

alınması gerekir. Aynı şekilde, eğitimdeki değişim çalışmalarının özünde eğitim 

öğretim sürecinin anlaşılması vardır (Özden, 2005). Zaten eğitim ile bireyin 

davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla planlı ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler 

meydana getirme sürecini (Ertürk, 1982) hedeflemiyor muyuz? Eğitim ile öğrencideki 

olumlu ve kalıcı davranışları kazandırmak öğretim metodunun öğrenciye hitap etmesi 

ile doğru orantılıdır. 
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Öğretmenler, öğrencilerin okul yıllarını verimli geçirmeleri için derste 

uygulayacağı doğru bir motodla onlara yardımcı olmalıdır. Bu fırsattan istifade 

etmelerine yardımcı olmalıyız. Gardner (1999)’e göre de hepimiz bu dünyaya bir kez 

geliyoruz. Öğretmenler bir kez geliyor. Öğrenciler bir kez geliyor. Herkese eşit şans 

tanımak zorundayız. Sonunda herkesle başarılı olamayacağız, ama buna çabalamak bile 

önemlidir. Bu çabalamamız öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde 

kullanmalarına ortam hazırlayacaktır. Yanlış yaklaşımlarla öğrencinin eğitim-

öğretimden soğuması ve uzaklaşması önlenmiş olacaktır. Bu hem bireysel bazda hem 

de ülke bazında bir kazanç olacaktır.  

Öğretimi düzenlemede, bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Her öğrencinin 

öğretim hizmetinden en üst düzeyde faydalanması sağlanmalıdır (Senemoğlu, 1997). 

Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum sergilemesi ve konuyu daha iyi bir şekilde 

öğrenmelerini sağlamak için uygulanan “Proje Tabanlı Öğrenme” ve “Çoklu Zekâ 

Kuramı” da bu kuramlardandır.  

Çoklu zekâ kuramının amacı; baskın olmayan yeteneklerin geliştirilmesi, bir 

kavrama, konuya ya da derse birden fazla şekilde yaklaşılması ve eğitimin 

bireyselleştirilmesidir (Gardner, 1999). 

Proje Tabanlı Öğrenmede, öğrencilerin konuları derinlemesine inceleyip projeler 

halinde hazırlayıp ortaya çıkan ürünü diğer öğrencilerle paylaşması o konuyu en etkili 

bir şekilde öğrenmesine fırsat vermektedir. Proje tabanlı öğretim yöntemi, öğrenme-

öğretme sürecinde öğrenenin pasif alıcı konumundan; araştıran, inceleyen, bilgiye 

ulaşan ve elde ettiği bilgileri kullanarak sorun çözen, bağımsız düşünen, yaratıcı 

bireyler haline getirmesini temele alan bir öğrenme yaklaşımıdır (Schmidt ve Fisher,  

1992). 

Proje Tabanlı Öğrenme gibi Yapılandırmacı öğrenme tasarımları geleneksel 

öğretim yöntemlerine alternatif olarak düşünülmektedir (Aşan ve Haliloğlu, 2005). 

Çoklu zekâ kuramına dayalı proje tabanlı öğrenmede, bireysel farklılıklar göz 

önünde bulundurulmaktadır. Öğrenciyi, okul veya okul dışında sadece dinleyen bir 

konumdan kurtararak, araştıran, inceleyen, fikir yürüten, elde ettiği bilgiyi kullanarak 

problem çözen veya orijinal bir ürün ortaya koyan konuma getirmektedir. Öğrencinin, 

kendine özgü bir biçimde çalışmasına ve bilgiyi kendisince yorumlamasına fırsat verir. 

Bütün zekâ tipleri devreye girdiği için diğer modellere göre öğrenme, kavrama daha iyi 
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olmaktadır. Aynı zamanda diğer disiplinler arası ilişkiye önem verildiği için de 

öğrencinin sınırlı konuda öğrenmesinden çok belli bir amaca dönük daha kapsamlı, 

derinlemesine ve ilişkisel öğrenmesi söz konusu olmaktadır. Bu da öğrenmeyi 

kolaylaştırmakta ve kalıcı hale getirmektedir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, çoklu zekâ kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen proje 

tabanlı öğrenme sürecinin, öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki tutum ve erişilerine 

etkisini ortaya çıkarmaktır. 

 

Araştırmanın Denenceleri 

 Araştırmanın genel amacına uygun olarak aşağıda belirtilen denenceler 

geliştirilmiştir: 

1.  Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje Tabanlı 

Öğrenmenin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme yaklaşımına 

dayalı eğitim programının uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin erişileri arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

2. Çoklu Zeka Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme yaklaşımının 

kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin derse karşı tutumları arasında anlamlı bir 

fark vardır. 

 

Araştırmanın Önemi 

Sosyal bilgiler dersi gibi okuma ve ezbere dayalı dersler öğrenciler tarafından 

sıkıcı bulunduğu için sevilmemektedir. Bu araştırma, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı 

Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin Sosyal Bilgiler dersinde kullanımının öğrenciler 

üzerindeki etkisini ortaya çıkarması yönüyle önem arz etmektedir.  

Geleneksel öğrenme yönteminde genelde öğretmen aktif, öğrenci ise daha çok 

pasif konumdadır. Özellikle monoton geçen bir ders öğrencinin dersten kopmasına 
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sebep olmaktadır. Dikkati dağılan öğrenci dersteki önemli veya ilginç kısımları 

kaçırabilmektedir. Bu da derse karşı olumsuz tutum sergilemesine dolayısıyla o dersi 

öğrenememesine sebep olabilmektedir. Çoklu Zekâ Kuramına dayalı Proje Tabanlı 

Öğrenme yöntemi ile daha çok öğrenci aktif konuma gelmektedir. Dersteki konuyu 

kendisi araştırmakta, ilginç ve önemli noktaları ortaya koymaktadır. Farklı zekâ 

alanlarından da istifade ederek daha kolay öğrenebilmektedir. Böylece derste uygulanan 

farklı yöntemlerden bir veya bir kaçının öğrenciye hitap etmesinden dolayı öğrencilerin 

derste karşı ilgi ve motivasyonu da artacaktır. Derse ilgi gösteren bir öğrencinin dersteki 

başarısının artması da kaçınılmaz olacaktır. 

 

Sayıltılar 

1. Araştırmaya katılan öğrenciler, erişi testi ve tutum ölçeği’ndeki maddeleri 

dikkatlice ve yansız olarak cevaplamışlardır. 

2. Kontrol edilemeyen değişkenlerin deney ve kontrol grubunu aynı şekilde 

etkilediği kabul edilmiştir. 

3. Uygulanan ölçeklerin kapsam geçerliğini belirlemede kendilerine başvurulan 

uzmanların kanıları yeterli kabul edilmiştir. 

 

Sınırlılıklar 

1. Bu araştırma bulguları, 2006–2007 Öğretim yılı bahar döneminde, Özel 

Selçuklu Abdullah Aymaz İlköğretim Okulu’nda 7. sınıfta öğrenim gören 40 

öğrenci ile sınırlıdır. 

2. Araştırmada öğrencilerin erişi ve tutumları, araştırmacı tarafından ilköğretim 

7. sınıf düzeyindeki öğrenciler için geliştirilen Sosyal Bilgiler dersi 

“Akademik Erişi Testi” ve “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği”’  nden elde 

edilen puanlarla sınırlıdır. 

3. Çalışma, 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi eğitim programında yer alan, “19. ve 

20. Yüzyıl Osmanlı Devleti ” ünitesinde yer alan konular ile 

sınırlandırılmıştır. 
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4. Araştırma bulguları, deney ve kontrol grubunda 8 hafta süren uygulamayla 

sınırlıdır. 

 

Tanımlar 

Proje Tabanlı Öğrenme: Disiplinlerarasi çalışmayı gerektiren, bireysel olarak 

ve grup içinde sorumluluk alan Öğrenenlerin gerçek yaşama dayalı problemler üzerinde, 

belirlenen konuya bağlı kalarak oluşturduklan içerikte, isbirligine dayalı olarak ve kendi 

ilgi ve yetenekleri çerçevesinde araştırmaya dayalı çalışmalarını gerçekleştirdikleri, 

öğretmenin ise çalışmaları kolaylaştırıcı, öğrenenleri yönlendirici rolünün temelde yer 

aldığı, gerçekçi ürünlerle veya sunumlarla sonuçlanan ve farklı yaklaşımları kendi 

bünyesinde birleştirebilen bir yaklaşımdır." (Demirhan, 2002). 

  Çoklu Zeka Kuramı: Çoklu zeka kuramı; baskın olmayan yeteneklerin 

geliştirilmesi, bir kavrama, konuya ya da derse birden fazla şekilde yaklaşılması ve 

eğitimin bireyselleştirilmesidir (Gardner, 1999). 

   Sosyal Bilgiler Dersinde Tutum: Deney ve kontrol grubunu oluşturan 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı geliştirdikleri düşünce-davranışlardır. 

Sosyal Bilgiler Dersinde Erişi: Deney ve kontrol grubunu oluşturan 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde görülen konularla ilgi hazırlanan testte göstermiş 

oldukları performanstır. 

 

Kısaltmalar 

AET : Akademik Erişi Testi 

ÇZK : Çoklu Zekâ Kuramı 

OKS : Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

PTÖ : Proje Tabanlı Öğrenme 

SBDTÖ : Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde “Proje Tabanlı öğrenme” ve “Çoklu zekâ Kuramı”  ile ilgili 

kuramsal bilgilerle birlikte bu konularda yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Proje Tabanlı Öğrenme 

Öğrenme ve öğretme hayatın başlangıcı ile birlikte insanoğlunun hayatında 

vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Bilim adamları ve filozoflar bu konuda çok çeşitli 

araştırmalar yapmışlardır. Bu çerçevede Socrates öğrenme ile ilgili olarak “Hiç kimseye 

hiçbir şey öğretemem, sadece onları düşündürebilirim” demiştir (Aşan ve Haliloğlu, 

2005). Piaget ise öğrenmek için; 

a)  Bireyin bilgiyi yapılandırma-yeniden yapılandırma sürecine tabi tutulmalı, 

b) Fiziksel ortam ve akranlarla zengin etkileşim fırsatları sunulmalı, görüşlerini 

ortaya koymuştur. 

Bu görüş son yıllarda üzerinde ciddi bir şekilde durulan yapılandırmacı 

yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım çalışmaları beraberinde 

proje tabanlı eğitimi de gündeme getirmiştir. Korkmaz (2002)’a göre proje tabanlı 

öğrenmenin temeli büyük ölçüde John Dewey’in yeniden yapılanma, Kilpatrick’in Proje 

metodu, Bruner’in Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı ve Thelen’in Grup Araştırması 

Modelidir. John Dewey’den başka ilerlemeci eğitimin bir başka temsilcisi olan William 

Kilpatrick proje tabanlı öğrenmenin ilk uygulayıcısı olarak bilinir (Balkı, 2003). 

 “Proje”;  öğrenenlerin serbest bir biçimde seçtiği ve isteyerek üzerinde çalıştığı 

her türlü etkinlik ve harekettir (Aytekin ve Rasan, 2001). 

“Tabanlı” sözcüğü, projenin bir hedef değil, bir alt yapı sorunu olduğunu 

vurgulamakta ve süreç yönelimli yapılanmayı ifade etmektedir  (Aytekin ve  Rasan, 

2001). 
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Proje tabanlı öğrenmede, öğrencilerin belirledikleri bir konuda araştırma 

yapmaları ve bunun sonucunda orijinal bir ürün veya sunum (Demirhan,2002) ortaya 

koymaları üzerinde durulmaktadır. Bir ders senaryosu, içinde mümkünse birden fazla 

dersin öğrenme hedeflerini kapsar. Bu modelde öğrenci, gerçek problemlerin çözümüne 

yönelik ders senaryoları içerisinde ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, 

üretkenlik, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, sorgulama, uzlaşma gibi 

aktiviteleri yapar ve hem bireysel hem de ekip çalışması için zaman ayırır. Proje tabanlı 

öğrenme, öğrencinin, öğrenme-öğretme sürecinde pasif bir alıcı konumundan, araştıran, 

inceleyen, bilgiye ulaşan ve elde ettiği bilgileri kullanarak anlamlı bütünler haline 

getirip, bu bilgilerle problem çözmesini amaçlayan bir öğrenme modelidir. Boaler 

(1997)’e göre,  projelerle uğraşan öğrencilerin, kendi öğrenimleri için, geleneksel sınıf 

derslerine göre daha fazla sorumluluk aldığı bu ortamda, diğer modellerin sağladığından 

daha fazla akademik kazanç elde edilir. 

Öğrenciler, projeleri için konu seçerken farklı konularla da karşılaşırlar. Bu 

konularla ilgili bilgiye sahip olma fırsatını da elde ederler.  Bu modelde öğretmen, 

yardımcı ve yönlendirici konumundadır. Yani rehberlik yapmaktadır. Öğrenci ise, 

projenin konusunu belirleyen, bunu kurgulayan ve çalışmayı yürütendir. Öğrenci her 

senaryonun sonunda gerçekçi ve orijinal bir ürün ortaya koyar. Öğrencileri öğretme-

öğrenme sürecinin merkezine alan, öğrencileri hayata hazırlayan ve onların problem 

çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerileri gibi birçok 

becerilerinin gelişmesine yardımcı olan proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli 

öğrenme yaklaşımları arasında yapısalcı öğrenme teorisine dayanan  fakat kökleri daha 

eski olan öğrenme yaklaşımlarından birisidir (Çiftçi, ve Sünbül,  2005).  

Proje tabanlı öğrenmede öğrenen öğrenme sorumluluğunu alır. Bu sorumluluk, 

verilen problemleri tanımlama, çözüm yollarını araştırma, araştırmayı yönetme, verileri 

analiz etme, bilgileri seçme, seçilen bilgileri bütünleştirme ve eski bilgilerle yeni 

bilgileri ilişkilendirme evrelerinden meydana gelir (Yurtluk, 2005). 

Proje Tabanlı Öğrenme, bireysel çalışma yerine, grupla çalışmayı gerektirir. 

Küçük gruplara ayrılan öğrenciler, öncelikle grup içinde iş birliği ve görev dağılımına 

girerler. 

 Bir öğrencinin kendisine verilen problemin çözümünü bulabilmek için, 

problemi nasıl ve hangi sırayı takip ederek çözebileceğine bağımsız bir şekilde karar 
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verebilmesi projenin temel özelliğidir.  Projelerin başka bir amacı da,  öğrencilere 

bilimsel araştırma yapabilme becerisi kazandırmak ve yaşayarak öğrenme olanağı 

vermektir (Dede, 2003). 

Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar şunlardır; 

1. Hedeflerin belirlenmesi. 

2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması. 

3. Takımların oluşturulması. 

4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi. 

5. Çalışma takviminin oluşturulması. 

6. Kontrol noktalarının belirlenmesi. 

7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. 

8. Bilgilerin toplanması. 

9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması. 

10. Projenin sunulması (Moursund,  1999). 

Proje tabanlı öğrenme ve bunun değerlendirilmesinde en önemli nokta, sadece 

etkinlikler sonucu ortaya çıkarılan ürünün değerlendirilmesi değil, ürünle birlikte bu 

ürünün ortaya konulması süreci de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 

değerlendirme, ürün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir yapı içermektedir. Proje 

tabanlı öğrenme modelinde, sadece öğretmenin öğrencileri değerlendirmesini içermez. 

Aynı zamanda öğrencilerin kendilerini değerlendirme imkânını da sağlar. Bunun gibi 

Proje Tabanlı Öğrenme Modelini geleneksel öğretim modelinden ayıran birçok özellik 

vardır. Aşağıda bunlardan bir kaçı Tablo halinde verilmiştir. 
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Tablo 1 

Proje Tabanlı Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Modelinin Karşılaştırılması 

Geleneksek Öğretim Modeli Proje Tabanlı Öğretim Modeli 
Tasarımlamak, problemleri ve çözümünü 
tanımlamak önemlidir. 

Tasarı öğrenciyle birlikte yapılır. Tek 
çözüm yoktur, çalışmaya başlandığında 
birden fazla çözüm yolu bulunabilir. 

İçeriğe geniş yer verilir ve içerik için 
çok zaman harcanır. 

İçerik değil derinlemesine anlama 
önemlidir. Bir konu hakkında 
derinlemesine bilgi edinir. 

Bilgi düzeyi ön plandadır. Prensipler, genel kavram ve düşünceleri 
kavramak ön plandadır. 

Öğretmenlerin sınıf içerisinde güçlü bir 
yapısı vardır. (Ast-üst ilişkisi. Öğreten 
Öğretmen ) 

Öğrencilerle birlikte öğrenen, onlarla 
birlikte araştıran ve sorgulayan öğretmen 
modeli. Öğrenen öğretmen. 

Bütün cevapları bilen öğretmen, tek 
doğruya yönelim, ulaşılması beklenen 
doğru cevap vardır. 

Öğrenciler cevapları bulmak için 
araştırma yaparlar; öğretmenler 
cevapları sabitleştiremez, çalışmalarla 
birlikte cevap değişim gösterir.  

Öğrenciler öğretmenin öğrettiği bilgileri 
alan bireylerdir. Çoğunlukla sınıfta 
pasiftirler. 

Katılımcı sınıf düzeni; öğrenciler 
etkinlikleri bizzat yapan bireylerdir. 

Basit sınıf organizasyonu; bir öğretmen 
yirmi-yirmibeş öğrenci. 

Karmaşık organizasyon; öğretmen ve 
öğrenciler birlikte öğrenirler (öğrenenler 
vardır). 

Belli bir disipline odaklanma hâkimdir. Disiplinler arası etkileşim hâkimdir. 
Ürün önemlidir. Ürün ve süreç önemlidir. 
Standartlaştırma önemlidir.  Yeteneklerin gerçek göstergesi, gerçek 

yaşam dönütüdür. 
Öğretmenin değerlendirmesi vardır. Çözüme yönelik sabırlı çalışmalar 

sonunda birlikte karar verme. 
Uzun dönemli hedefte; başarılı 
performans gösteren, testlerde başarılı 
olan birey. 

Uzun dönemli hedefte; hayat boyu 
öğrenen, özerklik kazanmış problem 
çözebilen birey. 

(Demirel, 2005a).  

Görüldüğü gibi “Proje Tabanlı Öğrenme” de hayat boyu öğrenme vardır. 

Disiplinler arası etkileşim, katılımcı sınıf düzeyi gibi öğrenci daha iyi öğrenmeye iten 

birçok özellik vardır. Bizde çalışmamızda öğrencilerin bu Proje Tabanlı Öğrenme 

Metodundan gelen bu artı özelliklerden de istifade ederek konu sonunda belirlenen 

konularda nasıl bir başarı elde ettiklerini ve derse karşı geliştirdikleri olumlu tutumu 

ortaya koymaya çalıştık.  
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Çoklu Zekâ Kuramı 

“Proje Tabanlı Öğrenme” gibi “Çoklu Zekâ Kuramı” da bireysel farklılıkları ön 

plana almaktadır. 

Çoklu Zekâ Kuramı, Gardner ve arkadaşlarının; dahiler, öğrenme güçlüğü çekenler 

ve beyin hasarı geçirmiş kişiler üzerinde çalışmaları ve zeka konusunda bilinenleri incelemeleri 

sonucu geliştirilmiştir. (Açıkgöz, 2004). Bu kuram,1983'te Howard Gardner tarafından 

yazılan "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence" kitabıyla da ortaya 

çıkmıştır. Howard Gardner'a göre zekâ, "biyolojik ve psikolojik bir potansiyeldir; bu 

potansiyel, kişiyi etkileyen deneyim, kültür ve esin etkenlerinin bir sonucu olarak az ya 

da çok ölçüde gerçekliğe dönüştürebilmektedir" (Armstrong, 1994). Genetik yapı veya 

sosyal çevre bu potansiyeli etkilemektedir. Her bireyin çeşitli yetenekleri ve bir zekâ 

kapasitesi vardır. Öğretenlerin görevi her öğrencinin kendine özgü güçlü yanlarını, 

daha az gelişmiş becerilerini güçlendirmek için kullanmalarına yardım etmek 

olmalıdır (Armstrong, 1994). Bu durum her bireyin kendine has özelliklere sahip 

olduğunun göstergesidir. Bu daha hiçbir insanın yabana atılmamasını bize hatırlatmaktadır. 

Özellikle eğitimcilerin ve anne-babaların bu tespitleri sürekli göz önünde bulundurmaları 

gerekmektedir. 

Öğrencilere yönelik öğrenim ile ilgili planlama yapıldığında öğrenmenin nasıl 

gerçekleştiği göz önünde bulundurulması gerekir. Buda öncelikle beynin yapısı ve 

fonksiyonlarını, genlerin yapısını bilme ile mümkündür. Beynin işleyişinin çok iyi 

bilinmesi eğitimcilerin işini kolaylaştırmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki, beynin 

farklı bölümleri farklı sembol formlarına (cerebral cortex) hizmet etmektedir (Gardner 

ve Hatch, 1989). Ön beyin, talamus, hipotalamus, limbik sistem, selebrum ve beyin 

kabuğundan oluşur (Cüceloğlu, 1994). Beynin bu kısımlarının işlevleri farklıdır. Her 

biri bir veya birkaç görev yaparlar. Örneğin; talamus, duyu organlarından gelen 

nöronların beyin kabuğuyla olan ilişkisini sağlar. Hipotalamus, heyecanların ve 

arzuların denetlendiği merkezdir. Limbik sistem, heyecan, saldırma ve kaçma 

davranışlarıyla ilişkisi vardır. Selebrum, beynin en gelişmiş yapısıdır. Görme, işitme, 

bedensel hareketler, öğrenme, düşünme gibi birçok karmaşık işlevler selebrum 

tarafından koordine edilir (Cüceloğlu, 1994).  İnsan davranışlarının tek belirleyicisi 

genler değildir. Davranışlarımızı belirleyen 3 temel faktör vardır: Genler, çevre şartları-

öğrenme ve bireyin özgür iradesi. Bir bireyin çeşitli özelliklerini, öncelikle genetik yapı 
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belirler ancak genetik yapı yüzde yüz belirleyici değildir. Genetik yapı, bireyin 

özelliklerini\davranışlarını alt ve üst sınırlarını belirler. Bu iki sınır arasında hangi 

noktada bulunacağımızı ise çevre şartları belirler (Dökmen, 2000). Gerek beynin 

yapısını gerekse genetik yapıyı bilerek öğretim tekniklerini uygun bir çevre ile birlikte 

planlamak öğrenmeyi kolaylaştıracağından kuşku yoktur. Zaten son yüzyılda okul ve 

sınıfların planlamasında; laboratuar, ders işlikleri, multimedya sınıfları, drama odaları, 

kabinet sistemleri ve okul bahçelerin öğrenme organizasyonun göz önünde 

bulundurularak yapılması okullardaki eğitim kalitesini artırmıştır. Çoklu zekâ kuramının 

anahtar kavramı "çoğul" kelimesidir. Çünkü zekâ çok yönlüdür. Doğuştan genetik 

kalıtımla getirilen zeka geliştirilebilir, değiştirilebilir ve zeki olmak bir derece 

öğrenilebilir  (Selçuk ve Arkadaşları, 2004). Bu çalışmalar bize aile veya okul ortamının 

çocukların zekâ gelişimleri ve öğrenmeleri için ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Bu imkanların aile ortamındakini ebeveynler, okuldakileri de okul 

idarecileri ve öğretmenler sunmaya çalışmalıdır. Eğer öğrencilerin yetenekleri okulun 

sunduklarını aşıyorsa o zaman okul o kişinin özel yeteneklerini gelişmesini sağlayacak 

çevreden ek imkanlar bulmaktan sorumludur" (Gardner, 1999).  

 Eğitimde, beynin yapısının araştırılması, öğrenilmesi ile birilikte geliştirilen 

Çoklu Zekâ Kuramının uygulanması öğrencilerdeki öğrenmeyi daha kolaylaştıracak 

daha kalıcı hale getirecektir. Çoklu Zeka Kuramı bilişsel bilim, gelişimsek psikoloji ve 

nörobilimden yararlanarak her bireyin zeka düzeyinin özerk güçler ya da yetenekler tarafından 

oluştuğunu ve sekiz zeka gücünün var olduğunu savunmaktadır. Zekâlar her zaman birlikte 

çalışırlar ancak bu çok karmaşık yollarla gerçekleşir. Örneğin bir futbol oyuncusu bedensel 

zekayı koşar, yakalar ve vururken; uzamsal zekayı sahayı ve görevini tanırken; dil ve sosyal 

zekayı oyun kurallarını öğrenirken ve takımıyla tartışırken, paylaşırken; özedönük zekayı 

kendini değerlendirirken kullanmaktadır (Armstrong, 1994). 

Çoklu zekâ kuramına göre eğitim durumu düzenlenirken aşağıdaki kurallara 

uyulması önerilmektedir (Demirel, 1999 ): 

1. Özel hedef ya da konunun belirlenmesi: Bu aşamada yıllık ya da bireysel 

öğretim planlarında olduğu gibi eğitim programı için hedef belirleme söz konusudur. 

Hedefin açık, anlaşılır ve net olması gerekir. 

2. Anahtar çoklu zekâ sorularının sorulması: Hedefi gerçekleştirmek üzere 

zekâ tiplerinin nasıl kullanılabileceğini belirlemek için her tür zekâyı içeren sorular 
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sorulur. 

3. Olasılıklarının düşünülmesi: Hedefe ulaşmada her bir tür zekâ ile ilgili 

olarak neler yapılabileceği düşünülerek sınıfta hangi yöntem, teknik ve öğretim 

materyallerinin kullanılabileceği tasarlanır. 

4. Beyin fırtınası: Çoklu Zekâ planlama sayfaları kullanılarak her bir zekâ 

için kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, beyin fırtınası kuralına uygun 

olarak akla gelen her şey yazılarak listelenir. Her bir zekâ için 20–30 fikir bulunmaya 

çalışır. Öğretmenlerin yapacağı grup çalışmaları daha güdeleyici olabilir. 

5. Uygun etkinliklerin seçilmesi: Planlama sayfası tamamlandığında eğitim 

hedefine uygun etkinlikler seçilir. 

6. Aşamalı-sıralı ders planının hazırlanması: Seçilen yaklaşımlar 

kullanılarak hedef ile ilgili ders planı düzenlenir. Planlama 1 -2 haftalık da yapılabilir. 

7. Planın uygulanması: Gerekli materyaller hazırlandıktan sonra plan 

uygulanır.   Uygulama sırasında olabilecek değişikliklere göre gerekli düzeltmeler 

yapılabilir. 

  Gardner tarafından önerilen 8 zekâ gücü şunlardır (Demirel, 2005b).  

1. Sözel-Dilbilimsel Zekâ 

2. Mantıksal -Matematiksel Zekâ 

3. Görsel-Uzamsal Zekâ  

4. Müzikal - Ritmik Zekâ 

5. Bedensel - Duyudevinimsel Zekâ 

6. Sosyal - Bireylerarası Zekâ 

7. Özedönük - Bireysel Zekâ 

8. Doğa Zekâsı 
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1. Sözel-Dilbilimsel Zeka: Dil zekası iletişim aracı olarak dili etkili 

kullanma kapasitesini ifade etmektedir (Demirel,2005b). Sözel-dil zekasına sahip 

insanlar, kendi ana dilleri yanında başka bir dilde kendi düşünce ve duygularını etkili 

bir biçimde ifade etme kabiliyetine sahiptirler (Saban, 2004). Sözel zeka kapasitesi 

yüksek olanlar daha çok okuyarak ve dinleyerek öğrenir. Kavramlarla ve kelimelerle 

düşünür. Okumayı sever. Ezberleri oldukça iyidir. Sözel-dil zekası baskın olanların 

seçtiği meslekler Şair, yazar, öğretmen, gazeteci ve politikacıdır (Özden, 2005). 

Dilsel zekâsı gelişmiş öğrencilere hitap eden etkinlikler şunlardır (Demirel, 

2005b): 

• Öykü anlatımını kullanma. 

• Tartışma oluşturma. 

• Şiir, masal, efsane, kısa oyun ve gazete makaleleri yazma. 

• Kısa bir hikayeyi ya da romanı diğer konularla ilişkilendirme. 

• Sunu yapma. 

• Sınıf tartışması başlatma. 

• Talk-show, radyo programı yapma. 

• Bülten, kitapçık ya da sözlük yapma. 

• Slogan yapma. 

• Bant kaydetme. 

• Görüşme yapma. 

• Mektup yazma. 

• Not alma. 

• Kitap okuma. 

• Yazmak için teknolojiyi kullanma.  
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2. Mantıksal -Matematiksel Zekâ :  Bu zekaya sahip insanlar, mantık 

kurallarına, neden, sonuç ilişkilerine, varsayımları oluşturmaya ve sorgulamaya ve 

bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Mantıksal- 

Matematiksel zekası güçlü olan bireyler, nesneleri belli kategorilere ayırarak, onlar 

arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini sayısal olarak ifade 

ederek ve hesaplayarak ve olaylar arsında bir takım soyut ilişkiler üzerine kafa 

yorarak en iyi şekilde öğrenirler (Saban, 2004). 

Bümen (2002)’e göre Mantiksal-matematiksel zekanın özünde; 

1. Soyut yapılan tanıma,  

2. Tümevarım yoluyla akıl yürütme,  

3. Tümden gelim yoluyla akıl yürütme,  

4. Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme,  

5. Karmaşık hesaplamalar yapma, 

6. Bilimsel yöntemi kullanma gibi kapasiteler yer almaktadır. 

 

Gardner (1999)’a göre, Mantıksal - matematiksel zekaya sahip öğrenciler şu 

davranışları gösterir: 

• Herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını sorgular. 

• Akıldan hesaplamayı çabuk yapar. 

• Matematik etkinliklerini sever. 

• Strateji oyunlarını sever. 

• Üst düzey düşünme becerilerini kullanır. 
 

Matematikçiler, fen bilimciler, muhasebeciler, mühendisler, bilgisayar 

programcıları, istatistikçiler mantıksal-matematiksel zekası gelişmiş bireylerdir 

(Demirel,2005b; Saban, 2004; Özden, 2005). 

 

3. Görsel-Uzamsal Zekâ : Armstrong (1994)’a göre görsel-uzamsal zeka 

renklerin,  uzunlukları, şekilleri, formları, yüzeyleri ve öğelerin arasında var olan 

ilişkileri içerir. 

Uzamsal zeka, görsel düşünme ve şekil-uzay özeliklerini şekillerle ve grafiklerle 

ifade etme, çizme, boyama ve şekil verme gibi davranışları kapsar (Demirel 2005b). 
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Bümen (2002)’e göre görsel-uzamsal zekanın özünde; 

1. Aktif imgeleme-hayal gücü,  

2. Zihinde canlandırma,  

3. Uzayda yer-yol bulma,  

4. Grafik temsili,  

5. Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma,  

6. İmajlarla zihinsel manevralar yapma,  

7. Farklı ortamlardan objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma gibi 

kapasiteleri kapsar. 

 

Gardner (1999)’a göre ise, Görsel-uzamsal zekaya sahip öğrenciler şu 

davranışları gösterir:  

• Net zihinsel imaj gördüğünün söyler. 

• Harita çizelge ve şemaları rahatlıkla okur. 

• Yaşıtlarından daha hayalcidir. 

•  Sanat etkinliklerinden zevk alır. 

• Görsel gösterimleri sever. 

• Bozyap ve yolunu bul oyunlarını sever. 

• Okurken kelimelerden çok resimlerden öğrenir. 

• Sayfalan dalgınca resimler. 

 

  Bu zekası güçlü bireyler, nesneleri, olayları görselleştirerek; resimlerle, çizgilerle ve 

renklerle çalışarak en iyi öğrenirler. Avcı, izci denizde rotasını tayin eden kaptan, 

pilotlar, heykeltıraşlar, ressamlar, mimarlar, dekoratörler, ve tasarımcılar görsel - 

uzamsal zekaları gelişmiş bireylere örnek verilebilir (Demirel 2005b; Saban, 2004; 

Özden, 2005). 

 

4. Müzikal-Ritmik Zekâ : Bu zeka türü, tonal ve ritmik kavramları tanıma 

ve kullanma; çevresel seslere, insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlık 

kapasitelerinden sorumludur. Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar, müzik aleti 

çalmaktan, beste yapıp seslendirmekten hoşlanırlar. Müziksel- Ritmik zekası güçlü olan 

bireylerde, melodi ve ritim oluşturarak, seslere duyarlı olarak öğrenme gerçekleştirirler 
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(Çetinkaya ve diğ. 1999). Bu zeka, duyguların aktarımında müziği bir araç olarak 

kullanan insanların sahip olduğu müzikal güce işaret eder. Bu bireylerde ritm, melodi, 

perde duyarlılığı vardır (Demirel, 2005b). 

 

Bümen (2002)’e göre, müziksel-ritmik zekanın özündeki kapasiteler şunlardır; 

1. Müziğin ve ritmin yapısına değer verme,  

2.  Müzikle ilgili şemalar oluşturma,  

3.  Seslere karşı duyarlılık, 

4.  Melodi, ritim ve sesleri taklit etme, tanıma veya oluşturma 

5.  Ton ve ritimlerin değişik özelliklerini kullanma.  

 

Gardner (1999)’a göre, Müzikal-ritmik zekaya sahip öğrenciler şu davranışları 

gösterir: 

• Detone müziği tanır. 

• Melodileri hatırlar. 

• Koroda söyler veya bir enstrüman çalar. 

• Ritmik şekilde konuşur veya hareket eder. 

 

Bu zekaya sahip öğrenciler ritim, müzik ile daha kolay öğrenirler. Müzisyenler, 

besteciler, orkestra şefleri, koro solistleri, enstrüman üreticileri bu zeka alanları gelişmiş 

bireylerdir (Demirel 2005b; Saban, 2004; Özden, 2005). 
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6. Bedensel-Duyudevinimsel Zekâ : Vücudumuzun tümünü ya da el, ayak, 

parmak gibi organları; bir problemi çözme, bir şey yapmak, bir ürün ortaya çıkarmak 

amacıyla kullanma yeteneğidir (Açıkgöz 2004). Bu zekanın, nesneleri becerileri bir 

biçimde tutma ve vücut hareketlerini kontrol etmede etkili bir rolü vardır (Demirel, ve 

diğ. 2006). Bedensel-kinestetik zeka alanı, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız 

gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada işlemesini 

sağlayan devinimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir (Saban, 2004). 

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu 

etkili biçimde kullanma becerisi olarak tanımlanabilir. Öğrenmede daha çok drama, 

tiyatro ve hareket etmeye ihtiyaç duyulur (San ve diğ, 2004). 

 

Bümen (2002)’e göre bedensel-kinestetik zekanın özünde; 

1.  Vücut hareketlerini kontrol etme, 

2.  Önceden planlanmış vücut hareketlerini kontrol etme,  

3.  Bedeninin farkında olma,  

4.  Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ kurma,  

5.  Pandomin yetenekleri, 

6.  Bedeni tümüyle iyi kullanma kapasiteleri vardır. 

Gardner (1999)'a göre, Bedensel-kinestetik zekaya sahip öğrenciler şu 

davranışları gösterir: 

• Bir veya birden fazla spor dalında başarılıdır. 

• Uzun süre oturunca kıpırdanır, elini ayağını sallar. 

• Bir şeyleri parçalayıp tekrar birleştirmeyi sever. 

• Yeni şeyleri eller. 

• Kendini tiyatrovari şekilde ifade etmesini sever. 

Bedensel-kinestetik zeka alanı güçlü bireyler en iyi yaparak-yaşayarak, ritmik  

ve ilk elden tecrübe edinerek öğrenirler. Balerinler, aktörler, sporcular, mimarlar, 

teknisyenler, heykeltıraşlar bunlara örnek gösterilebilir (Demirel 2005b; Saban, 2004; 

Özden, 2005). 
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7. Sosyal-Bireylerarası Zekâ : Diğer insanları anlama, onların kişilik 

özelliklerini, niyetlerini fark etme, onlarla olumlu ilişkiler kurma yeteneğidir (Açıkgöz 

2004). Sosyal zeka alanında gelişmiş olan insanlar, genellikle başka insanların 

ilgilerini ve ihtiyaçlarını çok iyi algılarlar ve denilebilir ki onların duygularını, 

düşüncelerini ve karakterlerini adeta yüzlerinden okurlar (Saban, 2004). 

Bümen (2002)’e göre bu zekanın özündeki kapasiteler şunlardır; 

1. İnsanlarla sözlü ya da sözsüz iletişim kurma,  

2. Bir bireyin ruhsal durumunu, duygularını okuma,  

3. Grupta işbirliği içinde çalışma,  

4. Karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme,  

5. Empati kurma,  

6. Sinerji kazanma ve oluşturma. (Bir grup çalışmasında elde edilen ürünün tek 

tek bireylerin eseri değil, grubun gücünün ürünü olduğun inanmayı ve bu 

yönde çaba harcamayı ifade eder.) 

  Gardner (1999)’a göre ise Sosyal-kişilerarası zekaya sahip öğrenciler şu davranışları 

gösterir: 

• Yaşıtları ile konuşmaktan zevk alır. 

• Doğal bir lider olarak davranır. 

• Sorunları olan arkadaşlarına önerilerde bulunur. 

• Kulüplere, komitelere ve diğer organizasyonlara katılır. 

• Başka çocuklarla oynamayı sever. 

• Bir veya birden fazla arkadaşı vardır. 

• Başkalarına ilgi gösterir. 

• Pratik yaşam tecrübesi vardır. 

Bu tür zekaya sahip olan öğrenciler en iyi grup içinde öğrenirler. Politikacılar, 

liderler, psikologlar, sosyologlar, danışmanlar, öğretmenler, turizmciler bu zeka alanları 

gelişmişlere örnek verilebilir (Demirel 2005b; Saban, 2004; Özden, 2005). 
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8. Özedönük-Bireysel Zekâ : Bu zeka bireyin “kendini” duyma ve 

anlamasıyla ilgili bilişsel yeteneğini ifade eder (Demirel, 2005b). İnsanın kendini 

anlaması; kim olduğunu, zayıf ve güçlü yönlerini, isteklerini, duygularını fark etmesi; 

ne zaman nasıl davranacağını bilmesi yeteneğidir (Açıkgöz, 2004). 

 

Bümen (2002)’ye göre özedönük-bireysel (içsel) zekanın özünde; 

1. Konsantrasyon,  

2. Düşünsellik,  

3. Yürütücü biliş-üst biliş (problemler hakkında kendi kendine konuşma, verilen 

kararları analiz ederek değerlendirme bu yeti içinde düşünülebilir),  

4. Değişik duygularının farkında olma,  

5. Öz'ü tanıma ve değer verme,  

6. Yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl yürütme gibi kapasiteler yer 

almaktadır. 

 

 Gardner (1999)'a  göre  ise  Özedönük-bireysel   zekaya   sahip öğrenciler   

şu davranışları gösterir: 

• Bağımsızlık gösterir. 

• Kuvvetli yönlerini gerçekçi olarak bilir. 

• Kendini yönlendirebilir. 

• Grup ile çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih eder. 

• Özgüveni ve öz tanımı yüksektir. 

 

 Bu tür zekaya sahip olan öğrenciler en iyi kendi başlarına öğrenirler. Din adamları, 

psikologlar, filozoflar bu zeka alanları gelişmiş bireylerdir (Saban, 2004; Özden, 2005). 

 

9. Doğa Zekâsı : Doğacı zeka ile bir kişinin bir biyolog yaklaşımıyla 

hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları  tanıma,   onları   belli karakteristik 

özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir 

jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar,  kayalar veya depremler   gibi   çeşitli   

karakteristiklerine   karşı ilgili   ve   duyarlı   olması kastedilmektedir (Saban, 2004). 
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Bümen (2002)’e göre Doğa zekasının özünde; 

1. Doğa ile bütünleşme,  

2. Doğal bitki örtüsüne duyarlılık, 

3. Canlılar ile etkileşim kurma, koruma,  

4. Doğanın tepkilerine karşı duyarlılık, farkındalık,  

5. Doğadaki bitki ve hayvanları tanıma ve sınıflandırma,  

6. Bitki yetiştirme gibi kapasiteler yer almaktadır. 

Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar, izcilik-dağcılık yapmaktan, jeolojiden, 

astronomiden, doğa tarihi müzeleri ile ulusal parkları ve hayvanat bahçelerini 

gezmekten ve balık tutmaktan hoşlanır (Demirel, 2005b). 

Geleneksel zekaların dışındaki zeka türleri okullarımızda ihmal edilmektedir. Oysa 

tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyorsa tek yönlü 

zeka beslenmesi de zihin gelişimini potansiyel olarak sınırlamaktadır (Selçuk, 2002). 

Zeka alanlarının hepsinin uyarılması, hepsine yönelik eğitim planlanmasına 

gidilmesinde yarar var. Çünkü bu zeka alanları birbirinden tamamen kopuk değil tam 

tersine birbirlerini tamamlayan ve izleyen süreçlerle becerileri tartışmaya yarayan 

kurgulardır. Doğa keskin ayırımlar üzerinde işlemez. Zekalarımız burada olduğu gibi 

bilimsel konulara ışık tutmak ve pratik sorunları çözebilmek için birbirinden ayrı 

tanımlanır ve betimlenir (Gardner, 1983). Bu yaklaşımın göz önünde 

bulundurulmamasına bağlı olarak bazı zeka alanlarımız atıl durumda kalmaktadır. 

Sonuçta beyinler insanin doğasına ve yaradılışına aykırı bir biçimde formatlanmaktadır. 

Bu işlemin yüzyıllar boyunca ve sistematik olarak yapıldığını varsayarsak ulus olarak 

nasıl bir çıkmazda olduğumuzu ve yaratılıcığımızın nasıl öldürüldüğünü kavramak daha 

kolay olacaktır (Selçuk, 2002) 

Eğitim sisteminde çoklu zekanın göz önünde bulundurulması öğrencilerin 

öğrenme düzeylerini artıracaktır. Çoklu zeka kuramı okullarda;  

1. Arzulanan yeteneklerin geliştirilmesi,  

2. Bir kavrama, konuya veya derse çok çeşitli şekillerde yaklaşılması,  

3. Eğitimin bireyselleştirilmesi için kullanılabilir (Gardner, 1999). Başta 

Gardner olmak üzere bu alanda çalışma yapanlar Çoklu zeka bireylerin zihinsel 

formlarını temsil eder, kesinlikle kim ya da ne olduklarını belirtmez (Gardner,1999;  
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Selçuk,2002). Bu açıklamalardan hareketle çoklu zeka kuramı eğitime iki önemli yarar 

sağlar: 

1. Öğrencileri istendik duruma getirebilmek için eğitim programlarının daha 

etkin planlamaya olanak verir. 

2. Faklı disiplinlerde önemli kuram ve konuları öğrenmeye çalışan, daha fazla 

öğrenciye ulaşmayı sağlar (Kaptan, 1999).  
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İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Konu ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda, Çoklu Zeka Kuramına 

dayalı olarak gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenmenin öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersindeki tutum ve erişilerine etkisine yönelik bir araştırma ile karşılaşılmamıştır.   

Dolayısıyla bu bölümde Proje Tabanlı Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramının yurtiçinde 

ve yurt dışında ayrı ayrı bazı derslerde uygulanmasıyla ilgili araştırmalara yer 

verilmiştir. 

Proje Tabanlı Öğrenme İle İlgili Araştırmalar 

Los Angeles’ta insanlık projesine katılan öğrencilere disiplinler arası,  tematik 

ve takım temelli yaklaşıma göre proje çalışması yapılmıştır. Projeye katılan öğrenciler 

16 farklı klasik eğitimin yapıldığı okullardaki öğrencilerle karşılaştırılmıştır. Bu projeye 

sadece bir dönem katılan öğrencilerin yazma becerileri ve içerik hakkında bilgilerine 

önemli yönde etki etmiştir.  Geniş biçimde kavramsal anlamaları gelişmiştir.  Aynı 

zaman süresi içerisinde kontrol grubundaki öğrencilerin kavramsal anlamalarında hiçbir 

gelişim olmamıştır (Levitan, 1991). Boaler  (1997)  tutum ile ilgili yaptığı çalışmada 

benzer sonuçlar bulmuştur. Matematiğe karşı öğrencilerin tutumlarına bakmak için 

kontrol grubuna hiç bir şey yapılmamıştır, deney grubu ise matematikte proje 

hazırlamışlardır. Her iki grubun karşılaştırılmasında deney grubu öğrencilerinin, 

matematiği günlük hayatta kullanmaya karşı istekli oldukları ve matematiksel işlemlerle 

uğraşmaktan zevk aldıkları ve matematiğe karşı olumlu yönde tutum geliştirdikleri 

bulunmuştur.  Anderson (1991)  hizmet içi eğitim almış öğretmenlerin almayanlara 

oranla genel testlerde temel becerilerde yüksek almışlardır.  

Korkmaz (2002) tarafından yapılan araştırma, Proje Tabanlı Öğrenme 

Yaklaşımı’nın ilköğretim yedinci sınıf öğrenenlerinin yaratıcı düşünme, problem 

çözme becerisi ve akademik risk alma düzeylerine etkisi araştırılmıştır.   

Çalışma deneysel yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Eşit olmayan kontrol 

gruplu ontest-sontest deney deseni tercih edilmiştir. Araştırma 2001-2002 öğretim yılı 

güz döneminde Ankara ili, Çankaya İlçesi Beytepe ilköğretim okulunda, 67 öğrenci 

üzerinde, 7. sınıflardan seçilen öğretmen ve öğrenen özellikleri açısından denk iki 

grupta yürütülmüştür. Araştırma deney (n=34) ve kontrol (n=33) grubu olmak üzere 
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iki grup üzerinde yürütülmüştür. Kontrol grubunda geleneksel öğrenme yaklaşımı, deney 

grubunda da Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımını temele alan fen bilgisi eğitimi 

uygulanmıştır. Araştırmada niteliksel ve niceliksel araştırma veri analiz yöntemleri 

kullanılmıştır. Çalışma sekiz hafta sürmüştür. Çalışmanın sonuçlan aşağıdaki gibi 

özetlenebilir. 

Denel işlem sonrası yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk 

alma düzeyleri açısından gruplar arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark 

gözlenmiştir. Cinsiyet açısından gruplar arasında yaratıcı düşünme, problem çöme 

becerisi ve akademik risk alma boyutlarında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Cinsiyetin problem çözme becerisi ve yaratıcılığa özgünlük alt boyutu üzerindeki 

etkileşimi anlamlıdır.  

Aladağ (2005), çalışmasında matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımının ilköğretim 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına 

etkisini araştırmıştır. Deney ve kontrol grubundan oluşan bu denel araştırma sonucunda 

denel işlem öncesi deney ve kontrol grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumları ve 

akademik başarıları arasında anlamlı bir fark yokken,  denel işlem sonrasında deney 

grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır 

Yılmaz (2006) ilköğretim 7.sınıf sosyal bilgiler dersinde  “proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımı”na göre yapılan etkinliklerin öğrenen başarısı, derse yönelik tutumları ve 

yaratıcılıklarına etkisini araştırmıştır. Bu araştırma 2005–2006 öğretim yılında, 

Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesindeki İhsan Yılmaz İlköğretim Okulu 7. sınıf 

öğrencilerine uygulanmıştır.  

Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin izlendiği deney grubu ile geleneksel 

yöntemin kullanıldığı kontrol grubu arasında,  denel işlem sonrası, başarı düzeyleri, 

yaratıcılıkları açısından ve Sosyal Bilgiler dersine karşı tutum düzeyleri, deney grubu 

lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.  

Güneş (2006)’in yaptığı çalışmada, Çoklu Zeka Kuramının 6. sınıf 

öğrencilerinin "Duyu Organları" konusunu kavramalarında, Fen’e karşı tutumlarında ve 

bilgilerin kalıcılığında anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. 

  



 

 24

Çoklu Zeka Kuramı İle İlgili Araştırmalar 

Coşkungönüllü (1998), Çoklu zeka kuramının 5. sınıf öğrencilerinin matematik 

erişisine ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi ile bu kuram ile matematik dersi 

işleyen öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini incelemiştir. Araştırma 1997-1998 öğretim 

yılının ikinci yarı yılında Ankara ilindeki bir özel ilköğretim okulunda yürütülmüş ve 

okulda 14 beşinci sınıf ve her sınıfta 32 öğrenci olduğunda küme örnekleme yöntemi 

kullanılarak 32'şer öğrencilik iki yeni sınıf oluşturulmuştur. Kontrol gruplu öntest-

sontest modelinin kullanıldığı araştırma üç hafta yürütülmüş ve kontrol grubu dersleri 

geleneksel şekilde işlerken, deney grubu ÇZK ile hazırlanmış ders planları ile 

işlenmiştir. Araştırmada veriler; matematik başarı testi, matematik tutum ölçeği ve 

deney grubu öğretmen ve öğrencileri ile görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Sonuç 

olarak, ÇZK'nın 5. sınıf öğrencilerinin matematik erişisine anlamlı etkisi bulunurken, 

matematiğe yönelik tutumlar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Öte yandan, 

öğrencilerin ve öğretmenlerinin ÇZK'nin matematik dersinde uygulanması ile ilgili 

olumlu görüş ve düşüncelere sahip oldukları saptanmıştır. 

Yılmaz (2002), ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Vatan ve Millet ünitesinde 

çoklu zekâ kuramına göre geliştirilen eğitim durumunun öğrencilerin akademik 

başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerini araştırmıştır. Bu araştırma, 2001–2002 öğretim 

yılı İstek özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulunda öğrenim gören 5. Sınıf 

öğrencilerine uygulanmıştır. Nitel ve nicel model birlikte kullanılmıştır.  

Araştırmada öğrencilerin zekâ tiplerinin birbirinden farklı, uygulamanın 

yapıldığı sınıfta matematiksel, müziksel, görsel ve bedensel zekâların baskın olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin sıkıcı olarak kabul ettikleri Sosyal Bilgiler dersinin 

işlenişinde kullanılan, her türlü zekâya hitap eden eğitim durumlarının, bu dersin 

sıkıcılığını ortadan kaldırdığını ve dersi zevkli ve eğlenceli hale getirdiği de öğrenci 

görüşlerinden anlaşılmaktadır. Öntest ve sontestte elde edilen veriler, çoklu zekâ 

yönteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

Öğrenciler hem sıkılmadan eğlenerek ders işlemişler hem de ders başarılarını da 

rahatlıkla yükseltmişler. 

Canoğlu (2004), araştırmasında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde Türk Dili ve 

Edebiyatı dersinde Yahya Kemal Beyatlı, (hayati-eserleri-eserlerinde ele aldığı temalar) 

örnek ders için konu olarak seçilmiştir. Çağdaş eğitim teknolojilerinin desteklediği 
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öğrenme-öğretme kuramlarıyla yapılan ders sonucunda, öğrencilere bu dersle ilgili; 

beğendikleri, ilgilerini en çok çeken, öğrenmelerini ve anlamalarını kolaylaştıran 

yöntem ve teknikleri sıralamaları istenmiştir. Bu sıralama sonucunda öğrencilerin 

verdiği yanıtlar; öğrencilere daha önce uygulanan çoklu zeka anketi ile karşılaştırılmış 

ve değerlendirilmiştir. 

Araştırmacı, Çoklu Zeka Kuramına dayalı gerçekleştirdiği bu çalışmada şu 

sonuçları elde etmiştir: 

1. Farklı zeka alanları yüksek olan öğrencilerin öğrenme-öğretme süreci 

başarıyla tamamlanmıştır. 

2. Farklı zeka alanları düşük olan öğrencilerin de öğrenme-öğretme süreci 

başarıyla tamamlanmıştır. 

3. Gelişmemiş veya az gelişmiş zeka alanları, harekete geçirilerek geliştirilebilir 

düşüncesinin gerekliliği ortaya konulmuştur. 

4. En önemlisi öğrencilerin tamamının ilgisi çekilmiş ve verilmesi amaçlanan 

bilgilerin öğretilmesi sağlanmıştır. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde önce araştırmanın deseni, deney ve kontrol gruplarının 

oluşturulması ve veri toplama aracının geliştirilme aşamaları, sonra da çoklu zekâ 

kuramına dayalı proje tabanlı öğrenme programının uygulanması, amaçları, bu 

programının genel nitelikleri, işlem basamakları ve verilerin analizine yer verilmiştir. 

 

 Araştırmanın Deseni 

Araştırmada çoklu zekâ kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen proje tabanlı 

öğrenmeye göre ders işlenen öğrencilerle, klasik yönteme göre ders işlenen sınıftaki 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki tutum ve erişilerinin”” arasındaki farkı ortaya 

koymak amacıyla kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. 

Araştırmada, deney grubu üzerinde etkisi incelenen, “Çoklu Zekâ Kuramına 

dayalı Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi” dir. Kontrol grubunda ise, geleneksel 

öğrenmeye dayalı bir yaklaşım izlenmiştir. Her iki grupta da akademik erişi ve derse 

karşı tutumların öntest,  sontest puanları, kullanılarak gruplar arasında ve grup içinde 

karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Araştırmanın deseni Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2 
 Araştırmada Uygulanan Deneysel Desen 

Gruplar Öntest İşlem Sontest 
Deney ABT1 

SBDTÖ1 
Çoklu Zekâ Kuramına dayalı Proje 
Tabanlı Öğrenme Yöntemi 

ABT1 
SBDTÖ1 

Kontrol ABT1 
SBDTÖ1 

Geleneksel Sosyal Bilgiler Dersi 
Öğretim Yöntemleri 

ABT1 
SBDTÖ1 

 

Deneysel desende de görüldüğü gibi Çoklu Zekâ Kuramına dayalı Proje Tabanlı 

Öğrenme programı sadece deney grubunda uygulanmış, kontrol grubuna ise bu süre 

içerisinde klasik yöntem devam etmiştir. Kontrol grubunun, deney grubuna uygulanan 

programdan etkilenmemesi için özen gösterilmiştir. Her iki gruba da deneysel işlemden 
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önce öntest olarak “Akademik Erişi Testi” ve “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği” 

uygulanmıştır. Aynı test ve ölçek deneysel işlemin sonunda gruplara sontest olarak 

uygulanmıştır. 

 

Araştırmanın Denekleri 

Araştırma 2006–2007 öğretim yılı ikinci döneminde (bahar) Konya İli Selçuklu 

İlçesi’ndeki Özel Selçuklu Abdullah Aymaz İlköğretim okulunda öğrenim görmekte 

olan 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu okulda 7. sınıfa giden öğrencilerin 

oluşturduğu dört sınıftan ikisi tesadüfî yolla seçilerek çalışma yapılmıştır. 

 

 Deney ve Kontrol Gruplarının Oluşturulması 

Özel Selçuklu Abdullah Aymaz İlköğretim okulunda 4 şubeden oluşan 7. 

sınıflardan tesadüfî yolla A ve B şubesi seçilmiştir. A şubesi Deney B şubesi kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Öntest uygulamalarına katılan öğrencilerin Deney ve Kontrol 

grubunu öğrencilerin dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3 

 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dağılımı 
Grup n 

Deney 21 

Kontrol 19 

 

 

Denel İşlemler 

1. Araştırma,  Özel Selçuklu Abdullah Aymaz İlköğretim Okulu yedinci 

sınıflardan A ve B şubesindeki öğrenciler üzerinde yürütülmüştür.  Deney ve kontrol 

gruplarının belirlenmesi tesadüfî yolla yapılmıştır. 

2. Araştırmanın uygulama aşamasında deney ve kontrol grubu öğrencilerine 

öntest ve sontest olarak AET (Ek 1), ve SBDTÖ (Ek 2) uygulanmıştır. 
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3. Araştırmaya başlamadan önce sınıf ve branş öğretmeni, araştırmacı tarafından 

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımı hakkında 

bilgilendirilmiştir. Branş öğretmeni bu yaklaşımın literatürü üzerine kaynakları da 

araştırmacıdan edinerek araştırmanın denel kısmını uygulamaya hazırlanmıştır. 

4. Araştırmada deney grubundaki öğrenciler derse katılımları, derste 

gösterdikleri performans ve branş öğretmeninin gözlemleri ile Akademik Erişi Testinin 

öntest puanlarına göre homojen bir şekilde oluşturulan 4-5 kişilik 5 gruba (Takım) 

ayrılmıştır. Çalışmalar hafta da 2 saat olmak üzere 8 hafta sürmüştür. Konular branş 

öğretmenin rehberliğinde Çoklu Zeka Kuramına dayalı olarak planlanmıştır. 

 Deney grubunda öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan öğrenme sürecinin 8 

haftalık basamakları aşağıdaki gibidir.  

   Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni, araştırmacı ile uygulamaya başlamadan 

önce Proje Tabanlı Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı ve bu kuramların derste 

kullanılması ile ilgili hazırladığı sunumu öğrencilerle paylaştı.  Bu sunu ünite boyunca 

öğrencilerin yol haritası oldu.  

1. Hafta  

Öğretmen ve öğrenciler etkileşime girerek konunun hedef, süreç, sunum, rapor 

gibi aşamalarının kavranılması sağlandı. Konular gruplar arasında eşit oranda dağıtıldı 

ve grupların sunumlarını kaçıncı hafta sınıftakilerle paylaşacakları belirlendi (Ek 8). 

2. Hafta 

1. Grup, Farnsız İhtilali ve Osmanlı Devletindeki Siyasal Gelişmeler, Sırp ve 

Yunan İsyanları, Mısır ve Boğazlar Sorunu konularını planlanan etkinliğe uygun olarak 

yaptıkları çalışmaları sınıfatakilere sundular (Ek 3). 

3. Hafta  

2. Grup, Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne Karşı İzlediği Politikalar, 

Kırım Savaşı, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Neden ve Sonuçları konuları planlanan 

etkinliğe uygun olarak sınıftakilere sundular (Ek 4).  
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4. Hafta 

3. Grup, Osmanlı Devleti’nde Kuruluştan Tanzimat’a kadar Ermenilerin 

Durumu, 19. Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleşme Çabaları, II. Mahmut 

Döneminde Yapılan Yenilikler konularında planlanan etkinliğe uygun olarak 

çalışmalarını sınıftakilere sundular (Ek 5).   

5. Hafta 

3. Gurubun, Osmanlı Devleti’nde Kuruluştan Tanzimat’a kadar Ermenilerin 

Durumu konusu kapsamında Selçuklu İlçesine bağlı eski yerleşim yeri olan Sille’nin 

gezilmesi (Ek 5-19-20-21-22). 

6. Hafta 

4. Grup, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet konularında 

planlanan etkinliğe uygun olarak çalışmalarını sınıftakilere sundular (Ek 6).   

7.   Hafta 

5. Grup, 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Yıkılışı, 1877–1878 Osmanlı-

Rus Savaşı’ndan Sonra Kaybedilen Yerler, Trablusgarp Savaşı; Neden ve Sonuçları, 

Balkan Savaşları; Neden ve Sonuçları, Birinci dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin savaşa 

girmesi, Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler konularında planlanan etkinliğe uygun 

olarak çalışmalarını sınıftakilere sundular (Ek 7).   

8. Hafta 

 Deney grubunda yapılan bu etkinlikler sınıfça değerlendirildi. Bu 

değerlendirmeden sonra öntest olarak uygulanan Akademik Erişi Testi ve Sosyal 

Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği sontest olarak gruba tekrar uygulandı (Ek 1–2).   

Gruplar, Çoklu Zeka Kuramına göre planladıkları bu çalışmalarını Grup Proje 

Çalışma Planına göre yapmışlardır (Ek 12).  

Öğretmen ve öğrenciler etkileşime girerek araştırma yapabilecekleri ve 

kendilerini bilgiye ulaştırabilecek kaynakları belirlediler. 

 Öğrenciler kendi içlerinde görev paylaşımı yaparak konuyu hazır hale 

getirmişlerdir (Ek 31).  
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  Her gurup önceden belirlenen zamanda sunumlarını sınıfla paylaştılar        

(Ek 17). 

Her grup projeleri kapsamında yaptıkları çalışmaları (Ek 14-15-16-23-24-24-

26-27-28-29-30-31), panoyu (Ek 17) sunumları sırasında sınıftakilerle paylaştılar. 

Sunumların sonunda öğrenciler gruplarındaki öğrencileri Proje Sürecinde 

Takımı Değerlendirme Formu (Ek 9) ve diğer grupları Proje Sürecinde Grubu 

Değerlendirme Formu (Ek 11) ile değerlendirdiler. 

5. Kontrol grubunda branş öğretmeni tarafından dersler klasik yöntemle 

işlenmiştir.  

6. Araştırmacı çalışma boyunca her iki sınıfta da dersleri izlemiştir. 

7. Kontrol grubu öğrencileri,  deney grubu ile aynı ünitedeki konuları 7. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Ders kitabına göre işlemişlerdir. 

8. Öntest ve sontestlerden elde edilen veriler SPSS  (10,0)  paket programına 

girilerek verilerin analizleri yapılmıştır. Bu analizler doğrultusunda verilerle ilgili 

yorumlara ulaşılmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak, Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği,  Akademik Erişi Testi kullanılmıştır.   

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Bu ölçek,  Çalışkan (2004)  

tarafından geliştirilmiştir.  Likert tipi üç derecelemeli (1. Evet, 2 Kısmen, 3 Hayır) olan 

ölçek 20 maddeden oluşmaktadır.  Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20 en yüksek 

puan 60’tır. Ölçekteki 20 madde 10’u olumlu, 10’u olumsuz tutumu ölçen ifadelerden 

oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin alpha güvenirliği .86 olarak bulunmuştur. Bu 

ölçek deney ve kontrol grubuna öntest ve sontest olarak verilmiştir 

Akademik Erişi Testi: Akademik Erişi Testi, deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde yer alan konularla 

ilgili ön bilgileri ile denel işlem bittikten sonraki bilgilerini ölçmek amacıyla geliştirilen 

bu test uzman görüşü de alınarak 39 madde olarak hazırlanmıştır. Geçerlilik güvenirlilik 
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çalışması için 8. sınıfta okuyan öğrenciler üzerinde denenmiştir. Değeri düşük maddeler 

ayıklanarak 30 maddeye indirilmiştir. Yapılan çalışmada testin güvenirlilik katsayısı 

alpha  .76 olarak bulunmuştur.     

 

Verilerin Analizi 

Deney ve Kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişi ve 

sosyal bilgiler dersine yönelik tutum öntest, sontest puanlarının ortalaması arasındaki 

farklılığın analamlılığını test etmek amacıyla deney ve kontrol gruplarının öntest ve 

sontest puanlarının ortalaması arasında bağımsız gruplar için “t” testi analizi yapılmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının her gruba ait öntest ve sontest puanları arasındaki 

farklılığın anlamlılığını test etmek amacıyla da bağımlı gruplar için “t” testi analizi 

yapılmıştır.  

 Verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgularda anlamlılık düzeyi olarak p<,05 

aranmıştır. Bulgular tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın denencelerinin test edilmesine ilişkin istatistiksel 

işlemler ve bu işlemler sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. 

 

Denence 1. Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje 

Tabanlı Öğrenmenin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme 

yaklaşımına dayalı eğitim programının uygulandığı kontrol grubundaki 

öğrencilerin erişileri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişileri 

arasındaki farklılığı test etmek amacıyla bağımsız gruplar için “t” testi kullanılmıştır. 

Bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4 
Deney ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Erişilerine 

İlişkin  Öntest ve Sontest Puanları Ortalamasına Ait “t” Değerleri 

Erişi Grup n X  ss t p 

Kontrol 19 10,79 3,38 
Öntest 

Deney 21 11,33 3,58 
-,493 ,625 

Kontrol 19 18,79 3,34 
Sontest 

Deney 21 23,19 3,01 
4,382 ,001* 

        * p<,05 

Tablo 4’teki bulguların analizi incelendiğinde kontrol grubundaki öğrencilerin 

öntest puanlarının ortalaması X = 10,79; deney grubundaki öğrencilerin öntest 

puanlarının ortalaması ise X = 11,33 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının ortalamasına ilişkin hesaplanan “t" değerinin 

(,493) olduğu görülmektedir. Buna göre her iki grubun öntest ortalaması arasında, 

anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin sontest 

puanlarının ortalaması X =18,79; deney grubundaki öğrencilerin sontest puanlarının 
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ortalaması X =23,19 olarak hesaplanmıştır. Her iki grubun sontest puanlarının 

ortalaması arasındaki farklılığın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” 

değerinin (4,382) olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin 

sontest puanlarının ortalaması arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir.    

 Deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin 

öntest ve sontest puanlarının ortalaması arasındaki farklılığı test etmek amacıyla 

bağımlı gruplar için “t” testi kullanılmıştır. Bulgular Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5 
 Deney Grubundaki Deneklerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Erişilerine  

İlişkin Öntest ve Sontest Puanları Ortalamasının Analizi 

Erişi n X  ss t p 

Öntest 21 11,33 3,58 

Sontest 21 23,19 3,01 
-14,883 ,001* 

* p<,05 

Tablo 5’deki bulguların analizi incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin 

öntest puanlarının ortalaması X = 11,33; sontest puanlarının ortalaması ise X = 23,19 

olduğu görülmektedir. Sontest öntest farkı olarak bulunan erişi 11,86 dır. Bu iki 

ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” değeri  

(14,883) ,05 manidarlık düzeyinde sontest ortalaması lehine anlamlı farklılık olduğunu 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersindeki erişilerine ilişkin sontest puanlarının ortalaması öntest puanlarının 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  

  Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki deneklerin 

sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin öntest ve sontest puanlarının ortalaması 

arasındaki farklılığı test etmek amacıyla bağımlı gruplar için “t” testi kullanılmıştır. 

Bulgular Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6 
 Kontrol Grubundaki Deneklerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Erişilerine 

 İlişkin Öntest ve Sontest Puanları Ortalamasının Analizi 

Erişi n X  Ss t p 

Öntest 19 10,79 3,38 

Sontest 19 18,79 3,34 
-13,286 ,001* 

* p<,05 

Tablo 6’daki bulguların analizi incelendiğinde geleneksel öğrenme yaklaşımının 

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının ortalaması X = 10,79 

sontest puanlarının ortalaması ise X = 18,79; olduğu görülmektedir. Bu iki ortalama 

arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” değeri  (t=13,286; 

p<,05) ,05 manidarlık düzeyinde sontest ortalaması lehine anlamlı farklılık olduğunu 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersindeki erişilerine ilişkin sontest puanlarının ortalaması öntest puanlarının 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Tablo 5 ve Tablo 6 daki 

bulgulara göre denence 1 kabul edilmiştir. 

 

Denence 2. Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje 

Tabanlı Öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel 

öğrenme yaklaşımının kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin karşı 

tutumları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik 

tutum puanları arasındaki farklılığı test etmek amacıyla bağımsız gruplar için “t” testi 

kullanılmıştır. Bu analize ilişkin bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7 
 Deney ve Kontrol Gruplarındaki Deneklerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik 

Tutumlarına İlişkin Öntest ve Sontest Puanlarının Analizi 

Tutum Grup n X  ss t p 

Kontrol 19 33,05 6,46 
Öntest 

Deney 21 34,57 5,60 
-,797 ,431 

Kontrol 19 33,58 6,56 
Sontest 

Deney 21 46,19 7,03 
5,846 ,001* 

* p<,05 

Tablo 7’deki bulguların analizi incelendiğinde kontrol grubundaki öğrencilerin 

öntest puanlarının ortalaması X = 33,05; deney grubundaki öğrencilerin öntest 

puanlarının ortalaması ise X = 34,57 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının ortalamasına ilişkin test etmek amacıyla 

hesaplanan “t” değerinin (t=,797; p>,05) olduğu görülmektedir. Buna göre her iki 

grubun öntest puanlarının ortalaması arasında, 05 düzeyinde anlamlı fark olmadığı 

tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin sontest puanlarının ortalaması 

X =33,58; deney grubundaki öğrencilerin sontest puanlarının ortalaması X =46,19 

olarak hesaplanmıştır. Her iki grubun sontest puanlarının ortalaması arasındaki 

farklılığın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin (t= 5,846; p< ,05) 

olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sontest puanlarının 

ortalaması arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir  

 Deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına 

ilişkin öntest ve sontest puanlarının ortalaması arasındaki farklılığı test etmek amacıyla 

bağımlı gruplar için “t” testi kullanılmıştır. Bu analize ilişkin bulgular Tablo 8’de 

verilmiştir. 
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Tablo 8 
 Deney Grubundaki Deneklerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına 

İlişkin  Öntest ve Sontest Puanları Ortalamasına Analizi 

Tutum n X  Ss t p 

Öntest 21 34,57 5,60 

Sontest 21 46,19 7,03 
-6,831 ,001* 

   *p<,05 

Tablo 8’deki bulgular incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin öntest 

puanlarının ortalaması X = 34,57; sontest puanlarının ortalaması ise X = 46,19 olduğu 

görülmektedir. Bu iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla 

hesaplanan “t” değeri  (t=6,831; p<,05) sontest ortalaması lehine anlamlı farklılık 

olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle deney grubundaki öğrencilerin sosyal 

bilgiler dersine yönelik tutumlarına ilişkin sontest puanlarının ortalaması öntest 

puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.   

 Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki deneklerin 

sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ilişkin öntest ve sontest puanlarının 

ortalaması arasındaki farklılığı test etmek amacıyla bağımlı gruplar için “t” testi 

kullanılmıştır. Bulgular Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9 
 Kontrol Grubundaki Deneklerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına 

İlişkin Öntest ve Sontest Puanları Ortalamasının Analizi 

Tutum n X  ss t p 

Öntest 19 33,05 6,46 

Sontest 19 33,58 6,56 
-,990 ,335* 

      *p<,05 

Tablo 9’daki bulguların analizi incelendiğinde geleneksel öğrenme yaklaşımının 

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının ortalaması X = 33,05; 

sontest puanlarının ortalaması ise X = 33,58 olduğu görülmektedir. Bu iki ortalama 

arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” değeri  (t=,990; 

p>,05) ,05 manidarlık düzeyinde anlamlı farklılık olmadığını göstermektedir.  Diğer bir 

ifadeyle kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin 

sontest puanlarının ortalaması öntest puanlarının ortalaması arasında anlamlı farklılık 

yoktur.  Bu bulgulara göre Denence 2 kabul edilmiştir.  
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde, araştırma örneklemini oluşturan öğrencilerin, sosyal bilgiler 

dersinde, çoklu zekâ kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenmenin, 

sosyal bilgiler dersindeki tutum ve erişilerine etkisine ilişkin denenecelere ait bulgular 

tartışılmış ve yorumlanmıştır.  

 

Denence 1. Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje 

Tabanlı Öğrenmenin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme 

yaklaşımına dayalı eğitim programının uygulandığı kontrol grubundaki 

öğrencilerin erişileri arasındaki farklılık: 

Araştırma bulgularında, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin öntest 

puanlarının ortalamasına ilişkin hesaplanan “t" değerinin (,493) olduğu görülmüştür. 

Buna göre her iki grubun öntest puanlarının ortalaması arasında, anlamlı fark olmadığı 

tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubu arasında “19. ve 20.Yüzyıllarda Osmanlı 

Devleti” ünitesi ön bilgileri bakımından bir fark olmadığı veya iki grubun benzer 

özellikler taşıdığı söylenebilir. 

Her iki grubun sontest puanlarının ortalaması arasındaki farklılığın anlamlılığını 

test etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin (4,382) olduğu tespit edilmiştir. Deney ve 

kontrol gruplarındaki öğrencilerin sontest puanlarının ortalaması arasında, deney grubu 

lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Erişi testi puanının deney grubu 

lehine anlamlı olması; öğrencilerin ÇZK’ na dayalı PTÖ yöntemi ile derse karşı 

daha ilgili, daha istekli, araştırmacı ve aktif katılımcı olmalarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Demiral (2006)’da ÇZK ile ilgi yaptığı çalışmasında, deney ve kontrol 

gruplarının çalışmanın sonunda uygulanan başarı testi (BT) puanları arasında anlamlı 

bir farklılık meydana geldiğini gözlemiştir. Deney grubunun test puanı 15,7'den 26,04'e 

çıkarken, kontrol grubunun 12,68'den 22,18'e çıktığını görmüştür. Yapılan istatistiksel 

analizler sonucu grupların BT puanları arasında deney grubu lehine farklılık olduğu 
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tespit etmiştir. Bunun sebebini de, öğrencilerin genetik ünitesindeki başarılarına ÇZK'nı 

anlamlı bir etkisinin olduğu şeklinde açıklanmıştır. 

Deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin öntest 

ve sontest puanlarının ortalaması arasındaki farklılığa bakıldığında, deney grubundaki 

öğrencilerin öntest puanlarının ortalaması X = 11,33; sontest puanlarının ortalaması ise 

X = 23,19 olduğu görülmektedir. Bu iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test 

etmek amacıyla hesaplanan “t” değeri  (14,883) ,05 manidarlık düzeyinde sontest 

ortalaması lehine anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Bu durum bize deney 

grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin sontest puanlarının 

ortalamasının öntest puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde yükseldiği tespit 

edilmiştir. Uygulanan bu yöntemin deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersindeki erişilerini artırdığı görülmüştür. 

Deney grubundaki öğrencilerin, çoklu zeka kuramına dayalı olarak proje tabanlı 

öğrenme metoduyla işledikleri sosyal bilgiler dersini, geleneksel yönteme göre ders 

işleyen öğrencilere göre daha iyi öğrenmişlerdir. Araştırma bulgularına göre deney 

grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin sontest puanlarının 

ortalamasının öntest puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek çıkması bunun 

göstergesidir. Bu bulgular ışığında, çoklu zeka kuramına dayalı olarak proje tabanlı 

öğrenme metoduyla gerçekleştirilen bu çalışmada; öğrenciler inceleyerek, araştırarak, 

deneyerek ve farklı zeka alanlarından istifade ederek sosyal bilgiler dersini daha iyi 

öğrenebilmektedirler. Öğrencilerin öğrendiklerini faklı materyal ve metotlarla 

başkalarıyla paylaşmaları da öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir.  

 Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili deneysel bir çalışma yapan Yılmaz 

(2006)’da deney ve kontrol  grupları  arasında  başarı  açısından  anlamlı  bir  farklılık  

olduğunu gözlemiştir.  Ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alındığında bu 

farkın deney grubu lehine olduğunu gözlemiştir. Bu sonuç araştırmamızın bulgularıyla 

örtüşmektedir. 

Bayrak (2005)’da yaptığı bir araştırmada, Fen Bilgisi dersinde "Kimyasal 

Bağlar" konusunda Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretimin uygulandığı deney grubu ile 

geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun sontest ortalaması arasında başarı 

ortalaması açısından anlamlı bir fark  olduğunu tespit etmiş ve Çoklu Zeka Kuramı 

uygulamalarının, öğretim üzerinde daha etkili olduğunu ifade etmiştir. 
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Baykal (2005), yaptığı bir araştırmada deney grubuyla, kontrol grubunun sontest 

puanları arasında deney grubu lehine 20,94 puanlık, % 34.8'lik bir fark gözlenmiş ve 

çoklu zeka kuramının öğrencilerin akademik başarılarını geleneksel yönteme göre daha 

olumlu etkilediği anlamına geldiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 Bağcı ve diğerleri (2005), ilköğretim fen bilgisi derslerinde uygulanan proje 

tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi konulu araştırmada, 

deneysel işlem sonrasında deney grubundaki öğrencilerin bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz-sentez gibi bilişsel davranışları, geleneksel yöntemin uygulandığı öğrencilere 

kıyasla daha iyi özümsedikleri, proje tabanlı öğrenme yöntemi uygulanan öğrencilerin 

kavramları anlama ve kavramlar arasında ilişki kurma becerileri ile öğrendiklerini 

somut yaşama aktarma becerilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.    

 Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin, 

sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin öntest puanlarının ortalaması X = 10,79 

sontest puanlarının ortalaması ise X = 18,79 olduğu görülmektedir. Bu iki ortalama 

arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin  (13,286), 

sontest puanlarının ortalaması lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Kontrol 

grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin sontest puanlarının 

ortalaması, öntest puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu 

sonuç, geleneksel yöntemle işlenen derslerde de öğrencilerin başarılı olabileceklerini 

göstermektedir.  

Araştırma bulgularına göre, kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersindeki erişilerine ilişkin sontest puanlarının ortalaması, öntest puanlarının 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Böyle bir durumun ortaya 

çıkmasının sebeplerinden birisi, öğrencilerin sekizinci sınıfta girecekleri OKS’nin 

olduğu düşünülmektedir. Çünkü OKS’de 7. sınıfta görülen Sosyal Bilgiler dersindeki 

konularla ilgili sorular çıkmaktadır. Bunu bilen öğrenciler ders sonrasında da gördükleri 

konuları takrar çalışmakta ve pekiştirme amaçlı soru çözmektedirler.  

Demiral (2006), yaptığı bir araştırmada kontrol grubunun ön test olarak 

uygulanan Ön Bilgi Testi ve son test olarak uygulanan Başarı Testi puanları arasında 

anlamlı bir farklılığı ortaya çıkartmıştır.  Demiral (2006)’in aştırmasının bu 

denencemizi destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 
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Denence 2. Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje 

Tabanlı Öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel 

öğrenme yaklaşımının kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin karşı 

tutumları arasında ki farklılık: 

Araştırma bulgularına göre, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin öntest 

puanlarının ortalamasına ilişkin test etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin (797) 

olduğu görülmektedir. Buna göre, her iki grubun öntest puanlarının ortalaması arasında 

,05 düzeyinde anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

Her iki grubun sontest puanlarının ortalaması arasındaki farklılığın anlamlılığını 

test etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin (5,846) olduğu görülmektedir.  Bu analiz 

deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sontest puanlarının ortalaması 

arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Tutum 

ölçeği puanının, deney grubu lehine anlamlı olması; öğrencilerin ÇZK’na dayalı 

PTÖ yönteminin uygulandığı Sosyal Bilgiler dersindeki konuları daha iyi 

öğrenmelerine, bunun da onların derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine sebep 

olabileceği düşünülmektedir.   

Demiral (2006)’da ÇZK'na göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin 

uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol 

grubunun fen bilgisi dersine ve genetiğe olan tutumları arasında deney grubu lehine 

anlamlı bir farkın olduğunu tespit etmiştir.  

Gazioğlu (2006), yaptığı bir araştırma sonucunda, deney grubundaki 

öğrencilerin fene yönelik son tutum puanlarının ortalamasının kontrol grubundaki 

öğrencilerin fene yönelik tutum puanlarının ortalamasından daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin araştırma sonunda fene yönelik tutum ve 

algılamalarında pozitif yönde anlamlı bir farklılığın oluştuğu gözlenmiştir. Gazioğlu 

(2006); Çoklu Zeka Yönteminin uygulandığı deney grubunun fene yönelik tutum ve 

algılamasında olumlu yönde bir artış olmasını, öğrencilerin ders işlenişi sırasında 

izlenen yol ve yapılan etkinliklerden memnun olmalarından kaynaklandığı şeklinde 

yorumlamıştır. 

Deney grubundaki öğrencilerin, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına 

ilişkin öntest puanlarının ortalamasının X = 34,57; sontest puanlarının ortalamasının ise 
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X = 46,19 olduğu görülmektedir. Bu iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test 

etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin  (6,831) düzeyinde sontest ortalaması lehine 

anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Deney grubundaki öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler dersine karşı tutumlarının sontest ortalaması lehine anlamlı olmasının 

nedeninin; ÇZK’na dayalı PTÖ yaklaşımının uygulandığı deney grubundaki 

öğrencilerin derse aktif katılması, konunun kendisinin baskın olan zeka tipine göre ve 

etkinliklerle ele alınması, etkinlikleri kendilerinin yapmalarına izin verilmesi olarak 

açıklanabilir.   

Bayrak (2005) da Fen Bilgisi dersinde "Kimyasal Bağlar" konusunda, grupların 

derse yönelik tutumları açısından; Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretimin uygulandığı 

deney grubunun, son tutum puanları ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol 

grubunun son tutum puanları ortalaması arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark 

bulunduğunu, Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin tutamları açısından 

daha etkili olduğunu bulmuştur. Denencemizle bu araştırmalar paralellik 

göstermektedir. 

 Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin, 

sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ilişkin öntest puanlarının ortalamasının X = 

33,05; sontest puanlarının ortalamasının ise X = 33,58 olduğu görülmüştür. Bu iki 

ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan “t” değerinin  

(,990) ,05 manidarlık düzeyinde anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yani 

uygulama başlamadan önce kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı 

geliştirmiş oldukları tutumlarında uygulamanın bitimine kadar ciddi anlamda bir 

değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Bu durum kontrol grubunda Sosyal Bilgiler dersinin 

işlenişinin geleneksel yöntemin uygulamasının  öğrencilerde derse karşı tutumları 

üzerinde etkisi olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulara ilişkin sonuçlara yer verilmiş, bu 

sonuçlara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. 

 

Sonuç 

Bu araştırmada elde edilen sonuca göre, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak 

gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenmenin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile 

geleneksel öğrenme yaklaşımına dayalı eğitim programının uygulandığı kontrol 

grubundaki öğrencilerin erişileri arasında deney grubu lehinde anlamlı bir fark vardır.  

Deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin 

sontest puanlarının ortalamasının öntest puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde 

yükseldiği tespit edilmiştir. Uygulanan bu yöntemin deney grubundaki öğrencilerin 

sosyal bilgiler dersindeki başarılarını artırdığı görülmüştür. 

Kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişilerine ilişkin 

sontest puanlarının ortalaması, öntest puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, geleneksel yöntemle işlenen derslerde de öğrencilerin 

başarılı olabileceklerini göstermektedir. 

Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğrenme yaklaşımının 

kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin derse karşı tutumları arasında her iki 

grubun öntest puanlarının ortalaması arasında anlamlı fark olmadığı; deney ve kontrol 

gruplarındaki öğrencilerin sontest puanlarının ortalaması arasında, deney grubu lehine 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.    

 Deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına 

ilişkin öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında sontest ortalaması lehine 

anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.   

Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ilişkin öntest-sontest puanlarının ortalamaları 

arasında manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. 
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  Öneriler  

1. Sosyal Bilgiler dersinde, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen 

Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin erişilerinin artıracağı 

düşünülmektedir.  

2. Sosyal Bilgiler derslerinde;  Çoklu Zeka Kuramına dayalı Proje Tabanlı 

Öğrenme yaklaşımının kullanılması, öğrencilerin derse karşı olumlu yönde tutum 

geliştirmelerinde yararlı olacağı düşünülmektedir. 

3.  Derslerin, öğrencilerin baskın zeka alanlarının dikkate alınarak hazırlanması 

halinde, öğrencilerin geleneksel yönteme göre daha başarılı olmalarına fırsat verilmiş 

olunacaktır. 

4. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin Çoklu Zeka Kuramına dayalı 

projeler geliştirmelerine yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmesi yararlı olacaktır.  

5. Çoklu Zeka Kuramına dayalı PTÖ yöntemine dayalı eğitim programları, alt 

sınıflarda başlatılabilir.    

6. Çoklu Zeka Kuramına dayalı PTÖ yöntemine dayalı eğitim programları 

bütün derslerde ve öğrencilerin seviyesine uygun olarak planlanıp öğrencilerin, 

üretkenlikleri geliştirilebilir. 

7. Okullarda, öğrencilerin zeka tiplerine hitap edecek, üretkenliklerini artıracak 

çalışma, etkinlik ve proje taslaklarının yer aldığı bülten, dergi, kitap ve web sayfaları 

hazırlanabilir. 

8. Sosyal Bilgiler ders kitaplarında, ÇZK ve PTÖ’ ye yönelik etkinliklere yer 

verilebilir.  

9. Benzer araştırmalar özel okul - devlet okullarının karşılaştırılmasını sağlayan 

yeni araştırmalar yapılabilir. 

10. Farklı derlerde benzer çalışma yapılabilir. 
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EK 1 

AKADEMİK ERİŞİ TESTİ 
 

19 ve 20.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 
 
 1) 19. yüzyılda İngiltere’nin temel politikası aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Balkan topraklarını ele geçirmek 
b. Rusya ve Fransa’ya karşı ittifaklar oluşturmak 
c. Balkanlardaki Ortodoksları himaye altına almak 
d. Sömürgelerine giden yolları denetim altına tutmak 
 

2) 1879 tarihinde Fransa’da patlak veren ihtilal sonuçları itibariyle sadece  
   Fransa’yı değil tüm dünyaydı etkilemiştir 

Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinin sonuçları arasında gösterilemez? 
1. Yeniçağ sona erdi, yakınçağ başladı. 
2. Milliyetçilik akımları ortaya çıktı 
3. Krallıklar yıkılıp, ulusal devletler kurulmaya başladı. 
4. Sömürgecilik yarışı başladı. 

 
3) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesiyle başlayan olaylar zinciri kısa 

sürede büyümüş ve olay mısır sorunu olarak tarihimizde yer almıştır. 
A) Mısır’ın Osmanlı eyaleti olmaktan çıkmasına 
B) Mısır sorunun uluslar arası sorun haline gelmesine 
C) İngiltere ve Osmanlı arasındaki ilişkilerin bozulmasına, 
D) Boğazlar idaresinin Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmasına 

 
4) Rusların Kırım savaşını başlatmalarındaki sebep, İstanbul ve Boğazlara yerleşmek 

ve Balkanlarda kendisine bağlı devletler kurmak istemeleriydi. 
Rusya’nın yaptığı bu faaliyetlerdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisine 
yöneliktir.  
A) Ortodoksları birleştirmek 
B) Boğazları ele geçirmek 
C) Sıcak denizlere inmek 
D) Balkanlarda büyük bir Rus Devleti kurmak 
 

5) 1853–1856 Kırım Savaşı’ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması’nda “Osmanlı 
Devleti Avrupa Devleti sayılacak ve toprakları Avrupalı devletler tarafından 
korunacaktır.” Maddesi yer almaktadır.  

 
Bu maddenin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Avrupa’nın Osmanlı üzerindeki hâkimiyeti pekişti. 
B) Avrupalı devletler kendi aralarında kutsal ittifak oluşturdu. 
C) Rusya’nın sıcak denizlere inme politikası sona erdi. 
D) Osmanlı Devleti yıkılış sürecine girdi. 
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6) 1877–1878 Osmanlı –Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Ayestefanos Antlaşması 
Avrupa Devletleri’nin menfaatlerine uygun düşmemesinden dolayı geçersiz sayılmış 
ve yerine Berlin Antlaşması imzalanmıştır. 
Ayestefanos’un aşağıdaki hangi maddesinden dolayı İngiltere ve Fransa sorunu 
Berlin Konferansına götürmüştür? 
A) Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verilecek, 
B) Büyük Bulgaristan kurulacak 
C) Osmanlı Rusya’ya tazminat ödeyecek, 
D) Kars, Ardahan Ve Batum Rusya’ya bırakılacak.  
 

7) 1878’de Yapılan Berlin Antlaşması’na göre; 
• Romanya, Sırbistan ve Karadağ tam bağımsız devletler olacak 
• Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya bırakılacaktır. 
• Osmanlı Rusya’ya savaş tazminat ödeyecektir. 

 
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşılamaz.  
A) Osmanlı Devleti dağılmaktadır.  
B) Osmanlı Devleti Rusya karşısında gerilemiştir. 
C) Osmanlı Devleti ekonomik açıdan zor durumda kalmıştır. 
D) Osmanlı Devleti’nin yenilik girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
 

8)  Fransız İhtilali’nde ortaya çıkan fikir akımları; 
5. Hürriyet 
6. Eşitlik 
7. Kardeşlik 
8. Milliyetçilik 

19.yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nde bu fikir akımlarından hangileri azınlık isyanlarının 
çıkmasında etkili olmuştur? 
I. I ve II   B) II ve III  C) III ve IV   D) I ve IV 

 
9) “Şark meselesi” genel olarak Avrupalı Devletlerin 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı 

Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması, ikinci yarısında Avrupa’daki 
toprakların paylaşılması. 20 yüzyıl da ise Osmanlı topraklarının tamamının 
paylaşılması anlamında kullanılmıştır. 

Buna göre çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 19. yüzyıl da Osmanlı Devleti varlığını devam ettirmektedir. 
B) Avrupalılar Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışmışlardır. 
C) Osmanlı’nın durumuna göre batılı devletlerin durumu değişmiştir. 
D) Osmanlı Devleti 19’yüzyıl da dağılma dönemine girmiştir. 

 
10) 1853–1856 Kırım Savaşı’nda Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti’nin yanında 
Rusya’ya karşı savaşa katılmıştır. 

İngiltere ve Fransa’nın savaşa katılmadaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Osmanlı Devleti’nin yeniden güçlenmesinin sağlamak 
B) Rusya’nın orta Avrupa’daki ilerlemesini durdurmak. 
C) Kutsal yerleri Rusya’ya kaptırmamak 
D) Rusya’nın Akdeniz’e inerek güç kazanmasını önlemek. 
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11) İngiltere 1878’den itibaren Anadolu’daki Ermenileri kışkırtmak suretiyle Doğu 
Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını istemişlerdir. 

Bu bilgilere dayanarak İngiltere’nin politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir.  
A) İngiltere Osmanlı’da milliyetçilik hareketini başlamasına öncülük etmiştir. 
B) İngiltere Ermenileri Rusya’ya karşı korumuştur 
C) İngiltere Ermenileri kullanarak Balkanlara yerleşmek istemiştir 
D) İngiltere Osmanlı üzerinde kendisine bağlı devletler kurmayı amaçlamıştır. 

 
12)  Sırplar                                          Yunanlılar 

* 1804’te isyan etti.         *1820’de isyan etti. 
* 1829 Edirne Ant ile       * 1829 Edirne Ant.   
Özerklik kazandı                  İle tam bağımsızlık  
* 1878 Berlin Ant. İle          kazandı 
 tam bağımsız oldu. 

 
Sırp isyanının daha erken başlamasına rağmen Yunanlılardan daha geç bağımsızlığa 
ulaşmalarının temel sebebi nedir? 
A) Avrupa devletlerinin Sırp isyanına daha az destek vermesi 
B) Sırp nüfusunun daha az olması 
C) Sırpların milliyetçilik akımlarından daha az etkilenmesi 
D) Sırpların Omsalı merkezine daha yakın olması 

 
13) II. Mahmut döneminde halkın eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla yapılan 

aşağıdaki ıslahatlardan hangisi daha köklü çözüm getirecek niteliktedir?  
A) İlköğretimin zorunlu olması 
B) Medreselerin sayıca çoğalması 
C) Askeri ve Meslek okullarının açılması 
D) Gazete çıkarılmaya başlanması 

 
14) 17 v 18. yüzyıl da birçok yenilik hareketi yapılmasına rağmen çöküşü 

durduramayan Osmanlı Devleti 19. yüzyıl da daha köklü yeniliklere adım atmıştır. 
    Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl da Osmanlı Devletinde yapılan ıslahat 

hareketlerinden biri değildir? 
A) Avrupa’nın örnek alınması 
B) Birçok alanda yapılması 
C) Demokrasi ve eşitlik gibi kavramların gelişmesi 
D) Osmanlı’nın yükselme devrinin örnek alınması 

 
15) II. Mahmut Döneminde yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır. 

• Yeniçeri Ocağının kapatılması 
• Ayanlarla Sened-i ittifak imzalanması 
• Divan teşkilatının kaldırılıp yerine nazırlıkların kurulması 
• İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi 

Buna göre II. Mahmut Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) En çok askeri konularda ıslahat yapılmıştır. 
B) Yönetim alanında ıslahat yapılmıştır. 
C) Avrupa’nın üstünlüğü göz önüne alınmaktadır. 
D) Devletin merkezi otoritesi güçlenmiştir. 
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16) Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasındaki temel amaç Avrupalı Devletlerin azınlık 
sorunu bahane ederek devletin iç işlerine karışmasını önlemektir. 

Aşağıdaki maddelerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Askeri işleri belirli kurallara göre yeniden düzenlenecek 
B) Vergiler kişilerin gelirlerine göre alınacak 
C) Herkes kanun önünde eşit sayılacak 
D) Yerli malı kullanılması teşvik edilecek. 

 
17) Islahat Fermanı’nın bazı maddeleri şunlardır; 

• Herkese din ve mezhep özgürlüğü tanınacak. 
• Azınlıklar devlet memuru olabilecek, 
• Azınlıklar istediği okula gidebilecek 
• Azınlıklara küçük düşürücü söz söylenmeyecek 

Bu maddeler göre o dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Batının üstünlüğü kabul edilmiştir. 
B) Osmanlı Devletinde “azınlık sorunu “vardır. 
C) Osmanlı ekonomik yönden zor durumdadır. 
D) Azınlık isyanları önlenmiştir. 

 
18) 1876’da ilan edilen Kanuni Esasi’ye göre; 

A)  Yasama yetkisi padişahın seçeceği Ayan Meclisi ile halkın seçeceği Mebuslar 
Meclisine ait olacaktır. 

B) Meclisi açmak ve kapatmak yetkisi padişaha ait olacaktır. 
C) Bakanlar Kurulu, padişaha karşı sorumlu olacaktır. 
D) Padişah suçlu gördüğü kişileri sürgüne gönderebilecektir. 
 
Buna göre Kanuni Esasi(anayasa)’nin yukarıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı 
Padişahı’nın yetkilerini kısıtlamaktadır? 
25) I         B) II            C) III            D)IV 

 
19) II. Abdülhamit 1876 yılında ilen ettiği I. Meşrutiyet’i Osmanlı Devletine zarar 

verdiği gerekçesiyle ortadan kaldırmış, ancak 1908 yılında II. Meşrutiyet’i ilan 
etmek zorunda kalmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinde diğerlerine göre 
daha etkili olmuştur.  

I.  Demokratikleşme çabası 
II. İç karışıklıkları engelleme düşüncesi 
III. Avrupalı devletlerin baskısı 
IV. Halkı yönetime katma isteği 
 

20)    -Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak 
-Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan halifeye bağlı kalacak 
-On İki Ada Balkan Savaşları sonuna kadar İtalya kalacak. 

Uşi Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 
A) On İki Ada bir daha geri alınamadı. 
B) Kuzey Afrika’da toprak kaybı yaşanmıştır. 
C) Halifeliğin etkinliği sürdürülmek istenmiştir. 
D) On İki Ada İtalya’nın korunmasına bırakılmıştır. 
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21) Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki Kafkas Cephesinde yaşananlar 3 Mart   
1918’de Rusya’nın Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmesi ile 
sona erdi. Antlaşma sonunda Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u geri verdi. 
 
Bu durum nedeni aşağıdakilerden hangisidir. 
A) Rejim değişikliği yaşayan Rusya’nın savaştan çekilmesi 
B) Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesinde başarılı olması 
C) İtilaf Devletlerinin müttefiki olan İtalya’nın taraf değiştirmesi 
D) Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı Devletinin üstünlük sağlaması 

 
22) I. Dünya Savaş’ında Kafkas Cephesi’nde yaşanan Sarıkamış harekâtı, taarruz 

zamanının iyi ayarlanamaması, soğuk hava koşulları, Osmanlı Devleti’nin cepheye 
gerekli yardımı götürememesi ve Enver Paşa’nın siyasi ve askeri inadı sonucunda 
faciayla sonuçlanmış, 90.00 Türk askeri cephede şehit düşmüştür. 

 
Bu bilgilere bakılarak, Sarıkamış faciasının yaşanmasında hangi olayın etkisinden 
bahsedilmemiştir? 
A) Coğrafi şartlardan 
B) Politik hesaplardan 
C) Bölgedeki Rus tehdidinden  
D) Gerekli olan lojistik desteğin sağlanamamasından 
 

23) I. Dünya savaşında İtilaf Devletleri, 
a. Ekonomik bunalımları olan Rusya’ya yardım etmek 
b. Boğazları ele geçirilip Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla hangi 
cephe açılmıştır? 

A) Kanal 
B) Kafkas 
C) Çanakkale 
D) Makedonya 

 
24) Osmanlı Devleti 1832’ de çıkan Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa İsyanı’nı 

bastıramamış, İngiltere, Fansa ve Rusya’dan yardım istemiştir.  
 

Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini göstermektedir. 
A) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa Devleti olduğunu 
B) Devletin bir valisiyle bile başa çıkamayacak kadar zayıfladığını 
C) Avrupa Devletlerinin Osmanlı toprak bütünlüğünü savunduğunu 
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletleriyle İttifaklar dönemine girdiğini. 

 
25) Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden 

tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünün gösterir 
 

A) Savaş stratejisini iyi bildiğini 
B) Aynı düşmanla defalarca karşılaştığını  
C) İyi bir yönetici olduğunu  
D) Kumanda ettiği askeri iyi tanıdığını 
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26) 1912 yılında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Uşi Antlaşması’nda; 
“Trablusgarp ve Bingazi halkı dini açıdan Osmanlı Halifesine bağlı kalacaktır” 
maddesi yer almaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan çıkarılabilecek bir yargıdır? 
A) İslamcılık fikri başarıya ulaşmıştır 
B) Osmanlı Anadolu topraklarına çekilmiştir. 
C) Uluslar arası diplomaside din faktörü etkili olmuştur. 
D) Osmanlı ile İtalya arasında ittifak kurulmuştur. 

 
27)  I. Balkan savaşının nedenlerinden bazıları şunlardır; 

• Rusya’nın Balkanlarda uyguladığa Panislavizm politikası 
• Balkan milletlerinin bağımsızlıklarını kazanmak ve topraklarını genişletme isteği 
 

Buna göre Balkan Savaşları’nın başlamasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin 
etkili olduğu söylenebilir? 
A) Milliyetçilik 
E) Eşitlik 
F) Demokrasi 
G) Egemenlik 

 
28) I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf devletleri ile Osmanlı’nın müttefikleri arasında 

barış antlaşmaları yapılmasına rağmen, Osmanlı Devleti ile sadece ateşkes 
antlaşması imzalanmıştır. İtilaf devletleri en son barış antlaşmasını Osmanlı Devleti 
ile imzalamıştır.  

 
Bu durum nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Osmanlı Devleti’nin bazı cephelerde hala savaşıyor olması 
B) Osmanlı Devleti’nin itilaf devletleri ile olan antlaşmalara delege göndermemesi 
C) İtilaf devletlerinin Osmanlı’yı parçalayacak bir taslak üzerinde anlaşamamaları 
D) Osmanlı Devleti’nin bütün topraklarını kaybetmesi 

 
29) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 1831–1839 yılları arasında Osmanlı Devleti 

ile mücadele ederek İngiltere, Avusturya ile Rusya’nın katıldığı Londra 
Konferans’ında (1840) alınan kararla Mısır’ın yönetimini oğullarına kazandırmış 
fakat Suriye, Girit ve Adana’yı geri vermiştir. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? 
A) Omsalı Devleti’nin merkezi otoritesi sarsılmıştır 
B) Osmanlının bir iç sorunu Avrupa sorunu haline gelmiştir., 
C) Osmanlı bir valisinin isyanını bastıramayacak kadar güçsüzdür. 
D) Osmanlı devleti azınlık isyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 

 
30) Osmanlı devleti’nin Çanakkale Cephesinde kazandığı zaferin sonuçları I. Dünya 

Savaşı’nı en az iki yıl uzamasına neden olmuştur. 
Çanakkale Savaşları’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisinin I. Dünya Savaşı’nı 
uzattığı söylenemez? 
A) Osmanlı Devleti’nin iki yüz ellibin asker kaybetmesi 
B) İtilaf devletlerinin büyük kayıplara uğraması 
C) Bulgaristan’ın ittifak devletleri yanında savaşa girmesi 
D) İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım edememesi. 
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EK 2 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ 
 
Sevgili öğrenciler; Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumunuzu öğrenmek için bu ölçek 
hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar sizin görüşlerinizi yansıtmalıdır. Bu cümlelerden 
hiçbirinin kesin olarak doğru bir cevabı yoktur.   
 Aşağıdaki cümlelerden her birini önce dikkatlice okuyunuz, daha sonra bu cümleye 
ne ölçüde katıldığınızı belirten seçeneğe ( X) işareti ile işaretleyerek cevabınızı veriniz. 
Herhangi bir cümle üzerinde gereğinden fazla zaman harcamayın. Bütün soruları 
mutlaka cevaplayınız. Her cümle için sadece bir seçeneği işaretleyiniz. 
 İlginiz için teşekkür ederim. 
 
 
 
SOSYAL BİLGİLER DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ 
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1 Sosyal Bilgiler dersi ilgimi çekiyor. ( ) ( ) ( ) 
2 Sosyal Bilgiler dersi genel kültürümüzü artırmamızda faydalıdır. ( ) ( ) ( ) 
3 Sosyal Bilgiler dersi olaylara farklı açılardan bakmayı sağlar. ( ) ( ) ( ) 
4 Sosyal Bilgiler dersi çalışırken canım sıkılır. ( ) ( ) ( ) 
5 Sosyal Bilgiler derslerini dinlemekten zevk alıyorum. ( ) ( ) ( ) 
6 Zorunlu olmasam Sosyal Bilgiler dersine çalışmazdım. ( ) ( ) ( ) 
7 Sosyal Bilgiler  ile ilgilenmek hoşuma gidiyor. ( ) ( ) ( ) 
8 Sosyal Bilgiler dersine ilgi duymuyorum. ( ) ( ) ( ) 
9 Sürekli olarak Sosyal Bilgiler ile ilgili yayınları izlerim. ( ) ( ) ( ) 
10 Okullarda Sosyal Bilgiler derslerinin zorunlu olmaması 

gerektiğine inanıyorum. 
( ) ( ) ( ) 

11 Okul ödevlerimi yapmak dışında boş zamanlarımda Sosyal 
Bilgilerle ilgili kitapları okurum. 

( ) ( ) ( ) 

12 Sosyal Bilgiler dersleri bende sürekli olarak olumsuz izlenimler 
bırakmıştır. 

( ) ( ) ( ) 

13 Sosyal Bilgiler konusunda bir tartışma olsa hemen katılırım. ( ) ( ) ( ) 
14 Sosyal Bilgiler dersi ile ders dışında ilgilenmek istemiyorum.    
15 Arkadaşlarımla Sosyal Bilgiler ders etkinlikleri hakkında 

tartışmaktan zevk alırım. 
( ) ( ) ( ) 

16 Tüm sınıf ve düzeylerde Sosyal Bilgiler derslerinin alınması 
gerektiğine inanıyorum. 

( ) ( ) ( ) 

17 Ders kitapları dışında Sosyal Bilgiler konusundaki kitapları 
okumam. 

( ) ( ) ( ) 

18 Sosyal Bilgiler dersi ilgi çekici bir derstir. ( ) ( ) ( ) 
19 Gelecekte, Sosyal Bilgiler dersini okutmak isterdim. ( ) ( ) ( ) 
20 Yetki verseler, okullardan bütün Sosyal Bilgiler derslerini 

kaldırırım. 
( ) ( ) ( ) 
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Ek 3 

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME 
ETKİNLİKLERİ 

 
Dersin adı Sosyal Bilgiler 
Sınıf 7-A 
Ünitenin Adı/ No 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti 
Konular  Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ndeki Siyasal Gelişmeler. Sırp 

ve Yunan isyanları. Mısır ve Boğazlar sorunu 
Önerilen Süre 40+40 dk. 

Ö
ğr

en
ci

 K
az

an
ım

la
rı

 /H
ed

ef
 v

e 
D

av
ra

nı
şla

r 

HEDEF;  
• Milliyetçilik akımlarının sorgulanması, 
• Fransız ihtilalinin sebep ve sonuçlarını kavratmak, 
• Fransız İhtilalinden Osmanlı Devletine etkilerini 

kavratmak, 
• Yunan İsyanının sebebi ve sonuçlarıyla bu isyanın 

isyanlar içindeki yerinin kavratılması, 
•  Sırp İsyanı sebep ve sonuçlarının kavratılması, 
• Mısır ve Boğazlar meselesinin asıl sebeplerinin 

kavratılması, 
DAVRANIŞLAR; 

• Milletçilik akımının çıkış sebeplerini, sonuçlarını 
öğrenmek ve bunun çok uluslu Devletlere yönelik 
etkilerini yorumlayabilmek.  

• Fransız ihtilalinin sebep ve sonuçlarını analiz edip 
bunun Osmanlı devletine olan etkisini öğrenip 
açıklayabilmek. 

• Yunan ve Sırp isyanın sonucunu bu isyanların diğer 
isyanlar üzerindeki etkisini kavratmak ve bunu 
başkalarıyla paylaşabilmek.   

• Mısır ve Boğazlar ile de ilgili diğer ülkelerin niyetlerini 
öğrenmek. 

 
Öğretme-Öğrenme-
Yöntem ve Teknikleri 

Çoklu Zeka Kuramına dayalı, 8 zeka türüne göre etkinlikler, 
Merak uyandırma, Soru-cevap, proje, araştırma, 

Kaynak- Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler.  

Ders kitabı, kaynak kitaplar, bilimsel dergiler, İnternet, konu ile 
ilgili film-belgeseller, posterler. 
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Sözel-Dilbilimsel 
Zeka 

• Fransız İhtilali, Sırp ve Yunan isyanları ile ilgili 
gezi-keşif hikâyelerinin okunması, 

• İsyan, Boğazlar sorunu, Sırplar ile ilgili 
kavramların üzerinde durulması. 

• Diğer öğrencilerin konu ile ilgili bilgilerinin soru-
cevapla yoklanması. 

Mantıksal –
Matematiksel Zeka 

• Zaman çizgisi hazırlama, 
• Olayların sebep-sonuçlarını birlikte verme, 
• Osmanlının İsyanlar sonucu yüzölçümündeki 

değişiklikleri tespit edip kıyas yapın. 
 

Görsel-Uzamsal 
Zeka 

• Fransa ile Sırp ve yunan isyanlarının olduğu 
yerleri haritadan bulun. Konu ile ilgili kısa,  
belgesel veya film izletilmesi. Konunun 
sunuma aktarılarak anlatılması. 

Müzikal-Ritmik 
Zeka 

• Konuyla ilgili belgesel veya film izlenmesi. 
• Konu ile ilgili şiir, şarkı sözü yazılması 
• “Aziz İstanbul” Şiirinin okunması. 

Bedensel-
Duyudevinimsel 
Zeka 

• Konu ile ilgili harita hazırlanması, 
• İlgili devletlerden birer kişinin kendi ülkesini 

drama ile anlatması. 

Sosyal-Bireylerarası 
Zeka 

• “Tarihte Bugün” programına bilgilendirme ve 
soruları cevaplamak için, Osmanlı Devletinden bir, 
Fransız ihtilali ile ilgili bir ve Sırp, Yunan 
isyanları ile ilgili birer temsilcinin katılması. 

  
Özedönük-Bireysel 
Zeka 

• Sen Osmanlı Devletinin başında padişah 
olsaydın Fransız ihtilali, Sırp ve Yunan isyanı 
ile ilgili neler düşünürdün? 

• Rusya’nın başında olsaydın Boğazlar ile ilgili 
neler düşünürdün? 
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Doğacı Zekası • Fransız ihtilali ve Yunan ile Sırp isyanlarının 
harita üzerindeki yerinin bulunup bu yerlerin 
Osmanlı Devleti için öneminin tartışılması. 
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EK 4 

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME 
ETKİNLİKLERİ 

 
Dersin adı Sosyal Bilgiler 
Sınıf 7-A 
Ünitenin Adı/ No 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti 
Konular • Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne Karşı İzlediği 

Politikalar. 
• Kırım Savaşı 
• 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşı, Neden ve Sonuçları 

 
Önerilen Süre 40+40 dk. 
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HEDEF;  
• Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği 

politikaların sebebini kavramak. 
• Kırım Savaşı’nın sebebini bilmek. 
• 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşı, Neden ve Sonuçları’nı 

kavramak. 
DAVRANIŞLAR; 

• Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği 
politikaların Osmanlı Devletine etkisini öğrenmek ve bunu 
anlatabilmek. 

•  Kırım Savaşı’nın olma sebebini ve bunun Osmanlı 
üzerindeki etkisini öğrenmek ve bunu sunum halinde diğer 
öğrencilerle paylaşabilmek.1877–1878 Osmanlı-Rus 
savaşı, Neden ve Sonuçlarını sentezleyebilmek. 

Öğretme-Öğrenme-
Yöntem ve Teknikleri 

Çoklu Zeka Kuramına dayalı, 8 zeka türüne göre etkinlikler, 
Merak uyandırma, Soru-cevap, proje, araştırma, 

Kaynak- Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler.  

Ders kitabı, kaynak kitaplar, bilimsel dergiler, İnternet, konu ile 
ilgili film-belgeseller, posterler. 
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Sözel-Dilbilimsel 
Zeka 

• Avrupa Devletleri’nden Osmanlı Devleti’ne karşı 
izlenen politikaları ülke ülke belirlemek. 

• Politika, Avrupa Devletleri, Doksan üç harbi 
kavramlarının üzerinde durulması. 

• Kırım ve Doksan üç harbinin sebep ve sonuçlarını 
madde madde çıkartıp gür bir sesle okumak. 

Mantıksal –
Matematiksel Zeka 

• Konu ile ilgili, zaman çizgisini hazırlamak. 
• Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki 

gizli planlarını izledikleri politikalardan çıkartıp 
tartışmaya açmak. 

• Osmanlı Devleti’nde huzur içinde yaşayan 
Ermenilerin silahlanarak Osmanlı Devleti’ne baş 
kaldırmalarının sebeplerini ve sonuçlarını panel 
şeklinde sınıftakilerle paylaşınız. 

Görsel-Uzamsal 
Zeka 

• Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki 
politikaları, Kırım ve Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 
Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu 
resmedin. 

• Kırım ve Osmanlı-Rus savaşı’nın 
gerçekleştiği yerleri harita üzerinde bulun. 

Müzikal-Ritmik 
Zeka 

• Plevne marşının dinletilmesi. 
 

Bedensel-
Duyudevinimsel 
Zeka 

• Rusların Erzurum Aziziye Tabyaları’nda bozguna 
uğratılışlarını canlandırın.  

•  Avrupa devletlerini temsilen birer öğrenci kendi 
ordularının komutanı kimliği ile Osmanlı Devleti 
üzerindeki politikalarını açıklasın. 

Sosyal-Bireylerarası 
Zeka 

• Rusların Osmanlı Devleti üzerindeki politikalarına 
Avrupa devletlerinin karşı çıkmasının ve zaman 
zaman bu devletlerin Rusya’ya karşı Osmanlıya 
destek verme sebep ve sonuçlarının tartışmaya 
açılması.  

Özedönük-Bireysel 
Zeka 

• Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı silahlı 
eyleme geçmesi ve savunmasız halkı 
katletmesinin psikolojisini sesli düşününüz. 

• Siz Rus ordusunun komutanı olsaydınız, 
Boğazlara sahip Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar 
sonra zayıf yakalasaydınız neler 
düşünürdünüz?    

• Yıllarca kendi topraklarınızda herkese eşit 
muamelede bulunan hatta Ermenilere pozitif 
ayırımcılık yapan devlet başkanı olsaydınız, 
devletinize karşı, isyan eden, katliam yapan ve 
savaş açan ülkeler hakkında neler düşünür ve 
planlardınız? 
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Doğacı Zekası • Bu savaşların yapıldığı yerlerin coğrafik şartlarını 
inceleyiniz.  

•  Bu savaşlar sırasında etkilenen canlı ve bitkileri 
resmediniz. 

 



 

 62

 

EK 5 

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME 
ETKİNLİKLERİ 

 
Dersin adı Sosyal Bilgiler 
Sınıf 7-A 
Ünitenin Adı/ No 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti 
Konular • Osmanlı Devleti’nde Kuruluştan Tanzimat’a kadar 

Ermenilerin Durumu. 
• 19. yüzyılda yapılan yenilikler ve demokratikleşme 

çabaları. 
• II. Mahmut Döneminde Yapılan yenilikler. 

 
Önerilen Süre 40+40 dk. 
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r HEDEF;  
• Ermenilerin, kuruluştan Tanzimat’a kadar ki zaman 

diliminde Osmanlı Devleti’nin içinde nasıl bir hayat 
yaşadıklarını kavramak. 

• 19. yüzyılda yapılan yenilikler ve demokratikleşme çabaları 
içinde II. Mahmut Döneminde yapılan yenilikleri 
kavratmak. 

DAVRANIŞLAR; 
• Ermenilerin, kuruluştan Tanzimat’a kadar olan zaman 

diliminde Osmanlı Devleti sınırları içinde ki hayat tarzları 
ve devletin onlara sağladığı kolaylıkları öğrenip bunun 
ifade edilmesini sağlamak. 

• 19. yüzyılda yapılan yenilikler ve demokratikleşme 
çabaları içinde II. Mahmut Döneminde yapılan yeniliklerin 
Osmanlı Devleti’nin demokrasileşmeye katkısını 
öğrenmek ve bunu ifade edebilmek. 

 
Öğretme-Öğrenme-
Yöntem ve Teknikleri 

Çoklu Zeka Kuramına dayalı, 8 zeka türüne göre etkinlikler, 
Merak uyandırma, Soru-cevap, proje, araştırma, 

Kaynak- Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler.  

Ders kitabı, kaynak kitaplar, bilimsel dergiler, İnternet, konu ile 
ilgili film-belgeseller, posterler. 
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Sözel-Dilbilimsel 
Zeka 

• Tanzimat Fermanı’nın Gülhane Parkında İlan 
edilişinin anlatılması. 

• Yenilik, Ermeni, Demokrasi kavramlarının 
üzerinde durulması. 

• Yapılan yeniliklerin madde madde sunum ile 
yansıtılıp okunması. 

Mantıksal –
Matematiksel Zeka 

• Yapılan yeniliklerle ilgili, zaman çizgisini 
hazırlama, 

• Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne olan bağlılıkları 
ile devletin onlara tanıdıkları hakların 
karşılaştırılması. 

• II. Mahmut Döneminde yapılan yeniliklerin 
devletin gelişmiş devletlere yetişmek için yaptığı 
çalışmalara katkısı nelerdir? 

 
Görsel-Uzamsal 
Zeka 

• II. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti ve 
gelişmiş ülkelerin sırlarını gösteren haritanın 
hazır bulundurulması. O dönemde yapılan 
yeniliklerin resmedilmesi. 

• Orduda kıyafetlerde yapılan yeniliklerin 
resimlerinin sunumla yansıtılması. 

 
Müzikal-Ritmik 
Zeka 

• Konu ile ilgili bir şarkının dinletilmesi. 
 

Bedensel-
Duyudevinimsel 
Zeka 

• Ermenilerin yaşadıkları hayatı tasvir ermek 
amacıyla iki kişinin doğaçlama yapması.  

• II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlarla ilgili 
bulmaca hazırlanması. 

• Konu ile ilgili yap-boz hazırlanması. 
Sosyal-Bireylerarası 
Zeka 

• Bir grup Osmanlı Devleti’ni bir grup Ermenileri 
temsilen “Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki 
konumu” konusunu sınıf ortamında tartışması.  

• II. Mahmut dönemindeki Islahatların bundan sonra 
yapılacak ıslahatlara etkisinin müzakere edilmesi. 

  
Özedönük-Bireysel 
Zeka 

• Ermenilerin, Tanzimat’a kadar Osmanlı Devleti 
sınırları içinde yaşadıkları hayat şartlarını göz 
önünde bulundurarak duygu-düşüncelerinin 
neler olabileceğini paylaşınız.   

• II. Mahmut ıslahatları yapmasının sebepleri neler 
olmuş olabilir? Düşüncelerinizi ifade ediniz.   

Ç
ok

lu
 Z

ek
a 

E
tk

in
lik

le
ri

 

Doğacı Zekası • Ermenilerin yaşamayı tercih ettiği yerleşim yerleri 
ve coğrafik şartları tartışınız. 

• Ermenilerin yaşadığı yerler hakkında bilgi sahibi 
olmak için eski bir yerleşim yeri olan Sille’yi 
geziniz. 
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EK 6 

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME 
ETKİNLİKLERİ 

 
Dersin adı Sosyal Bilgiler 
Sınıf 7-A 
Ünitenin Adı/ No 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti 
Konular • Tanzimat ve Islahat Fermanları 

• I. ve II. Meşrutiyet 
 

Önerilen Süre 40+40 dk. 
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r HEDEF;  
• Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yapılma sebeplerinin 

kavratılması. 
•  I. ve II. Meşrutiyetin yapılma sebeplerinin kavratılması, 
•  I. ve II. Meşrutiyetin Osmanlı Devletinde nasıl bir 

değişiklik meydana getirdiğini kavratmak, 
 
DAVRANIŞLAR; 

• Osmanlı Devleti’nde ıslahatların yapılma zorunluluğu ve 
yapılan bu ıslahatların devlete getirisi ve götürülerinin 
öğrenilmesi ve bunun sınavda yansıtılabilinmesi. 

• Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yapılma sırasında 
karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve ilan edilen bu 
fermanların devletin işleyişine, sosyo-kültürel ve 
ekonomik yapısına olan etkisinin öğrenilip sınıftakilerle 
paylaşılması. 

 
Öğretme-Öğrenme-
Yöntem ve Teknikleri 

Çoklu Zeka Kuramına dayalı, 8 zeka türüne göre etkinlikler, 
Merak uyandırma, Soru-cevap, proje, araştırma, 

Kaynak- Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler.  

Ders kitabı, kaynak kitaplar, bilimsel dergiler, İnternet, konu ile 
ilgili film-belgeseller, posterler. 
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Sözel-Dilbilimsel 
Zeka 

• Konu ile ilgili bir makale, hatıra veya roman vb 
yazıların okunması, 

• Tanzimat, ferman, Islahat, meşrutiyet 
kavramlarının üzerinde durulması. 

• Tanzimat ve Islahat Fermanlarının sınıfa asılması. 
Mantıksal –
Matematiksel Zeka 

• Tanzimat, Islahat Fermanları ve I. Ve II. 
Meşrutiyetlerin ilanı ile ilgili, zaman çizgisini 
hazırlama, 

• Ferman ve Meşrutiyetlerin birbirleriyle 
kıyaslanması; ayrı ve ortak yanlarının ortaya 
çıkartılması. 

 
Görsel-Uzamsal 
Zeka 

• Ferman ve Meşrutiyetlerin ilanı ile ilgili 
resim yapılması. Konu ile ilgili kısa,  
belgesel veya film izlenmesi. 

 
Müzikal-Ritmik 
Zeka 

•  Ferman ve Meşrutiyetlerin önemli maddelerinin 
şarkıya dönüştürülmesi, 

• “Gülhane Parkında ben bir küçük ceviz 
ağacıydım” şarkısının dinlenmesi. 

 
Bedensel-
Duyudevinimsel 
Zeka 

• Ferman ve Meşrutiyetlerin sınıf ortamında birer 
öğrenci tarafından okunarak ilan edilmesinin 
canlandırılması. 

Sosyal-Bireylerarası 
Zeka 

• Osmanlı Devleti’nde ilan edilen Tanzimat ve 
Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyetler ile bu gün 
Avrupa Birliği için çıkartılan kanunların amaçlarını 
tartışınız?  

  
Özedönük-Bireysel 
Zeka 

• Osmanlı Devleti, ilan edilen Tanzimat ve 
Islahat Fermanları ile I. ve II. Meşrutiyetlerden 
istediği sonucu elde edemeyince neler hissetmiş 
olabilir? Tartışınız? 

• 19. yüzyılda Osmanlı devletinde birçok devlet 
adamı veya düşünür adını tarihe yazdırmış. 
Yüzyıllar sonra sen hangi önemli çalışmanla 
tarihte adından söz ettirmek istersin?               ( 
isteyenler bir-iki cümle ile düşüncelerini 
paylaşabilir.)  
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Doğacı Zekası • Padişah, Devlet adamları elçiler ve geniş bir 
halk topluluğunun toplandığı Gülhane Parkında 
okunan “Tanzimat Fermanı”nın” bu parka ne gibi 
bir getirisi olmuş olabilir? Bunu tartışınız? 
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EK 7 

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME 
ETKİNLİKLERİ 

 
Dersin adı Sosyal Bilgiler 
Sınıf 7-A 
Ünitenin Adı/ No 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti 
Konular • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Yıkılışı 

• 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra Kaybedilen 
Yerler 

• Trablusgarp Savaşı, Neden ve Sonuçları 
• Balkan Savaşları, Neden ve Sonuçları 
• Birinci dünya Savaşı 
• Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi 
• Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler 

 
Önerilen Süre 40+40 dk. 
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HEDEF;  
• Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebeplerinin sorgulanması, 
• 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra Kaybedilen 

Yerlerin öğrenilmesi, 
• Trablusgarp ve Balkan Savaşlarının neden ve sonuçları 

kavratmak, 
• Birinci dünya Savaşının neden ve sonuçlarının 

kavratılması, 
•  Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler ve sonuçlarının 

öğrenilmesi, 
DAVRANIŞLAR; 

• Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebeplerinden olan; 
• 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Trablusgarp ve Balkan 

savaşları’nın sebep ve sonuçlarını öğrenip bu konuda 
fikir yürütebilmek. 

• Birinci dünya savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı 
cephelerin haritadaki yerini bulmak ve bu cephe 
savaşlarının kurtuluş Savaşına olan etkisini öğrenip 
arkadaşlarına anlatabilmek.   

 
Öğretme-Öğrenme-
Yöntem ve Teknikleri 

Çoklu Zeka Kuramına dayalı, 8 zeka türüne göre etkinlikler, 
Merak uyandırma, Soru-cevap, proje, araştırma, 

Kaynak- Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler.  

Ders kitabı, kaynak kitaplar, bilimsel dergiler, İnternet, konu ile 
ilgili film-belgeseller, posterler. 
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Sözel-Dilbilimsel 
Zeka 

• Hamilton’un Hatıralarından bir-ikisin  okunması. 
• Birinci Dünya Savaşı, Üçlü İttifak-Üçlü İtilaf, 

Kafkas, Tehcir, Çanakkale kavramların üzerinde 
durulması. 

• Konu ile ilgili sınıftakilere sorular sorarak konuya 
ilgi uyandırmak. 

 
Mantıksal –
Matematiksel Zeka 

• Bu dönemde yapılan savaşlarla ilgili, zaman çizgisi 
hazırlama, 

• Olayların sebep-sonuçlarını birlikte verme, 
• Osmanlının Birinci Dünya ve Cephe Savaşları 

sonrası yüzölçümündeki değişiklikleri tespit edip 
savaş öncesi ve sonrasının kıyas yapılması. 

 
Görsel-Uzamsal 
Zeka 

• Savaşın yapıldığı yerleri haritadan bulun. 
Çanakkale Belgeseli’nin izletilmesi. Konun 
sunuma aktarılarak sınıftakilerle 
paylaşılması. 

 
Müzikal-Ritmik 
Zeka 

• Konuyla ilgili belgesel, film vb sesli yayınların 
izlenmesi. 

• Çanakkale İçinde ve eledim türküsünün 
dinletilmesi, 

• Konunun anlatımı sırasında konu ile ilgili fon 
müziğin çalınması. 

  
Bedensel-
Duyudevinimsel 
Zeka 

• Savaşın olduğu yerlerin haritalarının hazırlanması, 
• Çanakkale Boğazının kabartma haritasının 

yapılması 
• Çanakkale savaşından bir sahnenin 

canlandırılması. 
Sosyal-Bireylerarası 
Zeka 

• Her cepheyi temsilen bir kişisinin orada 
yaşananları anlatması. 

• “Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na 
katılmanın kendisine getirisi ne-ler olmuştur”  
konusunun sınıfta tartışılması. 

  
Özedönük-Bireysel 
Zeka 

• Osmanlı Devleti, bir anda kendisini Birinci 
Dünya Savaşı’nın içinde bulmasında dolayı 
neler hissetmiş olabilir? 

• Biranda birçok cephede savaşmak zorunda 
kalan Osmanlı Devleti’nin başında olsaydınız 
neler yapmak isterdiniz? 
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Doğacı Zekası • Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya savaşı, 
Kafkas Cephesi ve Çanakkale Savaşlarının 
hayvanlar ve tabiat üzerinde ne gibi etkileri olmuş 
olabilir? Bunun tartışılması.  
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EK 8 

 GRUPLARIN PROJE ÇALIŞMALARINI SUNMA SIRASI 

 

GRUPLAR HAFTA 
Çoklu Zeka Kuramı ve Proje Tabanlı Öğrenme hakkında öğrencilerin 

bilgilendirilmesi ve grupların oluşturulması 
1. Hafta 

1. Gurubun sunumu 2. Hafta 

2. Gurubun sunumu 3. Hafta 

3. Gurubun sunumu 4. Hafta 

3. Gurubun gezi-gözlemi 5. Hafta 

4. Gurubun sunumu 6. Hafta 

5. Gurubun sunumu 7. Hafta 

Çalışmaların sınıftakilerle tartışılması ve Sontest Akademik Erişi Testi 

ve Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeğinin uygulanması 

8. Hafta 
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EK 9 

 
PROJE SÜRECİNDE TAKIMI DEĞERLENDİRME FORMU 

Değerlendirenin adı: 

Değerlendirilenin adı: 

Yönerge:  Bu proje üzerinde takım arkadaşının performansını düşün.   Sonra onun 

Performansını değerlendirmek için aşağıdaki ölçümleri kullan. 

1. Fikrim yok 

2. Tamamen karşıyım 

3. Karşıyım 

4. Hem fikirim 

5. Tamamen katılıyorum 

 

Takım arkadaşın 1   2 3 4 5 

1.  Yazılı görevleri ya da sorumlulukları takip etti.                  

2.  Takım aktivitelerine katıldı.                                                 

3. Görevleri tamamlamada ve problemleri çözmede 
öneriler sundu 

     

4.  Zorluklarla karşılaşıldığında takım üyelerine destek 
oldu. 

     

5.  Diğer takım üyelerinin fikirlerine saygı duydu.                  

6.  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda ya da bir 
görevi anlayamadığında sorular sordu.                                

     

7.  Proje süresince iyi bir katılım gösterdi.      

8. Takım içinde takım üyesinin nasıl çalıştığı konusunda hoşuna giden en az bir şey 
yaz. 
       ………….…………………………………………………………………………… 
      ......……………………………………………………………………………. 
9. Takım içinde takım üyelerinin daha iyi yapabildiği en az bir şey yaz. 
     .....…………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………… 
 
Ek Yorumlar:………………………………………………………………………. 

Kaynak: Bidwell (2000). 
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EK 10 

 
PROJE SÜRECİNDE TAKIMI DEĞERLENDİRME FORMU 
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EK 11 

PROJE SÜRECİNDE GRUBU DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Değerlendiren öğrenci: 

Değerlendirilen Grup: 

 

Yönerge:  Bu proje üzerinde takım arkadaşının performansını düşün.   Sonra onun 

Performansını değerlendirmek için aşağıdaki ölçümleri kullan. 

1. Fikrim yok 

2. Tamamen karşıyım 

3. Karşıyım 

4. Hem fikirim 

5. Tamamen katılıyorum 

 
 

 Araştırma 1,2,3,4,5 

1.  Kullandığı kaynaklar  

2.  Bağlantı Kurduğu Disiplinler ve Kişiler  

4.  Gruplar arası bilgi alışverişi ve birliktelikleri  

5.  Sorumlulukların paylaşılması ve işbirliği  

6.  Raporun organizasyonu  

7.  Biçimsel Yapı  

8.  Sunuda kullanılan teknikler  

9.  Sunum organizasyonu  

10. Sunudaki işbirliği  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 72

 
EK 12 

 
PROJE SÜRECİNDE TAKIMI DEĞERLENDİRME FORMU 
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EK 13 

 GRUP PROJE ÇALIŞMA PLANI 

 

Grubun Adı: 

İşlem basamakları Süre 
Proje hakkında bilgi verme ve grupları oluşturma 3 saat  

Grupların çalışmalarını Çoklu Zeka Kuramına göre planlaması 2 gün 

Bilgi toplama 1 hafta 

Rapor, sunu, pano, gezi vb. etkinliklerin hazırlıkları 2 gün 

Çalışmaları derleme, elektronik ortama aktarma ya da poster haline 

getirme 

1 gün 

Gezi-gözlem yapılması, ( gezi planlayan grup ) 3 saat 

Sunu 1 saat 

Çalışmaları diğer takımlarla tartışma 1 saat 
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EK 14 

                             
ÇANAKKALE SAVAŞI KABARTMA HARİTASI                    
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EK 15 

NUSRET MAYIN GEMİSİ 
 
 

 
           

 
 

 
 



 

 76

 
EK 16 

 
ÇANAKKALE CEPHESİNDE ŞAHLANIŞ 
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EK 17 

ÇANAKKALE DESTANI PANOSU 
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EK 18 

             
ÇANAKKALE SAVAŞI SUNUMU 
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EK 19 

GEZİ-GÖZLEM 
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EK 20 

GEZİ- GÖZLEM 
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EK 21 

GEZİ-GÖZLEM 
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EK 22 

GEZİ-GÖZLEM 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 86

 
EK 23 

ÖĞRENCİ BULMACA ÇALIŞMASI 
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EK 24 

ÖĞRENCİLERİN TİYATRO SENARYOSU 
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EK 25 

ÖĞRENCİLERİN DERSE BAŞLARKEN OKUDUKLARI BİR HATIRA 
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EK 26 

ÖĞRENCİLERİN DERSTE MERAK UYANDIRICI SORULARI 
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EK  27 

ÖĞRENCİLERİN DERSTE MERAK UYANDIRICI SORULARI 
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EK 28 

ÖĞRENCİLERİN DERSİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN ÇİZDİKLERİ 
HARİTA 
 

 

 
 



 

 92

 
EK 29 

ÖĞRENCİLERİN DERSİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN 
HAZIRLADIKLARI BULMACA 
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EK 30 

ÖĞRENCİLERİN DERSİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN 
HAZIRLADIKLARI YAP-BOZ 
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  EK 31 

ÖĞRENCİLERİN DERSİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI VE DERSE 
MOTİVASYONUN SAĞLANMASI İÇİN DERSE BAŞLARKEN OKUDUKLARI 

ANI ÇALIŞMALARI 
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EK 32 

GRUP İÇİNDE KONU DAĞILIMI 

 

 
 
 
 


