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ÖZET 

 

PERFORMANS GÖREVLERĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN ELEġTĠREL DÜġÜNME 
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Ağustos, 2014, xiii + 104 sayfa 

 

 

Bu araĢtırmanın temel amacı; performans görevlerinin öğrencilerin 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerine ve akademik baĢarılarına etkisini belirlemektir. 

AraĢtırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel modelde yapılmıĢtır.  

AraĢtırma 2013-2014 eğitim-öğretim güz yarıyılında, Ankara ili 

Çankaya Ġlçesi’ndeki Özel Tevfik Fikret Ortaokulu’na devam etmekte olan 7. 

sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya deney grubu 50, kontrol 

grubu 55 olmak üzere toplam 105 öğrenci katılmıĢtır.  

AraĢtırmanın üzerinde yürütüldüğü deney ve kontrol grupları 6. sınıf 

sosyal bilgiler dersi baĢarı notlarına göre eĢdeğer gruplar olarak 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerini 

ölçebilmek amacıyla “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” 

kullanılmıĢtır. Buna göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerine performans 

görevleri uygulanmadan önce “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” 

uygulanmıĢtır. Daha sonra 2 ay boyunca 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programında yer alan, “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi, deney grubu 

öğrencileriyle performans görevleri kullanılarak iĢlenirken kontrol grubu 

öğrencileriyle performans görevleri kullanılmadan iĢlenmiĢtir. Ünitenin 

bitiminde her iki gruba da “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” bu 

kez son test olarak uygulanmıĢtır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik 

baĢarılarındaki değiĢimi incelemek için 6. sınıfın sonundaki sosyal bilgiler 

dersi baĢarı notlarıyla 7. sınıf 1. dönemi sonu sosyal bilgiler dersi baĢarı 

notları karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca ünite sonunda, deney grubunda yer alan ve 
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rastgele seçilen 20 öğrenci ve uygulamayı yürüten öğretmen ile performans 

görevleri ve uygulamalarıyla ilgili görüĢmeler yapılmıĢtır.  

Toplanan veriler analiz edilirken istatistiksel iĢlemlerden aritmetik 

ortalama   ( X ), standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%) ve tek faktör 

üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılmıĢtır. Ġstatistiki 

iĢlemler SPSS 17.0 paket programıyla ve içerik analiziyle çözümlenmiĢtir. 

Elde edilen verilerin yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiĢtir.  

Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

deney öncesi ve sonrasındaki “sosyal bilgiler baĢarı notları” ve “California 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ölçeği” puanlarındaki değiĢimin birbirinden 

manidar bir farklılık gösterdiği saptanmıĢtır.  

Elde edilen sonuçlar ıĢığında performans görevleri kullanımının 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersi baĢarılarını ve eleĢtirel düĢünme eğilimlerini 

olumlu Ģekilde değiĢtirmiĢ olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Performans görevi, eleĢtirel düĢünme, California 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği, sosyal bilgiler dersi. 
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ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF THE PERFORMANCE TASKS ON STUDENTS 

TENDENCIES TO CRITICAL THINKING AND ACHIEVEMENT 

AKARSU PULAT, Ezel 

Dissertation, Department of Measurement and Evaluation 

Advisor: Assist. Prof. Dr. Ömer KUTLU 

August, 2014, xiii + 104 pages 

 

Main objective of this study is to determine influence of the 

performance tasks on students’ tendencies to critical thinking and 

achievement. The study was carried out by using an experimental model with 

pre-test and post-test control group.  

The study was conducted with the students who were attending to the 

7th grade of Özel Ankara Elementary School in Ankara Province, Çankaya 

Subprovince during the autumn semester of the 2013-2014 educational 

period. A total of 105 students consisting of 50 for the test group and 55 for 

the control group were participated in the study.  

The test and control groups with which the study was conducted, was 

chosen as the equivalent class groups according to the grades of the 

students in the social sciences courses of the 6th grade. In the study, 

California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) was applied to 

evaluate tendencies of the students to critical thinking. Accordingly, California 

Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) had been applied to the 

students in the test and control groups before performance assignments 

were applied to them. Then, the unit “The Journey of the Turkish History” 

included in the social sciences education program for the 7th grade was 

taught to the students in the test group by using performance assignment 

and to the students in the control group without using performance test 

throughout 2 months. At the end of the unit, “California Critical Thinking 

Disposition Inventory (CCTDI)” were applied to both groups as a post-test in 

this instance. To examine the academic exchange of the students in the 
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social sciences courses, the success grades of the students in the social 

sciences courses at the end of the 6th grade and the success grades of the 

students in the social sciences courses at the end of the first semester of the 

7th grade were compared. Furthermore, at the end of the unit, interviews 

were held on the performance assignments and applications with 20 students 

who had been participated in the test group and selected randomly and the 

teacher who carried out the application.  

In analysis of the data collected; of statistical operations, arithmetic 

mean ( X ), standard deviation (s), frequency (f), percentage (%) and mixed 

repeated measures of analysis of variance (ANOVA) were employed. The 

statistical operations were analyzed by using SPSS 17.0 package software 

and content analysis. For interpretation of the data obtained, a significance 

level of .05 was considered.  

The variations between the pre-test and post-test “Success Grades of 

the Social Sciences” and “California Measure of Mental Motivation Scale” 

scores of the students in the test group to whom performance assignments 

were applied and of the students in the control group to whom performance 

assignments were not applied are found to indicate a meaningful difference.  

In the light of the conclusions drawn, it can be stated that use of the 

performance task has been positively changed the success of the students in 

the social sciences courses and their tendencies to critical thinking. 

Key Words: Performance task, critical thinking, California Critical Thinking 

Disposition Inventory, social studies. 
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BÖLÜM 1 

 

 

GĠRĠġ 

 

Bu bölümde, araĢtırmanın yapılma nedenini ortaya koymak için 

problem durumu, araĢtırmanın amacı, önemi, sayıltılar ve sınırlılıklara yer 

verilmektedir. 

 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Günümüz toplumunda çevresiyle etkin bir Ģekilde iliĢkiye girebilen, 

çevresinde olup bitenlere eleĢtirel bir gözle bakabilen bireyler yetiĢtirmenin 

önemi her geçen gün artmaktadır. Bilgiyi beyninde depo etmekten çok onu 

kullanabilen, farklı durum ve koĢullara uyarlayabilen, problem çözebilen, yeni 

öğrendiği bilgileri önceki bilgileriyle karĢılaĢtırıp değerlendirebilen ve yeni 

bilgiler üretebilen, kendi eksik ya da yanlıĢ yönlerini fark edebilen, 

okuduklarından ya da dinlediklerinden çıkarımlarda bulunabilen bireyler 

eleĢtirel bakıĢ açısına sahip bireylerdir. EleĢtirel bakıĢ açısı eleĢtirel düĢünme 

becerisinin geliĢmesiyle ortaya çıkmaktadır. EleĢtirel düĢünme birçok bilim 

insanı ve düĢünür tarafından tanımlanmıĢ bir kavramdır. 

Akarsu’ya (1994) göre eleĢtiri “Bilginin temellerini ve doğruluk 

durumunu inceleme, sınama, yargılama”dır. Kazancı (1989) eleĢtiriyi bir 

durumu bir olguyu, bir tavrı ya da bir olayı tutarlılık, doğruluk geçerlik ve 

güvenirlik açılarından inceleme, yargılama ve değerlendirme iĢi olarak 

görmektedir. EleĢtirel düĢünmeyi ise, eleĢtiri yaparken kullanılan zihinsel 

etkinliklerden oluĢan düĢünme, yargılama ve hüküm verme boyutları Ģeklinde 

belirtmektedir. Elder ve Paul’a (2009) göre “eleĢtirel düĢünme, kiĢinin 

düĢünce sistemindeki yapıları usta bir Ģekilde yöneterek ve bu yapılara 
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entelektüel standartlar getirerek düĢünme yönteminin kalitesini arttırdığı bir 

süreç”tir. 

Kutlu, Doğan ve Karakaya’ya (2010) göre ise; eleĢtirel düĢünme 

akılcı ve bilimsel kanıtlara dayanan, somut veya soyut konular üzerinde 

düĢünerek net yargılara varmaya çalıĢan bir düĢünme sürecidir. EleĢtirel 

düĢünme; tüm duyulardan, yazılı, sözlü anlatımlardan, gözlem, deney ve akıl 

yürütmeden elde edilen verileri bir araya getirmeyi gerektirir. Elder ve Paul’a 

(2009) göre iyi yetiĢmiĢ bir eleĢtirel düĢünürün özellikleri Ģunlardır:  

 

  YaĢamsal önemi olan sorular ve sorunlar ortaya koyar, bunları açık 

ve net formüle eder;  

  Soyut fikirleri etkili bir biçimde yorumlayabilmek için ilgili bilgileri 

toplar ve değerlendirir;  

   Ġlgili ölçütleri ve standartları test ederek sağlıklı sonuç ve çözümlere 

gider;  

  Alternatif düĢünce sistemlerine açık bir fikirle yaklaĢarak bu 

sistemlerin içerdiği varsayımları, olası etkilerini, sonuçlarını dikkate 

alarak düĢünür; 

  KarmaĢık sorunların çözümünde baĢkalarıyla etkili bir iletiĢim kurar.  

 

Doğanay’a (2007) göre eleĢtirel düĢünme “bilgilerin doğruluğunu 

sorgulayarak, onlardan anlam çıkarma sürecini kapsayan önemli bir üst 

düzey beceri”dir. Doğanay ve Ünal (2006) eleĢtirel düĢünmenin aĢamalarını 

dokuz bölümde ele almıĢlardır. Bu aĢamalar Ģunlardır:  

 

 Değerlendirilecek, yargılanacak, eleĢtirilecek konuyu belirleme.  

  Kullanılacak standart ya da ölçütleri belirleme. 

  Güvenilir kaynaklardan bilgi toplama.  

  Bilgilerin ilgililiğini ve doğruluğunu kontrol etme.  

  Olgusal ve görüĢe dayalı bilgileri ayırt etme.  

  Mümkün olduğunca farklı kaynaklardan farklı görüĢ açılarını 

yansıtan bilgi toplama.  
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  Bilgilerdeki tutarsızlıkları, önyargı ve kalıp yargıları ile duygusal 

önermeleri ayırma.  

  Olgu ile görüĢleri ve nedenle sonuçları birbirinden ayırt etme.  

  Toplanan bilgilerdeki olumlu ve olumsuz yönleri inceledikten sonra 

ilgili kanıt ve sağlam gerekçeler temelinde bir yargıya varma.  

 

Doğanay ve Ünal (2006) eleĢtirel düĢünmeyle ilgili farklı tanım ve 

yaklaĢımları inceledikten sonra, eleĢtirel düĢünmenin temel niteliklerini Ģu 

Ģekilde özetlemiĢlerdir. EleĢtirel düĢünme, gerçeği nesnel bir Ģekilde algılama 

sürecidir. Yalnız bazen gerçek göründüğü gibi olmayabilir. Bu nedenle bize 

görünen ve görünmeyen yönlerin de araĢtırılıp yargıya varılması gerekir. Bir 

baĢka anlatımla eleĢtirel düĢünme bilgiye dayalı akıl yürütme sürecidir. 

Ancak bilgilenme süreci kritik bir süreçtir. Bu süreçte bilgilerin kaynaklarının 

sorgulanması, ulaĢılan bilgilerle ilgili varsayım ve ön yargıların belirlenmesi 

gerekir. EleĢtirel düĢünmeyi belirleyen önemli kavramlardan biri de bağımsız 

ve özgür düĢünmedir. EleĢtirel düĢünen kiĢi baĢkalarının görüĢ ve 

düĢüncelerini pasif bir Ģekilde kabul etmez, aksine onları analiz ederek 

bağımsız bir Ģekilde kendi düĢüncelerini oluĢturur. Bu bağımsızlık da kiĢinin 

zihnini, kalbini ve eylemlerini özgürleĢtirir. 

EleĢtirel düĢünme becerisi özel etkinliklerle desteklenerek geliĢtirilecek 

bir zihinsel süreçtir. Haladyna (1997) taksonomisi incelendiğinde eleĢtirel 

düĢünme becerisinin yaratıcı düĢünme becerisinin bir alt basamağında 

olduğu görülmektedir. Yani eleĢtirel düĢünme becerisi üst düzey bir beceridir 

ve klasik ölçme yöntemleri bu yapıyı ölçmede yetersiz kalır. Klasik ölçme 

yaklaĢımları öğrenci eksikliklerini tartıĢırken alternatif ölçme yaklaĢımlarından 

biri olan performans görevleri öğrencilerin yapabildiklerine odaklanır. Okul 

öğreniminin amaçlarından biri de üst düzey düĢünme becerilerinin 

geliĢtirilmesidir. Üst düzey düĢünme becerilerini geliĢtirmek hedef 

alındığında, bu durum ölçme ve değerlendirme ile program geliĢtirme bilim 

alanlarının çalıĢmalarını da çeĢitlendirecektir.  

Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin göz ardı edilemeyecek 

temel taĢlarından biridir. Eğitim süreci içinde öğrencilerde istendik davranıĢ 
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değiĢiklikleri oluĢturmak amaçlanır. Ölçme ve değerlendirme ile okul 

hedeflerinde yer alan davranıĢların ne kadarının gerçekleĢtirildiği, bir baĢka 

deyiĢle hangi konuların yeterince öğrenildiği, hangilerinde eksikliklerin 

bulunduğu ve bu eksikliklerin neler olduğu görülür. Ölçme ve değerlendirme 

süreci sayesinde doğru ve etkili geribildirimler verilebilir ve daha etkili 

rehberlik yapılabilir. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin 

ayrılmaz bir ögesidir. Öğrencilerin geliĢen ilgileri, gereksinimleri, bireysel 

özellikleri ne kadar iyi tanınırsa, eksikliklerinin zamanında giderilmesi yoluyla 

onların daha verimli geliĢimi sağlanabilir (Baykul, 1992).  

Günümüzde eğitim kurumları, bireylere öğretim programlarında yer 

alan temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında, onlara bireysel 

farklılıklarını fark etme ve bu farklılıklara göre davranabilme becerilerini de 

kazandırabilmelidir. Bu anlayıĢ doğal olarak, eğitim sürecinde öğretim 

yöntemlerinin ve değerlendirme yaklaĢımlarının farklılaĢmasına neden 

olmuĢtur. Klasik ölçme yöntemleriyle (kısa yanıtlı, çoktan seçmeli, doğru-

yanlıĢ testleri gibi) değerlendirmenin, öğrencilerde gözlenmek istenen üst 

düzey zihinsel becerileri ölçmede yetersiz kaldığı düĢünülmektedir. Bu 

yöntemler öğrencinin sahip olduğu bilgileri ayrıntılı olarak nasıl kullandığı, 

karĢılaĢtıkları sorun ya da problemleri nasıl çözdüğü ve hazırlayacakları 

görevlerde bu bilgileri nasıl kullanacakları konusunda, çok az bilgi 

vermektedir (Aslanoğlu ve Kutlu, 2003). Bu durum göz önüne alındığında, 

öğrencilerin okul hedeflerinde yer alan davranıĢları ne derece kazandıklarını 

ortaya koyan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yanı sıra, öğrencilerin 

kazandıkları bu davranıĢları ne derece kullandıklarını gösterecek ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerine gereksinim vardır. Her iki durumda da, 

öğrencilerin öğretim sürecindeki var olan durumlarının ortaya konması söz 

konusu olmaktadır (Kutlu, 2002). Öğrencilerin öğretim sürecindeki 

durumlarını belirleyebilmek için eğitim öğretim süreci içerisindeki 

performanslarını gözlemek gerekir. 

Dietel, Herman ve Knuth (1991), performansa dayalı durum 

belirlemenin öğrencinin bilgisi ve yeteneğinin açık bir Ģekilde 

gözlenebilmesine olanak tanıdığı görüĢüne sahiptir. Gronlund ve Linn (1995) 
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ise, performansa dayalı durum belirlemenin hem sürecin (bilgi toplama, 

örgütleme, analiz etme, araçları kullanma vb.) hem de tamamlanan ürünün 

(yazılı rapor, deney raporu, özgün hikâye, resim veya materyal vb.) etkililiğini 

değerlendirmede öğretmene bir temel sağladığını vurgulamaktadır. Popham 

(2005), performansa dayalı durum belirlemeyi öğrencilerin belirlenmiĢ 

görevleri uygulamasına dayanarak durumlarını belirleme yaklaĢımı olarak 

tanımlamıĢtır. Berberoğlu’na (2006) göre, performansa dayalı durum 

belirleme öğretim süresince sınıf içerisinde yapılabilen, aynı zamanda proje 

tabanlı çalıĢmaların değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. 

Büyüköztürk (2007) ise, performansa dayalı durum belirlemeyi, “karmaĢık 

yapıdaki öğrenme görevlerini yerine getirmeyi kapsayan, değerlendirmeye ve 

geliĢtirmeye yönelik dinamik bir süreç” olarak tanımlar.  

Performansa dayalı durum belirlemede öğrenciler; kendi kendini 

değerlendirme, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın daha geniĢ bir zaman 

diliminde çalıĢma ve tekrar yapma, oluĢturulan ölçütlere göre yeterlilik 

derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Öğrenciler iĢbirliği 

kurarak çalıĢmaya özendirilirler. Performansa dayalı durum belirleme 

içerisinde, öğrencilerin, bir konuyu anlamalarını yazılı anlatım, analiz, 

açıklama, özet yoluyla değerlendiren “deneme raporları”, öğrencilerin bilimsel 

kavramları ne kadar iyi anladığını ve bilimsel iĢlemleri ne kadar iyi 

yapabildiklerini test eden “deneyler”, öğrencilere alan içeriği ve kurallarla ilgili 

ustalıklarını gösterme fırsatı veren “gösterimler”, belli sayıda öğrencinin 

planlama, araĢtırma, grup içi tartıĢma ve grup sunumunu talep eden 

karmaĢık bir problem üzerinde çalıĢmasını sağlayan “grup projeleri”ni 

barındırır (Berk, 1994). Klasik ölçme yaklaĢımlarıyla öğrencilerin üst düzey 

zihinsel özelliklerinin (sorun çözme, yaratıcı düĢünme, karar verme vb. 

becerileri)  tam olarak ölçülememesi, öğrenmelerde süreçten çok sonuca 

odaklanılması, ölçmelerde Ģans baĢarısına bağlı sonuçların, kullanılan ölçme 

araçlarının geçerliğini ve güvenirliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle 

performansa dayalı durum belirlemenin önemi her geçen gün artmıĢtır 

(Mehrens, 1992). 



6 
 

 
 

Alanyazın taraması sonucuna göre eleĢtirel düĢünmenin günümüz 

eğitim programlarının istendik bir hedefi olduğu ortaya çıkmaktadır. EleĢtirel 

düĢünmeyi yaĢamlarında etkili biçimde kullanabilen bireylerin eleĢtirel 

düĢünme becerilerine ve eleĢtirel düĢünme eğilimlerine sahip bireyler olduğu 

ifade edilebilir. Bu yüzden de eleĢtirel düĢünme beceri ve eğilimlerinin 

kazandırılmasının çağdaĢ eğitim programlarının hedefleri arasında olması 

gerektiği ve düĢünme becerilerinin öğrenme sürecinde temel konumda 

bulunması gerektiği düĢünülmektedir. Performansa dayalı durum belirleme 

kapsamında kullanılan performans görevleri öğrencilerin bilgiyi kullanmasına 

dolayısıyla da becerilerini göstermelerine olanak sağlamaktadır (Kirk ve 

Lund, 2002). Performans görevleri öğrencilerin var olan yanıtlardan birini 

seçmek yerine ortaya özgün ürünler koyabildiği durum belirleme araçlarıdır. 

Performans görevleri öğrencilerin özgür düĢünmelerine ve yaratıcı olmalarına 

olanak sağlar.  

Sosyal bilgiler dersinin eleĢtirel düĢünme becerilerinin geliĢmesi 

açısından elveriĢli bir ders olduğu düĢünülmektedir. EleĢtirel düĢünme 

eğilimindeki geliĢme sosyal bilgiler dersi için önem taĢımaktadır. EleĢtirel 

düĢünmenin alt boyutları sosyal bilgiler dersinin de kapsamı içerisinde 

bulunur ve edindirmek istediği kazanımları karĢılar niteliktedir.  

Bu bağlamda araĢtırmanın problemini, ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler 

dersi kapsamında uygulanan performans görevlerinin öğrencilerin eleĢtirel 

düĢünme eğilimleri ve sosyal bilgiler dersi baĢarıları üzerindeki etkisinin 

incelenmesi oluĢturmaktadır. 

 

 

1.2. Amaç 

 

Bu araĢtırmanın amacı ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde 

uygulanan performans görevlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki 

akademik baĢarılarına ve eleĢtirel düĢünme eğilimlerine etkisini incelemektir. 

Bu genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır. 
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1. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki 

öğrencilerin deney öncesi ve sonrasındaki “sosyal bilgiler dersi” 

baĢarı notları birbirinden istatistiksel olarak manidar bir farklılık 

göstermekte midir? 

2. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki 

öğrencilerin deney öncesi ve sonrasındaki “California EleĢtirel 

DüĢünme Eğilimleri Ölçeği” puanları birbirinden istatistiksel olarak 

manidar bir farklılık göstermekte midir? 

3. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevlerinden almıĢ olduğu puanların dağılımı nasıldır? 

4. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki görüĢleri nelerdir? 

5. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğretmenin 

performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki görüĢleri nelerdir? 

 

 

1.3. Önem 

 

Performansa dayalı durum belirleme kapsamında verilen performans 

görevleri ile öğrenci, araĢtırma yapmaya sevk edilir. Aynı zamanda bu 

görevler, günlük yaĢamla iliĢkili durumlardan seçilir ve öğrencinin öğrendiği 

bilgi ve becerileri ne derece etkili kullanabildiğini göstermede kullanılır 

(Mehrens, 1992). Performans görevleriyle, öğrencilerin daha çok üst düzey 

zihinsel becerilerinin ölçülmesi esas alınmaktadır. Yapılan çalıĢma, 

performansa dayalı durum belirleme kapsamında verilen performans 

görevleri hakkında somut bilgiler edinmemize yardımcı olması ve elde edilen 

bulguların, verilecek eğitim-öğretimin kalitesini arttırmada yarar sağlaması 

açısından önemlidir. Ayrıca yapılan araĢtırmanın, bu ve benzeri çalıĢmalar 

yapacak araĢtırmacılara da yeni bakıĢ açıları kazandırmada etkili olacağı 

beklenmektedir. Bu araĢtırma ile elde edilen bulgular, performans 

görevlerinin iĢlevi ve eleĢtirel düĢünme eğilimine etkisini incelemek açısından 

önemli olacaktır. Ayrıca yapılan alanyazın taraması sonucu Türkiye’de bu 
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konuda az sayıda araĢtırma yapıldığı görülmüĢtür, bu bakımdan 

araĢtırmanın alanyazına getireceği katkı kuramsal açıdan önemli bulunabilir. 

AraĢtırmanın sonuçlarının eğitim kurumlarındaki ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinin oluĢturulmasında yardım sağlayacağı ve araĢtırma sonucunda 

elde edilen bulguların öğrenci baĢarısını arttırmada izlenecek yol ve 

kullanılacak yöntemler açısından fikir ve dayanak sağlayacak olması da göz 

önünde bulundurulursa, araĢtırmanın uygulamaya da önemli bir katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir.   

 

 

1.4. Sayıltılar 

 

Bu araĢtırmada; 

1. Sosyal bilgiler dersi karne notlarının öğrencilerin akademik 

baĢarılarını yansıttıkları varsayılmaktadır. 

2.  Kontrol altına alınamayan istenmedik değiĢkenlerin kontrol ve 

deney gruplarını aynı oranda etkilediği varsayılmaktadır. 

 

  

1.5. Sınırlılıklar 

 

1. Bu araĢtırma; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Ankara ilinin 

Çankaya ilçesinde bulunan “Özel Ankara Tevfik Fikret 

Ortaokulu”nun 7. sınıflarında öğrenim gören kız ve erkek 

öğrenciler ile sınırlıdır. 

2. Uygulamanın yapılmasıyla ilgili her türlü bilgi öğretmenle 

paylaĢılacak bu nedenle araĢtırma, uygulamayı yürüten 

öğretmenin uygulama becerisiyle sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2 

 

 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde, araĢtırmayla ilgili kavramsal ve kuramsal açıklamalara 

yer verilmektedir.  

 

 

2.1. Performans Görevi  

 

Performansa dayalı durum belirleme, öğretmenin, öğrencilerini belli bir 

alandaki bilgi ve becerilerini sergiledikleri, bir ürün oluĢturdukları, bir yanıt 

yapılandırdıkları durumlarda gözlemleyerek onların baĢarıları hakkında karar 

vermelerine katkı sağlayan bir yöntemdir (Doğan, 2011). Performansa dayalı 

durum belirlemede amaç bilgi düzeyinin ötesine geçerek öğrencilerin yeni 

bilgiler üretmesini sağlamaktır. (Wehlage, Newmann ve Secada, 1996; Akt: 

Doğan, 2011). Performansa dayalı durum belirlemede performans görevi adı 

verilen yapılar kullanılır. 

Öğrenciyi değerlendirme amacıyla kullanılan performans görevlerinin 

önemi her geçen gün artmaktadır. Çiftçi (2010), performans görevlerini 

“programda öngörülen eleĢtirel düĢünme, problem çözme, okuduğunu 

anlama, yaratıcılığını kullanma, araĢtırma yapma, gibi öğrencinin biliĢsel 

duyuĢsal, psikomotor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, 

geliĢtirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalıĢmalar” olarak 

tanımlamıĢtır. Bu yönüyle kazanımların beceri yönünün geliĢtirilmesi ve 

sınanması açısından performans görevlerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Performans görevlerinin yararları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

  Performans değerlendirmede ödevi veya iĢi ile ilgili iĢlem 
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basamaklarının uygulama adımlarını doğrudan gözlememize imkân 

verir. 

  Doğru cevaba ulaĢmak için birden fazla yol olduğunu ve yaratıcı 

çözümler üretilebileceğini görmemizi sağlar.  

  Gerçek yaĢamda karĢılaĢılan problemleri ve çözüm yollarını dikkate 

alarak tasarlandığından öğrencileri gerçek yaĢama hazırlama 

özelliğindedir (Çiftçi, 2010). 

 

 

2.1.1. Performans Görevinin Bölümleri 

  

Bir performans görevi dört temel bölümden oluĢmaktadır. Performans 

görevinin dört bölümünü Kutlu, Doğan ve Karakaya (2010) Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır:  

Tanımlama: Bu bölümde performans görevinin hangi derse, dersin 

hangi konusuna, kazanımlarına, sınıf düzeyine ait olduğu belirtilir. Ayrıca 

öğrenme çıktılarının neler olduğunu gösteren bölümdür.  

Görev: Öğrenciye yapması gereken görev ya da çözüm bulması 

gereken bir problem durumunun sunulduğu bölümdür.  

Yönerge: Öğrencinin çalıĢmaya baĢlamadan önce, çalıĢma sırasında 

ve çalıĢma sonrasında dikkat etmesi gereken durumların belirtildiği bölümdür.  

Puanlama Yöntemi: Öğrencinin yaptığı çalıĢmanın 

değerlendirilmesinde kullanılacak olan dereceli puanlama anahtarı ve 

formların yer aldığı bölümdür.                                                                                              

 

 

2.1.2. Performans Görevi GeliĢtirme Basamakları  

 

Öğrenci davranıĢlarının geliĢtirilmesi ve gerektiğinde değiĢtirilmesi 

öğretim programlarındaki kazanımlarla yakından ilgilidir. Dersin içeriği 

düĢünülerek hazırlanan etkinlikler, kazanımları yansıtacak Ģekilde olmalıdır. 

Bu nedenle performans görevleri geliĢtirilirken dersin kazanımlarını 

yansıtacak Ģekilde hazırlanması gerekir. Performans görevinin geliĢtirilme 
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basamakları düĢünüldüğünde öğretmenlerin performansa dayalı bir ölçme 

aracı hazırlarken aĢağıda verilen aĢamaları takip etmesi tavsiye edilmektedir 

(Moskal, 2003):  

 

  Ölçülmek istenilen öğrenim hedeflerinin belirlenmesi,  

  Bu hedefler içinde kavramsal anlama, kritik düĢünme ve problem 

çözme gibi üst düzey becerilere odaklanılması,  

  Hedeflenen becerileri ölçmeye yönelik, öğrencinin kendisinin 

yapabilmesine veya üretebilmesine olanak tanıyan bir performans 

görevi hazırlanması,  

  Performans görevi altında öğrenciden istenecek kriterlerin 

belirlenmesi, 

  Verilen performans görevinin içeriğinin bazı öğrenciler için 

dezavantaj oluĢturmamasına dikkat edilmesi,  

  Beklentilerin öğrencilere açıkça anlatılması,  

  Öğrencilerin kendi yaptıklarını değerlendirmelerine imkân verilmesi.  

 

 

2.1.3. Performans Görevinin Değerlendirilmesi  

 

Performansa dayalı durum belirleme kapsamında yer alan performans 

görevlerinin değerlendirilmesi, görevin hazırlanma aĢaması kadar önem 

taĢımaktadır. Tek doğru yanıtı olmayan, birçok biçimde yanıtlanabilen 

performans görevlerinde, öğrencilerin performanslarının standart bir 

puanlama ile değerlendirmesinin doğru olmadığı düĢünülmektedir. 

Performans görevlerini değerlendirmek için en uygun aracın dereceli 

puanlama anahtarı olduğu ifade edilebilir. Öğrenciye verilen performans 

görevlerinin değerlendirilmesinde bir karara varılması amacıyla performansın 

derecesini tanımlayan ölçütler bütününe, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) 

adı verilmektedir.  

Alternatif değerlendirme yaklaĢımları çerçevesinde, öğrenci 

çalıĢmalarının daha güvenilir ve objektif puanlanıp değerlendirilmesi için 

dereceli puanlama anahtarı kullanılmaktadır. Çünkü dereceli puanlama 
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anahtarlarının, klasik puanlama anahtarlarından farklı bir yapıları vardır.  

Dolayısıyla dereceli puanlama anahtarlarının bir ölçme değerlendirme 

uzmanı tarafından geliĢtirilmesi gerekir. Moskal (2000), dereceli puanlama 

anahtarı geliĢtirme basamaklarını Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

 

  Öğrenciden beklenen performansın niteliklerini açık olarak belirtmek,  

  Belirtilen niteliklerin değiĢik düzeylerde yer alan puanlama ölçütlerini 

belirlemek,  

  Kullanılacak dereceli puanlama anahtarının türüne karar vermek,  

  Analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılacaksa belirlenen 

niteliğin puan düzeylerini tanımlamak, bütünsel dereceli puanlama 

anahtarı kullanılacaksa birleĢtirilecek düzeyleri tanımlayarak sonuçta 

bütün bir puanlama yapmak.  

 

Haladyna’ya (1997) göre dereceli puanlama anahtarları, yapısal olarak 

aĢağıdaki iki baĢlık altında incelenmektedir:  

 

Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Bu anahtarlar, değerlendirmenin 

farklı bölümlerindeki çok belirli cevapları puanlamada kullanılır. 

Değerlendirmenin her bölümünden bütün puanlar öğrencinin performans 

seviyesini ve toplam puanını belirlemek için toplanır. Öğretmen, öğrencilerin 

hazırladığı ürünleri teker teker inceleyerek belirlenen ölçütlere göre puanlama 

yapmalıdır. Bu tip anahtarlar, üründen çok süreçle ilgilenirler. Bu nedenle 

geçerli ve güvenilir puanlama sonuçları elde edilir.  

Bütünsel Dereceli Puanlama Anahtarı: Bu anahtarlar, öğretmen 

öğrenci performansını bir bütün (toplam) olarak değerlendirmek istediğinde 

kullanılır. Anahtardaki puanlama ölçütleri, bir problemin çözümünün belirli ve 

önemli parçalarını kapsar. Yani “bütünsel dereceli puanlama anahtarı” 

süreçten çok sonuç hakkında bilgi veren bir anahtardır. Genellikle 0-1-2-3 

Ģeklinde puanlamalara dayandırılan anahtarda; 0-kabul edilemez veya 

yapılmamıĢ görevi, 1-yetersiz görülen görevi, 2-kabul edilebilecek Ģekilde 

hazırlanmıĢ görevi, 3-çok iyi bir Ģekilde teslim edilen hatasız görevi 
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açıklamaktadır. Bu puanlama, görevi puanlayanın değiĢmesinde farklılık 

göstereceğinden anahtarın güvenirliğini azaltmaktadır.  

 

 

2.2. DüĢünme 

 

DüĢünme ve düĢünmenin nitelikleri, Eflatun ve Aristo döneminden 

baĢlayarak günümüze değin pek çok araĢtırmanın konusunu oluĢturmasına 

karĢın, bugün bile düĢünmenin tanımı üzerinde tam bir anlaĢmaya varıldığı 

söylenemez (Kazancı, 1989). Yapılan bazı tanımlarda düĢünmenin aklın 

anlamlandırmaya yönelik bağımsız kendine özgü bir iĢlevi olduğu 

vurgulanırken; diğer bazı tanımlarda ise düĢünme, bireyin problem çözmeye 

yönelik disipline edilmiĢ zihinsel bir süreci olarak ifade edilmiĢtir. 

Türk Dil Kurumu’nun (2013), tanımına göre düĢünme; duyum ve 

izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak usun bağımsız ve kendine özgü 

eylemi; karĢılaĢtırmalar yapma, ayırma, birleĢtirme, bağlantıları ve biçimleri 

kavrama yetisidir. Ünalan’a (2006),  göre düĢünme, dıĢ dünyanın insan 

zihnine yansımasıdır. Ayrıca düĢünme, zihni olarak tasarlanan, biçim verilen, 

canlandırılan nesne, fikir anlamına gelmektedir. 

Kazancı (1989), ise düĢünmeyi; bireyi iç ya da dıĢ etmenler 

bakımından rahatsız eden, bireyin fiziksel ve psikolojik dengesini bozan 

olayların giderilmesi için giriĢilen kasıtlı zihinsel davranıĢların tümü olarak 

tanımlamıĢtır. Cüceloğlu’na (1995) göre düĢünme, içinde bulunulan durumu 

anlayabilmek amacıyla yapılan aktif, amaca yönelik organize zihinsel süreçtir. 

Öte yandan, düĢünme ve öğrenme psikolojisi konusundaki çalıĢmalarıyla 

tanınan Thomson’a (1969) göre düĢünme terimi, aĢağıda sıralanan altı 

değiĢik durumu anlatmak için kullanılmaktadır (Kazancı, 1989): 

 

  Ġçe dönük istekleri yansıtan hayal kurma gücü. 

  Anımsamak,  zihinde arayıp bulmak. 

  Hayal kurmak, hayali düĢünmek, imgelemek. 
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  Uyarmak ve dikkati çekmek amacına yönelik zihinsel süreç. 

  Belirli bir Ģeye ya da Ģeylere inanma, inanç anlamına gelen süreç. 

  Akıl yürütme, sorun çözme ve eleĢtiriye yönelik zihinsel süreç. 

 

 

Verilen tanımlara göre düĢünmenin zihnin iĢlevleri ile açıklandığı ifade 

edilebilir. Bu tanımlardan yola çıkarak düĢünmenin kısaca; insana özgü, 

anlamlandırmaya ve problem çözmeye yönelik zihinsel bir süreç olduğu 

düĢünülmektedir. 

 

 

2.3. EleĢtirel DüĢünme 

 

EleĢtirel düĢünme farklı araĢtırmacılar tarafından farklı biçimlerde ele 

alınmıĢ ve tanımlanmıĢtır. EleĢtirel düĢünmenin daha iyi anlaĢılabilmesi için; 

bu tanımların ve tanımların dayandığı bakıĢ açılarının açıklanması faydalı 

olabilir. 

EleĢtirel düĢünme kavramı, felsefe ve psikoloji olmak üzere, iki ana 

disiplin temel alınarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Felsefi yaklaĢım iyi 

düĢünmenin normları, insan düĢüncesi kavramı ve gerçekçi, tarafsız bir 

dünya görüĢü için gerekli olan zihinsel beceriler üzerine odaklanırken; 

psikolojik yaklaĢımlar düĢünce ve düĢünmeyi temel alan deneysel çalıĢmalar, 

düĢünmenin bir parçası olan problem çözme kavramı üzerinde odaklanmıĢtır 

(Gibson, 1995; Akt: ġahinel,  2002). 

Literatürde problem çözme, karar verme, usa vurma, informal mantık, 

basit biçimde düĢünme ve yaratıcı düĢünme gibi kavramların eleĢtirel 

düĢünme ile eĢ anlamda kullanıldığı gözlenmektedir. Bu kavramlar sık sık 

eleĢtirel düĢünme kavramı yerine kullanılmalarına rağmen, uzmanlar bu 

kavramları çok farklı biçimlerde tanımlamaktadırlar. Tüm bu kavramlarda yer 

alan zihinsel iĢlemler düĢünme ile iliĢkili olmalarına rağmen, eleĢtirel 

düĢünme bu kavramlardan farklı tutularak tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 1980’li 

yıllardan itibaren biliĢsel ve davranıĢçı kuramları temel alan psikologlar ve 



15 
 

 
 

eğitimcilerin “EleĢtirel düĢünme nedir?” sorusuna farklı yönlerden 

yaklaĢmalarının doğal sonucu olarak, eleĢtirel düĢünmeye iliĢkin 

tanımlamaların literatürde çeĢitlilik ve değiĢiklik gösterdiği gözlemlenmektedir 

(ġahinel, 2002). EleĢtirel düĢünme ile ilgili yapılan tanımlardan bazıları 

aĢağıda özetlenmiĢtir: 

EleĢtirel düĢünme, bilginin daha iyi öğrenilmesi, yeni durumlara 

uygulanması ve değerlendirme yeteneğinin geliĢtirilmesidir (Semerci, 2003). 

EleĢtirel düĢünme, temelde bilgiyi etkili bir Ģekilde elde etme, değerlendirme 

ve kullanma yeteneği ve eğilimidir (Demirel, 1999). 

Bu tanımlarda eleĢtirel düĢünmenin; bilgiye ulaĢmayı ve bilginin yeni 

durumlarda kullanılmasını temel alarak açıklandığı ifade edilebilir. Ancak 

diğer bazı bilim adamları eleĢtirel düĢünmeyi bilgi ve beceri gerektiren, daha 

karmaĢık ve disipline bir düĢünme süreci olarak açıklamaktadırlar. 

Kökdemir’in (2003) Chaffee’den (1994) aktardığına göre eleĢtirel 

düĢünme çevremizde neler olup bittiğini anlamaya yönelik yapıcı bir 

çözümlemedir. Bu çözümleme sistemi, problemlerin tanımlanmasında ve 

herhangi bir amaca yönelik çalıĢmaların baĢlamasında, karar vermede ve 

geriye dönük değerlendirmelerde kullanılabilecek bir sistemdir. Çubukçu 

(2006) ise eleĢtirel düĢünmeyi; “kendi düĢüncelerimizi ve baĢkalarının 

fikirlerini anlayabilmek ve düĢünceleri açıklayabilme becerimizi geliĢtirmek 

için etkin, örgütlü ve iĢlevsel bir biliĢsel süreç” olarak tanımlamaktadır. 

EleĢtirel düĢünme, özel bir düĢünce alanına ya da biçimine iliĢkin 

kusursuz düĢünceyi ortaya çıkaran disiplinli ve öz denetimli düĢünce biçimidir 

(Paul, Binker, Jensen ve Krelau, 1990; Akt: ġahinel, 2002). Kazancı’ya 

(1989) göre eleĢtirel düĢünme; bir problem durumunu bilimsel, kültürel ve 

sosyal standart ölçütlere göre, tutarlılık ve geçerlilik bakımlarından yargılama 

ve değerlendirmede iĢe koĢulan tavır, bilgi ve süreçlerin bütünüdür. 

Ay (2006), eleĢtirel düĢünmeyi “savları analiz etmeye ve 

değerlendirmeye odaklanmıĢ, belli bir amaca yönelik, kendini değerlendiren, 

bütüncül, tutarlı tavır bilgi ve becerilerden oluĢmuĢ süreç yetenek, eğilim ve 
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beceriler bütünü” olarak tanımlamıĢtır. Bütün bu tanımlardan yola çıkarak 

eleĢtirel düĢünmenin; bireyin çıkarımda bulunma, neden-sonuç iliĢkisi kurma, 

problem çözme ve karar verme gibi düĢünme süreçleri ile sahip olduğu 

düĢünme becerilerinin farkında olması ve bu zihinsel süreci etkin olarak 

gerçekleĢtirmesi Ģeklinde genel bir tanım yapılabilir. 

 

 

2.4. EleĢtirel DüĢünmenin Boyutları 

 

EleĢtirel düĢünmenin boyutları Facione (1998) tarafından analiz etme, 

yorum yapma, öz düzenleme, çıkarımda bulunma, açıklama ve 

değerlendirme olarak sıralanmaktadır. Bu bileĢenlerin hangi anlamlarda 

eleĢtirel düĢünme altında toplandığı aĢağıda açıklanmaktadır: 

 

Analiz etme: Durumlar, sorunlar, kavramlar, tanımlamalar veya inanç, 

hüküm, bilgi ve görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit gösterimler 

arasındaki gerçek iliĢkileri tanımlamaktır. 

Yorum yapma: ÇeĢitli deneyimin, durumun, verinin, olayın, hükmün, 

inancın, kuralın, sürecin ya da sınıflamanın anlamını ve önemini belirlemek 

ve anlamaktır. 

Öz düzenleme: Bir kiĢinin biliĢsel etkinliklerini ve bu biliĢsel 

etkinliklerde kullanılan bileĢenleri denetleme ve elde edilen sonuçlara göre 

durumu düzenlemedir. Burada önemli olan iki alt kavram; kendini sınama ve 

kendini düzeltme süreçleridir. 

Çıkarımda bulunma: Mantıksal sonuçlar çıkarmak için gerekli olan 

bileĢenleri tanımlamak, hipotezleri ve tahminleri Ģekillendirmek, konuyla ilgili 

bilgileri dikkate almak; verilerden, hükümlerden, görüĢlerden kavramlardan 

ve tanımlamalardan hareketle sonuca ulaĢmak olarak tanımlanmaktadır. 

Açıklama: Bir kiĢinin akıl yürütme durumunu ve sürecini belirlemedir. 

Değerlendirme: Ġddiaları ve tartıĢmaları değerlendirmedir. 

 

Bu araĢtırmada kullanılan performans görevleri yukarıda özetlenen, 

Facione (1998) tarafından belirlenen eleĢtirel düĢünme boyutları dikkate 

alınarak hazırlanmıĢtır. 
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2.5. EleĢtirel DüĢünme Becerileri ve Eğilimleri 

 

Bireylerin eleĢtirel düĢünmeyi yaĢamlarında etkili bir biçimde 

kullanabilmeleri için eleĢtirel düĢünme eğilim ve becerilerine sahip olması 

gerekir (Akbıyık, 2002). Bireylerin eleĢtirel düĢünme sürecini etkin olarak 

gerçekleĢtirebilmeleri için bazı becerilere sahip olması gerektiği ifade 

edilebilir. Halpern (1996), eleĢtirel düĢünme için belirleyici olan becerileri 

aĢağıdaki Ģekilde açıklamıĢtır (Akt: Kürüm, 2002): 

Sonuç çıkarma: Geçerli sonuçlar elde edebilmek için doğru kabul 

edilen durumların, olayların ya da olguların incelenerek akıl süzgecinden 

geçirilmesidir. Eğer elde edilen sonuç, mantıksal çıkarımları izliyorsa o 

zaman geçerli kabul edilir. 

Analiz etme: Sunulan nedenlere dayanarak ulaĢılan sonuçların 

doğruluğunun çözümlenmesi çabasıdır. Bunun için de, nedenlerin kabul 

edilebilir ve tutarlı olması, sonuca destek sağlaması ve eksik bileĢenlerin 

(örneğin; varsayımlar, tartıĢmalar, sınırlılıklar vb.) göz önüne alınması 

gereklidir. 

Hipotezleri test etme: DüĢüncelerimizin ya da inançlarımızın doğru 

olup olmadığına iliĢkin ortaya atılan hipotezlerin çeĢitli gözlemlere dayanarak 

doğruluğunun sınanmasıdır. 

Olasılıkları görme: Olasılık, belli bir çıktının (ki bu baĢarı olarak kabul 

edilebilir) oluĢumunun, olası çıktıların (bütün çıktılar benzer olduğunda) 

sayısına bölünmesidir. Olasılıkları görme ise, herhangi bir sorunun 

nedenlerine ve çözümüne iliĢkin olası durumları tespit edebilmelidir. 

Karar verme: Belli bir sorun karĢısında oluĢturulabilecek bir dizi 

seçenek ile baĢlayan aktif bir süreçtir. 

Sorun çözme: Bir sorunun tanımlanması ile baĢlayan ve çözüme 

doğru ulaĢmayı sağlayan tüm seçenekleri içine alan bir süreçtir. 

Yaratıcı düĢünme: Özgün ve kullanıĢlı olan bir Ģey üretme eylemidir. 

 

Özden’e (1997) göre eleĢtirel düĢünmede önemli olan beceriler baĢta 

önyargı, varsayım, tutarsızlıklar, düĢünce ve olguları tanımak olmak üzere 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 
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  Önyargı ve tutarlılığı değerlendirme. 

  Birinci el ve ikinci el kaynakları ayırt etme. 

  Çıkarsama ve nedenlerini değerlendirme. 

  Varsayımları, fikirleri ve iddiaları ayırt etme. 

  Argümanın eksik taraflarını ve açıklamalardaki belirsizlikleri görme. 

  Tanımlamaların yeterliğini ve sonuçların uygunluğunu ölçme. 

 

Decaroli’ye göre eleĢtirel düĢünmede birbirini tamamlayıcı yedi ayrı 

çeĢit beceri söz konusudur. Bu beceriler aĢağıda tanımlanmıĢtır (Akt: 

Kazancı, 1989): 

 

Tanımlama: Problemin tanımlanıp ifade edilmesi, problemin tanımı 

sırasında ortaya çıkan deyim ve anlatımlar üzerinde fikir birliği sağlanması, 

anlamın açık seçik biçimde dönüĢtürülmesi ve ölçütlerin saptanması 

tanımlamanın ilk adımını oluĢturur. 

Denence kurma: Bu süreçte “eğer öyle ise” tipi düĢünme, akıl yürütme, 

alternatifler arama, mantıki doğurgular çıkarma, denencesel düĢünmeyi 

belirleme becerileri iĢe koĢulur. Bu beceri, hemen hemen her araĢtırıcı 

tarafından ileri sürülen temel Ģartlardan biridir. 

Bilgi toplama: Bu aĢamada ihtiyaç duyulan bilgiler saptanır, toplanır, 

uygun olanlar ayıklanarak alınır. 

Yorumlama, genelleme: Mevcut olgular yorumlanır, karĢılaĢtırmalar 

yapılır. Varılan sonuç ve yorumlara ters düĢebilecek olgular araĢtırılır. Bu 

süreçte ayrıca kanıtlara dayalı olarak genellemeler yapılır; geçerliği doğru 

yordamalarda bulunulur, taraflılık olup olmadığı kontrol edilir. 

Akıl yürütme: Bu aĢamada mantıki hatalar araĢtırılır, bireyin kendisi ve 

baĢkalarınca ileri sürülen fikirleri destekleyici kanıtlar bulunur, mantıki vargılar 

(sonuçlar) çıkarılır; gizli sayıltıların varlığı araĢtırılır; mevcut değerler gözden 

geçirilir, vargıları destekleyici ek bilgiler toplanır; sebep sonuç iliĢkileri 

saptanır ve mantıksal iliĢkiler belirlenir. 

Değerlendirme: Bu süreçte ölçüt ya da standartlara göre 

değerlendirme ve sıralama yapılır, tartıĢmaların geçerliği saptanır; olgularla 

kanıtlar birbirlerinden ayırt edilir; ifadelerin doğruluğu ve yanlıĢlığı saptanır ve 
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verilerin uygun olup olmadığı hakkında hüküm verilerek vargılar 

değerlendirilir. 

Uygulama: Tümevarımcı yöntemler kullanılarak uygulama iĢleminde 

vargılar test edilir, genellemeler uygulanır ve vargılar diğer davranıĢlarla 

birleĢtirilir. 

 

EleĢtirel düĢünme sürecinin içerdiği beceriler arasında; (1) kanıtlanmıĢ 

gerçekler ve öne sürülen iddialar arasındaki farklılığı yakalayabilme, (2) elde 

edilen bilgilere ait kaynakların güvenirliklerini test edebilme, (3) iliĢkisiz 

bilgileri kanıtlardan ayıklayabilme, (4) önyargı ve biliĢsel hataların farkında 

olabilme, (5) tutarsız yargıların farkına varabilme, (6) etkili soru sorabilme, (7) 

sözlü ve yazılı dili etkili kullanabilme ve (8) bireyin kendi düĢüncelerinin 

farkına vardığı üst biliĢ (metacognition) ve benzerleri vardır. Bu beceriler, 

eleĢtirel düĢünme eğitiminin de temellerini oluĢturmaktadır (Kökdemir, 2003). 

EleĢtirel düĢünme, daha çok belirli becerilerin iĢe koĢulması Ģeklinde 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Oysa belirli becerilere sahip olmak bu becerileri 

göstermek için yeterli değildir. Bireyin bu becerileri kullanmaya yönelik tutum 

ve eğilimlerinin de önemli olduğu ifade edilebilir. 

1992 yılında yapılan Amerikan Psikoloji Derneği (APA)’nın 

çalıĢmalarında da bireylerin, eleĢtirel düĢünme becerilerine sahip olsalar bile 

bu becerilerini gerektiği gibi kullanmayabildikleri savı destek görmüĢtür 

(Facione, 1990). Bireyin belli becerilere sahip olması, bu becerileri uygun 

durumlarda kullanacağı anlamına gelmemektedir. Yapılan araĢtırmalar 

gerekli eğilimlere sahip olmadıkları için öğrencilerin sahip oldukları düĢünme 

becerilerini kullanmada yetersiz kaldıklarını göstermektedir (Perkins, Farady 

ve Bushey, 1991; Akt: Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). Bireyi iyi düĢünebilen bir 

birey yapan, sahip olduğu biliĢsel beceriler ya da yeteneklerden çok; 

araĢtırmaya, netliği aramaya, entelektüel risk almaya ve eleĢtirel düĢünmeye 

olan eğilimidir (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 

Branch (2000), bireylerin eleĢtirel düĢünme becerilerini kullandıklarını 

ortaya çıkaran yedi özelliğini "meraklı olma, açık görüĢlü olma, sistematik 

olma, çözümleyici olma, entelektüel olgunluk, özgüven sahibi olma ve 
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doğruyu arama" Ģeklinde listelemiĢtir (Akt: Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 

Norris (1985) bireyin eleĢtirel yaratıcı ve üretken düĢünebilmesi için belli 

eğilim ve tutumlara sahip olması gerektiğini, bunlar olmaksızın hiçbir 

becerinin kiĢiye bunları sağlayamayacağını belirtmiĢtir (Akt: Özdemir, 2005). 

EleĢtirel düĢünmenin yeteneklerden ve eğilimlerden oluĢtuğunu belirten 

Ennis (1985) eleĢtirel düĢünme eğilimlerini aĢağıdaki Ģekilde sıralamaktadır: 

 

  Tez ya da sorunun açık ifadesini arama. 

  Nedenler arama. 

  Ġyi bilgilendirilmeye çalıĢma. 

  Güvenilir kaynakları kullanma ve kullanılan kaynakları belirtme. 

  Durumu bütünüyle göz önüne alma. 

  Ana noktaya bağlı kalmaya çalıĢma. 

  Asıl ya da temel sorunu akılda tutma. 

  Seçenekler arama. 

  Açık fikirli olma. 

  BaĢkalarının görüĢlerini dikkate alma. 

  Karar verirken kabul edilmeyen dayanak noktalarını, dayanak 

noktalarının kabul edilmemesinden etkilenmeden kullanma. 

  Kanıt ve nedenlerin yeterli olmadığı durumlarda kararı erteleme. 

  Kanıt ve nedenlerin yeterli olduğu durumlarda karar almaya yönelik 

davranıĢ gösterme. Konunun izin verdiği ölçüde kesinlik arama. 

  KarmaĢık bir bütünün parçalarını düzenli bir biçimde ele alma. 

  Diğer insanların duygularına, bilgi ve kültür düzeylerine duyarlı olma 

(Akt: Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 

 

Ennis’in de belirttiği gibi eleĢtirel düĢünme eğilimlerden ve 

yeteneklerden oluĢmaktadır ve bu düĢünme sürecinin gerçekleĢmesi için 

bireyin hem eleĢtirel düĢünmeye eğiliminin olması hem de bu sürecin 

gerçekleĢmesi için gerekli yeteneklere sahip olması gereklidir. Bütün bu 

açıklamalardan yola çıkarak; eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin ve becerilerinin 

birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayıcı özellikte oldukları ifade edilebilir. 
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2.6. EleĢtirel DüĢünmeyi Gerekli Kılan Nedenler 

 

Günümüzde eğitimin en önemli amacının, bireylere değiĢik koĢullara 

uyum sağlayabilecek, esnek düĢünebilecek, sorgulayabilecek becerileri 

kazandırmak olduğu düĢünülmektedir. Bireylerde bu becerilerin oluĢması 

temel düĢünmeyle ilgili kavramların kazandırılmasıyla mümkündür. Bu 

nedenle de, sorgulayan, eleĢtirel düĢünen, aklı ve bilimsel süreci benimseyen 

çağdaĢ vatandaĢların yetiĢtirilmesi için gereken eğitim programlarına olan 

ihtiyacın arttığı ifade edilebilir. 

Günümüz toplumunda bireylerin eleĢtirel düĢünmelerini gerektiren 

birçok neden vardır. Kazancı’ya (1989) göre, eleĢtirel düĢünme gücünün 

geliĢtirilmesini hedefleyen eğitim anlayıĢının baĢlıca üç önemli gerekçesi 

vardır. Bunlardan birincisi, öğrencilerin yaĢamları boyunca verecekleri önemli 

kararların baĢarı derecesi eleĢtirel düĢünme sürecini kullanmasındaki 

becerileriyle paralel olacaktır. Ġkincisi; eleĢtirel düĢünme gücünün 

propaganda, reklam vb. tekniklerin olumsuz etkilerinden bireylerin 

korunmasında yararlanabilecek önemli bir araç olmasıdır. Üçüncüsü ise, 

eleĢtirel düĢünme gücünün ancak erken yaĢlarda geliĢtirilip kullanılmaya 

baĢlanırsa etkili olacağı, yaĢ ilerledikçe bu gücün geliĢmesinin güçleĢecek 

olmasıdır. Alanyazın incelendiğinde eleĢtirel düĢünmeyi gerektiren nedenler 

aĢağıdaki gibi özetlenebilir. 

Günümüzde eleĢtirel düĢünmeyi gerektiren önemli bir geliĢme de bilgi 

patlamasıdır. Bilgi gün geçtikçe çoğalmakta ve değiĢmektedir. Hızla çoğalan 

ve değiĢen bilginin hepsini eğitim programlarına koymak ve öğrencilere 

sunmak olanaksız olacağından, öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerilerini 

kazandırarak öğrencilerin kendilerinin bilgiye ulaĢması ve kendileri için 

gerekli bilgiyi edinme ve o bilgiyi anlama ilke ve yöntemlerini geliĢtirmesinin 

gerektiği ifade edilebilir. Facione’ye (1998) göre, eleĢtirel düĢünme beceri ve 

tutumlarına sahip olmayan insanlar, hangi akademik beceriye sahip olurlarsa 

olsunlar, özgün bir Ģekilde eğitilmiĢ olmazlar. 

EleĢtirel düĢünmeyi okullarda önemli hale getiren nedenlerden birisi 

de, eleĢtirel düĢünme becerileri ile okul baĢarısı arasındaki olumlu iliĢkidir. 
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Literatürdeki birçok araĢtırmada, eleĢtirel düĢünme becerilerine sahip olan 

öğrencilerin daha yüksek baĢarı gösterdikleri yolunda bulgulara 

rastlanılmaktadır (Facione, 1998; Kazancı, 1989). 

Paul ve Elder (2001) birçok eğitim kademesi ve özellikle üniversitedeki 

derslerin içeriğinin ancak düĢünülerek öğrenilebileceğini, aksi halde 

öğrencilerin birçok bilgiyi ezberleme yoluna gideceklerini belirtmektedir. Oysa 

ezber 21. yüzyıldaki çağdaĢ eğitim anlayıĢının kabul etmediği bir durumdur. 

Bir öğrenci bilgiyi ezberleyerek çok yüksek notlar alarak mezun olabilir, ancak 

bu durumda kalıcı ve anlamlı bir öğrenme olmadığı için bu öğrencinin çok 

nitelikli bir kiĢi olarak mezun olduğu söylenemez. 

Ruggiero’a (1988) göre ise, eleĢtirel düĢünmeyi gerekli kılan en önemli 

nedenlerden birisi, insanları önyargı ve fanatizmden uzaklaĢtırmaktır. 

Önyargı ve fanatizme sahip insanların çok olduğu toplumların kendini 

yenilemesi geliĢtirmesi çok zordur. Çünkü bu tür toplumlarda kiĢilerin nesnel 

düĢünememe, farklı bakıĢ açıları geliĢtirememe, farklı bakıĢ açılarına 

hoĢgörü ile bakamama ve yeniliklere direnme özelliği vardır. Örneğin; son 

yıllarda ülkemizde özellikle futbol karĢılaĢmalarında yaĢanan fanatizm 

tribünlerde birçok insanın ölümüne yaralanmasına ve çevreye zarar 

vermesine neden olmaktadır. Bir baĢka deyiĢle bu fanatizm hem maddi hem 

manevi olarak topluma ve insanlara zarar vermektedir. Oysa eleĢtirel 

düĢünmenin yaygın olduğu toplumlarda insanlar önyargı ve fanatizmden 

uzak olduğu için, bu toplumların birçok açıdan kendini yenilemesi, 

geliĢtirmesi daha kolaydır. Bu tür toplumlarda insanlar olaylara, durumlara 

daha geniĢ açıdan baktıkları ve diğer insanların düĢüncelerine daha 

hoĢgörülü, önyargıdan uzak bakabildikleri için daha mutlu ve üretken bir 

yaĢam sürerler. 

 

 

2.7. EleĢtirel DüĢünme Gücüne Etki Eden Etmenler 

 

EleĢtirel düĢünme gücünün geliĢmesi ve sergilenmesinde bireysel 

farklılıklar vardır. Bu açıdan bakınca, eleĢtirel düĢünmeye etki eden etmenleri 



23 
 

 
 

iki ana grupta toplamak mümkündür. Birinci grubu doğuĢtan getirilen, 

kalıtımsal özelliklerin sınırlandırdığı zihinsel etmenler, diğerini ise tamamen 

değilse bile büyük çoğunluğuyla öğrenme ile ilgili, öğrenilebilen, öğretilebilen 

etmenler grubu oluĢturmaktadır. Bu iki etmen grubunu birbirinden kesin 

sınırlarla ayırmak mümkün olmamakla birlikte, tartıĢmaları bir düzen içinde 

yürütebilmek için böyle bir yapay ayrım gerekli olmaktadır (Kazancı, 1989). 

Zihinsel etmenlerin baĢında gelen zekâ, eleĢtirel düĢünme gücünün 

geliĢmesinde rol oynayan en önemli etmenlerden birisidir. Diğer koĢullar eĢit 

tutulduğu takdirde -ki hiçbir zaman eĢit tutulmamaktadır- zekâ düzeyi 

yükseldikçe düĢünme yeteneği de artmaktadır. Tümevarımcı ve 

tümdengelimci akıl yürütme yeteneği ile, soyut sembolleri kullanmada 

kolaylık ve rahatlık zekâ ve düĢünmeyle yakından ilgili olan en önemli iki 

etmendir. KuĢkusuz zekâ, problem çözme ve eleĢtirel düĢünmede tek etmen 

değildir. Burton ve arkadaĢlarının (1960), araĢtırma sonuçlarına göre; bu 

konuda bulunan korelasyon katsayıları çok yüksek görülmemektedir 

(Kazancı, 1989). 

Sonradan öğrenilen ve eleĢtirel düĢünmeye etki eden etmenler, 

çoğunlukla duygusal olanlardır. Örneğin, aĢağıda sıralanan etmenlerin, 

eleĢtirel düĢünme gücünü olumsuz yönde etkilediği ileri sürülmektedir (Raths, 

Wasserman, Jonas ve Rothstein, 1967; Akt: Kazancı,1989): 

 

  Öğrencinin ailesinden getirdiği etkilerin altında, öğretmenine aĢırı 

bağımlı olması, bilerek ya da bilmeyerek öğretmenin öğrencisini 

kendisine bağımlı kılacak biçimde davranması. 

  Öğrencinin çeĢitli nedenler yüzünden genellikle katı tutumlu bir birey 

olarak yetiĢtirilmiĢ olması. 

  Öğrencinin, çevrenin etkisiyle dogmatik düĢünce sistemine 

ĢartlandırılmıĢ olması. 

  Öğrencinin yeterli zekâ ya da zihin gücüne sahip olmayıĢını 

anlaması nedeniyle aĢağılık duygusuna kapılmıĢ olması. 

  Bireyin genellikle aceleci, atılgan davranıĢlar gösterme alıĢkanlığını 

geliĢtirmiĢ olması. 
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  Bireyin, çevreden gelen etmenler nedeniyle, yeterince kavram 

geliĢtirememiĢ olması. 

  BaĢkalarının genellikle bireyin yerine düĢünüp karar vermesi. 

 

Zihinsel bakımdan esneklik, düĢünmeyi olumlu yönden etkileyen 

etmenlerin en önemlilerinden biridir. Zihinsel esnekliğin eksikliği ya da 

yokluğu, eleĢtirici düĢünme bakımından bireyler için olumsuz bir etmendir. 

Zihinsel katılık, zihinsel dik baĢlılık, yalnız eleĢtirel düĢünme gücünün değil, 

pek çok kiĢilik özelliğinin de yokluğuna neden olur (Kazancı, 1989). 

EleĢtirel düĢünmeyi etkileyen zihinsel, kalıtımsal, psikolojik, sosyolojik 

birçok etkenden söz edilebilir. EleĢtirel düĢünme eğilimlerinin bireylerde 

oluĢması ve eleĢtirel düĢünme becerilerinin geliĢmesi için toplumların 

geleneksel anlayıĢın etkisinden kurtulmaları etkili olabilir. Bunun 

gerçekleĢmesinin ise eğitimle mümkün olabileceği ifade edilebilir. 

 

 

2.8. EleĢtirel DüĢünmenin GeliĢmesinin Önündeki Engeller 

 

McKee’ye (1988) göre ise, eleĢtirel düĢünme eğitiminin önündeki 

engeller Ģunladır: 

 

  EleĢtirel düĢünme eğitiminin değiĢen öğretmen tutum ve 

davranıĢlarını gerektirmesi. 

  Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları azaltma yönünde olan 

öğretmen davranıĢları. 

  Öğretmenlerin öğrenme süreci ve öğrenciler üzerinde tam kontrole 

sahip olmaları gerektiğine inanmaları. 

  Öğretmenlerin kendilerini konu alanı uzmanları olarak görmeleri, 

diğer disiplinlerden yalıtılmıĢ biçimde kendi alanlarıyla ilgilenme 

eğiliminde olmaları. 

  Öğretim programlarının yoğunluğu. 

 

Onosko (1991) ise, eleĢtirel düĢünmenin geliĢmesinin önündeki 
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engelleri aĢağıdaki Ģekilde sıralamıĢtır. 

 

  Öğretimin bilgi aktarımı olarak kabul edilmesi. 

  Öğretim programlarının içeriğinin yüzeysel ve geniĢ olması. 

  Öğretmenlerin öğrencilerle ilgili düĢük akademik baĢarı 

beklentilerine sahip olmaları. 

  Sınıfların kalabalık olması. 

  Öğretim programlarının yüklü olması. 

  Öğretmenlerin uzmanlık alanları dıĢındaki alanlardan büyük ölçüde 

yalıtılmıĢ olarak görev yapıyor olmaları. 

 

 

2.9. EleĢtirel DüĢünme Öğretimi 

 

EleĢtirel düĢünmenin okullarda öğretilmesi gerektiği noktasında bir 

uzlaĢma bulunmaktadır, ancak nedeni farklı görüĢler ile açıklanmaktadır. 

“Bilgiye kolay ulaĢılmasını ve karĢılaĢılan güçlüklerin daha kolay 

aĢılmasını sağlayan beceriler bütünü olan eleĢtirel düĢünme becerilerinin 

öğrencilere kazandırılması, eğitimin arzu edilen sonuçlarından biridir” 

(Hudgins ve Edelman, 1988; Akt: Semerci, 2003). 

Son yıllarda üzerinde oldukça tartıĢılan eleĢtirel düĢünmenin neden 

önemli olduğu ve eğitim etkinliklerindeki yeri ile ilgili sorular ön plana 

çıkmaktadır. Bugün çağdaĢ eğitim sistemlerinin temel amaçları arasında yer 

alan eleĢtirel düĢünme demokrasinin de temelinde yatan bir kavramdır. 

EleĢtirel düĢünmenin kullanılmadığı durumlarda, yeni görüĢlerin farklı bakıĢ 

açılarının geliĢmesi beklenemez. Bu da toplumsal yaĢam için istenilen bir 

durum değildir. Toplumsal yaĢam için gerekli olan yeni görüĢlerin ve farklı 

bakıĢ açılarının dile getirilmesi, demokrasi için olduğu kadar eğitim açısından 

da büyük önem taĢımaktadır (Kürüm, 2002). 

 “DüĢünme öğretilebilir mi?” “Evet.” Ġnsanlara “ne” ya da “neyi” 

düĢünmeleri gerektiği öğretilebilir. DüĢünme öğretiminin en kolay olanı budur, 
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kolay olduğu içindir ki Ģimdiye dek okullarda öğrencilere, çoğunlukla “ne” ya 

da “neyi” düĢünmeleri gerektiği öğretilegelmiĢtir. Aslında eğitimciler, 

psikologlar ve özgürlükçü demokrasi taraftarı toplumların üyeleri, insanlara 

“nasıl” düĢünülmesi gerektiğinin öğretilmesini istemektedirler. Bu bakımdan, 

eleĢtirel düĢünme, öğretilmesi güç gibi görünen ama eğitim faaliyetlerinden 

en çok istenen zihinsel davranıĢların baĢında gelmektedir. “Bu sürecin 

öğretilmesi için hangi yöntem ya da teknik denenmiĢtir? Bu deneyimlerden ne 

sonuçlar alınmıĢtır?” (Kazancı,1989). EleĢtirel düĢünme öğretiminde izlenen 

baĢlıca yollar Ģunlar olmuĢtur:  

 

  Biçimsel mantık 

  Biçimsel disiplin kuramı ilkeleri 

  Dersler ve ders konuları 

  Ders ve konu üniteleri 

  Vaka incelemeleri 

  TartıĢma ve münarazalar 

  Oyun bilmece ve simülasyonlar 

 

EleĢtirel düĢünme becerilerinin eğitimiyle ilgili çalıĢmalar 

incelendiğinde bu konuda farklı yaklaĢımların varlığı göze çarpmaktadır. 

Örneğin, Brandt (1985) düĢünme becerileri eğitiminin "düĢünme öğretimi", 

"düĢünmeyi öğretme" ve "düĢünmeyle ilgili öğretim" olmak üzere üç temel 

öğesinin bulunduğunu belirtmektedir. Brandt'ın sözünü ettiği bu üç temel 

öğeden düĢünme öğretimi, öğretmen ve yöneticilerin öğrencileri düĢünmeye 

yöneltecek öğrenme-öğretme ortamları hazırlamaları anlamına gelmektedir. 

DüĢünmeyi öğretme, düĢünme becerilerinin bir öğretim programı 

çerçevesinde öğretilmesidir. DüĢünmeyi öğretmede düĢünme becerilerinin bir 

konu alanıyla iliĢkilendirilerek öğretilmesi daha etkilidir. DüĢünmeyle ilgili 

öğretimin üç bileĢeni vardır. Bunlar aĢağıda tanımlanmıĢtır: 

 

BiliĢsel süreçlerin öğretilmesi: Eğitimin bu kısmı, nasıl düĢündüğümüz, 

belleğimizin nasıl çalıĢtığı, nasıl düĢ kurduğumuz ve nasıl öğrendiğimiz gibi 

biliĢsel süreçlerin öğretilmesiyle ilgilidir. 
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DüĢünmenin bilincinde olma: DüĢünme becerilerini etkili olarak 

kullanabilmeleri için öğrencilerin kendi düĢünme süreçlerini gözlemlemeleri 

ve değerlendirmeleri gerekmektedir. DüĢünmenin bilincinde olma öğrencilerin 

nasıl düĢündüklerinin, nasıl yargıda bulunduklarının tartıĢılmasıyla, farklı 

öğrencilerin düĢünme süreçlerinin karĢılaĢtırılmasıyla kazandırılabilir. 

Epistemik biliĢ: Epistemik biliĢ, bilim adamlarının, mucitlerin, 

sanatçıların düĢünme süreçleriyle ilgilenmektedir. Eğitimin bu kısmında 

öğrencilerin "Bilim adamlarının düĢünme süreci sanatçıların düĢünme 

sürecinden hangi açılardan farklıdır?", "Sanatçılar yeni bir ürün ortaya 

koyarken nasıl düĢünürler?" gibi soruları tartıĢmaları gerekmektedir. 

 

Huitt (1998), eleĢtirel düĢünme becerilerinin bir konu alanıyla 

iliĢkilendirildiklerinde en iyi biçimde kazanıldıklarını belirtmektedir. Huitt 

ayrıca, tek bir eleĢtirel düĢünme kursunun öğrencileri eleĢtirel düĢünebilen 

bireyler durumuna getirmesinin beklenmemesi gerektiğini, öğrencilerin 

kazandıkları eleĢtirel düĢünme becerilerini kullanmadıklarında bu becerileri 

kaybedebileceklerini, bu yüzden tüm düzeylerdeki öğretim programlarının 

öğrencileri eleĢtirel düĢünme becerilerini kullanmaya yöneltecek biçimde 

hazırlanmaları gerektiğini belirtmektedir. 

Öte yandan eleĢtirel düĢünme karmaĢık bir biliĢsel etkinlik olduğundan 

eleĢtirel düĢünme öğretiminde tek bir öğretim yaklaĢımının kullanılması 

yeterli olmamaktadır. Huitt'e (1998) göre, eleĢtirel düĢünme becerileriyle ilk 

kez karĢılaĢan öğrencilere bu beceriler doğrudan öğretilebilir ancak doğrudan 

öğretim eleĢtirel düĢünme becerilerinin kazanılmasında yetersiz kalmaktadır. 

Stenberg (1987) ise, eleĢtirel düĢünme becerilerinin öğretiminde becerinin 

öğretmen tarafından nasıl kullanılacağının anlatılmasının etkisiz bir yol 

olduğunu belirtmiĢtir. 

Öğrencilerine üst düzey sorular soran, verilen yanıtların kanıtlarla 

desteklenmesini isteyen öğretmenler, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

becerilerini kazanmalarını ve onların eleĢtirel düĢünmeye olan eğilimlerinin 

artmasını sağlamaktadırlar. DüĢüncelerin serbestçe fakat bir disiplin 

içerisinde ifade edilebildiği ve irdelenebildiği açık ve destekleyici sınıf 
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ortamları, eleĢtirel düĢünme beceri ve eğilimlerinin kazanılmasında olumlu 

etkilere sahiptir. EleĢtirel düĢünme öğretiminde etkili öğretmenler, 

öğrencilerini seçenekler aramaya, yargılarını savunmaya yöneltmektedirler 

(Patrick, 1986; Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). EleĢtirel düĢünme becerilerinin 

öğretilmesinde iki sorun bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Sternberg’in 

(1987) de belirttiği aĢağıda sıralanan öğretmen hatalarıdır: 

 

Öğrencilerden öğrenecek bir Ģeyi olmadığına inanma: EleĢtirel 

düĢünme alanında öğretmen, aynı zamanda, yeni fikirleri algılama ihtiyacında 

olan bir öğrenendir. 

EleĢtirel düĢünmenin sadece öğretmenin iĢi olduğuna inanma: Bu 

inanca göre öğretmen cevapları düĢünmek ve bunları en iyi biçimde sunmak 

zorundadır. 

EleĢtirel düĢünmenin aktarılması için bir “doğru program” olduğu 

inancı: Bir eleĢtirel düĢünme programının seçimi birçok karĢıt seçime 

dayanır. Genellikle etkili olacak Ģey, geniĢ bir dağılımdan gelen yaklaĢımların 

bütünleĢtirilmesidir. 

Gerçekten önemli olanın “doğru” cevap olduğu inancı: Asıl önemli 

olan, cevabın arkasındaki düĢünmedir. 

TartıĢmanın bir son için araç olduğuna inanma: Ancak eleĢtirel 

düĢünmenin kendisi bir sondur. Bir eleĢtirel düĢünme dersinin sahip olduğu 

rolün, bu düĢünmeyi öğretme olduğuna inanma. 

 

Ġkinci nokta ise inanç değiĢimidir. EleĢtirel düĢünme, öğretimini sosyal 

psikoloji alanından elde edilen veriler ile değerlendirmektedir. AraĢtırmacı, 

sosyal psikologların kanıtlarla desteklediği iki inanç kuramı bulunduğunu ve 

bu kuramların, öğrencilere eleĢtirel düĢünmeyi öğretmenin karmaĢık ve 

sorunlu doğasını anlama konusunda yardımcı olacağını ifade etmektedir. Bu 

kuramlardan birincisi, bireylerin inanmayı inanmamaktan daha kolay 

bulduğunu kanıtlamaktadır. Diğer kuramın araĢtırmacıları da, inançların bir 

kez Ģekillendikten sonra, değiĢime aĢırı direnme ortaya çıktığını kanıtlamıĢ 

ve bunu “inanç direnci” olarak tanımlamıĢlardır (Douglas, 2000; Akt: Cengiz, 

2004). 
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Sonuç olarak eğitimciler, her koĢulda öğrencilerin düzeylerine uygun 

eğitim yaĢantılarını desenleyerek, aĢamalı bir biçimde eleĢtirel düĢünme 

evresine ulaĢmaları için onları yüreklendirmelidir (Aydın, 2004). EleĢtirel 

düĢünmenin öğretiminin gerekli olduğu; ancak bu öğretimin uzun ve çaba 

gerektiren bir süreç olduğu ifade edilebilir. Aile değiĢkeni, sosyo-ekonomik 

koĢullar, öğrenme-öğretim etkinlikleri gibi birçok değiĢkenin etkilediği bu 

süreçte, öğrenme ve öğretme sürecinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan 

öğretmenlerin önemli bir rolünün olduğu düĢünülmektedir. Ennis’e (1991) 

göre, eleĢtirel düĢünme becerilerinin öğretilmesinde en önemli faktör 

öğretmendir. Hazırlanan metinler, çalıĢma kitapları, önceden düzenlenmiĢ 

planlar öğretim yardımcıları olabilir. Ancak, düĢünme becerilerini geliĢtirmede 

tek baĢlarına yetersizdirler. En etkin öğretim, konu ve düĢünme süreçlerinde 

bilgili, sürekli olarak düĢünme ile ilgili beceri ve davranıĢları sergileyen ve 

öğrencilerde yazma ve konuĢma çalıĢmalarında sistematik ve dikkatli 

düĢünebilme beklentisi olan öğretmenden çıkar. Bu nedenle düĢünme 

becerilerinin öğretiminde iyi yetiĢtirilmiĢ öğretmenlerin özel bir yeri vardır (Akt: 

Aybek, 2007). 

EleĢtirel düĢünme becerisine sahip olmayan öğretmenlerin, 

öğrencilerde eleĢtirel düĢünmeyi geliĢtirmelerinin kolay olmayacağı ifade 

edilebilir. DüĢünme eğitimi programlarında düĢünme eğilimleri eğitiminin de 

verilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin pasif olarak bilgiyi almalarından çok 

düĢünme eğilimleri üzerine odaklanmıĢ bir öğretim ortamında öğrenciler soru 

soracaklar, varsayımlarda bulunacaklardır. Böyle bir ortamda öğrenciler kanıt 

arayacaklar, dayanak noktalarını belirlemeye çalıĢacaklar, yüzeyselliğe ve 

aĢırı genellemelere karĢı tepkili olacaklardır. Bu eğilim ve duyarlılıkla birlikte 

öğrenciler sebep-sonuçları belirleme, mantıksal yapıyı belirleme, nedenleri 

değerlendirme gibi düĢünme becerilerini kazanacaklardır. Tishman, Jay ve 

Perkins (1992), eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin öğretilmesinin basamaklarını 

eğilimlerle ilgili örneklerin verilmesi, eğilimlerle ilgili olarak öğrenci- öğrenci ve 

öğrenci-öğretmen etkileĢimini artırma ve düzenleme, eğilimlerin doğrudan 

öğretimi biçiminde ele almıĢlardır. EleĢtirel düĢünmenin öğretimi için sosyal 

bilgiler dersi elveriĢli bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin içeriği ve amaçları, 

eleĢtirel düĢünmenin alt boyutları ile örtüĢmektedir. 
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2.10. Sosyal Bilgilerin Tanımı 

 

Ġnsanlar geçmiĢten günümüze kadar içinde yaĢadığımız evreni 

anlamaya, sürekli sorularına cevap aramaya çalıĢmıĢlardır. Bu çalıĢmalar da 

bilimin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Toplumsal gerçekleri ortaya 

çıkarmak amacıyla yapılan çalıĢmalar sonucu sosyal bilimler doğmuĢtur. 

Sosyal bilimler, dünyanın ve yaĢamın toplumsal yönlerini inceleyen disiplinler 

arası bir bilim alanı olmaktadır.  

Bilim ile elde edilen bilgileri insanlara ulaĢtırmanın en önemli yolu ise 

eğitimdir. Sosyal bilimler ile elde edilen bilgiler eğitim kurumlarında 

öğrencilere Sosyal bilgiler aracılığı ile kazandırılmaktadır. Sosyal bilgiler ile 

Sosyal bilimler arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Sosyal bilgiler, sosyal 

bilimlerin ürettiği bilgileri, etkili vatandaĢ yetiĢtirme genel amacı çerçevesinde 

ele alan bir müfredat programıdır (Dönmez, 2003).  

Ġnsanı ve yaĢamı konu alan sosyal bilgiler ile ilgili birçok tanım 

bulunmaktadır. Sönmez’e göre sosyal bilgiler, toplumsal gerçekleri 

kanıtlamaya dayalı bir bağ kurma süreci ve bunun sonunda elde edilen 

yaĢamdan bilgilerdir. Sosyal bilgiler tüm sosyal bilimlerin, felsefe ve diğer 

etkinliklerin kesiĢtiği bir alandır (Sönmez, 1999). Garcia ve Michaelis (2001), 

sosyal bilgileri, demokratik bir toplumda sorumlu vatandaĢ yetiĢtirmek için 

insan iliĢkilerinin incelenmesi ve kültürel mirasın temel özelliklerini aktaran 

program alanı olarak tanımlamıĢlardır. 

Günümüzde ise sosyal bilgilerin en kapsamlı tanımını “Sosyal Bilgiler 

Komisyonu” yapmıĢtır. Bu komisyona göre sosyal bilgiler, bireyin varoluĢunu 

gerçekleĢtirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, 

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal 

bilimleri ve vatandaĢlık bilgileri konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir 

ünite ya da tema altında birleĢmesini içeren; insanın sosyal ve fiziksel 

çevresiyle etkileĢiminin geçmiĢ, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; 

toplu öğretim anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir ilköğretim dersidir 

(MEB, 2013).  
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2.11. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Amaçları 

 

NCSS (Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi) 1992 yılında, sosyal bilgilerin 

temel amacını “küreselleĢen dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir 

toplumun vatandaĢı olarak kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar 

verebilme becerisini geliĢtirmek için gençlere yardımcı olmak” olarak ifade 

etmiĢtir. Bu amaca ulaĢabilmek için birçok disiplinden de yararlanılmaktadır. 

Bu süreç disiplinlerarası iĢbirliğini ve disiplinlerarası yaklaĢımı da gerekli 

kılmaktadır. Çünkü toplumsal olaylar birçok disiplini ilgilendirmektedir. Bir 

olaya, tarihçi kendi açısından, felsefeci kendi açısından, din bilimci kendi 

açısından, psikolog kendi açısından bakarsa sağlıklı bir analiz ve tespitte 

bulunulmuĢ olmaz. Dolayısıyla daha genelleyici ve bütüncül bir yaklaĢımla 

resmin tamamına bakılarak bir değerlendirmede bulunulması gerekmektedir. 

Bu bağlamda sosyal bilgileri oluĢturan disiplinlerin bilinmesi ve bu disiplinlerin 

sosyal bilgiler içindeki yerinin kavranması gerekmektedir.  

Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amaçları, geleceğin etkin 

yurttaĢlarında karar verme ve problem çözme becerilerinin geliĢtirilmesidir. 

Öğretmenler her zaman, bu becerileri nasıl gerçekleĢtireceklerine dair farklı 

görüĢlere sahip olmuĢlardır. NCSS, bu konuda bir uzlaĢma sağlamak 

amacıyla 1970 yılında yayınladığı öğretim kılavuzunda sosyal bilgiler öğretimi 

için Ģu dört amacı önermiĢtir:  

 

a) Ġnsanın geçmiĢ, bugün ve gelecekteki durumu hakkında bilgi 

edinme becerisini geliĢtirme.  

b) Bilgiyi iĢleme için gerekli becerileri kazandırma.  

c) Ġnanç ve değerleri yorumlama becerisini geliĢtirme.  

d) VatandaĢ olarak aktif sosyal katılım için bilgiyi uygulama.  

 

Sosyal bilgiler eğitim programlarında eĢit önemde gözlenen temel 

amaçlar çok önemlidir. NCSS’e göre temel amaçlar olarak belirlenen bilgi, 

beceri ve değerler arasındaki iliĢki karĢılıklı olarak birbirini destekler. AĢağıda 

bu üç kategori hakkında bilgi verilmektedir.  
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Sosyal bilgiler öğretiminde bilgiye yönelik amaçlar incelendiğinde 

bilginin; geçmiĢ, bugün ve gelecek boyutlarında insanları etkileyen faktörler 

ve insan deneyimlerini anlamlandırma çabası olarak tanımlandığını ifade 

edebiliriz. Sosyal bilgiler açısından bilgiye bakıldığında, sosyal bilgilerin 

birikimli bir bilgi yapısına sahip olduğu görülmektedir. NCSS’e göre bilgi 

öğrencilerin insan koĢulları ve etkilerini anlamalarını sağlar. Bilgi, değer ve 

inanıĢlar için bir temel sağladığı gibi bu becerilerin geliĢmesi için bir araç 

görevi de görmektedir.  

Öğrenciler bilgi hazinelerini geliĢtirmek için, iyi bilgi kaynaklarına ve bu 

bilgiyi kullanma becerilerine gereksinim duyarlar. Sınıfta kazanılan bilgi, 

öğrencilerin okul dıĢındaki dünyadaki olay ve koĢulları anlamalarına yardımcı 

olmalıdır. Bilgi öğrencilerin günlük yaĢamlarındaki deneyimlerinde 

kullanabilecekleri nitelikte olmalıdır. Öğrenci ancak bu yolla sosyal bir 

vatandaĢ olarak gözlem, analiz, katılım ve toplum hizmetlerini baĢarabilir 

(NCSS, 1990). 

Demokratik değer ve inanıĢlar sosyal bilgilerin ikinci amaç kategorisini 

oluĢturur. Değerler bireysel veya grup davranıĢlarının değerlendirildiği ölçüt 

ya da standartları oluĢturur. ĠnanıĢlar ise, bu değerlere bağlılığı ifade eder. 

Sosyal Bilgiler programları, “Ġnsan Hakları Bildirgesi”nde yer alan fikirleri 

öğrencilerin gözü kapalı olarak kabul etmeleri için telkin etmemeli, ancak 

öğrenciler tarihsel kökenlerini öğrenmeli ve çağdaĢ uygulamaları 

göstermelidir (NCSS, 1990).  

Beceri geliĢimi sosyal bilgiler programının üçüncü amaç kategorisidir. 

Beceriler, öğrencilerin eyleme dayalı inanıĢlarla bilgi arasında bağ kurabilme 

süreçleridir. Beceriler ilköğretim yıllarında sıralı, sistematik öğretim ve 

uygulamalar yoluyla geliĢtirilir. Beceriler vatandaĢlık katılımı için önemlidir. 

Becerilerin vatandaĢlık geliĢimine etkileri, karar verme ve problem çözme 

Ģeklinde temel kategorilere ayrılmıĢtır (NCSS, 1990).  

Öğrenciler, bilgiyi keĢfederek, düĢünerek, canlandırarak ve problem 

çözerek öğrenirler. Böylece öğrenciler, sorunları farklı boyutları ile 

düĢünebilir, farklı çözümler bulabilir, yaratıcılıklarını kullanarak ve bilgilerini 
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yapılandırarak öğrenebilirler (Gibson ve McKay, 2001). Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programı’nda becerilerin öğretilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Yeni program, bilginin kazanılması yanında beceri öğretimine önem 

vermektedir. Beceri, “öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, 

geliĢtirilmesi ve yaĢama aktarılması tasarlanan, bir iĢ yapabilmek veya bir 

konuyu iĢleyebilmek için gereken yatkınlık” olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 

Bilgiler Programı’nda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerde tüm derslerde 

geliĢtirilmesi gereken ortak becerilere yer verilmiĢtir. EleĢtirel düĢünme, 

yaratıcı düĢünme, iletiĢim, araĢtırma-sorgulama, problem çözme, bilgi 

teknolojilerini kullanma, giriĢimcilik ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 

becerileri bunlar arasındadır. Bu becerilerin kazanılması için her bir ders 

programında çeĢitli kazanım ve etkinlikler sunulmuĢtur (MEB, 2013). 

 

 

2.12. Sosyal Bilgiler Öğretimi 

 

Sosyal bilgiler öğretiminde genel olarak aĢağıda verilen üç ayrı 

yaklaĢım vardır: 

 

  VatandaĢlık aktarımı yaklaĢımıyla öğretilen sosyal bilgiler. 

  Sosyal bilimler yaklaĢımıyla öğretilen sosyal bilgiler. 

  DüĢünceye dayalı araĢtırma yaklaĢımıyla öğretilen sosyal bilgiler. 

 

Birinci yaklaĢımın amacı, doğru değer yargıları ve inançları bilme ve 

uygulamadır. Bu yaklaĢımın yöntemi olgu ve kavramların aktarılmasıdır. 

Günümüzde bilimin geliĢtiğini, bilgilerimizin sürekli arttığını ve değiĢtiğini 

düĢünürsek, elde edilen bilgilerin hepsinin aktarılmasının olanaksız olduğu ve 

buna pek gerek de olmadığı ifade edilebilir. Sosyal bilgiler öğretimindeki ikinci 

yaklaĢımın amacı bireyin bir sosyal bilimci gibi düĢünmesini sağlamaktır. Bu 

yaklaĢımda öğrenciler sosyal bilimlerin düĢünme tarzını öğrenirler.  

Üçüncü yaklaĢımda ise bireyin sosyalleĢmesine yardımcı olan; 

karĢılaĢtığı bireysel, toplumsal sorunlar üzerine düĢünüp geçerli çözüm 
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önerileri üretebilmesi, hak ve özgürlüklerinin bilincinde sorumlu bir yurttaĢ 

olabilmesi hedeflenir. Bu anlayıĢ tartıĢan, düĢünen, üreten, eleĢtiren bireyleri 

amaçlar. Öğrenci bu yaklaĢım sayesinde sosyal, siyasal, bireysel v.b. 

konularla ilgili sorunlarda kavramlarla düĢünüp sağlıklı genellemelere 

ulaĢabilir (Barth ve DemirtaĢ, 1997).   

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programı son olarak 2004 yılında 

değiĢtirilerek okullarımızda uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Sosyal Bilgiler 

Programı’nda (MEB, 2013) “öğrencilere, sosyal bilimcilerin (coğrafyacının, 

tarihçinin vb.) bilimsel yöntemleri sezdirmesi” ve “öğretmenlere, okulun 

içindeki ve dıĢındaki olaylardan yararlanarak, öğrencileri sık sık gerçek hayat 

problemleri ve çeliĢkili durumlarla karĢılaĢtırmaları ve karĢılaĢtıkları sosyal 

problemler üzerine öğrencilerin yansıtıcı düĢünmelerini sağlamaları” gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Ata (2012) Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın öğrenciyi 

sosyalleĢtirmenin yanı sıra, öğretmen ve öğrencinin birlikte hayal gücü ve 

yaratıcılık becerilerini geliĢtirmelerini amaç edindiğini belirtmiĢtir. Sosyal 

Bilgiler Programı’yla birlikte sosyal bilgiler dersinde “eleĢtirel düĢünme” 

becerisi önemli bir öge olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 

2.13. Ġlgili AraĢtırmalar 

 

2.13.1. Performansa Dayalı Durum Belirleme Konusunda Yapılan 

Araştırmalar 

 

CoĢkun, Gelen ve Kan (2009), çalıĢmalarında, ilköğretim 6-8. sınıf 

Türkçe derslerindeki performans görevleri hakkında öğretmen ve öğrenci 

görüĢlerini belirlemiĢlerdir. AraĢtırmanın bulgularına göre performans 

görevlerinin amacına uygun olarak gerçekleĢtirilmediği, ayrıca öğretmenlerin 

performans görevlerinin öğrencilerin geliĢimine katkısı olduğu görüĢünde 

olduğu belirtilmiĢtir. Öğrencilerin performans görevlerinin kendilerine yararlı 

olduğunu düĢündükleri ortaya çıkarılmıĢtır.  
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Aslanoğlu ve Kutlu (2003), çalıĢmalarında, dereceli puanlama anahtarı 

kullanarak öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ifade etme yollarından 

biri olan sunu yapma davranıĢlarını değerlendirmiĢlerdir. Yapılan analizlerin 

sonucuna göre öğretmen ve 6. sınıftaki izleyici öğrencilerin her üç 

performans görevinin tümü için vermiĢ oldukları puanların ortalamaları 

arasında manidar bir fark olmadığı, öğretmenlerin sunulara verdikleri puanlar 

arasında yüksek bir uyum olduğu belirlenmiĢ ve bu puanların tutarlı olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Anket sonuçları, öğretmen ve öğrencilerin, dereceli 

puanlama anahtarı kullanmanın eğitime katkı getirdiğine inandıklarını ortaya 

koymuĢtur.  

Çiftçi (2010), araĢtırmasında, Konya ilinde görev yapan 20 sınıf 

öğretmeninin yeni eğitim programının içerisinde yer alan performans 

görevlerine iliĢkin görüĢlerini belirlemeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırma sonunda 

öğretmenlerin performans görevlerinin yararına inandıkları ve bu nedenle 

performans görevlerini öğrenci değerlendirmesinde kullandıkları belirtilmiĢtir. 

Fakat yapılan değiĢikliklere rağmen performans görevlerinin uygulanması ve 

değerlendirilmesinde birçok sorunla karĢılaĢıldığı vurgulanmıĢtır. 

Önal (2005), araĢtırmasında, ilköğretim öğrencilerinde fen öğretiminde 

bilimsel yöntem süreç becerilerinin geliĢtirilmesi ve yoklanmasında rubric 

kullanımının; öğrenci baĢarısına etkisini, fen bilgisi dersine karĢı tutumlarına 

etkisini, öğrenmedeki kalıcılığa etkisini saptamak ile değerlendirme sürecinde 

rubric kullanımıyla ilgili deney ve kontrol gruplarındaki iki farklı fen bilgisi 

öğretmeninin görüĢleri ve deney grubu öğrencilerinin görüĢlerini ortaya 

koymayı amaçlamıĢtır. AraĢtırma sonucunda ilköğretim öğrencilerinde 

bilimsel yöntem süreç becerilerinin geliĢtirilmesinde, fen bilgisi dersine karĢı 

tutumlarda, kazanılan becerilerin kalıcılığında performans dayanaklı 

değerlendirmenin etkili olduğu gözlenmiĢtir.  

Kutlu, Büyüköztürk ve Doğan (2007), çalıĢmalarında, ilköğretim 

öğretmenlerinin performans görevlerine iliĢkin tutumlarını betimleyerek, 

seçilen bazı değiĢkenlerin anılan tutumlar üzerinde manidar bir etkiye sahip 

olup olmadığına bakmıĢlardır. AraĢtırma sonuçlarına göre bulgular, 

öğretmenlerin performans görevi hazırlarken daha çok, ders kitaplarından, 
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internetten ve farklı kaynak kitaplardan; en az da baĢkalarınca hazırlanmıĢ 

performans görevlerinden yararlandıklarını göstermektedir. Ayrıca yeni 

değerlendirme yöntemleri hakkında kendisini yeterli gören öğretmenlerin, 

görmeyenlere, özel okullarda çalıĢan öğretmenlerin devlet okulunda çalıĢan 

öğretmenlere, performans görevlerini öğrencilerin öğrendiklerini yaĢam 

durumlarına aktarmaları amacıyla veren öğretmenlerin, performans 

görevlerini yönetmelik gereği olduğu için veren öğretmenlere oranla daha 

olumlu tutumlara sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. 

Yücel (2008), performans görevlerinin uygulanabilirlik durumunu ve 

hedeflenen amaçlara yaklaĢılma düzeyini tespit etmek üzere yaptığı 

araĢtırmasında, performans görevlerinin yapılması sürecinde velilerin 

katılımının olduğu, görevlerle ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitiminin 

yetersiz olduğu, görev hazırlama bahanesiyle öğrencilerin internet bağımlısı 

olduğu ve görevlerin internetten aynen kesip-kopyalanarak hazırlandığı, 

öğrencilerin, performans görevlerinden dolayı sosyal aktivitelere yeterli 

oranda katılamadıkları, görev hazırlama bahanesiyle aileye yalan söylediği 

ve öğretmenlerin de görevleri angarya olarak gördüklerini belirlemiĢtir.  

Ay, Karadağ ve Çengelci (2008), ilköğretim 1-5. sınıf düzeyinde 

gerçekleĢtirilen performans görevlerine iliĢkin öğretmenlerin görüĢlerini 

ortaya koymak amacıyla araĢtırma yapmıĢtır. EskiĢehir il merkezinde görev 

yapan 25 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleĢtirilen araĢtırmanın 

sonuçları öğretmenlerin, performans görevlerinin öğrenci geliĢimine katkı 

sağladığını düĢündüklerini ortaya koymaktadır. Ancak öğretmenler, velilerin 

performans görevlerine iliĢkin olumsuz görüĢlerinin, teknolojik donanım, araç-

gereç ve kaynak yetersizliğinin performans görevlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

karĢılaĢtıkları önemli sorunlar olduğunu belirtmektedirler. 

Moskal (2003), performans görevi ve dereceli puanlama anahtarı 

geliĢtirmek için öneri sağlamak amacıyla gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında 

rubriclerin çoktan seçmeli testler gibi nesnel bir biçimde puanlanabilmesi için 

beĢ öneri getirmiĢtir. Bunlar; hedef ve davranıĢların yazılması, performans 

değerlendirmenin geliĢtirilmesi, rubric puanlamanın geliĢtirilmesi, performans 
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değerlendirmenin yürütülmesi ve sonuçların puanlanıp, yorumlanıp 

kullanılması biçimindedir. 

 

 

2.13.2. Eleştirel Düşünme Konusunda Yapılan Araştırmalar 

 

Akınoğlu (2001), ilköğretim 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleĢtirdiği 

deneysel çalıĢmasında, eleĢtirel düĢünme becerilerini temel alan fen bilgisi 

öğretiminin öğrencilerin fen bilgisi dersine karĢı tutumları ve fen bilgisi dersi 

eriĢileri üzerinde geleneksel anlayıĢtan daha etkili olduğunu bildirmiĢtir. 

Tokyürek (2001), dört ilköğretim okulu öğretmenleri üzerinde yaptığı 

araĢtırmada, öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

becerilerine etki ettiğini saptamıĢtır. 

ġahinel (2001), araĢtırmasında eleĢtirel düĢünme becerileriyle 

tümleĢik dil becerilerinin geliĢtirilmesi yaklaĢımının, öğrencilerin toplam 

eriĢileri ve Türkçe dersine yönelik tutumları üzerinde, geleneksel yöntemden 

daha etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Gelen (1999), araĢtırmasında ilköğretim okulları 4. sınıf sosyal bilgiler 

dersi öğretmenlerinin problem çözme, karar verme, soru sorma, eleĢtirel ve 

yaratıcı düĢünme becerilerini kazandırma yeterliklerini incelemiĢtir. Gelen, 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrencilere bilgi düzeyinde sorular 

yönelttiklerini öte yandan üst düzey soruları nadiren yönelttiklerini 

belirtmektedir. 

Çıkrıkçı-DemirtaĢlı (1996), 1992 yılında lise öğrencileri üzerinde 

yaptığı bir araĢtırmada, eğitim düzeyi yükseldikçe eleĢtirel düĢünme gücünün 

arttığını saptamıĢtır. Ayrıca, eleĢtirel düĢünmede zihinsel yeteneğin, 

olgunlaĢma ve yaĢantı zenginliğinin etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Çıkrıkçı-DemirtaĢlı (1996), Ankara Üniversitesi’nin fen ve sosyal 

bilimlerle ilgili bölümlerinin son sınıfında okuyan kız ve erkek öğrenciler 

üzerinde yaptığı çalıĢmasında eleĢtirel düĢünme gücünde cinsiyet ve 
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program türünün manidar bir etkisinin olmadığını saptamıĢtır. 

Munzur (1999), araĢtırmasında lise Türk dili ve edebiyatı ders 

kitaplarını incelemiĢ ve kitapların yaratıcı düĢünme, problem çözme ve 

eleĢtirel düĢünme eğitimi vermede yetersiz olduklarını belirtmiĢtir. Munzur 

ayrıca Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarının birçok önyargı ve koĢullanmayı 

içerdiğini, kitapların öğrencileri tek tip düĢünmeye yönlendirdiğini belirtmiĢtir. 

Kökdemir (2003), üniversite öğrencilerinin belirsizlik durumlarında 

karar verirken kullandıkları çözüm yollarını araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmada 

“California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği”ni Türkçe’ye uyarlamıĢ, ölçeğin 

Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirlik çalıĢmalarını yapmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın sonunda eleĢtirel düĢünme eğilimi yüksek olan deneklerin, 

düĢük olanlara kıyasla bütün karar verme problemlerinde olmasa bile, 

özellikle olasılık tabanlı problemlerde daha rasyonel kararlar verdikleri 

görülmüĢtür. 

Kürüm (2002), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının eleĢtirel düĢünme gücü düzeyleri ile bu gücü 

oluĢturan düĢünme becerilerindeki düzeylerini ve eleĢtirel düĢünmeyi 

etkileyen etmenleri araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonunda öğretmen 

adaylarının eleĢtirel düĢünme gücü düzeyleri ile bu gücü oluĢturan bütün 

düĢünme becerilerindeki düzeylerinin orta düzeyde olduğu, cinsiyet faktörü 

ile eleĢtirel düĢünme arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise testin bütününde 

öğrencilerin kız ya da erkek olmalarının bir farklılığa sebep olmazken sadece 

“karĢıt görüĢlerin değerlendirilmesi” alt boyutunda kız öğrencilerin erkek 

örencilerden anlamlı yönde ayrıldığı saptamıĢtır.  

Kaya (1997), araĢtırmasında Ġstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 

eleĢtirel düĢünme gücünü ve eleĢtirel düĢünme gücünü etkileyen etkenleri 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre öğrencilerin eleĢtirel 

düĢünme gücü puanları orta düzeyde yoğunlaĢmaktadır. Ayrıca risk alma ile 

eleĢtirel düĢünme gücü arasında anlamlı bir iliĢki bulunurken insancıl olma, 

adil olma, düĢünceye değer verme, sorumluluk üstlenme, kendine güvenme, 

sorun hakkında bilgi edinme, deneyimi ve farklı seçenekleri dikkate alma 
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özellikleriyle eleĢtirel düĢünme gücü arasında manidar iliĢkiler 

bulunmamıĢtır. 

Kazancı (1979), eleĢtirel düĢünme gücünün geliĢtirilmesinde lise fen 

programlarının lise edebiyat programlarına göre daha etkili olduğunu 

saptamıĢtır. Kazancı çalıĢmasını iliĢkisel tarama modelini kullanarak 

geliĢmiĢlik düzeyine göre belirlenen altı bölge ve dokuz ilden toplam 2536 

kiĢi üzerinde yürütmüĢtür. 

Akbıyık (2002), dokuzuncu sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı 

araĢtırmada, yüksek eleĢtirel düĢünme eğilimlerine sahip grupla düĢük 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerine sahip grup arasında bazı iliĢkiler bulmuĢtur. 

AraĢtırmada genel akademik baĢarı, matematik dersi, fen grubu dersleri 

(fizik, kimya ve biyoloji), sosyal grubu dersleri (tarih ve coğrafya) ve Türk dili 

ve edebiyatı dersi akademik baĢarısı, yönünden yüksek eleĢtirel düĢünme 

eğilimlerine sahip grup lehine, istatistiksel olarak manidar bir fark vardır.  

Ancak Ġngilizce dersi akademik baĢarısı farkı istatistiksel olarak manidar 

değildir.  

Reed ve Kromrey (2001), eleĢtirel düĢünme eğitimi alan 29 ve 

almayan 23 Amerikan tarihi dersi öğrencisi üzerinde yaptığı çalıĢmada 

eleĢtirel düĢünme eğitimi alan grubun eleĢtirel düĢünme becerilerinin 

arttığını, ancak iki grup arasında eleĢtirel düĢünme eğilimleri yönünden 

manidar bir farkın bulunmadığını saptamıĢtır. ÇalıĢmada iki grup arasında 

Amerikan tarihi dersi akademik baĢarısı yönünden manidar bir fark 

bulunmamıĢtır. 

Ġp, Lee, Lee, Chau, Wootton ve Chang (2000), Hong Kong Çin 

Üniversitesi’nde öğrenim gören 122 hemĢirelik bölümü öğrencisi üzerinde 

yaptıkları araĢtırmada öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimleriyle akademik 

baĢarıları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

eğilimleri California EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Envanteri (CCTDI) 

kullanılarak ölçülmüĢtür. Öğrencilerin akademik baĢarı ölçütü olarak genel 

akademik baĢarı notu ortalamaları kullanılmıĢtır. AraĢtırmada öğrencilerin 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin 
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akademik baĢarılarıyla eleĢtirel düĢünme eğilimleri arasında pozitif (0.36) 

korelasyon bulunmuĢtur. 

Walkner ve Finney (1999), çalıĢmalarında eleĢtirel düĢünmenin 

yüksek öğretimde araĢtırma becerilerini ne derece desteklediğini belirlemeye 

çalıĢmıĢlardır. AraĢtırmada, eleĢtirel düĢünmenin öğrencilerin eleĢtirel 

farkındalıklarını arttırdığı, öğrenmeyi daha bilinçli duruma getirdiği 

belirtilmiĢtir. AraĢtırmada ayrıca birçok öğrencinin eleĢtirel düĢünmeye değer 

vermediği ve yaĢamlarında eleĢtirel düĢünmediği açıklanmıĢtır. 

Lumpkin (1992), çalıĢmasında beĢinci ve altıncı sınıf öğrencileri 

arasında eleĢtirel düĢünme becerileri açısından manidar bir fark 

bulamamıĢtır. ÇalıĢmada öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerileri Cornell 

EleĢtirel DüĢünme Testi kullanılarak ölçülmüĢtür. 

Tabor (1988), çalıĢmasında öğretmenlerin, öğrencilerin düĢünme 

becerilerini geliĢtirici davranıĢlar göstermesinin, öğrencilerin soruları 

cevaplamaya olan isteklerini arttırdığını, öğrencilerin daha ayrıntılı cevaplar 

vermeye ve verilen cevapları dinlemeye yöneldiklerini saptamıĢtır. 

McKee (1988), sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

becerilerini geliĢtirmeyi hedeflediği çalıĢmasında üç yıl boyunca hizmet içi 

eğitim alan yedi on birinci sınıf öğretmen ve öğretmenlerin öğrencilerinden 

görüĢme ve gözlem yöntemlerini kullanarak veri toplamıĢtır. AraĢtırma 

sonunda öğretmenlerin eleĢtirel düĢünmeyi ders içeriğinden ayrı, farklı 

beceriler olarak yorumladıklarını açıklamıĢtır. 

Tsui (1999), araĢtırmasında "Öğretim yöntemleri ve farklı dersler 

eleĢtirel düĢünme becerisini nasıl etkiler?” sorusuna yanıt aramıĢtır. Bunun 

için 24.837 lise birinci sınıf öğrencisinden veri toplamıĢtır. Tsui, yaptığı 

analizler sonucunda kompozisyon dersleri, tarih, fen, kadın çalıĢmaları, 

matematik, yabancı dil, etnik çalıĢmalar derslerini alan öğrencilerin eleĢtirel 

düĢünme becerisi bakımından daha baĢarılı olduklarını belirtmiĢtir. Ayrıca bu 

çalıĢmada öğretimin değerlendirilmesiyle eleĢtirel düĢünme becerisi 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Yapılan değerlendirme sonunda; bir grup 
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projesinde çalıĢma, bağımsız proje yapma, sınıfta sunum yapma, 

kompozisyon ödevleri ile baĢarı değerlendirme tekniği ve eleĢtirel düĢünme 

arasında pozitif iliĢki olduğu belirlenirken çoktan seçmeli test uygulanarak 

elde edilen puanlarla eleĢtirel düĢünme arasında negatif bir iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Leming (1989), çalıĢmasında, sosyal bilgiler dersinde düĢünmeyi 

öğretmede neden etkisiz kalındığını saptamayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmada 

sosyal bilgiler eğitiminin genelde sosyal sorunlar üzerinde temellendirildiğine, 

sosyal bilgiler öğretmenlerini çok iyi yetiĢtirmeye yönelik çabalara rağmen, 

öğrencilerin düĢünme becerilerine yönelik öğrenim hedefinde belirsizliğin 

sürdüğüne dikkat çekmiĢtir. 

Chaim-Ben, Ron ve Zoller (2000), çalıĢmalarında, 11. sınıf 

öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme eğilimlerini değerlendirmiĢ ve araĢtırmada 

California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği’ni kullanmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda fen bilimlerindeki öğrencilerin eleĢtirel düĢünme biçimlerine göre 

davranıĢları arasında manidar farklılıklar olduğu, eğitim bilimlerinin farklı 

dallarında eleĢtirel düĢünmenin önemli olduğu, öğrencilerin biliĢsel 

becerilerinin eleĢtirel düĢünme aracılığı ile geliĢtiği ve California EleĢtirel 

DüĢünme Eğilimi Ölçeği’nin yapılacak diğer araĢtırmalarda kullanılabilecek 

güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıĢtır.  

 

 

2.13.3. Sosyal Bilgiler Konusunda Yapılan Araştırmalar 

 

Özdemir (2006), çalıĢmasında araĢtırmaya katılan öğretmenlerin, 

sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sorun çözme ve 

karar verme becerilerini “kısmen” kazandırdığı görüĢünde olduğunu tespit 

etmiĢtir. Öğretmenler, sosyal bilgiler dersinin düĢünme becerilerini 

kazandırma açısından etkili, uygun, ideal, malzemesi geniĢ bir ders olduğunu 

ancak, program ve mevcut ezberci eğitim sisteminden kaynaklanan 

eksiklikler olduğu görüĢündedir. 

Aybek (2006), çalıĢmasında beceri temelli yaklaĢımla öğretilen 
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eleĢtirel düĢünme programının uygulandığı grupla, konu temelli yaklaĢımla 

öğretilen eleĢtirel düĢünme programının uygulandığı grup arasında, eleĢtirel 

düĢünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puanlar bakımından, birinci grubun 

lehine manidar bir fark olduğunu saptamıĢtır.  

Kurnaz (2007), çalıĢmasında, içerik ve beceri temelli eleĢtirel düĢünme 

öğretimi yaklaĢımlarının öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerilerini 

geliĢtirdiğini ve sosyal bilgiler dersi eriĢilerini arttırdığını belirlemiĢtir. 

Bayır (2010), yaptığı araĢtırmada sosyal bilgiler dersinde güncel 

olaylardan yararlanılarak öğretim yapılan deney grubu ile güncel olaylardan 

yararlanılmadan öğretim yapılan kontrol grubundaki öğrencilerin eleĢtirel 

düĢünme becerilerinden analiz, değerlendirme, çıkarımda bulunma ve 

yorumlama becerileri arasında deney grubu lehine manidar bir fark 

bulunmuĢtur. EleĢtirel düĢünme becerilerinden açıklama ve öz düzenleme 

becerileri arasında manidar bir fark bulunamamıĢtır.  

Alanyazında yapılan taramalar sonucunda görüldüğü gibi eleĢtirel 

düĢünmeyle ilgili ülkemizde yapılmıĢ olan araĢtırmalar oldukça sınırlı 

sayıdadır. Yapılan araĢtırmalara bakıldığında ise hem performansa dayalı 

durum belirleme ile ilgili hem de eleĢtirel düĢünmeyle ilgili birbiriyle çeliĢen 

araĢtırma sonuçlarına rastlanmıĢtır. Ayrıca bazı araĢtırmaların yapılan bu 

araĢtırmayı desteklediği, bazılarınınsa ters düĢtüğü görülmüĢtür. 

YurtdıĢında yapılan araĢtırmalar incelendiğinde de eleĢtirel 

düĢünmenin akademik baĢarıya olan etkisiyle ilgili çeliĢkili sonuçlar elde 

edildiği görülmektedir. Ancak eleĢtirel düĢünmenin akademik baĢarıya olumlu 

etkisi olduğu yönündeki bulgular daha fazladır. Ayrıca eleĢtirel düĢünmenin 

öğrenmeyi daha bilinçli duruma getirdiği, öğrenci yanıtlarının düzeyini 

yükselttiği, öğrencilerin biliĢsel farkındalıklarını artırdığı yönündeki bulgular 

dikkat çekmektedir. AraĢtırmaların çoğu eleĢtirel düĢünme becerileri 

öğretiminin oldukça önemli geliĢmeler sağladığını ortaya koymaktadır. 

AraĢtırmalarda eleĢtirel düĢünme becerileri öğretiminin öğrencilerin derse 

iliĢkin olumlu tutum geliĢtirmelerine, akademik baĢarılarını artırmalarına, 

okuma becerilerinin geliĢmesine, motivasyonu arttırmaya, kalıcılığa olumlu 
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etkisinin olduğunu belirlenmiĢtir. Fakat yapılan alanyazın incelenmesinde 

performans görevleriyle, sosyal bilgiler dersi akademik baĢarısı ve eleĢtirel 

düĢünme eğilimleri arasındaki iliĢkiyi saptayan ya da performans görevlerinin 

bu değiĢkenler üzerindekini etkisini ortaya koyan herhangi bir araĢtırmaya 

rastlanmamıĢtır. Bu anlamda yapılan çalıĢma alandaki önemli bir boĢluğu 

gidermesi ve konuyla ilgilenen araĢtırmacılara yeni bakıĢ açıları 

kazandırması açısından oldukça önemli görülebilir. 
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BÖLÜM 3 

 

 

YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın bu kısmında; araĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, veri 

toplama araçları ile verilerin toplanması ve verilerin çözümlenmesi yer 

almaktadır. 

 

 

3.1. AraĢtırmanın Modeli 

 

Bu araĢtırma öntest-sontest karĢılaĢtırma gruplu deneysel desen 

modeline dayalı bir araĢtırmadır. AraĢtırma deseni aĢağıda gösterilmiĢtir 

(ErkuĢ, 2011): 

 

Çizelge 1. AraĢtırma deseni                        

Grup Öntest FarklılaĢma Sontest 

AraĢtırma Grubu Ö1 + Ö2 

KarĢılaĢtırma Grubu Ö3 - Ö4 

 

Öntest-sontest karĢılaĢtırma gruplu desen, yaygın olarak kullanılan 

karıĢık bir desendir. Bu modelde katılımcıların, deneysel iĢlemden önce ve 

sonra bağımlı değiĢkenle ilgili özellikleri ölçülür (Büyüköztürk, 2001). Öntest-

sontest karĢılaĢtırma gruplu desen, bir iliĢkili desendir. Çünkü aynı kiĢilerin 

bağımlı değiĢkenle ilgili özellikleri iki kez ölçülür. Bununla birlikte, farklı 

deneklerden oluĢan deney ve kontrol gruplarının, bağımlı değiĢkenle ilgili 

özellik ölçümlerinin karĢılaĢtırılması nedeniyle de bu desen iliĢkisizdir. 

Bundan dolayı öntest-sontest karĢılaĢtırma gruplu desen bir karıĢık desendir. 

Verilerin analizinde deneysel iĢlemin etkili olup olmadığını anlamak için, tek 
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faktör üzerinden, tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılabilmektedir 

(Büyüköztürk, 2001). 

Bu araĢtırmada bağımsız değiĢken, gruba 2013-2014 eğitim-öğretim 

yılı 1. dönemi süresince uygulanan eleĢtirel düĢünme becerilerinin alt 

boyutlarına göre hazırlanmıĢ olan sosyal bilgiler dersi kapsamında uygulanan 

beĢ adet performans görevidir.  AraĢtırmada, bu performans görevlerinin 

öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimleri ve sosyal bilgiler dersindeki 

baĢarıları üzerindeki etkisi sınanmıĢtır. 

 

 

3.2. ÇalıĢma Grubu 

 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde 

bulunan “Ankara Özel Tevfik Fikret Ortaokulu”ndaki 7. sınıf öğrencileri olarak 

belirlenmiĢtir. Buna göre örneklem büyüklüğü, ortaokul 7. sınıf öğrencileri 

(n=105), olmak üzere 105 kiĢidir. AraĢtırmanın uygulamasına baĢlamadan 

önce deney ve kontrol gruplarının akademik baĢarı yönünden denkliğini 

belirlemek için öğrencilerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonu sosyal bilgiler 

dersi karne notları göz önüne alınmıĢtır. Buna göre deney ve kontrol grupları 

belirlenmiĢtir. 

 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

ÇalıĢmada nicel ve nitel olmak üzeri iki grup veri toplanmıĢtır. Nicel 

veriler, Facione ve Giancarlo (2001) tarafından geliĢtirilen “California EleĢtirel 

DüĢünme Eğilimleri Ölçeği” (CCTDI) ile toplanmıĢtır. ÇalıĢmaya iliĢkin nitel 

veriler ise araĢtırmacı tarafından hazırlanan “Öğrenci GörüĢme Formu” ve 

“Öğretmen GörüĢme Formu” ile toplanmıĢtır. Ayrıca çalıĢma boyunca 

araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen beĢ adet performans görevi ve her 

performans görevine ait dereceli puanlama anahtarı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 

kullanılan veri toplama araçlarına iliĢkin genel bilgiler aĢağıda sırasıyla 

açıklanmaktadır. 
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3.3.1. Performans Görevleri  

 

AraĢtırmanın yapıldığı “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi boyunca 

deney grubundaki öğrencilere araĢtırmacı tarafından hazırlanan toplam beĢ 

adet performans görevi uygulanmıĢtır. Ayrıca yine araĢtırmacı tarafından her 

bir performans görevi için dereceli puanlama anahtarı hazırlanmıĢtır. 

Performans görevi ve dereceli puanlama anahtarı hazırlanırken ölçme 

değerlendirme uzmanları ve alan uzmanlarının görüĢleri alınmıĢtır. Böylelikle 

hazırlanan görevlerin amacına uygun olması hedeflenmiĢtir. Hazırlanan her 

bir performans görevi, araĢtırmanın amacına yönelik olarak eleĢtirel 

düĢünmenin en az bir boyutunun özelliğini taĢıyacak nitelikte olmuĢtur. Bu 

araĢtırmada kullanılan performans görevleri Facione (1998) tarafından 

belirlenen eleĢtirel düĢünme boyutları dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Her bir 

performans görevi tanımlama, görev, yönerge ve puanlama yöntemi 

bölümlerinden oluĢmuĢtur. AĢağıda uygulamada kullanılan performans 

görevleriyle ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Birinci performans görevi ile öğrenciden beklenen performanslar 

açıklama, değerlendirme, analiz etme, yorumlamadır. Çünkü bu görev ile 

öğrencilerden durumlar, sorunlar, kavramlar, tanımlamalar veya inanç, 

hüküm, bilgi ve görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit gösterimler 

arasındaki gerçek iliĢkileri tanımlamaları; çeĢitli deneyimin, durumun, verinin, 

olayın, hükmün, inancın, kuralın, sürecin ya da sınıflamanın anlamını ve 

önemini belirlemeleri ve anlamaları, durumlarla ilgili akıl yürütmeleri ve 

durumları değerlendirmeleri beklenmektedir. Birinci performans görevi ve bu 

görevle ilgili dereceli puanlama anahtarı Ek-4’ te verilmiĢtir. 

Ġkinci performans görevi ile öğrenciden beklenen performanslar 

açıklama, analiz etme, değerlendirme, yorumlamadır. Bu görevde 

öğrencilerin durumlarla ilgili akıl yürütmeleri ve durumları değerlendirmeleri, 

durumlar, sorunlar, kavramlar, tanımlamalar veya inanç, hüküm, bilgi ve 

görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit gösterimler arasındaki gerçek 

iliĢkileri tanımlamaları; çeĢitli deneyimin, durumun, verinin, olayın, hükmün, 

inancın, kuralın, sürecin ya da sınıflamanın anlamını ve önemini belirlemeleri 
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beklenmektedir. Ġkinci performans görevi ve bu görevle ilgili dereceli 

puanlama anahtarı Ek-5’te verilmiĢtir. 

Üçüncü performans görevi ile öğrenciden beklenen performanslar 

açıklama, çıkarımda bulunma, analiz etme, yorumlama, değerlendirmedir. 

Çünkü bu görev ile öğrencilerden durumlar, kavramlar, tanımlamalar veya 

hüküm, bilgi ve görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit gösterimler 

arasındaki gerçek iliĢkileri tanımlamaları; çeĢitli deneyimin, durumun, verinin, 

olayın, hükmün, inancın, kuralın, sürecin ya da sınıflamanın anlamını ve 

önemini belirlemeleri; mantıksal sonuçlar çıkarmak için gerekli olan 

bileĢenleri tanımlayıp, konuyla ilgili bilgileri dikkate alarak verilerden, 

hükümlerden, görüĢlerden kavramlardan ve tanımlamalardan hareketle 

sonuca ulaĢmaları, akıl yürütmeleri ve durumları değerlendirmeleri 

beklenmektedir. Üçüncü performans görevi ve bu görevle ilgili dereceli 

puanlama anahtarı Ek- 6’da verilmiĢtir. 

Dördüncü performans görevi ile öğrenciden beklenen performanslar 

çıkarımda bulunma, değerlendirme, açıklama, yorumlama, öz düzenlemedir. 

Çünkü bu görev ile öğrencilerden çeĢitli durumun, verinin, olayın, hükmün, 

anlamını ve önemini belirlemesi; biliĢsel etkinliklerini ve bu biliĢsel 

etkinliklerde kullanılan bileĢenleri denetlemesi ve elde ettiği sonuçlara göre 

durumu düzenlemesi; mantıksal sonuçlar çıkarmak, verilerden, hükümlerden, 

kavramlardan ve tanımlamalardan hareketle sonuca ulaĢması, akıl yürütmesi 

ve iddiaları değerlendirmeleri beklenmektedir. Dördüncü performans görevi 

ve bu görevle ilgili dereceli puanlama anahtarı Ek-7’de verilmiĢtir. 

BeĢinci performans görevi ile öğrenciden beklenen performanslar 

çıkarımda bulunma, değerlendirme, açıklama, yorumlama, öz düzenlemedir. 

Bu görev ile öğrencilerden biliĢsel etkinliklerini ve bu biliĢsel etkinliklerde 

kullanılan bileĢenleri denetlemesi ve elde ettiği sonuçlara göre durumu 

düzenlemesi; akıl yürütmesi ve iddiaları değerlendirmesi; çeĢitli durumun, 

verinin, olayın, hükmün, anlamını ve önemini belirlemesi; mantıksal sonuçlar 

çıkarmak, verilerden, hükümlerden, kavramlardan ve tanımlamalardan 

hareketle sonuca ulaĢmaları, beklenmektedir.  BeĢinci performans görevi ve 

bu görevle ilgili dereceli puanlama anahtarı Ek-8’de verilmiĢtir. 
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3.3.2. California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği 

 

Bu ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneği’nin düzenlediği 

Delphi Projesi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğin kuramsal olarak 

belirlenmiĢ ve psikometrik olarak test edilmiĢ yedi alt ölçeği bulunmaktadır, 

eleĢtirel düĢünme eğilimini belirlemek amacıyla bu alt ölçeklerin toplamından 

oluĢan puanlama sistemi kullanılmaktadır (Facione, Facione ve Giancarlo, 

1998). Bu çalıĢmada Kökdemir’in uyarlama çalıĢması sonucu ortaya çıkan 

altı boyuttan oluĢan “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” 

kullanılmıĢtır. AĢağıda ölçeğin orijinal boyutlarına ve Kökdemir’in ölçeği 

uyarlaması sonucu ölçekle ilgili ortaya çıkan alt boyutlara yer verilmiĢtir. 

 

 

Doğruyu Arama Alt Ölçeği (Truth-Seeking) 

 

Bu alt ölçek, alternatifleri ya da birbirinden farklı düĢünceleri 

değerlendirme eğilimini ölçmektedir. Bu alt ölçekten yüksek puan alma kiĢinin 

gerçeği arama eğiliminin, soru sorma becerisinin, kendi düĢüncesine ters 

veriler söz konusu olduğunda bile nesnel davranma olasılığının daha yüksek 

olduğunu göstermektedir.  

 

 

Açık Fikirlilik Alt Ölçeği (Open-Mindedness) 

 

Açık fikirlilik, kiĢinin farklı yaklaĢımlara karĢı hoĢgörüsünü ve kendi 

hatalarına karĢı duyarlı olmasını ifade etmektedir. Açık fikirlilikteki temel 

mantık bireyin karar verirken sadece kendi düĢüncelerine değil 

karĢısındakinin görüĢ ve düĢüncelerine de dikkat etmesidir.  
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Analitiklik Alt ölçeği (Analyticity) 

 

Analitiklik, potansiyel olarak sorun çıkabilecek durumlara karĢı dikkatli 

olma ve zor problemler karĢısında bile akıl yürütme ve nesnel kanıt kullanma 

eğilimini ifade eder.  

 

 

Sistematiklik Alt Ölçeği (Systematicity) 

 

Sistematiklik, örgütlü, planlı ve dikkatli araĢtırma eğilimidir. 

Sistematiklik, bilgiye dayalı ve belirli bir prosedür izleyen bir karar verme 

stratejisi kullanma eğilimini göstermektedir.  

 

 

Kendine Güven Alt Ölçeği (Self-Confidence) 

 

Kendine güven, adından da anlaĢılacağı gibi kiĢinin kendi akıl yürütme 

süreçlerine duyduğu güveni yansıtır.  

 

 

Meraklılık Alt Ölçeği (Inquisitivenness) 

 

Meraklılık ya da entelektüel meraklılık, herhangi bir kazanç ya da çıkar 

beklentisi olmaksızın kiĢinin bilgi edinme ve yeni Ģeyler öğrenme eğilimini 

yansıtmaktadır.  

 

 

Olgunluk Alt Ölçeği (Maturity) 

 

Olgunluk, zihinsel olgunluk ve biliĢsel geliĢim olarak tanımlanmaktadır. 

Kökdemir’in ölçeği uyarlaması sonucu faktör analizi sonuçları doğrultusunda 

“Olgunluk Alt Ölçeği”, “Açık Fikirlilik Alt Ölçeği” ile birleĢmiĢ ve bu iki faktörün 

birleĢmesi sonucu ortaya çıkan faktörün temel olarak açık fikirliliği ölçtüğü 

düĢünüldüğü için bu alt ölçeğe “Açık Fikirlilik Alt Ölçeği” denmiĢtir.  
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Facione, Facione, ve Giancarlo (1998), “California EleĢtirel DüĢünme 

Eğilimi Ölçeği”nin, kuramsal bir tabana oturduğunu ve bu nedenle 

araĢtırmaya yönelik çalıĢmalarda ölçeğin faktör yapısı ele alındığında, aynı 

maddenin birden fazla boyutta görülebileceğini belirtmiĢlerdir. Bu durum 

eleĢtirel düĢünme eğilimi toplam puan olarak hesaplandığı için uygulamada 

herhangi bir sorun yaratmamaktadır. Ancak, farklı kültürler söz konusu 

olduğunda hem faktör yapısının hem de tek tek maddelerinin 

farklılaĢabileceği belirtilmiĢtir. Choi, Nisbett, Norenzayan, ve Peng’e (2001) 

göre batı ve doğu kültürlerinde farklı biliĢsel mekanizmaların var olduğu 

dikkate alınırsa, biliĢsel bir eğilimi ölçen CCTDI’nın, farklı kültürlerde madde 

ve boyut temelinde farklılıklarının olabileceği beklenen bir sonuçtur.  

Ülkemizde bu ölçeğin uyarlama çalıĢması Kökdemir (2003) tarafından, 

BaĢkent Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan ve yaĢları 

17-28 arasında değiĢen 913 öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. EleĢtirel düĢünme 

eğilimi ile bu eğilimin motivasyonel yansıması olarak kabul edilebilecek “biliĢ 

ihtiyacı” arasında bir iliĢkinin bulunması gerektiği düĢüncesinden yola 

çıkılarak Kökdemir (2003) tarafından uyarlaması yapılan CCTDI’nın alt 

boyutları ile Gülgöz ve Sadowski (1995) tarafından Türkçe uyarlaması 

yapılan “BiliĢ Ġhtiyacı Ölçeği” arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Sonuçta, eleĢtirel 

düĢünme eğilimi ile biliĢ ihtiyacı arasında olumlu doğrusal ve .05 düzeyinde 

istatistiksel açıdan manidar bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. Kökdemir’e 

(2003) göre bu iki ölçeğin korelasyonlarının manidar olması beklenilen bir 

sonuçtur ve bu sonuç CCTDI’nin tahmin edildiği gibi düĢünme eğiliminin 

ölçümünde geçerli araçlardan birisi olduğuna iĢaret etmektedir.  

YurtdıĢı alanyazın taraması yapıldığında da CCTDI’nın birçok 

araĢtırmada kullanıldığı görülmüĢtür. Örneğin; Change, Chau, Lee, Wootton 

ve Yim (2000) tarafından Honkong’da bir üniversitede hemĢirelik bölümünde 

okuyan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme 

eğilimleri belirlenmiĢ ve araĢtırmada “CCTDI” ölçme aracı kullanılmıĢtır.  

Facione, Facione ve Giancarlo (1998) CCTDI’de her bir alt ölçek için 

puanı 40’dan düĢük olan kiĢilerin o boyuttaki eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin 

düĢük, puanı 50’den yukarı olanların ise yüksek eleĢtirel düĢünme eğilimine 
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sahip olduklarını söylemektedir. Bu doğrultuda Kökdemir’in (2003) uyarladığı 

“CCTDI” bir bütün olarak değerlendirildiğinde puanı 240’dan (40x6) az olan 

kiĢilerin genel eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin düĢük, puanı 300’den (50x6) 

fazla olanların ise bu eğilimlerinin yüksek olduğu anlaĢılmaktadır. EleĢtirel 

düĢünme eğilimini, yedinci sınıf düzeyinde ölçmeye yarayan, Türkçe’ye 

uyarlanmıĢ baĢka bir ölçme aracı bulunmadığı için bu araĢtırmada “CCTDI” 

kullanılmıĢtır. 

 

 

3.3.3. Görüşme Formu 

 

AraĢtırmada nicel veri araçlarının yanı sıra nitel veri toplama araçları 

da kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya iliĢkin nitel veriler araĢtırmacı tarafından deney 

grubundan rastgele olarak seçilen 20 öğrenci (10 kız, 10 erkek) ve 

uygulamayı yapan öğretmenle gerçekleĢtirilen görüĢmeden elde edilmiĢtir. 

Deney grubundan rastgele seçilen 20 öğrenci (10 kız, 10 erkek) ve 

uygulamayı yapan öğretmenle gerçekleĢtirilen görüĢme için araĢtırmacı 

tarafından yarı yapılandırılmıĢ iki görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmede, görüĢme soruları önceden hazırlanır, görüĢme 

sırasında görüĢülen kiĢi veya kiĢilere kısmi esneklik sağlanarak sorular 

yeniden düzenlenebilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formlarının geçerliği için uzman görüĢüne baĢvurulmuĢ ve alınan 

eleĢtiriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiĢtir. Formlar kolay anlaĢılabilir, 

açık uçlu dört sorudan oluĢmuĢtur. GörüĢme formunda yer alan sorular Ek-2 

ve Ek-3’te verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sırasında ses kaydetmek için 

görüĢülen öğrencilerin ve öğretmenin izni alınarak ses kayıt cihazı 

kullanılmıĢtır. Daha sonra kaydedilen bu görüĢme kâğıda dökülerek 

kodlanarak, kategoriler belirlenerek sınıflandırılmıĢ ve yorumlanmıĢtır.  

 

 

3.4. Verilerin Toplanması 

 

Öncelikle dersi yürütecek öğretmene, deney ve kontrol grubunda yer 

alan öğrencilere araĢtırma hakkında bilgi verilmiĢtir. Deney grubundaki 
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öğrencilere eleĢtirel düĢünme ve eleĢtirel düĢünmenin boyutları hakkında 

bilgi verilmiĢtir. AraĢtırma grubundaki öğrencilere öntest olarak “CCTDI” 

2013-2014 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde uygulanmıĢtır. Deney 

grubundaki öğrencilere “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi boyunca araĢtırmacı 

tarafından hazırlanan beĢ adet performans görevi uygulanmıĢtır. Performans 

görevleri MEB ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer 

alan kazanımlara uygun olarak hazırlanmıĢtır. Performans görevlerinin yanı 

sıra deney grubundaki öğrencilere, değerlendirme ölçütlerini ve betimsel 

karĢılıklarını bilmeleri için her bir performans görevine ait dereceli puanlama 

anahtarı (scoring rubric) verilmiĢtir. 

Performans görevlerinin hazırlık aĢaması sınıf ve okul dıĢında 

geçekleĢtirilmiĢ, uygulama aĢaması ise sınıf içinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir 

performans görevinin hazırlık aĢaması için öğrencilere yaklaĢık 7-10 gün 

süre verilmiĢtir. Öğrenciler hazırladıkları performans görevlerini 

raporlaĢtırarak öğretmene teslim etmiĢlerdir. Her performans görevi 

sonrasında uygulamayı yapan öğretmen tarafından dereceli puanlama 

anahtarları üzerinden puanlama yapılarak öğrencilere çalıĢmaları hakkında 

geribildirim verilmiĢtir. Kontrol grubundaki öğrencilere “Türk Tarihinde 

Yolculuk” ünitesi boyunca performans görevi verilmemiĢtir. Deney ve kontrol 

grubunda, süren ünite eğitimi boyunca “performans görevleri” dıĢında 

herhangi bir farklılık sağlanmamıĢtır. “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi 

sonunda deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilere ““CCTDI” sontest 

olarak uygulanmıĢtır. Ayrıca deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin altıncı 

sınıf sonu ve yedinci sınıf birinci dönemi sonundaki sosyal bilgiler dersi 

baĢarı notu ortalamalarındaki değiĢim karĢılaĢtırılmıĢtır. Uygulamalar 

sonucunda elde edilen öntest ve sontest puanları bilgisayar ortamına 

aktarılarak istatistiksel iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġstatistiksel iĢlemler 

sonucunda elde edilen bulgular amaçlar doğrultusunda yorumlanmıĢtır.  
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3.5. Verilerin Analizi 

 

AraĢtırma grubuna uygulanan “CCTDI”  puanları ve sosyal bilgiler 

dersi karne notlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak 

SPSS 17 paket programı ile çözümlenmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde alt 

problemler dikkate alınmıĢtır. 

“Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

deney öncesi ve sonrasındaki “sosyal bilgiler dersi” baĢarı notları birbirinden 

istatistiksel anlamda manidar bir farklılık göstermekte midir?” alt problemini 

test etmek için tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA 

(split-plot ANOVA) yapılmıĢtır. 

 “Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

deney öncesi ve sonrasındaki “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ölçeği” 

puanları birbirinden istatistiksel anlamda manidar bir farklılık göstermekte 

midir?” alt problemini test etmek için tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için 

iki faktörlü ANOVA (split-plot ANOVA) yapılmıĢtır.  

“Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevlerinden almıĢ olduğu puanların dağılımı nasıldır?” alt 

problemine iliĢkin dereceli puanlama anahtarları ile toplanan verilerin 

aritmetik ortalamaları hesaplanarak elde edilen sonuçlar grafiğe 

dönüĢtürülmüĢtür.  

“Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki görüĢleri nedir?” alt 

problemine iliĢkin öğrenci görüĢme formu aracılığıyla toplanan nitel veriler 

içerik analizine tabii tutulmuĢtur. “Performans görevlerinin uygulandığı deney 

grubundaki öğretmenin performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki 

görüĢleri nedir?” alt problemine iliĢkin öğretmenden görüĢme yoluyla 

toplanan nitel veriler içerik çözümlenmesine tabi tutulmuĢtur.  
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Nitel veriler araĢtırmacı tarafından açık uçlu sorular sorularak 

öğrencilerin ve öğretmenin sorulara yönelik görüĢlerinin ses kayıt cihazına 

alınmasıyla elde edilmiĢtir. Öğrencilerin sorulara yönelik görüĢlerinin benzer 

ve farklı yönleri belirlenmiĢtir. Gözlem yoluyla elde edilen veriler ve 

öğrencilerin sorulan sorulara yazılı olarak düĢüncelerini ortaya koyduğu 

bulgular aynı zamanda nicel verileri yorumlarken de kullanılmıĢtır. Nitel 

verilerin çözümlenmesi için, betimsel çözümleme yolları kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sürecinde elde edilen verilerin yorumlanmasında p=0,05 

manidarlık düzeyi kabul edilmiĢtir. Çözümlemeler sonucunda elde edilen 

nicel ve nitel veriler birbirleriyle iliĢkilendirilerek tartıĢılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. 
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BÖLÜM 4 

 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde; araĢtırma süresince toplanan verilerin, araĢtırma 

sorularıyla ilgili olarak istatistiksel çözümlemeleri, elde edilen bulgular ve bu 

bulgulara iliĢkin yorumlar yer almaktadır. AraĢtırmanın bulguları her alt 

problem için ayrı ayrı ele alınarak yorumlanmıĢtır. Okuyucuya kolaylık olması 

bakımından araĢtırmanın genel amacı çerçevesindeki alt problemler aĢağıda 

sırasıyla tekrar yazılmıĢtır. 

 

 

1. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki 

öğrencilerin deney öncesi ve sonrasındaki “sosyal bilgiler dersi” 

başarı notları birbirinden istatistiksel olarak manidar bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

 

Bu alt problem doğrultusunda deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasındaki sosyal bilgiler dersi baĢarı 

notlarının birbirinden manidar bir farklılık gösterip göstermediğini anlamak 

için deney ve kontrol gruplarının altıncı sınıf sonu ile yedinci sınıf 1. dönemi 

sonu sosyal bilgiler dersi baĢarı notları üzerinde tek faktör üzerinde tekrarlı 

ölçümler için iki faktörlü ANOVA uygulanmıĢtır. Öğrencilerin altıncı sınıf sonu 

ile yedinci sınıf 1. dönemi sonu sosyal bilgiler dersi baĢarı notlarının ortalama 

puan ve standart sapma değerleri Çizelge 2’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 2. Sosyal bilgiler dersi 6. sınıf ve 7. sınıf baĢarı notlarının   

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

Gruplar N 
Öntest 

X  
S N 

Sontest 

X  
S 

Deney 

 

50 83 8,30 50 91,08 6,73 

Kontrol 55 82,89 7,21 55 83,45 7,04 

 

 

Çizelgede görüldüğü üzere deney grubundaki öğrencilerin altıncı sınıf 

sonunda sosyal bilgiler dersi baĢarı notu ortalaması 100 üzerinden 83 iken, 

bu değer deney sonrasında 91,08 olmuĢtur. Kontrol grubundaki öğrencilerin 

aynı ortalama puanları ise sırasıyla 82,89 ve 83,45’tir. Buna göre, deney 

grubunda yer alan öğrencilerin uygulama öncesinde ölçülen özelliklere 

önemli ölçüde sahip oldukları görülmektedir. Ancak uygulama sonrasında 

öğrenmelerde önemli bir artıĢın da olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi baĢarı notu ortalamalarının standart 

sapmalarına bakıldığında; deney grubunda yer alan öğrencilerin sontest 

puanlarının standart sapma değeri daha küçüktür. Bu durum, deney 

grubunda yer alan öğrencilerin ölçülen özellikler bakımından uygulama 

öncesinde daha ayrıĢık (heterojen) bir yapıya sahipken, uygulama 

sonrasında daha benzeĢik (homojen) bir yapıya sahip olduklarını 

göstermektedir. Standart sapmalar açısından kontrol grubunda durumun 

değiĢmediği görülmektedir. Deney grubu ortalama puanı uygulamaya 

baĢlamadan önce 100 toplam puan üzerinden 83’tür. Bu durum uygulama 

öncesinde iyi bir düzeyde sosyal bilgiler dersi baĢarısına sahip olan deney 

grubu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi baĢarı puanlarının uygulama 

süresince belirgin bir Ģekilde arttığını göstermektedir. 

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersi baĢarı 

notlarının deney öncesine göre deney sonrasında manidar bir farklılık 

gösterip göstermediğine iliĢkin iki faktörlü ANOVA sonuçları Çizelge 3’te 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 3. Sosyal bilgiler dersi 6. sınıf ve 7. sınıf baĢarı notları    
                 ortalamalarının ANOVA sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 

Deneklerarası 12458,856 104    

Grup (Deney/Kontrol) 
783,399 1 783,399 7,408 ,008 

Hata 10892,058 103 105,748   

Denekleriçi 1920,806 105    

Ölçüm (6.sınıf- 7.sınıf) 
978,377 1 978,377 497,389 ,000 

Grup*Ölçüm 
739,825 1 739,825 376,114 ,000 

Hata 202,604 103 1,967   

Toplam 14379,662 209    

 

 

Çizelge 3 incelendiğinde, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

sosyal bilgiler dersi baĢarı notlarının deney öncesinden deney sonrasına 

manidar farklılık gösterdiği, yani performans görevlerinin uygulandığı deney 

grubu ve uygulanmayan kontrol grubunda olmakla, tekrarlı ölçümler 

faktörlerinin sosyal bilgiler dersi baĢarısı üzerindeki ortak etkilerinin manidar 

olduğu bulunmuĢtur [F(1,103) = 376,114, p<.05]. Bu bulgu, performans 

görevleri kullanıp kullanmamanın, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi baĢarısını 

artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Sosyal bilgiler dersi 

baĢarı notlarında deney öncesine göre daha fazla artıĢ olan deney grubu 

göz önünde bulundurulduğunda, performans görevlerinin kullanılmasının 

performans görevlerinin kullanılmamasına göre, öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersi baĢarılarını artırmada daha etkili olduğu anlaĢılmaktadır. 

Deney öncesinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal 

bilgiler dersi baĢarı notları arasında manidar bir fark yok iken, performans 

görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, performans 

görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin deney 

sonrasındaki sosyal bilgiler dersi baĢarı notlarının birbirinden manidar bir 

farklılık gösterdiği anlaĢılmaktadır.  
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2. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki 

öğrencilerin deney öncesi ve sonrasındaki “California Eleştirel 

Düşünme Eğilimleri Ölçeği” puanları birbirinden istatistiksel olarak 

manidar bir farklılık göstermekte midir? 

 

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve 

sonrasındaki “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” puanlarının 

birbirinden manidar bir farklılık gösterip göstermediğini anlamak için deney ve 

kontrol gruplarından, “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” öntest ve 

sontestleri ile elde edilen veriler üzerinde tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler 

için iki faktörlü ANOVA uygulanmıĢtır. “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

Ölçeği”nden aldıkları öntest-sontest ortalama puan ve standart sapma 

değerleri Çizelge 4’te verilmiĢtir. 

 

 Çizelge 4.“California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği”nden elde 
edilen öntest ve sontest puanlarının aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri 

Gruplar N 
Öntest 

X  
S N 

Sontest 

X  
S 

Deney 

 

50 205,46 19,04 50 251 15,44 

Kontrol 55 205 19,70 55 215,80 19,05 

 

Çizelge 4’te görüldüğü üzere deney grubundaki öğrencilerin uygulama 

öncesi “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” ortalama puanı 205,46 

iken, bu değer deney sonrasında 251 olmuĢtur. Performans görevleri 

uygulanmayan kontrol grubundaki öğrencilerin aynı ortalama puanları 

sırasıyla 205 ve 215,80’ dir. “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

Ölçeği”nden 240’ın altında puan alanların düĢük, 300’ün üzerinde puan 

alanların yüksek eleĢtirel düĢünme eğilimine sahip olduğu göz önünde 

bulundurulursa, deney grubundaki öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

eğilimlerinde “düĢük eleĢtirel düĢünme eğilimi”nden “orta düzeyde eleĢtirel 

düĢünme eğilimi”ne doğru bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. Kontrol 

grubundaki öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerinde deney grubundaki 

öğrencilere nazaran daha küçük bir artıĢ gözlenmektedir. Kontrol grubundaki 
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öğrencilerin “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği”nden aldıkları 

puanların ortalaması “düĢük eleĢtirel düĢünme eğilimi” düzeyinin üzerine 

çıkamamıĢtır. Uygulama öncesinde deney ve kontrol grubundaki öğrenciler 

birbirine çok yakın eleĢtirel düĢünme düzeylerindeyken uygulama sonrası 

deney grubundaki öğrencilerin eleĢtirel düĢünme düzeyi kontrol 

grubundakilere göre daha büyük bir artıĢ göstererek “düĢük eleĢtirel 

düĢünme eğilimi” düzeyinden, “orta düzeyde eleĢtirel düĢünme eğilimi” 

seviyesine yükselmiĢtir. Öğrencilerin “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

Ölçeği” puanı ortalamalarının standart sapmalarına bakıldığında; deney 

grubunda yer alan öğrencilerin sontest puanlarının standart sapma değeri 

daha küçüktür. Bu durum, deney grubunda yer alan öğrencilerin ölçülen 

özellikler bakımından uygulama öncesinde daha ayrıĢık bir duruma 

sahipken, uygulama sonrasında daha benzeĢik bir duruma geldiklerini 

göstermektedir. Standart sapmalar açısından kontrol grubunun öntest ve 

sontest puanlarının dağılımının değiĢmediği görülmektedir.  

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

eğilimlerinde deney öncesine göre deney sonrasında gözlenen söz konusu 

değiĢmelerin manidar bir farklılık gösterip göstermediğine iliĢkin iki faktörlü 

ANOVA sonuçları Çizelge 5’te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 5. “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” öntest 
ve sontest puanlarının ANOVA sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 

Deneklerarası 78778,98 104    

Grup (Deney/Kontrol) 16652,37 1 16652,37 27,60 0,000 

Hata 62126,61 103 603,17   

Denekleriçi 65273,67 105    

Ölçüm (Öntest-Sontest) 41566,84 1 41566,84 541,76 0,000 

Grup*Ölçüm 
15804,219 1 15804,21 205,98 0,000 

Hata 7902,61 103 76,72   

Toplam 144052,65 209    
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Çizelge 5 incelendiğinde, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin deney öncesinden deney sonrasına manidar 

farklılık gösterdiği, yani performans görevlerinin uygulandığı deney grubu ve 

uygulanmadığı kontrol grubunda olmakla, tekrarlı ölçümler faktörlerinin 

eleĢtirel düĢünme eğilimi üzerindeki ortak etkilerinin manidar olduğu 

bulunmuĢtur [F(1,103) = 205,98, p<.05]. Bu bulgu, performans görevleri 

kullanıp kullanmamanın, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimini artırmada 

farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. “California EleĢtirel DüĢünme 

Eğilimi Ölçeği” puanlarında deney öncesine göre daha fazla artıĢ olan deney 

grubu göz önünde bulundurulduğunda, performans görevlerinin 

kullanılmasının performans görevlerinin kullanılmamasına göre, öğrencilerin 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerini artırmada daha etkili olduğu anlaĢılmaktadır. 

Deney öncesinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin “California 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” puanları arasında manidar bir fark yok 

iken, performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

deney sonrasındaki “California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği” puanlarının 

birbirinden manidar bir farklılık gösterdiği anlaĢılmaktadır.  

 

 

3. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevlerinden almış olduğu puanların dağılımı nasıldır?  

 

 

Bu alt problem doğrultusunda deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevlerindeki ölçütleri ne düzeyde gerçekleĢtirdiklerini 

belirlemek için her bir performans görevi için uygulama öğretmeni tarafından 

puanlanan dereceli puanlama anahtarları dikkate alınmıĢtır. Öğrencilerin, 

uygulanan tüm performans görevlerindeki her bir ölçüt için aldıkları puanların 

ortalaması hesaplanmıĢ ve sonuçların gösterimi için grafiklerden 

yararlanılmıĢtır. Deney grubundaki öğrencilerin performans görevi 

değerlendirme sonuç grafikleri ġekil 1’de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. Deney grubundaki öğrencilerin birinci performans görevinden   
              elde ettikleri puanların dağılımı 

 

 

Deney grubundaki öğrencilerin birinci performans görevi dereceli 

puanlama anahtarı için belirlenen ölçütlerden aldıkları ortalama puanlara 

bakıldığında en yüksek düzeyde baĢarının 4 ile “zaman kullanımı” ölçütü için 

gösterildiği görülmektedir. “materyal kullanımı” için bu puan 3,20 iken “ilgi 

çekicilik” için 3,16, “değerlendirme” için 1,74, “yorumlama” için 1,83, “analiz 

etme” için 2,80, “açıklama” için 3,41, “araĢtırma süreci” için 2,53, “içerik” için 

ise 3,14’tür. 

Değerlendirmelerin en düĢük 1, en yüksek 4 puan üzerinden 

yapıldığını dikkate alırsak öğrencilerin yorumlama, değerlendirme ve analiz 

etme gibi daha üst düzey düĢünmelerinin gerektiği durumlarda baĢarı 

düzeyinin çok yüksek olmadığı, gösterdikleri performans alanında daha çok 

baĢlangıç düzeyi (1) ya da kabul edilebilir (2) düzeyde oldukları 

görülmektedir. Ġçeriği tamamlamada ve bunu ifade etmede çok sıkıntı 

çekmeyen öğrenciler daha çok hazır bilgilerden yaralanmıĢ, farklı 
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düĢünebilme neden-sonuç iliĢkileri kurma ve üretme konularında ise yetersiz 

kalmıĢlardır. 

  

 

ġekil 2. Deney grubundaki öğrencilerin ikinci performans görevinden   
              elde ettikleri puanların dağılımı 

 
 

Deney grubundaki öğrencilerin ikinci performans görevi dereceli 

puanlama anahtarı için belirlenen dokuz ölçütten aldıkları ortalama puanlara 

bakıldığında en yüksek düzeyde baĢarının 4 ile “zaman kullanımı” ölçütü için 

gösterildiği görülmektedir. ġekil 4’e bakıldığında “materyal kullanımı” için bu 

puan 3,45 iken “ilgi çekicilik” için 3,37, “değerlendirme” için 2,78, “yorumlama” 

için 2,86, “analiz etme” için 3,30, “açıklama” için 3,68, “araĢtırma süreci” için 

2,89, “içerik” için ise 3,29’dur.  

Öğrenciler “yorumlama” yani çeĢitli deneyimin, durumun, verinin ve 

olayın anlamını ve önemini belirleme de kabul edilebilire yakın bir düzeyde 

performans göstermiĢlerdir. Öğrenciler en düĢük baĢarıyı ise 2,78 ortalama 

puan ile “değerlendirme”de göstermiĢlerdir. Bu durum öğrencilerin; çeĢitli 

durumun, verinin, ya da olayın anlamını ve önemini belirleme ve düĢünce 

süzgeçlerinden geçirerek değerlendirmede zorluk çektiklerini göstermektedir. 
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Buna göre, öğrencilerin daha önceden bu tür çalıĢmalarda etkin bir Ģekilde 

yer almadığını ve dolayısıyla üst düzey düĢünme gerektiren ölçütleri 

karĢılamada çok yeterli olmadıkları görülmektedir. 

 

 

ġekil 3. Deney grubundaki öğrencilerin üçüncü performans   
              görevinden elde ettikleri puanların dağılımı 

 
 

Deney grubundaki öğrencilerin üçüncü performans görevi dereceli 

puanlama anahtarı için belirlenen dokuz ölçütten aldıkları ortalama puanların 

genel olarak kabul edilebilir ve iyi düzeyde olduğu ifade edilebilir. ġekil 5’e 

bakıldığında en yüksek düzeyde baĢarının 4 ile “zaman kullanımı” ölçütü için 

gösterildiği görülmektedir. Bu durum daha önce yapılan iki performans görevi 

ile de benzerlik göstermektedir. “materyal kullanımı” için bu puan 3,54 iken 

“ilgi çekicilik” için 3,53, “çıkarımda bulunma” için 2,83, “yorumlama” için 3,42, 

“analiz etme” için 3,24, “açıklama” için 3,82, “araĢtırma süreci” için 3,31, 

“içerik” için ise 3,50’dur. En düĢük ortalama “çıkarımda bulunma” becerisine 

aittir.  

Buna göre öğrenciler mantıksal sonuçlar çıkarmak için gerekli olan 

bileĢenleri tanımlama, verilerden, hükümlerden, görüĢlerden kavramlardan ve 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

B
a
Ģ
a
rı

 D
ü

z
e
y
i

Ölçütler



64 
 

 
 

tanımlamalardan hareketle sonuca ulaĢma konusunda zorluk çekmektedir. 

“Yorumlama” becerisinde ise daha önceki haftalarda yaptıkları görevlere göre 

daha baĢarılıdırlar. “analiz etme” becerisinde, durumlar, kavramlar, 

tanımlamalar veya bilgi ve görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit 

gösterimler arasındaki gerçek iliĢkileri tanımlama konusunda ise orta 

düzeydedirler. 

 

 

 

ġekil 4. Deney grubundaki öğrencilerin dördüncü performans      
              görevinden elde ettikleri puanların dağılımı 

 
 
 

Deney grubundaki öğrencilerin dördüncü performans görevi dereceli 

puanlama anahtarı için belirlenen on ölçütten aldıkları ortalama puanlara 

bakıldığında en yüksek düzeydeki baĢarının 4 ile “zaman kullanımı” ve 3,87 

ile “açıklama” ölçütü için gösterildiği görülmektedir. Öğrenciler olaylar ve 

durumlarla ilgili akıl yürütme ve anlamlandırmada oldukça baĢarılı 

olmuĢlardır. “Ġçerik” için ortalama puan 3,61 iken “çıkarımda bulunma” için 

3,20, “araĢtırma süreci” için 3,42, “öz düzenleme” için 2,83, “yorumlama” için 

3,62, “değerlendirme” için 3,51, “ilgi çekicilik” için 3,62 ve “materyal kullanımı” 

için 3,64’tür. Öğrencilerin ilk haftalarda hazırlamıĢ oldukları performans 

görevleriyle dördüncü performans görevi karĢılaĢtırıldığında toplam puanların 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

B
a
Ģ
a
rı

 D
ü

z
e
y
i

Ölçütler



65 
 

 
 

yükseldiği görülmektedir. Öğrencilerin üst düzey düĢünmelerini gerektiren 

“çıkarımda bulunma”, “yorumlama”, “değerlendirme” gibi özelliklerinde de 

artıĢ olduğu göze çarpmaktadır.  

 

 

 

ġekil 5. Deney grubundaki öğrencilerin beĢinci performans görevinden  
              elde ettikleri puanların dağılımı 

 

 

Deney grubundaki öğrencilerin beĢinci performans görevi dereceli 

puanlama anahtarı için belirlenen on ölçütten aldıkları ortalama puanlara 

göre en yüksek düzeyde baĢarının 4 ile “zaman kullanımı” ölçütü için 

gösterildiği görülmektedir.  Ölçütlerin tamamı için ortalama puanların orta 

düzeyin üstünde olduğu görülmektedir. “materyal kullanımı“ ve “araĢtırma 

süreci” için ortalama puan 3,72 iken “çıkarımda bulunma” için 3,70, 

“yorumlama” için 3,81, “değerlendirme” için 3,71, “öz düzenleme” için 3,51, 

“açıklama” için 3,90, “içerik” için 3,82, “ilgi çekicilik” için ise 3,80’dir. 

Öğrencilerin ilk haftalarda yaptıkları performans görevleri ile son 

performans görevine bakıldığında ölçütlerin ayrı ayrı puanlarında ve toplam 
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puanda olan artıĢ göze çarpmaktadır. Bu artıĢın, eleĢtirel düĢünmenin farklı 

alt boyutlarına yönelik yoğun bir çalıĢma süreci yaĢanmasından dolayı 

gerçekleĢtiği düĢünülmektedir. 

 

 

Çizelge 6. Deney grubundaki öğrencilerin her bir ölçütten 
aldıkları puanların aritmetik ortalamaları 

ÖLÇÜTLER 
1. 

Perf. Gör. 

2. 

Perf. Gör. 

3. 

Perf. Gör. 

4. 

Perf. Gör. 

5. 

Perf. Gör. 

 Ġçerik 3,14 3,29 3,50 3,61 3,82 

  AraĢtırma Süreci 2,53 2,89 3,31 3,42 3,72 

 Açıklama 3,41 3,68 3,82 3,87 3,90 

Çıkarımda bulunma ----------- ------------ 2,83 3,20 3,70 

Analiz etme 2,80 3,30 3,24 ------------- ------------ 

Yorumlama 1,83 2,86 3,42 3,62 3,81 

Değerlendirme 1,74 2,78 ---------- 3,51 3,71 

Öz düzenleme ------------ ------------ ---------- 2,83 3,51 

Ġlgi çekicilik 3,16 3,37 3,53 3,62 3,80 

 Materyal kullanımı 3,20 3,45 3,54 3,64 3,72 

Zaman kullanımı 4 4 4 4 4 

 

 

Çizelge 6 incelendiğinde son görevde öğrencilerin çalıĢmayı daha 

baĢarılı bir Ģekilde ölçütlere uygun gerçekleĢtirdikleri görülmektedir. 

Açıklama, yorumlama, değerlendirme, öz düzenleme, çıkarımda bulunma, 

analiz etme gibi üst düzey düĢünme becerileri gerektiren ölçütlere ait 

ortalama puanların tümünde artıĢ olduğu görülmektedir. Bu durum, 

uygulanan performans görevlerinin öğrencilerin akademik baĢarılarını ve 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerini artırmada etkili olduğu görüĢünü 
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desteklemektedir. Aynı beceriler her bir performans göreviyle verildikçe, bu 

becerilerde ilk görevden son göreve doğru geliĢme olduğu gözlenmektedir. 

Bu bağlamda çalıĢmanın, deney grubundaki öğrencilerin, eleĢtirel 

düĢünmenin alt boyutlarından açıklama, yorumlama, değerlendirme, öz 

düzenleme, çıkarımda bulunma ve analiz etme becerilerini önemli ölçüde 

geliĢtirdiği ifade edilebilir. Yeni çalıĢmalar yapılarak bu beceriler daha da 

geliĢtirilmelidir. 

 

4. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki görüşleri nedir? 

 

Bu alt problem doğrultusunda rastgele seçilen 20 öğrenci (10 kız, 10 

erkek) ile yapılan görüĢmelerden elde edilen veriler içerik analizine tabii 

tutulmuĢtur. Bu alt amaç çerçevesinde katılımcılara aĢağıdaki sorular 

yöneltilmiĢ, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruları anlaĢılır duruma 

getirmek amacıyla araĢtırmacı tarafından gerekli durumlarda sondalar 

kullanılmıĢtır. 

 

1. Performans görevlerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik 

baĢarında olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu 

düĢünüyor musun? Bu konuda neler söyleyebilirsin? Örnekler vererek 

açıklar mısın? 

2. Performans görevlerinin eleĢtirel düĢünme eğiliminde olumlu ya da 

olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor musun? Bu 

konuda neler söyleyebilirsin? Örnekler vererek açıklar mısın? 

3. Performans görevleriyle ilgili çalıĢmalar, senin Türk tarihindeki 

olayları anlamana ve açıklamana, bu olaylara eleĢtirel bir gözle 

bakmana ne derece katkı sağladı? Örnekler vererek açıklar mısın? 

4. Performans görevlerini yaparken uygulama süresince yaĢadığın 

zorluklar ve kolaylıklar nelerdi? 

Sondalar: 

a. Bu zorlukları aşmak için neler yaptın? 

b. Başka kişilerden yardım aldın mı? Aldıysan ne düzeyde yardım 

aldın? 
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GörüĢme yapılan deney grubu öğrencilerinin performans görevleri ve 
uygulamaları hakkındaki görüĢlerine iliĢkin dağılımlar Çizelge 7’de verilmiĢtir. 
 

 

Çizelge 7. GörüĢme yapılan deney grubu öğrencilerinin 
performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki 
görüĢleri 

GörüĢler Katılımcılar f % 

Performans görevleri sosyal bilgiler 

dersindeki akademik baĢarımda 

olumlu değiĢiklikler sağladı. 

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7, 

K8,K9,K10,K11,K12,K13, 

K14,K15,K16,K17,K18, 

K19,K20 

20 100 

Performans görevlerinin eleĢtirel 

düĢünme eğilimimde olumlu bir 

değiĢikliğe neden olduğunu 

düĢünüyorum. 

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7, 

K8,K9,K10,K11,K12,K13, 

K14,K15,K16,K17,K18, 

K19,K20 

20 100 

Performans görevleri, Türk 

tarihindeki olayları anlamama ve 

açıklamama, bu olaylara eleĢtirel bir 

gözle bakmama katkı sağladı. 

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7, 

K8,K9,K10,K11,K12,K13, 

K14,K15,K16,K17,K18, 

K19,K20 

20 100 

Uygulama sürecinde zorlandım. 
K1, K4,K8, K9,  K11, 

K13, K15, K17 
8 40 

 

 

Öğrencilerin tamamı "Performans görevlerinin sosyal bilgiler 

dersindeki akademik baĢarında olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden 

olduğunu düĢünüyor musun?” sorusuna genel olarak olumlu değiĢikliğe 

neden olduğu yönünde cevaplar vermiĢlerdir. Öğrenciler, önceden 

anlayamadıkları konuları görevleri yaparken daha iyi anladıklarını ve 

sınavlarda daha baĢarılı olduklarını, daha önceden konuları anlayamadıkları 

için derse daha az katılırken, artık derse katılmaktan zevk aldıklarını ve 

daha çok derse katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu konuda görüĢ bildiren 

K12’nin ifadesi aĢağıda verilmiĢtir: 

 

(K12): "... Performans görevleri için araĢtırma yapınca ve 

uygulamalar sırasında konuları daha iyi anlamaya baĢladım. 

Kullandığım resimler de konuların aklımda daha iyi kalmasını 

sağladı. Sınav notlarım da yükseldi zaten. …” 
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Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre, performans görevleri 

öğrencilerin anlamakta zorluk çektiği konuları daha iyi anlamalarına 

yardımcı olmuĢ ve bu durum da sınavlardaki baĢarılarına yansımıĢtır. 

Öğrencilerin tamamı "Performans görevlerinin eleĢtirel düĢünme 

eğiliminde olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor 

musun?” sorusuna olumlu yönde değiĢtiğine yönelik cevaplar vermiĢtir. Bu 

konuda görüĢ bildiren K8 ve K14’ün ifadesi aĢağıda verilmiĢtir: 

 

(K8): "... Eskiden olaylar arasında neden-sonuç iliĢkileri kurmakta, 

olayları açıklamak ve yorumlamakta zorluk çekiyordum. Ama görevler 

sırasında bu becerilerimin geliĢtiğini fark ettim. Her yeni görevde daha 

baĢarılı oldum. Artık diğer konuları ve dersleri öğrenirken de olaylar 

arasındaki iliĢkileri anlamak ve olayları yorumlamak konusunda daha 

iyiyim. Derslerde daha baĢarılı olmaya baĢladım. ...” 

(K14): "... Benim sosyal bilgiler dersim her zaman iyiydi aslında. Ama 

ben görevler sırasında, çoğu zaman bilgileri ezberleyerek baĢarılı 

olduğumu hissettim. Görevlerde istenilenlerin hiç biri bulduğum bilgiyi 

olduğu gibi kullanarak yapabileceğim Ģeyler değildi. Bu da beni farklı 

düĢünme yollarına götürdü. Var olan bilgiyi nasıl kullanacağımı, 

olayları nasıl açıklayıp, iliĢkilendireceğimi, kendi yorumumu 

katacağımı öğrendim …” 

 

Öğrenciler, konuları ezberlemenin dıĢında gerçekten anlamlandırma, 

neden-sonuç iliĢkileri kurma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, yorumlama ve 

değerlendirmeyi öğrendiklerini performans görevleri sayesinde düĢünme 

becerilerinin geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. 

Öğrenciler "Performans görevleriyle ilgili çalıĢmalar, senin Türk 

tarihindeki olayları anlamana ve açıklamana, bu olaylara eleĢtirel bir gözle 

bakmana ne derece katkı sağladı? Örnekler vererek açıklar mısın?” 

sorusuna performans görevleri sayesinde Türk tarihindeki olayları daha ilgi 

ve dikkatle incelemeye baĢladıkları ve bu olaylar hakkında bilgi sahibi olarak 

tartıĢıp açıklayabilir duruma geldikleri Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Bu 
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konuda görüĢ bildiren K13 ve K16’nın ifadesi aĢağıda verilmiĢtir: 

 

(K13): "…Çok katkı sağladı. Önceden Türk tarihindeki olayların 

sadece tarihini ezberlemek önemli diye düĢünürdüm. Artık olayların 

nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi anladım. Farklı bir açıdan bakmamı 

sağladı...” 

(K16): "... Bence büyük katkı sağladı. Eskiden tarih konuları bana 

sıkıcı gelirdi. Ama olayların birbiriyle olan iliĢkilerini görmeye 

baĢlayınca daha anlamlı ve keyifli hale geldi. Hatta hayatımdaki 

olaylara bile sorgulayarak farklı bir gözle bakmamı sağladı…” 

 

Ayrıca öğrenciler, Türk tarihinde yaĢanan olayları sınıf ortamında 

açıklama ve tartıĢma fırsatı bularak, kafalarındaki soru iĢaretlerinin 

azaldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu konuda görüĢ bildiren K15’in ifadesi aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 

(K15): "…Örneğin önceden tarihte yapılan savaĢların nedenlerini ve 

sonuçlarının yarattığı etkileri bilmiyordum. Merak da etmiyordum. 

Bunları öğrenmek tarihi olayları ya da günlük yaĢamımdaki olayları 

değiĢik yönlerden ele almam gerektiğini anlamamı sağladı...” 

 

K15’in yukarıda verilen yanıtı da öğrencilerin Türk tarihindeki olayları 

anlamalarına ve açıklamalarına, bu olaylara eleĢtirel bir gözle bakmalarına 

katkı sağladığı görüĢünü destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin “Performans görevlerini yaparken uygulama süresince 

yaĢadığın zorluklar ve kolaylıklar nelerdi?” sorusuna verdikleri cevaplardan 

kısmen zorlandıkları, özellikle öz düzenleme, değerlendirme, yorumlama ve 

analiz etme becerilerinde zorlandıkları sonucuna varılmıĢtır. Zorlandıkları 

noktalarda bilen kiĢilerden ve internetten yardım almayı tercih etmiĢlerdir. 

Amaca uygun fotoğraf bulma, beĢ farklı kaynağa ulaĢma ve buldukları 

bilgileri nasıl kullanacaklarını belirleme konularında da zorlandıklarını 

belirtmiĢlerdir. 
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 Dersin eğlenceli hale gelip gelmemesi konusunda; öğrencilerin 

uyguladıkları performans görevleri ile dersin daha eğlenceli hale geldiği, 

bilmedikleri konuları farklı uygulamalarla öğrenmiĢ oldukları, uygulayarak 

öğrenmeyi sağladığı için dersin hem eğlenceli hem daha etkili olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Bu konuda görüĢ bildiren K7 ve K9’un ortak ifadesi 

aĢağıda verilmiĢtir: 

 

(K7, K9): “…Kitapçık hazırlama, tarih Ģeridi yapma, renkli materyallerle 

yaratıcılığımızı kullanarak ürünler ortaya koymak çok eğlenceliydi…” 

Öğrenciler, performans görevleri sayesinde dersi daha ilgi ile takip 

ettiklerini, çalıĢmaların tümünü heyecan ve istekle yaptıklarını belirterek bu 

durumun dersi daha iyi anlamalarını sağladığını ifade etmiĢlerdir. Bu 

konuda görüĢ bildiren K17 ’nin ifadeleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 

(K17): "…Performans görevlerini merakla bekliyordum. Görevleri iyi 

yapabilmek için derste konuları da daha ilgiyle dinliyordum...” 

 

Öğrencilerin performans görevlerinin çok düĢündürücü olduğu, 

düĢünme becerilerini geliĢtirdiği yönünde ortak ifadelere rastlanmıĢtır. Bu 

konuda görüĢ bildiren K10 ve K11’in ifadeleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 

(K10): “…DüĢünme ve keĢfetme gibi yeteneklerimi buldum. 

Çevremdeki olayların neden ve nasıl olduğunu daha çok merak 

ediyorum...” 

(K11): "…Sadece Türk tarihi değil diğer derslere ait konuları da 

araĢtırıyorum ve sorguluyorum. AraĢtırma ve yorum yapma 

becerilerim geliĢti. Bilgilerim, araĢtırdıklarım ve olaylar arasında iliĢki 

kurdum…” 

 

Yukarıda verilen ifadelerden de performans görevlerinin öğrencilerin 

eleĢtirel düĢünmelerine katkı sağladığı ortak görüĢüne varılabilir. Öğrenciler 

performans görevlerinin düĢünme becerilerini geliĢtirmenin yanı sıra psiko-

motor becerilerinin de geliĢmesine katkı sağladığını belirtmiĢlerdir. Ayrıca 

öğrenciler yaptıkları çalıĢmaların üretkenliklerinin artmasında da etkili 
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olduğunu dile getirmiĢlerdir. ÇalıĢmalarda yaratıcılıklarını kullandıklarını ve 

kendilerini ifade etme becerilerinin geliĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

 

 

5. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğretmenin 

performans görevleri ve uygulamaları hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 

 

Bu alt problem doğrultusunda katılımcılara aĢağıdaki sorular 

yöneltilmiĢ, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruyu anlaĢılır duruma 

getirmek amacıyla araĢtırmacı tarafından gerekli durumlarda sondalar 

kullanılmıĢtır. 

 

1. Performans görevlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki 

akademik baĢarında olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden 

olduğunu düĢünüyor musunuz? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Örnekler vererek açıklar mısınız? 

2. Performans görevlerinin öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğiliminde 

olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor 

musunuz? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Örnekler vererek açıklar 

mısınız? 

3. Performans görevleriyle ilgili çalıĢmalar, öğrencilerin Türk tarihindeki 

olayları anlamalarına ve açıklamalarına, bu olaylara eleĢtirel bir gözle 

bakmalarına ne derece katkı sağladı? Örnekler vererek açıklar 

mısınız? 

4. Performans görevlerini uygulamanız süresince öğrencilerinizin 

yaĢadığı zorluklar ve kolaylıklar nelerdi? 

Sondalar: 

a. Bu zorlukları aşmak için neler yaptınız? 

b. Başka kişilerden yardım aldınız mı? Aldıysanız ne düzeyde yardım 

aldınız? 

 

Uygulamayı yürüten öğretmen ile yapılan görüĢmeden elde edilen 

veriler içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Bu görüĢmeden elde edilen bulgu ve 
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yorumlar aĢağıda verilmiĢtir. 

Uygulamayı yürüten öğretmen "Performans görevlerinin öğrencilerin 

sosyal bilgiler dersindeki akademik baĢarında olumlu ya da olumsuz bir 

değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor musunuz? Bu konuda neler 

söyleyebilirsiniz? Örnekler vererek açıklar mısınız?” sorusuna verdiği yanıtta 

öğrencilerin performans görevlerinin kriterlerine uygun çalıĢmalar yaptıkları 

sürece bu uygulamanın ders baĢarılarına katkı sağladığını belirtmiĢtir. 

Performans görevleri uygulanan öğrencilerin konuyla ilgili sordukları 

soruların, konuĢmaların, ifadelerin daha ilgi çekici ve daha ileri düzeyde 

olmaya baĢladığını ifade etmiĢtir. Öğretmenin verdiği ifadeye göre 

"Öğrenciler sorulan sorulara daha ayrıntılı açıklamalar yaparak ve fikirlerini 

gerekçelendirerek yanıt vermeye baĢladılar. Öğrencilerin derse katılımları 

arttı. Velilerden öğrencilerin büyük bir ilgiyle araĢtırma yaptığı konusunda 

bildirimler aldım.” Ģeklindeki ifadesi de öğrencilerin, bu görevlerin kendilerinin 

ders baĢarılarına katkı sağladığı görüĢünü desteklemektedir. 

Öğretmenin "Performans görevlerinin öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

eğiliminde olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor 

musunuz? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Örnekler vererek açıklar 

mısınız?” sorusuna verdiği yanıtta öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin 

büyük ölçüde arttığını belirtmiĢtir. "Derste daha fazla soru sormaya ve 

konuları daha iyi iliĢkilendirmeye baĢladılar. Konularla ilgili yorum yapma 

istekleri, becerileri arttı.” Derse olan ilgilerinin arttığını öğrencilerin ifadeleri ve 

davranıĢlarından anladığını belirten öğretmen; ders baĢarısı çok yüksek 

olmayan öğrencilerin bile dersle ilgilenmeye, konularla ilgili yorum yapmaya 

baĢladığını ifade etmiĢtir. 

"Performans görevleriyle ilgili çalıĢmalar, öğrencilerin Türk tarihindeki 

olayları anlamalarına ve açıklamalarına, bu olaylara eleĢtirel bir gözle 

bakmalarına ne derece katkı sağladı? Örnekler vererek açıklar mısınız?” 

sorusuna verdiği yanıtta öğretmen bu görevlerin çok katkı sağladığını 

belirtmiĢtir. Öğretmenin öğrenciler için “Daha önce sormadıkları sorular 

sormaya baĢladılar. Tarihi olaylara karĢı duyarlılıkları arttı. Ayrıca sınıfta 

iĢlenen her konuyu sorgulayarak anlamaya çalıĢmaya baĢladılar. Öğrenciler 
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önceden hazır bilgiyi okuyup aktarıyorlardı. Ġlk görevlerde hazır bilgilere yer 

verirken son görevde kendi görüĢ ve düĢüncelerini de yansıtmaya baĢladılar. 

Bu da bana yorum yapma becerilerinin geliĢtiğini gösteriyor.” Ģeklindeki 

ifadesi, performans görevlerinin öğrencilerin eleĢtirel düĢünmelerine olumlu 

katkı sağladığını göstermektedir. 

 “Performans görevlerini uygulamanız süresince öğrencilerinizin 

yaĢadığı zorluklar ve kolaylıklar nelerdi?” sorusuna verdiği yanıtta öğretmen, 

öğrencilerin çeĢitli kaynağa ulaĢmada ve ellerindeki bilgileri nasıl 

kullanacaklarını belirlemede zorlandıklarını belirtmiĢtir. Daha çok uygulama 

noktasında sıkıntı olduğunu belirten öğretmen, öğrencilerin kafasında 

düĢüncelerin olduğunu ancak bunu uygulamada sıkıntı yaĢadıklarını 

belirtmiĢtir. Performans görevleriyle öğrencilerin biliĢsel geliĢimlerinin yanı 

sıra el becerilerinin de geliĢtiğini eklemiĢtir. Uygulamadaki zorlukları aĢmak 

için ise öğrencilere farklı araĢtırma yöntemleri ve farklı düĢünme yolları 

konusunda rehberlik ettiğini ifade etmiĢtir.  
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                                     BÖLÜM 5 

 

 

     SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde araĢtırma bulgularından elde edilen sonuçlara ve bu 

sonuçlar doğrultusunda bulunulan önerilere yer verilmiĢtir. 

 

 

5.1. Sonuçlar 

 

Alt amaçlar doğrultusunda elde edilen sonuçlar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

1. Performans görevi uygulanan deney grubu ve performans görevleri 

uygulanmayan kontrol grubunun deney öncesi ve sonrasındaki “sosyal 

bilgiler dersi” baĢarı notları incelendiğinde deney grubu ve kontrol grubu 

arasında deney grubu lehine manidar bir fark bulunmuĢtur. Bu sonuç, 

performans görevlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersi baĢarılarını olumlu 

yönde arttırdığı Ģeklinde yorumlanabilir. Kurnaz’ın (2007), doktora çalıĢması 

da bu sonucu destekler niteliktedir. 

2. Performans görevlerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerle, 

performans görevlerinin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

“California EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ölçeği” öntest puanları kontrol 

edildiğinde sontest puanları açısından; deney grubu ve kontrol grubu 

arasında deney grubu lehine manidar bir fark bulunmuĢtur. Bu sonuç, 

performans görevlerinin öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerini arttırdığı 

Ģeklinde yorumlanabilir. Tsui’nin (1999), çalıĢması da bu sonucu destekler 

niteliktedir.  
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3. Performans görevi uygulanan deney grubundan rasgele seçilen 20 

öğrenci (10 kız, 10 erkek) ile yapılan görüĢmelerden elde edilen verilere 

iliĢkin yapılan içerik analizine göre performans görevlerinin öğrencilerin 

sosyal bilgiler dersi baĢarılarını ve eleĢtirel düĢünme eğilimlerini arttırdığı 

sonucuna varılmaktadır. Öğrencilerle yapılan görüĢmelerden elde edilen 

veriler, öğrencilerin çalıĢmaya büyük bir istekle katılmıĢ olup bu tür 

çalıĢmaların devamını istediklerini göstermektedir. Bu durum, performans 

görevlerinin öğretim ve değerlendirmedeki üstünlüğünün yanı sıra 

öğrencilerin motivasyonunda da önemli bir yeri olduğunun göstergesidir. 

Öğrencilerle yapılan görüĢmeler den elde edilen bulgular 1. ve 2. araĢtırma 

sonucunu desteklemektedir. 

4. Uygulamayı yürüten ders öğretmeni ile yapılan görüĢmeden elde 

edilen verilere iliĢkin yapılan içerik analizine göre; performans görevlerinin, 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersi baĢarılarını ve eleĢtirel düĢünme eğilimlerini 

arttırdığı sonucuna varılmaktadır. Öğretmenin süreç boyunca gözlemlerine 

dayanarak yaptığı açıklamalar, öğrencilerin ders baĢarılarının ve eleĢtirel 

düĢünme eğilimlerinin arttığı, bunun da öğrencilerin davranıĢlarına gözle 

görülür bir Ģekilde yansıdığı Ģeklindedir. Öğretmenle yapılan görüĢmeden 

elde edilen bulgular 1. ve 2. araĢtırma sonucunu destekler niteliktedir.  

AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmen ve öğrencilerle yapılan 

görüĢmelerden elde edilen nitel veriler, öğrencilere uygulanan öntest ve 

sontestlerden elde edilen nicel verileri desteklemektedir. Performans 

görevlerinin öğrencilerin hem eleĢtirel düĢünme eğilimlerini, hem de sosyal 

bilgiler dersi baĢarı puanlarını artırdığı tespit edilmiĢ, deney grubundaki 

öğrencilerin ve uygulayıcı öğretmenin de görevleri faydalı bulduğu, ilgiyle ve 

severek uyguladığı görülmüĢtür.  

 

 

5.2. Öneriler 

 

Ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan performans 

görevlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik baĢarılarına ve 
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eleĢtirel düĢünme eğilimlerine etkisini incelemek amacıyla yapılan 

araĢtırmanın sonuçları doğrultusunda getirilen öneriler, yapılacak 

araĢtırmalara yönelik ve uygulamaya yönelik öneriler olmak üzere iki ayrı 

baĢlık altında aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 

5.2.1. Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

 AraĢtırmada performans görevlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersi 

akademik baĢarılarına ve eleĢtirel düĢünme eğilimlerine etkisi incelenmiĢ 

olup, performans görevlerinin farklı değiĢkenler (öz yeterlilik inancı, akademik 

benlik, tutum, yaratıcı düĢünme... vb) üzerine etkisi de araĢtırılabilir.  

  AraĢtırma sosyal bilgiler dersine yönelik olarak hazırlanan 

performans görevleri ile sınırlıdır. Böyle bir araĢtırma diğer derslerin 

konularına uygun olarak hazırlanan performans görevleri ile de yapılabilir. 

  AraĢtırmada kullanılan performans görevleri yedinci sınıf 

programında yer alan “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi ve iki ay ile sınırlıdır. 

Aynı araĢtırma farklı sınıflardaki farklı üniteler için daha uzun süreli olarak da 

yapılabilir. 

  Bu araĢtırma ilköğretim 7. sınıf öğrencileriyle yapılmıĢ bir 

araĢtırmadır. Performans görevlerinin öğrencilerin akademik baĢarılarına ve 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerine etkisi ilkokuldan yükseköğretime kadar farklı 

öğretim kademelerinde araĢtırılabilir. 

 

 

5.2.2. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 

  Deneyimli öğretmenlerin performans görevlerinden yeterince 

haberdar olmadıkları ya da uygulama zorluğu çektikleri düĢünüldüğünde 

“performans görevi hazırlanması ve uygulanması” konulu hizmet içi eğitim 

kursları düzenlenebilir. 

  Performans görevleri ile öğretim ve değerlendirme sırasında ortam 

koĢulları çok önemlidir. Özellikle zaman iyi değerlendirilmelidir. Performans 



78 
 

 
 

görevleri ile değerlendirmenin istenilen hedeflere ulaĢabilmesi ve öğrencilerin 

verimli olabilmeleri için sınıflar kalabalık olmamalıdır. 

  Sosyal bilgiler dersini sıkıcı gösteren durumdan kurtarmak, dersin 

kalitesini artırmak ve öğrenci merkezli bir öğretim yapmak için performans 

görevlerinin kullanılması, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bu konuda 

bilgi ve becerilerinin artırılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için farklı 

konularda geliĢtirilmiĢ performans görevleri uygulamalarına ağırlık 

verilmelidir. 

  Performans görevleriyle değerlendirme, diğer yöntem ve tekniklerle 

beraber kullanılmalıdır. Örneğin grupla çalıĢma, iĢbirliğine dayalı öğrenme, 

tartıĢma, beyin fırtınası gibi yöntem ve teknikler ile kullanılırsa daha etkili 

olduğu görülebilir. 
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EKLER 

 

Ek 1. California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi (CCTDI) Ölçeği 

 

 

California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi (CCTDI) Ölçeği 

 

AĢağıdaki ifadelerin sizi ne kadar tanımladığını düĢünerek size uygun 

gelen ifadeyi yuvarlak içine alınız. 
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1. Tüm hayatım boyunca yeni Ģeyler çalıĢmak harika 

olurdu. 
1 2 3 4 5 6 

2. Ġnsanların iyi bir düĢünceyi savunmak için zayıf fikirlere 

güvenmeleri beni rahatsız eder. 
1 2 3 4 5 6 

3. Cevap vermeye kalkıĢmadan önce, her zaman soruya 

odaklanırım. 
1 2 3 4 5 6 

4. Büyük bir netlikle düĢünebilmekten gurur duyuyorum. 1 2 3 4 5 6 

5. Dört lehte, bir aleyhte görüĢ varsa, lehte olan dört 

görüĢe katılırım. 
1 2 3 4 5 6 

6. Pek çok üniversite dersi ilginç değildir ve almaya 

değmez. 
1 2 3 4 5 6 

7. Sadece ezberi değil düĢünmeyi gerektiren sınavlar 

benim için daha iyidir. 
1 2 3 4 5 6 

8. Diğer insanlar entelektüel merakımı ve araĢtırıcı 

kiĢiliğimi takdir ederler. 
1 2 3 4 5 6 

9. MantıklıymıĢ gibi davranıyorum, ama değilim. 1 2 3 4 5 6 

10. DüĢüncelerimi düzenlemek benim için kolaydır. 1 2 3 4 5 6 
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11. Ben dâhil herkes kendi çıkarı için tartıĢır. 1 2 3 4 5 6 

12. KiĢisel harcamalarımın dikkatlice kaydını tutmak 

benim için önemlidir. 
1 2 3 4 5 6 

13. Büyük bir kararla yüz yüze geldiğimde, ilk önce, 

toplayabileceğim tüm bilgileri toplarım. 
1 2 3 4 5 6 

14. Kurallara uygun biçimde karar verdiğim için, 

arkadaĢlarım karar vermek için bana danıĢırlar. 
1 2 3 4 5 6 

15. Açık fikirli olmak neyin doğru olup olmadığını 

bilmemek demektir. 
1 2 3 4 5 6 

16. Diğer insanları çeĢitli konularda neler düĢündüklerini 

anlamak benim için önemlidir. 
1 2 3 4 5 6 

17. Ġnandıklarımın tümü için dayanaklarım olmalı. 1 2 3 4 5 6 

18. Okumak, mümkün olduğunca, kaçtığım bir Ģeydir. 1 2 3 4 5 6 

19. Ġnsanlar çok acele karar verdiğimi söylerler. 1 2 3 4 5 6 

20. Üniversitedeki zorunlu dersler vakit kaybıdır. 1 2 3 4 5 6 

21. Gerçekten çok karmaĢık bir Ģeyle uğraĢmak zorunda 

kaldığımda benim için panik zamanıdır. 
1 2 3 4 5 6 

22. Yabancılar sürekli kendi kültürlerini anlamaya 

uğraĢacaklarına, bizim kültürümüzü çalıĢmalılar. 
1 2 3 4 5 6 

23. Ġnsanlar benim karar vermeyi oyaladığımı düĢünürler. 1 2 3 4 5 6 

24. Ġnsanların, bir baĢkasının fikrine karĢı çıkacaklarsa, 

nedenlere ihtiyacı vardır. 
1 2 3 4 5 6 

25. Kendi fikirlerimi tartıĢırken tarafsız olmam imkansızdır. 1 2 3 4 5 6 

26. Ortaya yaratıcı seçenekler koyabilmekten gurur 

duyarım. 
1 2 3 4 5 6 

27. Neye inanmak istiyorsam ona inanırım. 1 2 3 4 5 6 

28. Zor problemleri çözmek için uğraĢmayı sürdürmek o 

kadar da önemli değildir. 
1 2 3 4 5 6 

29. Diğerleri, kararların uygulanmasında mantıklı 

standartların belirlenmesi için bana baĢvurular. 
1 2 3 4 5 6 

30. Zorlayıcı Ģeyler öğrenmeye istekliyimdir. 1 2 3 4 5 6 

31. Yabancıların ne düĢündüklerini anlamaya çalıĢmak 

oldukça anlamlıdır. 
1 2 3 4 5 6 

32. Meraklı olmam en güçlü yanlarımdan birisidir. 1 2 3 4 5 6 
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33. GörüĢlerimi destekleyecek gerçekleri ararım, 

desteklemeyenleri değil. 
1 2 3 4 5 6 

34. KarmaĢık problemleri çözmeye çalıĢmak eğlencelidir. 1 2 3 4 5 6 

35. Diğerlerinin düĢüncelerini anlama yeteneğimden 

dolayı takdir edilirim. 
1 2 3 4 5 6 

36. Benzetmeler ve anolojiler ancak otoyol üzerindeki 

tekneler kadar yararlıdır. 
1 2 3 4 5 6 

37. Beni mantıklı olarak tanımlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 

38. Her Ģeyin nasıl iĢlediğini anlamaya çalıĢmaktan 

gerçekten hoĢlanırım. 
1 2 3 4 5 6 

39. ĠĢler zorlaĢtığında, diğerleri problem üstünde 

çalıĢmayı sürdürmemi isterler. 
1 2 3 4 5 6 

40. Elimizdeki sorun hakkında açık bir fikir edinmek ilk 

önceliklidir. 
1 2 3 4 5 6 

41. ÇeliĢkili konulardaki fikrim genellikle en son 

konuĢtuğum kiĢiye bağlıdır. 
1 2 3 4 5 6 

42. Konu ne hakkında olursa olsun daha fazla öğrenmeye 

hevesliyimdir. 
1 2 3 4 5 6 

43. Sorunları çözmenin en iyi yolu, cevabı baĢkasından 

istemektir. 
1 2 3 4 5 6 

44. KarmaĢık problemlere düzenli yaklaĢımımla tanınırım. 1 2 3 4 5 6 

45. Farklı dünya görüĢlerine karĢı açık fikirli olmak, 

insanların düĢündüğünden daha az önemlidir. 
1 2 3 4 5 6 

46. Öğrenebileceğin her Ģeyi öğren, ne zaman iĢe 

yarayacağını bilemezsin. 
1 2 3 4 5 6 

47. Her Ģey göründüğü gibidir. 1 2 3 4 5 6 

48. Diğer insanlar, sorunun ne zaman çözümleneceği 

kararını bana bırakırlar. 
1 2 3 4 5 6 

49. Ne düĢündüğümü biliyorum, o zaman neden 

seçenekleri değerlendiriyor gibi davranayım. 
1 2 3 4 5 6 

50. Diğerleri kendi fikirlerini ortaya koyarlar ama benim 

onları duymaya ihtiyacım yok. 
1 2 3 4 5 6 

51. KarmaĢık problemlerin çözümüne yönelik düzenli 

planlar geliĢtirmede iyiyimdir. 
1 2 3 4 5 6 
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Ek 2. Öğrenci GörüĢme Formu   

 

Değerli Öğrencim, 

Bildiğin gibi sosyal bilgiler dersi kapsamında eleĢtirel düĢünme eğiliminizi 

geliĢtirmeyi amaçlayan bir çalıĢma yürüttüm. Bu çalıĢma süresince sizlere 

performans görevleri verdim ve bu görevlerde özellikle eleĢtirel düĢünme eğiliminizi 

arttırmayı amaçlayan sorular sordum. Bu nedenle verdiğim görevleri yerine 

getirirken ve yerine getirdikten sonraki düĢüncelerinizi öğrenmek benim için 

önemlidir. Bu amaçla yapacağımız görüĢme yaklaĢık yarım saat sürecektir. 

Sorularıma içtenlikle yanıt vereceğini biliyorum. ÇalıĢmaya verdiğin destek için çok 

teĢekkür ederim. 

Ezel AKARSU PULAT 

 

 

1. Performans görevlerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik baĢarında olumlu 

ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor musun? Bu konuda 

neler söyleyebilirsin? Örnekler vererek açıklar mısın? 

2.   Performans görevlerinin eleĢtirel düĢünme eğiliminde olumlu ya da olumsuz bir 

değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor musun? Bu konuda neler 

söyleyebilirsin? Örnekler vererek açıklar mısın? 

3. Performans görevleriyle ilgili çalıĢmalar, senin Türk tarihindeki olayları 

anlamana ve açıklamana, bu olaylara eleĢtirel bir gözle bakmana ne derece 

katkı sağladı? Örnekler vererek açıklar mısın? 

4. Performans görevlerini yaparken uygulama süresince yaĢadığın zorluklar ve 

kolaylıklar nelerdi? 

a.Bu zorlukları aşmak için neler yaptın? 

b.Başka kişilerden yardım aldın mı? Aldıysan ne düzeyde yardım aldın? 
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Ek 3. Öğretmen GörüĢme Formu  

 

        Değerli Meslektaşım, 

Bildiğiniz gibi sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilerinizin eleĢtirel 

düĢünme eğilimlerini geliĢtirmeyi amaçlayan bir çalıĢma yürüttüm. Bu çalıĢma 

süresince öğrencilerinize performans görevleri verdim ve bu görevlerde özellikle 

eleĢtirel düĢünme eğilimlerini arttırmayı amaçlayan sorular sordum. Bu nedenle 

verdiğim görevleri uygularken ve uyguladıktan sonraki düĢüncelerinizi öğrenmek 

benim için önemlidir. Bu amaçla yapacağımız görüĢme yaklaĢık yarım saat 

sürecektir. Sorularıma içtenlikle yanıt vereceğinizi biliyorum. ÇalıĢmaya verdiğiniz 

destek için çok teĢekkür ederim. 

Ezel AKARSU PULAT 

 

1.Performans görevlerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik baĢarında 

olumlu ya da olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor musunuz? Bu 

konuda neler söyleyebilirsiniz? Örnekler vererek açıklar mısınız? 

2. Performans görevlerinin öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğiliminde olumlu ya da 

olumsuz bir değiĢikliğe neden olduğunu düĢünüyor musunuz? Bu konuda neler 

söyleyebilirsiniz? Örnekler vererek açıklar mısınız? 

3. Performans görevleriyle ilgili çalıĢmalar, öğrencilerin Türk tarihindeki olayları 

anlamalarına ve açıklamalarına, bu olaylara eleĢtirel bir gözle bakmalarına ne 

derece katkı sağladı? Örnekler vererek açıklar mısınız? 

4. Performans görevlerini uygulamanız süresince öğrencilerinizin yaĢadığı zorluklar 

ve kolaylıklar nelerdi? 

a. Bu zorlukları aşmak için neler yaptınız? 

b. Başka kişilerden yardım aldınız mı? Aldıysanız ne düzeyde 

yardım aldınız? 
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Ek 4. Birinci Performans Görevi 

 

TÜRK TARĠHĠNDE YOLCULUK 
ORTAOKUL 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 

PERFORMANS GÖREVĠ 
Adınız ve Soyadınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sınıfınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

Ġçerik 
Düzeyi 

Sınıf Düzeyi Beklenen 
Performans 

Puanlama 
Yöntemi 

Ders: Sosyal Bilgiler 
Ünite:  Türk Tarihinde Yolculuk 
Kazanım: Türkiye Selçukluları döneminde 
Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel 
faaliyetlerinin Anadolu’nun TürkleĢme 
sürecine katkılarını değerlendirir. 

Ortaokul 
7. Sınıf 

 

EleĢtirel DüĢünme 
(Açıklama, 
Değerlendirme, 
Analiz etme, 
Yorumlama) 

Dereceli 
Puanlama 
Anahtarı 

 

 Değerli Öğrencilerim, 
  Sizden, 1175-1225 yılları arasında Türklerin siyasal mücadeleleri ile kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun 

TürkleĢme sürecine katkısıyla ilgili bir araĢtırma yapmanız ve sonuçlarını rapor haline getirmeniz 
beklenmektedir. Bunun için aĢağıdaki görevleri yerine getirmelisiniz. 

1) Anadolu’nun TürkleĢme süreci üzerinde, Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel 
faaliyetleri nasıl etkili olmuĢtur? 

2) Bu süreçte etkili olan nedenler ve yol açtıkları sonuçlar nelerdir? 
3) Bu süreçte ortaya çıkan en önemli sonuçlar hangileridir ve hangi nedenler daha çok rol 

oynamıĢtır? 
    Yukarıdaki üç soruya yanıt verirken nedenleri ve sonuçları iliĢkilendiriniz, olayları yorumlayınız 
ve ulaĢtığınız genellenebilir kararlarınızı belirtiniz. 

Çalışmanızı yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz; 

1) Bu konuda kitap, dergi, makale, internet vb. araĢtırmaya dayalı kaynaklardan yararlanmalısınız. 

2) Raporunuzu doğrudan ilgili 3-4 görselle destekleyebilirsiniz. 

3) Raporda kullanacağınız anlatımın tarihi kavram ve iliĢkilerle, yorumlarla size ait değerlendirmeleri 
içermesine dikkat etmelisiniz. 

4) ÇalıĢmada en az 5 önemli kaynaktan yararlanmalısınız. 

5) ÇalıĢma için gerekli olan materyalleri derse eksiksiz getirmelisiniz. 

6) ÇalıĢmayı 1 hafta içerisinde tamamlayıp rapor düzeninde teslim etmelisiniz. 

Çalışmanız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 
Ġçerik (görevde verilenleri tarihi kavram ve bilgileri kullanarak yanıtlama), 

AraĢtırma Süreci (bilgiye ulaĢma, toplama, bir araya getirme), 

Açıklama (akıl yürütme sürecini belirleme), 

Analiz etme (kavramlar, tanımlamalar, bilgi ve görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit gösterimler 

arasındaki gerçek iliĢkileri tanımlama), 

Yorumlama (durumların, verilerin, olayların, anlamını ve önemini belirleme), 

Değerlendirme (durumları, verileri, olayları irdeleyerek genellenebilir kararlara ulaĢma), 

Ġlgi Çekicilik (merak ve ilgi uyandırma), 

Materyal Kullanımı (çalıĢma için amaca uygun en az 4 farklı görsel kullanma), 

Zaman Kullanımı (görevi verilen sürede tamamlama) 
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DERECELĠ PUANLAMA ANAHTARI 

 
Öğrencinin Adı  Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numarası: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Sınıf:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
ÖLÇÜTLER 

BaĢlangıç 
 Düzeyinde 

(1) 

GeliĢtirilmesi  
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

Örnek  
Gösterilebilir 

(4) 

 
BaĢarı 
Puanı 

GörüĢler 
ve 

Öneriler 

Ġçerik 
 
 
 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyuçok az 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
yapılan açıklamaların 
çok azı doğruluk 
içermektedir. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyukısmen 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
yapılanaçıklamaların 
bir kısmıtam ve 
doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyu iyi yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda yapılan 
açıklamalar 
çoğunluklatam ve 
doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyu oldukça iyi 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
yapılan açıklamaların 
tümü tam ve 
doğrudur. 

  

AraĢtırma 
Süreci 

 

Öğrenci kaynak 
göstermemiĢ, bilgilerin 
çok azına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 2-1 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
çoğuna kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 4-3 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi çabasıyla 
ulaĢmıĢ, toplamıĢ ve bir 
araya getirmiĢtir. 

Öğrenci beĢkaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

  

Açıklama 
 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun 
TürkleĢme süreci 
üzerindeki 
etkilerineneredeyse 
hiç yer verilmemiĢtir. 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun 
TürkleĢme süreci 
üzerindeki 
etkilerineçok az yer 
verilmiĢtir. 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve kültürel 
faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun TürkleĢme 
süreci üzerindeki 
etkilerinin çoğu 
açıklanmıĢtır. 

Türklerin, 
siyasal mücadeleleri 
ve kültürel faaliyet-
lerinin Anadolu’nun 
TürkleĢme süreci 
üzerindeki etkile-rinin 
tümü ayrıntılı 
açıklanmıĢtır. 

  

Analiz etme 
 

Anadolu’nun 
TürkleĢme sürecinde 
Türklerin siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
nedenlerine ve yol 
açtıkları sonuç-ları 
neredeyse hiç 
iliĢkilendirilmemiĢtir. 

Anadolu’nun 
TürkleĢme sürecinde 
Türklerin siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
nedenlerini ve yol 
açtıkları sonuçları 
kısmen 
iliĢkilendirilmiĢtir. 

Anadolu’nun TürkleĢme 
sürecinde Türklerin 
siyasal mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
nedenleri ve yol açtıkları 
sonuçlar genellikle 
iliĢkilendirmiĢtir. 

Anadolu’nun 

TürkleĢme sürecinde 

Türklerin siyasal 

mücadeleleri ve 

kültürel faaliyetlerinin 

nedenleri ve yol 

açtıkları sonuçlar 

ayrıntılı biçimde 

iliĢkilendirmiĢtir. 

  

Yorumlama 
 

Anadolu’nun 
TürkleĢme sürecinde 
Türklerin siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
en önemli sonuçları 
üzerinde, hangi 
nedenlerin daha çok 
rol oyna-dığı 
neredeyse hiç 
yorumlanmamıĢtır. 

Anadolu’nun 
TürkleĢme sürecinde 
Türklerin siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
en önemli sonuçları 
üzerinde, hangi 
nedenlerin daha çok 
rol oyna-dığı çok az 
yorumlanmıĢtır. 

Anadolu’nun TürkleĢme 
sürecinde Türklerin 
siyasal mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin en 
önemli sonuçları üzerinde, 
hangi nedenlerin daha çok 
rol oynadığı çoğunlukla 
yorumlanmıĢtır. 

Anadolu’nun 
TürkleĢme 
sürecindeTürklerin 
siyasal mücadeleleri 
ve kültürel faaliyet-
lerinin en önemli 
sonuçları üzerinde 
hangi nedenlerin daha 
çok rol oyna-dığı 
ayrıntılı olarak 
yorumlanmıĢtır. 

  

Değerlen-
dirme 

 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun 
TürkleĢme süreci 
üzerindeki etkilerinin 
nedenleri ve sonuçları 
neredeyse hiç 
iliĢkilendirilemediği ve 
yorumlanamadığı için 
genellenebilir sonuçlar 
net biçimde 
yazılamamıĢtır. 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun 
TürkleĢme süreci 
üzerindeki etkilerinin 
nedenleri ve sonuçları 
çok az iliĢkilendirildiği 
ve yorumlandığı için 
genellenebilir sonuçlar 
kısmen yazılmıĢtır. 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve kültürel 
faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun TürkleĢme 
süreci üzerindeki 
etkilerinin nedenleri ve 
sonuçları 
çoğunluklailiĢkilendirildiği 
ve yorumlandığı için 
genellenebilir sonuçlar 
çoğunlukla yazılmıĢtır. 

Türklerin, siyasal 
mücadeleleri ve 
kültürel faaliyetle-rinin 
Anadolu’nun 
TürkleĢme süreci 
üzerindeki etkilerinin 
nedenleri ve sonuçları 
tam olarak 
iliĢkilendiril-diği ve 
yorumlandığı için 
genellenebilir sonuçlar 
tam ve ayrıntılı 
yazılmıĢtır. 

  

Ġlgi 
Çekicilik 

 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya neredeyse hiç 
dikkat ve ilgi çekecek 
biçimde 
hazırlanmamıĢtır. 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya bir miktar 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı konuya 
genellikle dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya tam olarak 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

  

Materyal 
Kullanımı 

 

ÇalıĢmadaamaca 
uygun1 görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 2 görsel 
kullanılmıĢtır. 

 ÇalıĢmada amaca  
uygun3 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 4 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

  

Zaman 
Kullanımı 

ÇalıĢma 1 hafta geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 3-4 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 1-2 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma gününde 
teslim edilmiĢtir. 
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Ek 5. Ġkinci Performans Görevi 

 

ORTAOKUL 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 
TÜRK TARĠHĠNDE YOLCULUK 

PERFORMANS GÖREVĠ 
 
Adınız ve Soyadınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sınıfınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Ġçerik 
Düzeyi 

Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama 
Yöntemi 

Ders: Sosyal Bilgiler 
Ünite:  Türk Tarihinde Yolculuk 
Kazanım: Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin 
siyasi güç olarak ortaya çıkıĢını etkileyen faktörleri 
açıklar. 

Ortaokul 
7. Sınıf 

 

EleĢtirel DüĢünme (Açıklama, 
Analiz etme, Değerlendirme, 
Yorumlama) 

Dereceli 
Puanlama 
Anahtarı 

 

   Değerli Öğrencilerim, 

 Sizden, Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkıĢında rol oynayan önemli olaylarla ilgili bir araĢtırma yapmanız 

ve bu olayları içeren bir tarih Ģeridi hazırlamanız beklenmektedir. Bunun için aĢağıdaki görevleri yerine getirmelisiniz. 

1) Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkıĢında rol oynayan en önemli üç olay sizce hangileridir? 

Bu üç olayın diğerlerinden neden önemli olduğunu gerekçelendirerek yazınız. 

2) Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkıĢında rol oynayan olayların nedenleri ve bu olayların yol 

açtığı sonuçlar nelerdir? Birbiriyle iliĢkilendirerek yorumlayınız. 

3) Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkıĢında rol oynayan olayları birbiriyle iliĢkilendiriniz ve 

ulaĢtığınız genellenebilir sonuçlar nelerdir? Yazınız.  

ÇalıĢmanızı yaparken aĢağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz; 
1) Bu konuda kitap, dergi, makale, internet vb. araĢtırmaya dayalı kaynaklardan yararlanmalısınız. 
2) Tarih Ģeridinizi doğrudan ilgili 6-7 görselle destekleyebilirsiniz. 
3) Tarih Ģeridinizde kullanacağınız anlatımın tarihi kavram ve iliĢkilerle, yorumlarla size ait değerlendirmeleri içermesine 

dikkat etmelisiniz. 
4) ÇalıĢmada en az 5 önemli kaynaktan yararlanmalısınız. 
5) ÇalıĢma için gerekli olan materyalleri derse eksiksiz getirmelisiniz. 
6) ÇalıĢmayı 1 hafta içerisinde tamamlayıp rapor düzeninde teslim etmelisiniz. 

Çalışmanız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

Ġçerik (görevde verilenleri tarihi kavram ve bilgileri kullanarak yanıtlama), 

AraĢtırma Süreci (bilgiye ulaĢma, toplama, bir araya getirme), 
Açıklama (akıl yürütme sürecini belirleme), 

Analiz etme (kavramlar, tanımlamalar, bilgi ve görüĢleri belirtmek için tasarlanan diğer çeĢit gösterimler arasındaki gerçek 

iliĢkileri tanımlama), 

Yorumlama (durumların, verilerin, olayların, anlamını ve önemini belirleme), 

Değerlendirme (durumları, verileri, olayları irdeleyerek genellenebilir kararlara ulaĢma), 

Ġlgi Çekicilik (merak ve ilgi uyandırma), 

Materyal Kullanımı (çalıĢma için amaca uygun en az 7 farklı görsel kullanma), 

Zaman Kullanımı (görevi verilen sürede tamamlama) 
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DERECELĠ PUANLAMA ANAHTARI 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numarası: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Sınıf:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
ÖLÇÜTLER 

BaĢlangıç 
Düzeyinde 

(1) 

GeliĢtirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

Örnek Gösterilebilir 
(4) 

 
BaĢarı 
Puanı 

GörüĢler 
ve 

Öneriler 

Ġçerik 
 
 
 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyuçok az 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
Yapılanaçıklamaları
n çok azıdoğruluk 
içermektedir. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyukısmen 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
Yapılan açıklamaların 
bir kısmıtam ve 
doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyuiyi 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
yapılan açıklamalar 
çoğunluklatam ve 
doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyuoldukça iyi 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
yapılan açıklamaların 
tümü tam vedoğrudur. 

  

AraĢtırma 
Süreci 

 

Öğrenci kaynak 
göstermemiĢ, 
bilgilerin çok azına 
kendi çabasıyla 
ulaĢmıĢ, toplamıĢ ve 
bir araya getirmiĢtir. 

Öğrenci 2-1 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
çoğuna kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 4-3 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci beĢkaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi çabasıyla 
ulaĢmıĢ, toplamıĢ ve bir 
araya getirmiĢtir. 

  

Açıklama 
 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan en önemli 
üç olay ve bu 
olayların 
diğerlerinden neden 
önemli 
olduğunaneredeyse 
hiç yer verilmemiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan en önemli üç 
olay ve bu olayların 
diğerlerinden neden 
önemli olduğunaçok 
az yer verilmiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan en önemli üç 
olayve bu olayların 
diğerlerinden neden 
önemli olduğugenel 
olarakaçıklanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin siyasi 
bir güç olarak ortaya 
çıkıĢında rol oynayanen 
önemliüç olay ve bu 
olayların diğerlerinden 
neden önemli 
olduğuayrıntılı 
açıklanmıĢtır. 

  

Analiz etme  

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan olayların 
nedenleri ve bu 
olayların yol açtığı 
sonuçlarneredeyse 
hiçiliĢkilendirilmemiĢt
ir 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan olayların 
nedenleri ve bu 
olayların yol açtığı 
sonuçlarkısmen 
iliĢkilendirilmiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan olayların 
nedenleri ve bu olayların 
yol açtığı sonuçlar  
genellikle 
iliĢkilendirmiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin siyasi 
bir güç olarak ortaya 
çıkıĢındarol oynayan 
olayların nedenleri ve bu 
olayların yol açtığı 
sonuçlar ayrıntılı biçimde 
iliĢkilendirmiĢtir. 

  

Yorumla- 
ma 

 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢındarol 
oynayan olayların 
nedenleri ve bu 
olayların yol açtığı 
sonuçlar arasındaki 
iliĢkilerneredeyse 
hiçyorumlanmamıĢtı
r. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢındarol 
oynayan olayların 
nedenleri ve bu 
olayların yol açtığı 
sonuçlar arasındaki 
iliĢkilerçok 
azyorumlanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢındarol 
oynayan olayların 
nedenleri ve bu olayların 
yol açtığı sonuçlar 
arasındaki iliĢkiler 
çoğunlukla 
yorumlanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin siyasi 
bir güç olarak ortaya 
çıkıĢındarol oynayan 
olayların nedenleri ve bu 
olayların yol açtığı 
sonuçlar arasındaki 
iliĢkilerayrıntılı 
olarakyorumlanmıĢtır. 

  

 
 
 
 
 

Değerlen-
dirme 

 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan olaylar 
birbiriyle neredeyse 
hiç 
iliĢkilendirilemediği 
ve yorumlanamadığı 
için genellenebilir 
sonuçlar net 
biçimde 
yazılamamıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan olaylar 
birbiriyle çok az 
iliĢkilendirildiği ve 
yorumlandığı için 
genellenebilir sonuçlar 
kısmen yazılmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
siyasi bir güç olarak 
ortaya çıkıĢında rol 
oynayan olaylar 
birbiriyle çoğunlukla 
iliĢkilendirildiği ve 
yorumlandığı için 
genellenebilir sonuçlar 
çoğunlukla yazılmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin siyasi 
bir güç olarak ortaya 
çıkıĢında rol oynayan 
olaylar birbiriyle 
iliĢkilendirildiği ve 
yorumlandığı için 
genellenebilir sonuçlar 
tam ve ayrıntılı yazılmıĢtır. 

  

Ġlgi 
Çekicilik 

 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya neredeyse 
hiç dikkat ve ilgi 
çekecek biçimde 
hazırlanmamıĢtır. 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya bir miktar 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya genellikle dikkat 
ve ilgi çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı konuya 
tam olarak dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

  

Materyal 
Kullanımı 

 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 1 görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 2-3 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

 ÇalıĢmada amaca  
uygun 4-5 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca uygun 
6-7 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

  

Zaman 
Kullanımı 

 

ÇalıĢma 1 hafta geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 3-4 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 1-2 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma gününde teslim 
edilmiĢtir. 
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Ek 6. Üçüncü Performans Görevi 

 

 

            ORTAOKUL 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 
TÜRK TARĠHĠNDE YOLCULUK 

PERFORMANS GÖREVĠ 
 

Adınız ve Soyadınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sınıfınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ġçerik 

Düzeyi 

Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama 

Yöntemi 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Ünite:  Türk Tarihinde Yolculuk 

Kazanım: Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, 

Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından 

değerlendirir. 

Ortaokul 

7. Sınıf 

 

EleĢtirel DüĢünme (Açıklama, 

Çıkarımda bulunma, Analiz etme, 

Yorumlama) 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

    Değerli Öğrencilerim, 
  Sizden, Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemini anlatan resimli bir kitapçık 
hazırlamanız beklenmektedir. Bunun için aĢağıdaki görevleri yerine getirmelisiniz. 

1) Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerinin, devletin ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisiyle ilgili 
çıkarımlarınız nelerdir? Gerekçeleriyle yazınız.  

2) Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemli olması devleti siyasi, toplumsal ve kültürel açıdan ne Ģekilde etkilemiĢ 
olabilir? Neden-sonuç iliĢkileri içerisinde yazınız.  

3) Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadeleleri ile ticaret ve denizlere verdiği önem arasındaki iliĢkiyi yorumlayarak 
yazınız. 

ÇalıĢmanızı yaparken aĢağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz; 
1) Bu konuda kitap, dergi, makale, internet vb. araĢtırmaya dayalı kaynaklardan yararlanmalısınız. 
2) Kitapçığınızı doğrudan ilgili 6-7 görselle destekleyebilirsiniz. 
3) Kitapçığınızda kullanacağınız anlatımın tarihi kavram ve iliĢkilerle, yorumlarla size ait değerlendirmeleri içermesine dikkat 

etmelisiniz. 
4) ÇalıĢmada en az 5 önemli kaynaktan yararlanmalısınız. 
5) ÇalıĢma için gerekli olan materyalleri derse eksiksiz getirmelisiniz. 
6) ÇalıĢmayı 1 hafta içerisinde tamamlayıp rapor düzeninde teslim etmelisiniz. 

Çalışmanız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

Ġçerik (görevde verilenleri tarihi kavram ve bilgileri kullanarak yanıtlama), 

AraĢtırma Süreci (bilgiye ulaĢma, toplama, bir araya getirme), 
Açıklama (olayları neden-sonuç iliĢkisi içinde ortaya koyma),  
Analiz etme (olayları ve durumları anlamlı parçalarına ayırma, parçalar arasındaki iliĢkileri bulma),  
Çıkarımda Bulunma (verilerden, hükümlerden, görüĢlerden kavramlardan ve tanımlamalardan hareketle sonuca ulaĢma), 
Yorumlama (olayların açıkça anlaĢılmayan yönlerini (kimi durumlarda kiĢisel kanılara da yer verilerek) açıklık kazandırılması), 
Değerlendirme (olaylar, durumlar ya da veriler hakkında ölçütler kullanarak karara varma, genellenebilir sonuçlara ulaĢma), 

Ġlgi Çekicilik (yapılan çalıĢmaylailgi ve merakuyandırma), 
Materyal Kullanımı (çalıĢma için amaca uygun en az 7 farklı görsel kullanma), 

Zaman Kullanımı (çalıĢmayı 1 haftada tamamlama) 
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DERECELĠ PUANLAMA ANAHTARI 
 
Öğrencinin Adı  Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numarası: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Sınıf:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
ÖLÇÜTLER 

BaĢlangıç 
Düzeyinde 

(1) 

GeliĢtirilmesi Gerekir 
(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

Örnek 
Gösterilebilir 

(4) 

 
BaĢarı 
Puanı 

GörüĢler 
ve 

Öneriler 

Ġçerik 
 
 
 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyu çok az 

yansıtmaktadır. 

ÇalıĢma sonunda 

yapılan açıklamaların 

çok azı doğruluk 

içermektedir. 

Hazırlanan çalıĢma, konuyu 

kısmen 

yansıtmaktadır.ÇalıĢma 

sonunda 

yapılanaçıklamaların bir 

kısmı tam ve doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyu iyi 

yansıtmaktadır. 

ÇalıĢma sonunda 

yapılan açıklamalar 

çoğunlukla tam ve 

doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyu oldukça iyi 

yansıtmaktadır. 

ÇalıĢma sonunda 

yapılan 

açıklamaların tümü 

tam ve doğrudur. 

  

AraĢtırma 
Süreci 

 

Öğrenci kaynak 
göstermemiĢ, bilgilerin 
çok azına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 2-1 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
çoğuna kendi çabasıyla 
ulaĢmıĢ, toplamıĢ ve bir 
araya getirmiĢtir. 

Öğrenci 4-3 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci beĢkaynak 
inceleyerek, 
bilgilerin tamamına 
kendi çabasıyla 
ulaĢmıĢ, toplamıĢ ve 
bir araya getirmiĢtir. 

  

Açıklama 
 

Osmanlı’da ticaretin 
ve denizlerin önemli 
olmasının devleti 
siyasi, toplumsal ve 
kültürel açıdan ne 
Ģekilde etkilediğine 
neredeyse hiç yer 
verilmemiĢtir. 

Osmanlı’da ticaretin ve 
denizlerin önemli olmasının 
devleti siyasi, toplumsal ve 
kültürel açıdan ne Ģekilde 
etkilediğine çok az yer 
verilmiĢtir. 

Osmanlı’da ticaretin 
ve denizlerin önemli 
olmasının devleti 
siyasi, toplumsal ve 
kültürel açıdan ne 
Ģekilde etkilediği genel 
olarak açıklanmıĢtır. 

Osmanlı’da 

ticaretin ve 

denizlerin önemli 

olmasının devleti 

siyasi, toplumsal 

ve kültürel açıdan 

ne Ģekilde 

etkilediği ayrıntılı 

bir Ģekilde 

açıklanmıĢtır. 

  

Çıkarımda 
Bulunma 

 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve 
mücadelelerinin, 
devletin ekonomik 
faaliyetleri üzerindeki 
etkisiyle ilgili 
çıkarımlarına 
neredeyse hiç yer 
vermemiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin fetih ve 
mücadelelerinin, devletin 
ekonomik faaliyetleri 
üzerindeki etkisiyle ilgili 
çıkarımlarına çok az yer 
vermiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve 
mücadelelerinin, 
devletin ekonomik 
faaliyetleri üzerindeki 
etkisiyle ilgili 
çıkarımlarını 
nedenleriyle genel 
olarak belirtmiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve 
mücadelelerinin, 
devletin ekonomik 
faaliyetleri 
üzerindeki etkisiyle 
ilgili çıkarımlarını 
nedenleriyle ayrıntılı 
bir Ģekilde 
belirtmiĢtir. 

  

Çözüm-
leme 

 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve mücadeleleri 
ile ticaret ve denizlere 
verdiği önem 
arasındaki iliĢki 
neredeyse hiç 
saptanamamıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin fetih ve 
mücadeleleri ile ticaret ve 
denizlere verdiği önem 
arasındaki iliĢki kısmen 
saptanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve mücadeleleri 
ile ticaret ve denizlere 
verdiği önem 
arasındaki iliĢki genel 
olarak saptanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve 
mücadeleleri ile 
ticaret ve denizlere 
verdiği önem 
arasındaki iliĢki 
ayrıntılı biçimde 
saptanmıĢtır. 

  

Yorumlama 
 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve mücadeleleri 
ile ticaret ve denizlere 
verdiği önem 
arasındaki iliĢki 
neredeyse hiç 
yorumlanmamıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin fetih ve 
mücadeleleri ile ticaret ve 
denizlere verdiği önem 
arasındaki iliĢki çok az 
yorumlanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve mücadeleleri 
ile ticaret ve denizlere 
verdiği önem 
arasındaki iliĢki 
çoğunlukla 
yorumlanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin 
fetih ve 
mücadeleleri ile 
ticaret ve denizlere 
verdiği önem 
arasındaki iliĢki 
ayrıntılı bir biçimde 
yorumlanmıĢtır. 

  

Ġlgi 
Çekicilik 

 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya neredeyse hiç 
dikkat ve ilgi çekecek 
biçimde 
hazırlanmamıĢtır. 

ÇalıĢma ele aldığı konuya 
bir miktar dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya genellikle 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya tam olarak 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 

  

Materyal 
Kullanımı 

 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 1 görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca uygun 2-
3 farklı görsel kullanılmıĢtır. 

 ÇalıĢmada amaca  
uygun 4-5 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 6-7 farklı 
görsel kullanılmıĢtır. 

  

Zaman 
Kullanımı 

 

ÇalıĢma 1 hafta geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 3-4 gün geç teslim 
edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 1-2 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma gününde 
teslim edilmiĢtir. 
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Ek 7. Dördüncü Performans Görevi 

 

 

ORTAOKUL 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 
TÜRK TARĠHĠNDE YOLCULUK 

PERFORMANS GÖREVĠ 
 

Adınız ve Soyadınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sınıfınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Ġçerik 
Düzeyi 

Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama 
Yöntemi 

Ders: Sosyal Bilgiler 
Ünite:  Türk Tarihinde Yolculuk 
Kazanım: Osmanlı Devleti’nin fetih ve 
mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin 
önemi açısından değerlendirir. 

Ortaokul 
7. Sınıf 

 

EleĢtirel DüĢünme (Çıkarımda bulunma, 
Değerlendirme, Açıklama, Yorumlama, 

Öz düzenleme) 

Dereceli 
Puanlama 
Anahtarı 

 

   Değerli Öğrencilerim, 
 Ġstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’ni ekonomik, siyasi, dini ve kültürel açıdan etkilemiĢtir. Bu çalıĢmada sizden, bu etkiler 
üzerinde düĢünmeniz ve kendi görüĢlerinizi de iĢin içine kattığınız bir rapor hazırlamanız beklenmektedir. Bunun için 
aĢağıdaki görevleri yerine getirmelisiniz. 

1) Ġstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve siyasi yapısı üzerinde ne tür sonuçlara yol açmıĢtır? 
Çıkarımlarınızı gerekçeleriyle yazınız.  

2) Ġstanbul’un fethi, Osmanlı’yı ve Bizans’ı dini açıdan nasıl etkilemiĢtir? Neden-sonuç iliĢkisi içerisinde 
yazınız. 

3) Ġstanbul’un fethi, Osmanlı Devleti’nin kültürel yapısını nasıl etkilemiĢtir? Yorumlayınız. 

UlaĢtığınız tüm bu sonuçlar göre Osmanlı’nın, Ġstanbul’u almadan önceki ve sonraki durumu, sizin bir 
toplumun değiĢmesinde rol oynayan etkenler hakkındaki görüĢlerinizi nasıl etkiledi? GörüĢlerinizi elde ettiğiniz 
bulgularla destekleyerek yazınız. 

ÇalıĢmanızı yaparken aĢağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz; 
1) Bu konuda kitap, dergi, makale, internet vb. araĢtırmaya dayalı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 
2) Raporunuzu doğrudan ilgili 3-4 görselle destekleyebilirsiniz. 
3) Raporunuzda kullanacağınız anlatımın tarihi kavram ve iliĢkilerle, yorumlarla size ait değerlendirmeleri içermesine 

dikkat etmelisiniz. 
4) ÇalıĢmada en az 5 önemli kaynaktan yararlanmalısınız.(Bunlardan en az dördü kitap, dergi ve makale olmalıdır.) 
5) ÇalıĢma için gerekli olan materyalleri derse eksiksiz getirmelisiniz. 

ÇalıĢmayı 1 hafta içerisinde tamamlayıp rapor yazım kurallarına uygun olarak teslim etmelisiniz. 

Çalışmanız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:  

Ġçerik (görevde verilenleri tarihi kavram ve bilgileri kullanarak yanıtlama), 

AraĢtırma Süreci (bilgiye ulaĢma, toplama, bir araya getirme), 
Açıklama (olayları neden-sonuç iliĢkisi içinde ortaya koyma),  
Çıkarımda Bulunma (verilerden, hükümlerden, görüĢlerden kavramlardan ve tanımlamalardan hareketle sonuca ulaĢma), 
Öz Düzenleme (biliĢsel etkinlikleri ve bu biliĢsel etkinliklerde kullanılan bileĢenleri denetleme ve elde edilen sonuçlara göre 
durumu düzenleme), 
Yorumlama (olayların açıkça anlaĢılmayan yönlerini (kimi durumlarda kiĢisel kanılara da yer verilerek) açıklık 
kazandırılması), 
Değerlendirme (olaylar, durumlar ya da veriler hakkında ölçütler kullanarak karara varma, genellenebilir sonuçlara 
ulaĢma), 

Ġlgi Çekicilik (yapılan çalıĢmayla ilgi ve merak uyandırma), 
Materyal Kullanımı (çalıĢma için amaca uygun en az 4 farklı görsel kullanma), 

Zaman Kullanımı (çalıĢmayı 1 haftada tamamlama) 
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DERECELĠ PUANLAMA ANAHTARI 

 

Öğrencinin Adı  Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numarası: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Sınıf:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
ÖLÇÜTLER 

BaĢlangıç Düzeyinde 
(1) 

GeliĢtirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

Örnek 
Gösterilebilir 

(4) 

 
BaĢarı 
Puanı 

GörüĢler 
ve 

Öneriler 

Ġçerik 
 
 
 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyu çok az yan- 

sıtmaktadır. ÇalıĢma 

sonunda 

yapılanaçıklamaların 

çok azıdoğruluk 

içermektedir. 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyukısmen 

yansıtmaktadır.ÇalıĢm

a 

sonundayapılanaçıkla

maların bir kısmıtam 

ve doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyu iyi 

yansıtmaktadır.ÇalıĢma 

sonunda yapılan 

açıklamalar çoğunlukla 

tam ve doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 

konuyu oldukça iyi 

yansıtmaktadır. 

ÇalıĢma sonunda 

yapılan 

açıklamaların tümü 

tam ve doğrudur. 

  

AraĢtırma 
Süreci 

 

Öğrenci kaynak 
göstermemiĢ, bilgilerin 
çok azına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 2-1 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
çoğuna kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 4-3 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci beĢkaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

  

Açıklama 
%12 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı’yı ve Bizans’ı 
dini açıdan nasıl 
etkilediğiyle ilgili 
nedenler ve sonuçlar 
neredeyse hiç 
açıklanmamıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı’yı ve Bizans’ı 
dini açıdan nasıl 
etkilediğiyle ilgili 
nedenler ve sonuçlar 
çok az açıklanmıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı’yı ve Bizans’ı 
dini açıdan nasıl 
etkilediğiyle ilgili 
nedenler ve sonuçlar 
genel olarak 
açıklanmıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı’yı ve 
Bizans’ı dini açıdan 
nasıl etkilediğiyle 
ilgili nedenler ve 
sonuçlar ayrıntılı 
açıklanmıĢtır. 

  

Çıkarımda 
Bulunma 

 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti’nin 
ekonomik ve siyasi 
yapısı üzerindeki 
etkisiyleilgili yok 
denecek kadar az 
mantıksal sonuca 
ulaĢmıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti’nin 
ekonomik ve siyasi 
yapısı üzerindeki 
etkisiyle ilgili 
mantıksal sonuçlara 
çok az yer vermiĢtir. 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti’nin 
ekonomik ve siyasi 
yapısı üzerindeki 
etkisiyle ilgili birçok 
mantıksal sonuca 
ulaĢmıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti’nin 
ekonomik ve siyasi 
yapısı üzerindeki 
etkisiyle ilgili ayrıntılı 
mantıksal sonuçlara 
yer vermiĢtir. 

  

Öz 
Düzenleme 

 

OsmanlıDevleti’nin, 
Ġstanbul’u almadan önce 
ve aldıktan 
sonrakiyapısal 
değiĢmesinde rol 
oynayan etkenler 
hakkındaki bireysel 
görüĢlerine yok denecek 
kadar az yer vermiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin, 
Ġstanbul’u almadan 
önce ve aldıktan 
sonraki yapısal 
değiĢmesinde rol 
oynayan etkenler 
hakkındaki bireysel 
görüĢlerine çok az yer 
vermiĢtir.  

Osmanlı Devleti’nin, 
Ġstanbul’u almadan 
önce ve aldıktan 
sonraki yapısal 
değiĢmesinde rol 
oynayan etkenler 
hakkındaki bireysel 
görüĢlerini bulgula-rla 
destekleyerek genel 
olarak yer vermiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin, 
Ġstanbul’u almadan 
önce ve aldıktan 
sonraki yapısal 
değiĢmesinde rol 
oynayan etkenler 
hakkındaki bireysel 
görüĢlerini bulgular-
la destekleyerek ay-
rıntılı yer vermiĢtir. 

  

Yorumlama 
 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı Devleti’nin 
kültürel yapısı 
üzerindeki etkisi 
neredeyse hiç 
yorumlanmamıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı Devleti’nin 
kültürel yapısı 
üzerindeki etkisi çok 
az yorumlanmıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı Devleti’nin 
kültürel yapısı 
üzerindeki etkisi 
çoğunlukla 
yorumlanmıĢtır. 

Ġstanbul’un fethinin, 
Osmanlı Devleti’nin 
kültürel yapısı üze-
rindeki etkisi ayrıntılı 
yorumlanmıĢtır. 

  

Değerlen-
dirme 

 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti 
üzerindeki ekonomik, 
siyasi, dini ve kültürel 
açıdan etkilerine yönelik 
gerekçelere dayalı 
yargılara neredeyse hiç 
yer verilmemiĢtir. 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti 
üzerindeki ekonomik, 
siyasi, dini ve kültürel 
açıdan etkilerine 
yönelik gerekçelere 
dayalı yargılara çok az 
yer verilmiĢtir. 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti 
üzerindeki ekonomik, 
siyasi, dini ve kültürel 
açıdan etkilerine yönelik 
gerekçelere dayalı 
yargılara genel yer 
verilmiĢtir. 

Ġstanbul’un fethinin 
Osmanlı Devleti 
üzerindeki ekono-
mik, siyasi, dini ve 
kültürel açıdan 
etkilerine yönelik 
gerekçelere dayalı 
yargılara ayrıntılı yer 
verilmiĢtir. 

  

Ġlgi 
Çekicilik 

 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya neredeyse hiç 
dikkat ve ilgi çekecek 
biçimde 
hazırlanmamıĢtır. 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya bir miktar 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya genellikle dikkat 
ve ilgi çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya tam olarak 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 

  

Materyal 
Kullanımı 

 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 1 görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 2-3 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

 ÇalıĢmada amaca  
uygun 4-5 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 6-7 farklı 
görsel kullanılmıĢtır. 

  

Zaman 
Kullanımı 

ÇalıĢma 1 hafta geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 3-4 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 1-2 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma gününde 
teslim edilmiĢtir. 
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Ek 8. BeĢinci Performans Görevi 

 

 

ORTAOKUL 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 
TÜRK TARĠHĠNDE YOLCULUK 

PERFORMANS GÖREVĠ 
 

Adınız ve Soyadınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sınıfınız :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ġçerik 
Düzeyi 

Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama 
Yöntemi 

Ders: Sosyal Bilgiler 
Ünite:  Türk Tarihinde Yolculuk 
Kazanım: Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal 
ve ekonomik değiĢim hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Ortaokul 
7. Sınıf 

 

EleĢtirel DüĢünme(Çıkarımda 
bulunma, Değerlendirme, Açıklama, 

Yorumlama, Öz düzenleme) 

Dereceli 
Puanlama 
Anahtarı 

 

    Değerli Öğrencim, 
  Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu birçok kurum ortaya çıkmıĢtır. Sizden, bu kurumların yarattığı toplumsal ve 
ekonomik değiĢimler üzerinde düĢünmeniz ve kendi görüĢlerinizi de iĢin içine kattığınız bir rapor hazırlamanız 
beklenmektedir. Bunun için aĢağıdaki görevleri yerine getirmelisiniz. 

1) Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlar toplumsal açıdan ne Ģekilde etkili olmuĢtur? Çıkarımlarınızı 
gerekçeleriyle yazınız.  

2) Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlar ülkeyi ekonomik açıdan nasıl etkilemiĢtir? Neden-sonuç 
iliĢkisi içerisinde yazınız. 

3) Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlar halkı kültürel açıdan nasıl etkilemiĢtir? Yorumlayınız. 

UlaĢtığınız tüm bu sonuçlara göre Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan 
önceki ve sonraki durumu sizin bir toplumun değiĢmesinde rol oynayan etkenler hakkındaki görüĢlerinizi nasıl 
etkiledi? GörüĢlerinizi elde ettiğiniz bulgularla destekleyerek yazınız. 

ÇalıĢmanızı yaparken aĢağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz; 
1) Bu konuda kitap, dergi, makale, internet vb. araĢtırmaya dayalı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 

2) Raporunuzu doğrudan ilgili 3-4 görselle destekleyebilirsiniz. 
3) Raporunuzda kullanacağınız anlatımın tarihi kavram ve iliĢkilerle, yorumlarla size ait değerlendirmeleri içermesine dikkat 

etmelisiniz. 
4) ÇalıĢmada en az 5 önemli kaynaktan yararlanmalısınız.(Bunlardan en az dördü kitap, dergi ve makale olmalıdır.) 
5) ÇalıĢma için gerekli olan materyalleri derse eksiksiz getirmelisiniz. 

ÇalıĢmayı 1 hafta içerisinde tamamlayıp rapor yazım kurallarına uygun olarak teslim etmelisiniz. 

Çalışmanız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

Ġçerik (görevde verilenleri tarihi kavram ve bilgileri kullanarak yanıtlama), 

AraĢtırma Süreci (bilgiye ulaĢma, toplama, bir araya getirme), 
Açıklama (olayları neden-sonuç iliĢkisi içinde ortaya koyma),  
Çıkarımda Bulunma(verilerden, hükümlerden, görüĢlerden kavramlardan ve tanımlamalardan hareketle sonuca ulaĢma), 
Öz Düzenleme (biliĢsel etkinlikleri ve bu biliĢsel etkinliklerde kullanılan bileĢenleri denetleme ve elde edilen sonuçlara göre 
durumu düzenleme), 
Yorumlama (olayların açıkça anlaĢılmayan yönlerine (kimi durumlarda kiĢisel kanılara da yer verilerek) açıklık 
kazandırılması), 
Değerlendirme (olaylar, durumlar ya da veriler hakkında ölçütler kullanarak karara varma, genellenebilir sonuçlara ulaĢma), 

Ġlgi Çekicilik (yapılan çalıĢmaylailgi ve merakuyandırma), 
Materyal Kullanımı (çalıĢma için amaca uygun en az 5 farklı görsel kullanma), 

Zaman Kullanımı (çalıĢmayı 1 haftada tamamlama) 
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DERECELĠ PUANLAMA ANAHTARI 

Öğrencinin Adı Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numarası: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Sınıf:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
ÖLÇÜTLER 

BaĢlangıç Düzeyinde 
(1) 

GeliĢtirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul Edilebilir 
(3) 

Örnek 
Gösterilebilir 

(4) 

BaĢarı 
Puanı 

GörüĢler 
ve 

Öneriler 

Ġçerik 
 
 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyuçok az yan- 
sıtmaktadır. ÇalıĢma 
sonunda 
yapılanaçıklamaların çok 
azı doğruluk içermektedir. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyu kısmen 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma sonunda 
yapılan açıklamaların 
bir kısmı tam ve 
doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyu iyi 
yansıtmaktadır. ÇalıĢma 
sonunda yapılan 
açıklamalar çoğunlukla 
tam ve doğrudur. 

Hazırlanan çalıĢma, 
konuyuoldukça iyi 
yansıtmaktadır. 
ÇalıĢma 
sonundayapılan 
açıklamaların 
tümütam vedoğrudur. 

  

AraĢtırma 
Süreci 

 

Öğrenci kaynak 
göstermemiĢ, bilgilerin çok 
azına kendi çabasıyla 
ulaĢmıĢ, toplamıĢ ve bir 
araya getirmiĢtir. 

Öğrenci 2-1 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
çoğuna kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci 4-3 kaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

Öğrenci beĢkaynak 
inceleyerek, bilgilerin 
tamamına kendi 
çabasıyla ulaĢmıĢ, 
toplamıĢ ve bir araya 
getirmiĢtir. 

  

Açıklama 
 

Islahat hareketleri sonucu 
ortaya çıkan kurumların 
ülkeyi ekonomik 
açıdannasıl etkilediğiyle 
ilgili nedenler ve sonuçlar 
neredeyse hiç 
açıklanmamıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların ülkeyi 
ekonomikaçıdannasıl 
etkilediğiyle ilgili 
nedenler ve sonuçlar 
çok az açıklanmıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların ülkeyi 
ekonomikaçıdannasıl 
etkilediğiyle ilgili 
nedenler ve sonuçlar 
genel olarak 
açıklanmıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların ülkeyi 
ekonomikaçıdannasıl 
etkilediğiyle ilgili 
nedenler ve sonuçlar 
ayrıntılı açıklanmıĢtır. 

  

Çıkarımda 
Bulunma 

 

Islahat hareketleri sonucu 
ortaya çıkan kurumların 
toplumüzerindeki 
etkisiyleilgili yok denecek 
kadar az mantıksal 
sonuca ulaĢmıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların 
toplumüzerindeki 
etkisiyleilgili mantıksal 
sonuçlaraçok az yer 
vermiĢtir. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların 
toplumüzerindeki 
etkisiyleilgili birçok 
mantıksal sonuca 
ulaĢmıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların 
toplumüzerindeki 
etkisiyle ilgili ayrıntılı 
mantıksal sonuçlara 
yer vermiĢtir. 

  

Öz 
Düzenleme 

 

Osmanlı Devleti’nin 
ıslahat hareketleri sonucu 
ortaya çıkan kurumlardan 
önceki ve sonraki 
durumuna göre bir 
toplumun değiĢmesinde 
rol oynayan 
etkenlerhakkındaki 
bireysel görüĢlerine yok 
denecek kadar az yer 
vermiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
ıslahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumlardan önceki 
ve sonraki durumuna 
göre bir toplumun 
değiĢmesinde rol 
oynayan 
etkenlerhakkındaki 
bireysel görüĢlerine 
çok az yer vermiĢtir.  

Osmanlı Devleti’nin 
ıslahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumlardan önceki ve 
sonraki durumuna göre 
bir toplumun 
değiĢmesinde rol 
oynayan etkenler 
hakkındaki bireysel 
görüĢlerini bulgularla 
destekleyerek genel 
olarak yer vermiĢtir. 

Osmanlı Devleti’nin 
ıslahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumlardan önceki 
ve sonraki durumuna 
göre bir toplumun 
değiĢmesinde rol 
oynayanetkenlerhakkı
ndakibireysel 
görüĢlerini bulgularla 
destekleyerek ayrıntılı 
yer vermiĢtir. 

  

Yorumlama 
 

Islahat hareketleri sonucu 
ortaya çıkan kurumların 
halkın kültürelyapısı 
üzerindeki etkisi 
neredeyse hiç 
yorumlanmamıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların halkın 
kültürelyapısı 
üzerindeki etkisi çok 
az yorumlanmıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların halkın 
kültürelyapısı üzerindeki 
etkisi çoğunlukla 
yorumlanmıĢtır. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların halkın 
kültürelyapısı üze-
rindeki etkisi ayrıntılı 
yorumlanmıĢtır. 

  

Değerlendir-
me 

 

Islahat hareketleri sonucu 
ortaya çıkan kurumların 
ülke üzerindeki toplumsal, 
ekonomik ve kültürel 
açıdanetkilerine yönelik 
gerekçelere dayalı 
yargılara neredeyse hiç 
yer verilmemiĢtir. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların ülke 
üzerindeki toplumsal, 
ekonomik ve kültürel 
açıdanetkilerine 
yönelik gerekçelere 
dayalı yargılara çok az 
yer verilmiĢtir. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların ülke 
üzerindeki toplumsal, 
ekonomik ve kültürel 
açıdanetkilerine yönelik 
gerekçelere dayalı 
yargılaragenel yer 
verilmiĢtir. 

Islahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan 
kurumların ülke 
üzerindeki toplumsal, 
ekonomik ve kültürel 
açıdanetkilerine 
yönelik gerekçelere 
dayalı yargılara 
ayrıntılı yer verilmiĢtir. 

  

Ġlgi 
Çekicilik 

 

ÇalıĢma ele aldığı konuya 
neredeyse hiç dikkat ve 
ilgi çekecek biçimde 
hazırlanmamıĢtır. 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya bir miktar 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya genellikle dikkat 
ve ilgi çekmektedir. 
 

ÇalıĢma ele aldığı 
konuya tam olarak 
dikkat ve ilgi 
çekmektedir. 
 

  

Materyal 
Kullanımı 

 

ÇalıĢmada amaca uygun 
1 görsel kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 2-3 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

 ÇalıĢmada amaca  
uygun 4 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada amaca 
uygun 5 farklı görsel 
kullanılmıĢtır. 

  

Zaman 
Kullanımı 

ÇalıĢma 1 hafta geç teslim 
edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 3-4 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma 1-2 gün geç 
teslim edilmiĢtir. 

ÇalıĢma gününde 
teslim edilmiĢtir. 
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