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HİKAYE HARİTASI TEKNİĞİNİN ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN 

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİ KAZANMALARINDAKİ ETKİLİLİĞİ 

ÖZET 

 

           Bu araştırma; kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören hafif derecede zihin engelli 

öğrencilere okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde hikaye haritası tekniği ile sunulan 

öğretimin etkililiğini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için şu 

sorulara cevap aranmıştır: a) Deney ve kontrol grubu çocuklarının okuduklarını anlama 

becerilerinde, hikaye haritası tekniği kullanılarak yapılan uygumla öncesi bir fark var mıdır? 

b) Deney ve kontrol grubu çocuklarının okuduklarını anlama becerilerinde hikaye haritası 

tekniği kullanılarak yapılan uygumla sonrasında bir fark var mıdır? c) Deney grubu 

çocuklarının okuduklarını anlama becerilerinde, hikaye haritası tekniği kullanılarak uygulanan 

programın öncesi ve sonrası arasında bir fark var mıdır? d) Kontrol grubu çocuklarının 

okuduklarını anlama becerilerinde programın öncesi ve sonrası arasında bir fark var mıdır? 

 

         Araştırmanın konusunu oluşturan öğrenciler; 2. ve 3. sınıfa devam eden, ilköğretim 

ikinci sınıf düzeyinde bağımsız okuma doğruluğu (%99 ve üzeri) ve ikinci sınıf düzeyinde 

bağımsız yazabilme becerisine sahip olan, öğretimi yapılacak okuduğunu anlama 

becerilerinde ikinci sınıfın öğretimsel düzeyine sahip (sorulan sorulara % 89-70 doğrulukta 

cevap verme) hafif derecede zihin engelli öğrencilerden oluşmuştur. 

 

        Araştırma, Sincan İMKB Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş ilköğretim okuluna devam eden 

hafif derecede zihin engelli tanısı olan, okuduğunu anlama becerilerinde güçlüğü olan 7 

öğrencinin deney grubuna ve Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet veren özel 
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eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden ve deney grubunun benzer özelliklerini 

gösteren 7 öğrencinin ise kontrol grubuna seçilmesiyle yürütülmüştür. Araştırmanın deney ve 

kontrol grubunu belirlemek amacıyla Sesli Okuma Testi ve araştırmacı tarafından geliştirilen 

Öğretmen Görüşme Formu kullanılmıştır.  

 

         Araştırma verilerinin toplanması dört aşamadan oluşmuştur. Bu aşamalar: a) Araştırma 

grubunun oluşturulması, b) Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama 

becerilerinin öntest ile belirlenmesi, c) Deney grubundaki öğrencilere okuduğunu anlama 

becerilerinin hikaye haritası tekniğiyle kazandırılması ve d) Deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin sontest ile belirlenmesidir.  

 

        Araştırmada, “öntest-sontest, kontrol grubu” deneysel model kullanılmıştır. Öntestin 

verilmesinden sonra, deney grubuna araştırmacı tarafından16 oturumluk okuduğunu anlama 

becerilerinin gelişiminde hikaye haritası tekniğini kullanarak bir uygulama yapılmıştır.  

Kontrol grubuna ise böyle bir uygulama yapılmamıştır. Uygulama sonrasında her iki grupta 

sonteste tabii tutulmuştur. Elde edilen veriler Mann-Whitney U ve Wilcoxon testleri ile analiz 

edilmiştir. Araştırmada yer alan deney ve kontrol grupları, ön ve sontestler bakımından 

karşılaştırılmıştır.  

 

         Araştırmanın amacına yönelik toplanan veriler yukarıda belirtilen istatistiksel 

yöntemlerle işlendiğinde 16 öğretim oturumunun sonunda deney grubu öğrencilerinin 

okuduğunu anlama becerilerinin anlamlı bir şekilde arttığı bulunmuştur. Kontrol grubu 

öğrencilerinin ise okuduğunu anlama becerilerinde anlamlı bir değişme olmamıştır. 
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I-Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

 
ÖZET 

        Hikaye Haritası Tekniğinin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama 

Becerileri Kazanmalarındaki Etkililiği 

 

           Bu araştırma; kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören hafif derecede zihin engelli 

öğrencilere okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde hikaye haritası tekniği ile sunulan 

öğretimin etkililiğini saptamak amacıyla yapılmıştır. 

         Araştırmanın konusunu oluşturan öğrenciler; 2. ve 3. sınıfa devam eden, ilköğretim 

ikinci sınıf düzeyinde bağımsız okuma doğruluğu( %99 ve üzeri) ve ikinci sınıf düzeyinde 

bağımsız yazabilme becerisine sahip olan, öğretimi yapılacak okuduğunu anlama 

becerilerinde ikinci sınıfın öğretimsel düzeyine sahip (sorulan sorulara % 89-70 doğrulukta 

cevap verme) hafif derecede zihin engelli öğrencilerden oluşmuştur. 

        Araştırma, Sincan İMKB Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş ilköğretim okuluna devam eden 

hafif derecede zihin engelli tanısı olan, okuduğunu anlama becerilerinde güçlüğü olan 7 

öğrencinin deney grubuna ve Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet veren özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden ve deney grubunun benzer özelliklerini 

gösteren 7 öğrencinin ise kontrol grubuna seçilmesiyle yürütülmüştür. 

        Araştırmada, “öntest-sontest, kontrol grubu” deneysel model kullanılmıştır. Öntestin 

verilmesinden sonra, deney grubuna araştırmacı tarafından 16 oturumluk okuduğunu anlama 

becerilerinin gelişiminde hikaye haritası tekniğini kullanarak bir uygulama yapılmıştır. 

Uygulama sonrasında her iki grupda sonteste tabii tutulmuştur. Elde edilen veriler Mann-

Whitney U ve Wilcoxon testleri ile analiz edilmiştir. 

         Araştırmanın amacına yönelik toplanan veriler, yukarıda belirtilen istatistiksel 

yöntemlerle işlendiğinde 16 öğretim oturumunun sonunda deney grubu öğrencilerinin 

okuduğunu anlama becerilerinin anlamlı bir şekilde arttığı bulunmuştur. Kontrol grubu 

öğrencilerinin ise okuduğunu anlama becerilerinde anlamlı bir değişme olmamıştır. 

 
 
 

 

 

 



 6

 

 

ABSTRACT 

       Investigation of The Effectiveness of Story Map Method on Reading Comprehension 

Skills of Students With Special Needs  

 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of story map method on 

teaching reading comprehension skills to students with mild mental retardation who attend to 

mainstreaming classes. 

The participants of the study were students with mild mental retardation who attended 

to 2nd and 3rd grades of an elementary school, had independent reading accuracy of 2nd grade 

(99% and more) and also had independent writing skills of 2nd grade, and finally had 

instructional level of reading comprehension skills of 2nd grade that were to be taught (that 

students were able to answer the questions with 89-70% accuracy). 

The study consisted of an experimental and a control group. The participants in the 

experimental group were 7 students with mild mental retardation who attended to IMKB Prof. 

Dr. Faruk Kadri Timurtaş elementary school in Sincan. The control group was consisted of 7 

students who attended to a special education center in Çankaya, Ankara and who had similar 

characteristics of the experimental group.  

In the study an experimental design of “pre-test post-test, control group” was used. 

After the pre-test the experimental group had a 16 session instruction carried out by the 

researcher using story map method to teach the students reading comprehension skills. The 

control group had no instruction during this time. After the instruction was terminated both 

groups were tested again. The data were analyzed using Mann-Whitney U Test for 

Independent Samples and Wilcoxon Signed Rank Test for Paired Samples.  

The findings of the study indicated that after 16 session instruction the reading 

comprehension skills of the experimental group were significantly improved. However there 

was no significant improvement in the reading comprehension skills of the students in the 

control group.  
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II- Amaç ve Kapsam 

 

        Araştırmanın amacı, kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören hafif derecede zihinsel 

engelli öğrencilere okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde hikaye haritası tekniği ile 

sunulan öğretimin etkililiğini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için şu sorulara cevap 

aranmıştır. 1) Deney ve kontrol grubu çocuklarının okuduklarını anlama becerilerinde hikaye 

haritası tekniği kullanılarak yapılan uygulama öncesi bir fark var mıdır? 2)Deney ve kontrol 

grubu çocuklarının okuduklarını anlama becerilerinde hikaye haritası tekniği kullanılarak 

yapılan uygulama sonrasında bir fark var mıdır? 3) Deney grubu çocuklarının okuduklarını 

anlama becerilerinde hikaye haritası tekniği kullanılarak uygulanan programın öncesi ve 

sonrası arasında bir fark var mıdır? 4) Kontrol grubu çocuklarının okuduklarını anlama 

becerilerinde programın öncesi ve sonrası arasında bir fark var mıdır?  

III. Materyal ve Yöntem  

Veri Toplama Araçları 

      Araştırmada 1. Araştırma grubunu belirlemek amacıyla ve 2. Araştırmanın uygulanma 

aşamasında olmak üzere iki ayrı amaçla veri toplama araçları kullanılmıştır.  

 

1.  Araştırma Grubunu Belirlemede Kullanılan Araçlar 

         Araştırmanın deney ve kontrol grubunu belirlemek amacıyla, Sesli Okuma Testi (Ek-1)  

ve araştırmacı tarafından geliştirilen Öğretmen Görüşme Formu (Ek-2) kullanılmıştır. Ön 

değerlendirmede kullanılan Sesli Okuma Testi, ilkokula giden öğrencilerin sesli okuma ve 

okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek amacıyla Şenel (1998) tarafından geliştirilmiştir. 

Sesli Okuma Testi, ilkokul 1’den 5. sınıfa kadar her sınıf düzeyine yönelik geliştirilmiş okuma 

parçalarını ve parçalarla ilgili beşer soruyu içermektedir. Testin güvenirlik ve geçerlik 

çalışmaları Şenel  (1998) tarafından yapılmıştır. 

         Okuduğunu anlama becerisinde yetersizliği olan öğrencileri belirlemek ve araştırma 

grubunu (deney-kontrol) tespit etmek amacıyla Sesli Okuma Testi belirlenen öğrencilere 

bireysel olarak uygulanmıştır. Testin uygulanması sırasında tüm oturumlar, daha sonra hata 

analizi yapılabilmesi ve okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesi için kameraya 

kaydedilmiştir. Sesli Okuma Testi öğrencilerin sınıf seviyelerine göre belirlenen 5 hikayeden 

oluşmakta olup, öğrenciler birinci sınıf düzeyindeki parçalardan başlayarak sırasıyla tüm 

parçaları okumuşlardır. Öğrenci her bir parçayı okuduktan sonra, parçanın üzeri kapatılarak, 
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parça ile ilgili sorular sorulmuştur. Sesli Okuma Testi tüm öğrencilere uygulandıktan sonra 

araştırmacı tarafından değerlendirme oturumunun sonunda cevaplar puanlandırılmıştır. 

Şenel (1998) tarafından gerçekleştirilen geçerlik-güvenirlik çalışmasında ilk olarak, paralel 

form güvenirliği yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Sesli Okuma Testi ayrı iki form halinde 

hazırlanmış ve paralel form güvenirliği yöntemiyle testlerin sesli okuma ve okuduğunu 

anlama puanları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 102 öğrenciye okuma testinin A ve B 

formlarının her ikisi birden uygulanarak, bu öğrencilerin formlardan aldıkları sesli okuma ve 

anlama puanları arasındaki ilişki hesaplanmıştır. 102 öğrencinin sesli okuma puanları 

arasındaki ilişki katsayısı r=. 90, anlama puanları arasındaki ilişki ise r=.76 olarak 

hesaplanırken, her iki ilişki katsayısı da .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak A 

ve B formlarının sesli okuma ve anlama puanlarının anlamlı derecede ilişkili olduğu 

saptanmıştır. 

 

        Okuma testi geçerlik çalışmasında ise,  kapsam ve ölçüt geçerliği yöntemleri 

kullanılmıştır. Kapsam geçerliği için 1’den 5’e kadar her sınıf düzeyinde öğretmenlik yapmış 

20 ilkokul öğretmeninden, Sesli Okuma Testini oluşturan parçaları, o sınıf düzeyine ve 

öğrencilerin okuyup, anlamalarına uygunluğu yönünden değerlendirmeleri istenmiştir. 

Sonuçta, öğretmenler tarafından parçaların yazılmış olduğu sınıf düzeyine uygun ve o sınıf 

düzeyindeki öğrencilerin sesli okuyup, anlayabilecekleri parçalar oldukları belirtilmiştir. 

Ölçüt geçerliği için ise öğrencilerin, Türkçe ders notları ile okuma testinden aldıkları sesli 

okuma ve anlama puanları arasındaki korelasyon katsayısının sırasıyla .32 ve .35 olduğu 

saptanmıştır. Her iki korelasyon katsayısı da .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu 

bulgulara göre testin gerek sesli okuma, gerek anlama yönünden kapsam ve ölçüt geçerliğine 

sahip olduğu söylenmektedir  

 

         Bireyin okuma düzeyine uygun okuma envanterlerinin ne olduğuna karar verilirken 

kullanılan bazı ölçütler vardır. Bunlar; bağımsız düzey, öğretimsel düzey ve başarısızlık 

düzeyidir. Kelime tanıma oranı bu üç düzeye göre şu şekilde sıralanmaktadır: Bağımsız 

düzeyde kelime tanıma oranı %99 ve üzeri, öğretimsel düzeyde %95 ve başarısızlık düzeyi ise 

%90 ve altındadır. Ayrıca bireyin okuduğunu anlama becerisi düzeyini belirlemek için de aynı 

ölçütler kullanılmaktadır. Bunlar; bağımsız düzey, öğretimsel düzey ve başarısızlık düzeyidir. 

Okuduğunu anlama becerisinin düzeyini hesap ederken kişinin okuduğu parçanın sorularından 

aldığı puanların alınabilecek toplam puana oranına bakılır. Bağımsız düzeyde sorulara verdiği 
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doğru cevap oranı %90 ve üzeri, öğretimsel düzeyde %89-70 arası ve başarısızlık düzeyi ise 

%69 ve altındadır (Şenel, 1998).       

         Araştırma gruplarının belirlenmesinde kullanılan bir diğer araç Öğretmen Görüşme 

Formu (Ek-2) dur. Öğrencilerin sınıflarındaki genel durumlarını belirlemek ve öğretmenlerin 

öğrencilerinin anlama güçlükleri hakkındaki görüşlerini, uyguladıkları yöntemleri öğrenmek 

amacıyla araştırmacı tarafından öğretmen görüşme formu geliştirilmiştir. Form, araştırmaya 

katılan tüm öğrencilerin öğretmenleriyle bireysel görüşme yapılarak doldurulmuştur. 

Öğretmen Görüşme Formu, araştırma grubunun belirlenmesi ile ilgili öğretmenlerin, 

sınıflarındaki okuduğunu anlama becerilerinde güçlük çeken öğrencilerin olup olmadığını, bu 

öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin hangi alanında güçlük yaşadıklarını ve 

öğretmenlerin bu öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede ne tür uyarlamalar 

yaptıkları gibi görüşme sorulardan oluşmaktadır.  

2. Araştırmanın Uygulama Aşamasında Kullanılan Araçlar 

           Araştırmanın uygulama aşamasında Boulineau, Fore III ve Burke’ye (2004) ait hikaye 

haritası şema formu kullanılmıştır. Boulineau ve arkadaşlarına ait hikaye haritası şema 

formunda (Ek-3) yer alan hikaye bileşenleri şunlardır: (1) Yer, (2) Zaman, (3) Hikayenin 

Kahramanı, (4) Problem, (5) Çözüm, (6) Sonuç, (7) Tepki, (8) Hikayenin Kazanımı. Araştırma 

özel gereksinimli öğrencilerle gerçekleştirildiği için hikaye haritası şema formundaki hikaye 

elemanlarının öğrenciler tarafından daha kolay hatırlanması ve akılda kalabilmesi amacıyla 

her bir hikaye bileşeni resimlerle ifade edilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında ikinci 

olarak deney grubundaki öğrencilerin her bir öğretim oturumunda hikaye haritası şema 

formunda yer alan 8 bileşenin kaç tanesini doğru ve kaç tanesini yanlış ya da eksik 

tamamladığını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından izleme formu geliştirilmiştir.  

İzleme formunda, hikaye haritası şema formunda yer alan hikaye bileşenlerinin her biri 

yönerge şekline dönüştürülmüş ve her yönergeye yönelik birer kısa cevaplı soru 

hazırlanmıştır. Deney grubunun hikaye haritası şema formunu tamamlarken bu sorulara yanıt 

vermeleri beklenmiş ve ölçüt olarak %100 kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında 

üçüncü olarak hikaye anlama soruları kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından, öntest ve 

sontestte öğrencilere hikayenin temel bileşenleri ile ilgili hikaye anlama soruları sorulmuştur. 

Hikaye haritasında yer alan 8 bileşenin her biri soru şekline dönüştürülmüş ve soruların altına 

uygun boşluklar bırakılarak deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sorulara verdikleri 

cevapları bu boşluklara yazmaları istenmiştir. Yazılan bu cevaplar öntest ve sontest 
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aşamalarında hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri öntest ölçme formu ve 

hikaye haritası yöntemiyle okuduğunu anlama becerileri sontest ölçme formuna (+) veya (-) 

olarak değerlendirilerek sonrasında puanlanmıştır. 

Yöntem 
Araştırma Grubu 
       Ön test-son test kontrol gruplu deneysel model kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, 

Sincan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş 

İlköğretim okuluna devam eden hafif derecede zihinsel engelli olarak tanılanmış ve 

okuduğunu anlama becerilerinde güçlük yaşayan 7 öğrenci deney grubunu,  Ankara ili 

Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam 

eden deney grubundaki öğrencilerle aynı özelliğe sahip 7 öğrenci ise kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sınıf dağılımları 

tablo 1’de açıklanmıştır. 

 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Yaş, Cinsiyet ve Sınıf dağılımı 

 

       Cinsiyet           Yaş         Sınıf  

Toplam   

Kız Erkek 8 yaş 9yaş 10yaş 2.sınıf 3.sınıf  

Deney G 2 5 4 3  4 3       7 

Kontrol G 1 6 2 3 2 2 5       7 

Toplam 3 11 6 6 2 6 8       14 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi deney grubunda 2 kız ve 5 erkek öğrenci vardır. Bu öğrencilerim 

yaş ortalaması 8.4 tür. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin 4’ü 2. sınıfa ve 3’ü 3 sınıfa 

devam etmektedir. Kontrol grubunda ise 1 kız ve 6 erkek öğrenci vardır. Bu öğrencilerin yaş 

ortalaması 9 dur. Ayrıca kontrol grubundaki öğrencilerin 2’si 2.sınıfa ve 5’i 3.sınıfa devam 

etmektedir. 

 

          Bu çalışmayı yürütebilmek için öncelikle deneklerin sıralanan özelliklere sahip olmaları 

önkoşulu aranmıştır. Bu özellikler: 1. Hafif derecede zihin engelli olarak tanı almış olmak, 2. 

Tanılanmış ek bir engele sahip olmamak, 3. Örgün eğitime kaynaştırma öğrencisi olarak 

devam ediyor olmak, 4. Türkçe derslerinde geleneksel yöntemin kullanıldığı sınıflarda 
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öğrenim görüyor olmak, 5. İlköğretim ikinci sınıf düzeyinde bağımsız okuma doğruluğuna 

(%99 ve üzeri ) ve ikinci sınıf düzeyinde bağımsız yazabilme becerisine sahip olmak, 6. 

Öğretimi yapılacak okuduğunu anlama becerilerinde ikinci sınıf öğretimsel düzeyine (sorulan 

sorulara %89–70 doğrulukta cevap verme) sahip olmak, 7. İkinci ve/veya üçüncü sınıfa 

devam ediyor olmak olarak belirlenmiştir.  

 

IV. Analiz ve Bulgular  

Verilerin Toplanması 

         Araştırma verilerinin toplanması dört aşamadan oluşmuştur. Bu aşamalar: 1. Araştırma 

grubunun oluşturulması (ön değerlendirme) 2. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

okuduğunu anlama becerilerinin öntest ile belirlenmesi 3. Deney grubundaki öğrencilere 

okuduğunu anlama becerilerinin hikaye haritası tekniği ile kazandırılması 4. Deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini sontest ile belirlenmesidir.  

1-Araştırma Grubunun Oluşturulması (Ön Değerlendirme) 

         Bu bölümde, okuduğunu anlama becerisinde sınırlılığa sahip öğrencileri belirlemek, 

deney ve kontrol grubunu tespit etmek amacıyla Ankara İli Sincan İlçesi’nde bir ilköğretim 

okuluna devam eden okuduğunu anlama becerisinde güçlük yaşayan kaynaştırma 

öğrencilerinin ve özel eğitim kurumuna devam eden okuduğunu anlamada güçlük yaşayan 

öğrencilerin okul dosyaları ve sağlık raporları incelenerek bu öğrencilerin öğretmenleri ile 

görüşülüp öğretmen görüşme formu doldurulmuştur. Öğrenci dosyaları, raporları ve öğretmen 

görüşme formu incelendikten sonra Şenel (1998) ‘in Sesli Okuma Testi belirlenen öğrencilere 

birebir araştırmacı tarafından uygulanmıştır.   

2-Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Öntest 

ile Belirlenmesi (1.Hafta) 

          Öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

öntest için seçilen hikaye araştırma grubundaki öğrencilere okutulmuş sonrada hikaye ile ilgili 

hikaye bileşenlerini içeren okuduğunu anlama soruları deney ve kontrol grubundaki tüm 

çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Öntest puanlarını hesaplamak için araştırmacı 

tarafından hikaye anlama soruları bir forma dönüştürülmüştür. Bu formda hikayenin 8 

bileşenini içeren anlama soruları yönerge şeklinde olup öğrenci soruları tam ve eksiksiz 

tamamlarsa (+), eksik yada cevaplayamazsa (-) olarak değerlendirilmiştir. Araştırmacı öntest 
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aşamasında öğrencinin cevaplarını hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri 

öntest ölçme formuna   (+), (–) olarak kayıt edilmiştir. Daha sonra aynı süreç her bir deney ve 

kontrol grubundaki öğrenci için tekrarlanmıştır. Uygulama sonrasında öğrencinin hikaye 

haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri öntest ölçme formundan aldığı puanlar 

hesaplanmıştır. 

 

3-Deney Grubundaki Öğrencilere Okuduğunu Anlama Becerilerinin Hikaye Haritası 

Tekniği ile Kazandırılması (Uygulama Aşaması) 

 

          Öntest sonrasında, deney grubundaki öğrencilere okuduğunu anlama becerilerinin 

hikaye haritası tekniği ile kazandırılması amacıyla araştırmacı tarafından 16 öğretim oturumu 

düzenlenmiştir. Her oturum günde 40 dakika olmak üzere haftada dört gün yapılmıştır. 

Hikaye Haritası Tekniğinin her bir aşaması (Model olma, Rehberlik, Test, Süreklilik) bir 

haftalık sürede kazandırılmıştır. Her oturumda bir hikaye okunmuştur. Araştırmanın 

uygulama aşamasında kullanılan hikayeler; zihin engelli öğrencilere okuduğunu anlama 

becerilerinin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ile sunulan öğretim programının 

etkililiğini incelemek amacıyla Cora (2007) tarafından geliştirilmiştir. Hikayeler, okuduğu 

metin ile ilgili sorulara cevap verme becerisini, okuduğu metnin ana fikrini bulma becerisini 

ve okuduğu metni özetleme becerisini ölçmek amacıyla her beceri için 15 hikaye olmak üzere 

toplam 45 hikayeyi içermektedir.  

          Cora (2007) hazırlamış olduğu hikayeleri, dil bilgisi yönünden, içerik yönünden, biçim 

yönünden, sorular yönünden, ana fikir ve yardımcı fikir yönünden ve özetleme yönünden 

yargıcılar tarafından değerlendirilmesi amacıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde 

Program Geliştirme Ana Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı öğretim elemanlarının 

değerlendirmelerine sunmuştur. Bu değerlendirme sonucunda okuma metinleri yeniden 

düzenlenmiştir. Metinlerdeki konu içeriklerine uygun olacak şekilde metinlerin üst bölümüne 

resimler yaptırılmıştır. Resimler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yapılmıştır (Cora İnce, 

2007). 

          Deney grubundaki çocukların öğretim oturumları Hikaye Haritası Tekniğinin 

Aşamalarına göre planlanmıştır. Bu yüzden öğretim oturumları dört aşamadan oluşmuştur. 

Uygulamaya ilk olarak doğrudan öğretim yönteminin birinci basmağı olan model olma 



 13

aşamasıyla başlanmıştır. Bu aşamada her bir öğretim oturumunda dikkat çekme ve dersin 

amacını söylendikten sonra hikaye haritası şema formu öğrencilere tanıtılmış ve öğrencilerin 

formu incelemesi istenmiştir. Daha sonra araştırmacı tarafından hikaye bir kez sesli bir 

şekilde okunmuştur. Okuma sırasında hikaye bileşenlerinden birisine geldiğinde okumayı 

keserek öğrencilere hikayenin hangi bileşeniyle ilgili olduğunu açıklanmıştır. Araştırmacı 

okumayı tamamladıktan sonra her bir hikaye elamanını kendisine sorarak uygun cevabı sesli 

olarak söyleyerek hikaye haritasındaki yerine yazmıştır. Daha sonra aynı etkinliği öğrencilerin 

yapmasını istemiştir. Her bir öğretim oturumunda araştırmacı, öğrencilerin cevapları 

doğrultusunda her öğrenci için hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri izleme 

formuna (-) veya (+) olarak işaretlemiş ve puanlamıştır. 4 oturumun sonunda öğrencilerin 8 

hikaye bileşeninden ortalama olarak 4’üne doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. 

         Araştırmacı model olma aşamasını bitirdikten sonra ikinci aşama olan rehberli 

uygulama aşamasına geçmiştir. Bu aşamada araştırmacı sırayla deney grubundan seçtiği bir 

öğrencinin kurayla seçtiği bir hikayeyi sesli olarak okumasını istemiştir. Hikaye okuma işlemi 

bittikten sonra hikaye haritasındaki hikaye bileşenlerinin sırayla öğrenciler tarafından 

açıklanması istenmiştir. Öğrenciler tüm hikaye bileşenlerini açıkladıktan sonra uygun 

boşlukları verdikleri cevaplarla doldurmuşlardır. Yanlış söyledikleri yerde araştırmacı gerekli 

düzenlemeleri yaparak öğrencilere rehberli uygulama yapmıştır. Öğrenciler hikaye haritasını 

tamamlarken araştırmacı da kendi hikaye haritasını tamamlamıştır. Öğretimin sonunda hikaye 

haritaları karşılaştırılarak gerekli düzenlemeler araştırmacı tarafından yapılmıştır. Model olma 

aşamasında olduğu gibi her bir öğretim oturumunda araştırmacı, öğrencilerin cevapları 

doğrultusunda her öğrenci için hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri izleme 

formuna (-) veya (+) olarak işaretlemiş ve puanlamıştır. Bu aşamada 4 oturumda uygulanmış 

olup dört oturumun sonunda öğrencilerin 8 hikaye bileşeninden ortalama olarak 6’sına doğru 

cevap verdikleri belirlenmiştir. 

         Rehberli uygulama aşamasının uygulanmasından sonra bir sonraki aşama olan test 

aşamasına geçilmiştir. Hikaye okuma sırası gelen öğrenci kurayla seçtiği hikayeyi okuduktan 

sonra gruptaki öğrencilerden araştırmacı tarafından kendilerine verilen hikaye haritası şema 

formunu tamamlamaları istenmiştir. Hikaye haritaları doğru ve eksiksiz bir şekilde 

doldurulduktan sonra yine araştırmacı tarafından geri toplanarak hikaye anlama soruları 

öğrencilere verilmiştir. Öğrenciler sorulara cevap verirken araştırmacı ise verilen cevapları 

not etmiştir. Bütün soruların cevapları bittikten sonra gerçek cevaplarla karşılaştırılarak 

hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri izleme formuna  (+) veya (-) olarak 

kaydedilmiştir. Hikaye haritası şema formu ile karşılaştırılarak yanlış cevaplar düzeltilmiş 
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doğru cevaplara ise sözel pekiştireçlerle desteklenmiştir. Test aşamasının sonunda 

öğrencilerin 8 hikaye bileşeninden ortalama olarak 8’ine doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. 

         Test aşamasının uygulanmasından sonra son aşama olan süreklilik aşamasına 

geçilmiştir. Bu aşamada araştırmacı; öğrencilerden hikayeyi sessizce bir kez okumalarını 

istemiştir. Öğrenciler hikayeyi bir kez sessizce okuyup bitirdikten sonra öğrencilere, 

araştırmacı tarafından hikaye anlama soruları dağıtılarak tamamlamaları beklenmiştir. Bu 

aşamada öğrencilere hikaye haritası şema formu verilmemiştir. Tüm sorular cevaplandıktan 

sonra araştırmacı, kendi doldurduğu anlama sorularının cevaplarını çıkararak öğrencilerle 

birlikte karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmada yine yanlış cevaplar düzeltilmiş ve doğru 

cevaplara sözel pekiştireçler verilmiştir. Diğer aşamaların öğretim oturumlarında olduğu gibi 

süreklilik aşamasının öğretim oturumlarında da araştırmacı, öğrencilerin cevapları 

doğrultusunda her öğrenci için hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri izleme 

formuna (-) veya (+) olarak işaretlemiş ve puanlamıştır. Süreklilik aşaması da 4 oturumda 

uygulanmış ve bu uygulama sonrasında öğrencilerin 8 hikaye bileşeninden ortalama olarak 

8’ine doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. 

 

4-Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin 

Sontest ile Belirlenmesi (6.Hafta) 

         Öğrencilerin yapılan öğretim oturumları sonucunda anlama düzeylerini belirlemek 

amacıyla uygulama dışında kalan hikâyelerden biri araştırmacı tarafından belirlenerek 

okutulmuş sonra da hikaye ile ilgili hikaye bileşenlerini içeren okuduğunu anlama soruları 

deney ve kontrol grubundaki tüm çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Öğrencinin verdiği 

yanıtlar hikaye haritası tekniğiyle okuduğunu anlama becerileri sontest ölçme formuna (+), (–

) olarak kayıt edilmiştir. Daha sonra aynı süreç her bir deney ve kontrol grubundaki öğrenci 

için tekrarlanmış ve öğrencinin okuduğunu anlama becerileri sontest ölçme formundan aldığı 

puanlar hesaplanmıştır. 

 

Verilerin İşlenmesi 

         Araştırmada elde edilen veriler Mann-Whitney U ve Wilcoxon Çiftler İşaret Sıralaması 

Testleriyle analiz edilmiştir (Topsever, 1977; Bruning ve Kintz, 1993).  Araştırmada yer alan 

deney ve kontrol grupları, ön ve son testler bakımından karşılaştırılmışlardır. Analize alınan 

denek sayısının az olması nedeniyle deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest sonuçlarını 

karşılaştırmak amacıyla iki bağımsız örneklem arasındaki farklar için kullanılan Mann-

Whitney U Testi kullanılmıştır. Grupların kendi içerisinde öntest ve sontest farklarını analiz 
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etmek için de ilişkili örneklemler arasındaki farklar için kullanılan Wilcoxon (işaret) testi 

kullanılmıştır.  

 

 

 

 

Bulgular 

1.Deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi okuduğunu anlama puanlarının 

karşılaştırılması ile ilgili bulgular 

       Tablo 2’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunun öntest sonuçlarının Mann-Whitney 

U testi yoluyla karşılaştırılması sonucu aralarında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür(U=16.50, p>.05). Bulgular, deney grubundaki öğrencilerle kontrol grubundaki 

öğrenciler arasında uygulama öncesinde anlamlı bir fark olmadığını diğer bir deyişle, 

okuduğunu anlama becerileri yönünden deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların 

birbirlerine benzer düzeyde olduklarını göstermektedir.  

 

Tablo 2. Deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi - sonrası okuduğunu anlama 
ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları  
 
Mann-Whitney U  

n 

Sıra 

Ortalaması 

Sıra  

Toplamı 

 

U 

 

p 

 Grup      

 

1 

 

Öntest 

Deney 7 8.36 44.50 16.50 .266 

Kontrol 7 8.64 60.50   

 

2 

 

Sontest 

Deney  7 11.00 77.00 .00 .001* 

Kontrol 7 4.00 28.00   

*p<0.05 

       

2. Deney ve kontrol grubunun uygulama sonrası okuduğunu anlama puanlarının 

karşılaştırılması ile ilgili bulgular 

        Deney ve kontrol grubunun uygulama sonrasında almış oldukları sontest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldığında iki grup arasında anlamlı 

bir fark olduğu görülmüştür ( U=.00, p<.05). Tablo 2’de de görüldüğü gibi uygulamaya 

katılan deney grubunun, uygulamaya katılmayan kontrol grubuna göre okuduğunu anlama 

becerilerinin anlamlı olarak farklıdır. Buna göre hikaye haritası tekniği kullanılarak yapılan 
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öğretimsel uygulamaların okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede etkili olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

Tablo 3. Deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanlarının Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi sonuçları 

Wilcoxon W Sontest-öntest  

n 

Sıra  

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

 

z 

 
P 

  Grup       

 

1 

 

Deney 

Negatif Ssıra 

Pozitif  Sıra 

Eşit 

0 

7 

0 

.00 

4.00 

.00 

28.00 

2.45 *.014 

 

2 

 

 

Kontrol 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

Eşit 

3 

1 

3 

2.50 

2.50 

7.50 

2.50 

1.00 .317 

P<0.05 

      

1- Deney ve Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanlarının 

karşılaştırılması ile ilgili bulgular 

 

        Deney grubunun öntest- sontest puanlarına Wilcoxon eşleştirilmiş çiftler işaret sıralaması 

testi kullanılarak bakıldığında, puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (z=2.45, 

p<.05). 

        Bulgular, okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede hikaye haritası tekniği ile yapılan 

öğretimin deney grubunun sontest puanlarında öntest puanlarına göre anlamlı bir fark 

oluşturduğu yönündedir. Bu bulguya dayanarak 16 öğretim oturumunun deney grubunun 

okuduğunu anlama becerilerinin anlamlı şekilde geliştirmede etkili olduğunu söylemek 

mümkündür.  

 

2- Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanlarının karşılaştırılması ile ilgili 

bulgular 

        Kontrol grubunun öntest- sontest puanlarına Wilcoxon eşleştirilmiş çiftler işaret 

sıralaması testi kullanılarak bakıldığında, puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(z=1.00, p>.05). Buna göre kontrol grubunun uygulama öncesinde ve sonrasında okuduğunu 

anlama becerilerinde anlamlı bir fark görülmemiştir.    
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V-Sonuç ve Öneriler 

        Araştırmadan elde edilen bulgular, hikaye haritası tekniği ile eğitim alan deney 

grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinde olumlu yönde gelişmeler olduğunu 

göstermektedir. İlgili alanyazına bakıldığında araştırmadan elde edilen bulguların, diğer 

araştırma bulgularıyla tutarlı olduğu görülmektedir (Idol ve Croll, 1987; Griffery ve Leinhrdt, 

1988; Davis ve Mc Pherson,1989; Baumann ve Bergeron,1993; Gardill ve Jitendra,1999; 

Akça, 2002; Bozkurt, 2005; Duman, 2006). 

 

         Bu araştırmada deney grubunun sontest puanlarında görülen anlamlı farklılaşma, 

okuduğunu anlamada hikaye haritası tekniği kullanılarak yapılan öğretimsel oturumların, bu 

uygulamaya katılan öğrencilerin anlama düzeylerinde olumlu bir artış yarattığını 

göstermektedir. Kontrol grubunun öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark olmaması 

da bu grubun öğretimsel uygulama almadıkları göz önünde alındığında, yapılan öğretimsel 

uygulamaların etkili olduğunu göstermektedir. 

 

         Deney grubundaki öğrencilerin uygulama sonrasında öğretmenleri ile görüşülerek 

onlardan öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında anlama becerilerinin gelişimi 

hakkında bilgiler alınmıştır. Öğretmenler uygulama öncesinde öğrencilerin sınıf içerisinde 

kendilerini ifade edemediklerini, derse aktif katılmadıklarını,  hikayedeki sebep-sonuç 

ilişkisini açıklayamadıklarını, hikayenin konusunu bulamadıklarını, hikayeyi oluş sırasına 

göre anlatamadıklarını, hikayedeki kelimelerin anlamını bilmediklerini, olayları 

çözümleyemediklerini ve hikayenin kazanımının anlamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretimsel 

uygulamalar sonunda öğretmenler, öğrencilerinin sınıfta kendisini ifade etme becerilerinin 

geliştiğini, sorulan sorulara parmak kaldırma sayılarının arttığını, hikayeyi oluş sırasına göre 

anlatabildiklerini, hikayedeki sebep sonuç ilişkilerini açıklayabildiklerini, hikayenin konusunu 

bulabildiklerini ve hikayenin kazanımını anlatabildiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerden 

alınan bilgiler de yapılan uygulamanın etkili olduğu yönündeki bulgularımızı 

desteklemektedir. 

 

          Kontrol grubunun öntest-sontest puanlarına bakıldığında aralarında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Uygulama öncesinde kontrol grubundaki öğrencilerin öğretmenleri 

ise öğrencileri hakkında yavaş okudukları için anlayamadıklarını, hikayenin yerini ve 

zamanını söyleyemediklerini, hikayenin oluş sırasını takip edemediklerini, hikayedeki sebep-
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sonuç ilişkisini açıklayamadıklarını, konusunu bulamadıklarını ve hikayenin kazanımını ifade 

edemediklerini belirtmişlerdir.  

         Uygulamalar süresince öğrenciler hikayenin kahramanını, olayların nerede ve ne zaman 

geçtiğini ve kahramanın hikayenin sonundaki tepkisini bulmada pek zorluk yaşamazken, 

hikayenin problemini, hikaye kahramanının problemi nasıl çözdüğünü, hikayenin sonunda ne 

olduğunu ve hikayenin bize neler kazandırdığını bulmada güçlük yaşamışlardır. Ayrıca 

uygulamaya katılan öğrenciler, farklı sınıflardan olmalarına rağmen 16 oturum boyunca çok 

iyi arkadaş grubu oluşturarak kendilerini ifade etme becerilerini de geliştirdikleri 

gözlemlenmiştir. Uygulamalar sırasında gruptaki öğrencilerin devamlılığı sağlanmıştır. 

Yapılan öğretim oturumlarında bir aksama gerçekleşmemiştir. Öğrencilerin 16 oturum 

boyunca bir araya gelmeleri sosyal becerilerinin de geliştiği düşünülmüştür. 

 

        Öğretim oturumlarında okunacak hikayelerin kura yöntemi ile belirlenmesi ve kurayı, 

hikayeyi okuyacak öğrencinin çekmesi öğrencilerin merakını uyandırmıştır. Öğrenciler her 

oturumda hangi hikayeyi okuyacaklarını merak ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca 

uygulamaların videoya kaydedilmesi ve uygulama sonrasında 10 dk izlenmesi öğrenciler 

açısından büyük ilgi uyandırmıştır. İzleme sırasında bütün öğrencilerin kendilerini izledikleri 

dikkati çekmiştir.  Sonuç olarak 16 oturumda gerçekleştirilen hikaye haritası tekniği ile 

yapılan öğretimin deney grubunda yer alan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini 

geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir.  

 

        Bu araştırmanın bulguları hafif derecede zihin engelli öğrencilerde okuduğunu anlama 

becerilerinin gelişiminde hikaye haritası tekniğinin etkili olduğunu göstermiştir. Bu bulgular 

ışığında, eğitime ve uygulamaya yönelik olarak şu öneriler getirilebilir: 1) Araştırmadaki 

öğretimsel uygulamalar, genel eğitim sınıflarında öğretim gören hafif derecede zihin engelli 

öğrencilere ayrı odada grup çalışması olarak yapılmıştır. Genel eğitim okullarındaki 

öğretmenlere okullarında sınıf içinde bu şekilde bir uygulamanın grup çalışması şeklinde 

öğretimi önerilebilir. 2) Çalışmada doğrudan öğretim yaklaşımına dayalı olarak sunulan 

öğretimin etkili ve sürdürülebilir olduğu görülmüş. Bu noktadan hareketle uygulamacıların 

zihin engelli bireylere okuduğunu anlama öğretimi sunarken doğrudan öğretim yaklaşımını 

kullanmaları önerilebilir. Araştırmanın bulguları, araştırma grubuyla sınırlıdır. Hikaye haritası 

tekniğinin etkiliğine ilişkin daha geniş gruplar ile araştırmanın tekrarlanması araştırmanın 

genelebilirliğine ilişkin daha fazla bilgi vereceği düşünülmektedir.  
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VII- Ekler  
 

EK-1 
SESLİ OKUMA TESTİ (A FORMU) 
 
Parça 1-1 
Benim adım Can. 
Bu yıl okula başladım. 
Öğretmenimi çok sevdim. 
Okuma, yazma öğrendim. 
Berk ve Duygu’yu tanıdım. 
Onlardan yeni oyunlar öğrendim. 
 
1- Kim okula başlamış? 
2- Can ne zaman okula başlamış? 
3- Can okulda ne öğrenmiş? 
4- Can kimlerle tanışmış? 
5- Can, Berk ve Duygu’dan neler öğrenmiş?      

      
 

Parça 2-1 
            
Sabahları erkenden uyanırım. 
Hemen yüzümü yıkarım. 
Pijamalarımı çıkarıp, okul kıyafetimi giyerim. 
Süt içer, peynir, ekmek yerim. 
Erkenden okuluma giderim. 
Okuldan çıkınca hemen eve dönerim. 
Ödevlerimi yapıp, yemeğimi yerim. 
Uyumadan önce çantamı hazırlarım. 
Sabahları erken kalkmak için erkenden uyurum.      
            
1- Can, ne zaman uyanırmış? 
2- Can, uyanınca ne yaparmış? 
3- Can, kahvaltıda ne yiyormuş? 
4- Can, okuldan çıkınca ne yaparmış? 
5- Can, uyumadan önce ne yaparmış?       
        
Parça 3-1 
 
Can, en çok Fen Bilgisi dersini severmiş. Bu dersi sınıf yerine deney odasında yapıyorlarmış. 
O, burayı çok sevmiş. Buradaki aletlerle her ders yeni bir deney yapıyorlarmış. Can, deney 
aletlerini çok iyi kullanıyormuş. Öğretmeni de onu deney odasının sorumlusu yapmış. O da, 
Fen Bilgisi dersinden önce gelip aletleri hazırlarmış. Can bu derste merak ettiği birçok şeyleri 
öğrenmiş. 
 

1- Can, en çok hangi dersi sevmiş? 
2- Bu dersi nerede yapıyorlarmış? 
3- Nelerle deney yapıyorlarmış? 
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4- Öğretmeni, Can’a hangi görevi vermiş? 
5- Can, Fen Bilgisi dersinden önce ne yaparmış?     

       
 
Parça 4-1  
 
Çocukların deney odasında en çok ilgisini çeken alet mikroskoptur. Mikroskopların sayesinde 
gözle görülemeyecek kadar küçük cisimler incelenebilmektedir. Bir cismi mikroskop altında 
inceleyebilmek için önce ışık gerekir. Mikroskobun aynası ışığı toplayıp, incelenen cisim 
üzerine yansıtır. Bir cismin mikroskopta incelenebilmesi için cismin ışığı geçirecek kadar ince 
olması gereklidir. Mikroskop, çok sayıda mercekten oluşmuş bir araçtır. Okullardaki 
laboratuarlarda kullanılan mikroskoplar genellikle cisimleri 500–600 misli büyütürler. 
 

1- Can’ın deney odasında en çok ilgisini çeken şey ne olmuş? 
2- Mikroskop ne işe yarar? 
3- Mikroskop altında inceleme yapmak için önce ne gereklidir? 
4- Mikroskopta incelenecek cismin nasıl olması gereklidir? 
5- Okullardaki mikroskoplar cisimleri kaç misli büyütür? 

 
Parça 5-1 
 
Mikroskopların bölümlerini, oküler, döner levha, objektif, tabla, diyafram, ayna ve ayar 
vidaları olarak sayabiliriz. Beher dereceli kap, pens, deney tüpü, bistüri ve petri kabı da 
Can’ın deney odasında gördüğü diğer araçlardı. Bilim adamları laboratuarlarda mikroskoplar 
ve benzeri araçlarla yaptıkları deneylerle birçok bilinmeyeni ortaya çıkarmışlardır. Deney 
şöyle tanımlanmaktadır; bir olayı araştırmak, bir gerçeği ispatlamak için düzenlenmiş bir 
ortamda yürütülen çalışmadır. Mikroskop altında canlıların yapılarının incelenmesi ile ilgili 
deneyler sonucunda, bütün canlıların çok küçük hücrelerden oluştuğu saptanmıştır. Yapıları 
aynı olan hücrelerin, görevlerinin de aynı olduğu bulundu. Yapıları ve görevleri aynı olan bu 
hücre topluluklarına da doku adı verildi. 
 

1- Mikroskobun bölümleri nelerdir? 
2- Bilim adamları neleri araştırılar? 
3- Deney ne demektir? 
4- Yapıları aynı olan hücrelerin görevlerinin nasıl olduğu görülmüştür? 
5- Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluklarına ne ad verilir? 
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EK-2 

HİKAYE HARİTASI YÖNTEMİYLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ 

ÖĞRETMENLE GÖRÜŞME FORMU 

 

Öğretmenin Adı-Soyadı: 

Cinsiyeti: 

Yaşı: 

Sınıfı: 

 

Öğretmenle Görüşme Soruları 

 

1.Sınıfınızda engelli öğrencinizr var mı? (Var/Yok) __________ 

2.Sınıfınızda engelli öğrenciler varsa engel türü nedir? 

 

 

 

 

 

3.Sınıfınızda okuduğunu anlamada güçlük yaşayan öğrenciler var mı?(Var/Yok)_______ 

4.Okuduğunu anlamada güçlük yaşayan öğrencilerinizin her hangi bir sağlık raporu veya 

aldığı destek var mı? Varsa açıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

5.Okuduğunu anlama güçlüğü çeken öğrencilerinizin, anlamada en çok aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde  zorlandığını düşünüyorsunuz? 

a)Hikayedeki duygu ve düşüncenin kavranmasında 

b)Hikayenin çözümlenmesinde 

c)Duygu ve düşüncelerin değerlendirilmesinde 
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6.Yukarıdaki seçenekleri düşünerek öğrencinizin okumada yaşadığı güçlüğü kısaca 

tanımlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

7.Okuduğunu anlamada güçlük yaşayan öğrenciniz için uyguladığınız yöntemin başarılı 

olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        TEŞEKKÜRLER 
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                                                                       EK-3 
HİKÂYE HARİTASI 

 
HİKÂYENİN ADI: 
 
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:       TARİH: 
 
Yer / Zaman: 
 

 
 
 
 

 
 
Ana Karakter (Hikayenin Kahramanı): 

 
OLAYLAR 

Problem    Çözüm    Sonuç 
 

   

   

Tepki:  

 
Hikayenin Kazandırdığı : 

 
 

 


