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geldiği nokta öğrencilere öğreticiler tarafından doğrudan bilgi aktarımından çok öğrencinin 
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ÖZET 
 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde 
Kullandıkları Soruların Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerileri Açısından 

Değerlendirilmesi 
 

Günümüz eğitim anlayışı; var olan bilginin öğretmenden öğrenciye doğrudan 

aktarımını amaçlayan geleneksel yaklaşımdan tamamen sıyrılmış, sorgulayan düşünen ve 

ihtiyacı olan bilgiyi kendisi üreten nesiller yetiştirmeyi amaçlayan yeni bir anlayışa sahiptir. 

Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim kurumları; öğrencilere entelektüel gelişimlerinde, 

sosyal hayatlarında, mesleki ve akademik kariyerlerinde ihtiyaçları olan bazı becerileri 

kazandırmalı ve geliştirmelidir. Bu becerilerin başında da eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerileri gelmektedir. Birbirinin tamamlayıcısı olan bu iki düşünme becerisi günümüzde 

bir bireyin en çok ihtiyaç duyduğu düşünme becerileridir. Öğrencilere eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerini kazandırabilecek en önemli kişiler öğretmenlerdir ve bunun en iyi 

yolu ise şüphesiz öğretmenlerin sordukları sorulardır.   

Bu çalışmada 2017 – 2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminde Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin uyguladıkları sınavlardaki sorular eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerine göre incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda betimsel bir tarama 

olarak yürütülen çalışmada doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat yöntemleri 

kullanılmıştır. Trabzon ili merkez ilçesi Ortahisar’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 20 farklı 

okulda görev yapan 61 öğretmenin hazırladığı sınavlardan toplam 2065 soru incelenmiş 

bu öğretmenlerin 16’sı ile de yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır.  

Öğretmenlerin sınav soruları; eğitimde yaygın olarak kullanılan soru türlerine, sınıf 

düzeylerine, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere konularına, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerine göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Soruların analizinde SPSS 

programı kullanılmış ve bulgular frekans ve yüzde olarak tablo ve grafikler halinde 

sunulmuştur. Öğretmenlerle yapılan mülakatlar ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

Mülakat cevaplarından elde edilen verilerden temalar oluşturulmuş, bu temalar 

öğretmenlerin cevaplarının sıklıklarına göre tablolarda yansıtılmıştır. Bulguların daha iyi 

anlaşılması ve güvenirliğin artırılması için sınav sorularından örneklere ve öğretmenlerin 

cevaplarından doğrudan alıntılara tablo ve grafiklerin altında yer verilmiştir. Elde edilen 

veriler alt problemlere göre sınıflandırılmış ve bulgular her bir alt probleme göre 

sunulmuştur.  

Araştırmanın sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladıkları soruların 

öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede ve ölçmede yetersiz 
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oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınavlarında en çok çoktan seçmeli sorular tercih 

etmelerine rağmen eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soruları en çok açık 

uçlu soru türünde hazırlamış oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca sınavlarda eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerisine yönelik soruları en çok tarih konularında ve en çok 8. sınıf 

düzeyinde hazırladıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında araştırmanın sonunda bazı 

önerilerde bulunulmuştur.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, öğretmen, ölçme ve değerlendirme, eleştirel 
düşünme, yaratıcı düşünme, soru sorma.  
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ABSTRACT 
 

Evaluation of Social Studies Teachers' Questions Used in the Assessment 
and Evaluation Process in Terms of Critical and Creative Thinking Skills 

 

Today's understanding of education; has a new understanding aimed at raising 

generations of thinking and need which produce knowledge itself, questioning that existing 

knowledge is totally devoid of the traditional approach to teaching directly from the 

student. According to contemporary education theory, educational institutions; students 

must acquire and develop some skills that are needed in their intellectual development, 

social life, professional and academic careers. The most important of these skills is the 

ability to think critically and creatively. These two thinking skills complementary to each 

other are the thinking skills most needed by an individual today. Teachers are the most 

important people who can gain critical and creative thinking skills for students, and the 

best way to do this is, of course, the questions teachers ask. 

In this study, in the first semester of 2017 - 2018 academic year, Social Studies 

teachers tried to examine the questions in their exams according to their critical and 

creative thinking skills. In the study carried out as a descriptive document analysis and 

semi-structured interview methods were used for this purpose. A total of 2065 questions 

were examined from the examinations prepared by 61 teachers working in 20 different 

schools affiliated to the Ministry of National Education in Ortahisar which is central district 

of Trabzon.  

The exam questions prepared by the teachers; the types of questions commonly 

used in education, class levels, history, geography and, citizenship including intermediate 

disciplines, and critical and creative thinking skills. The SPSS program was used in the 

analysis of the questions and the findings were presented using frequency and 

percentage tables and graphs. Interviews with teachers were analysed by content 

analysis method. The themes were created from the data obtained from the interview 

answers. The themes were reflected on the tables according to the frequency of the 

answers of the teachers. For better understanding of the findings, examples of the 

teachers' exam questions and direct quotations from teachers' answers are given under 

the tables and graphics. The data obtained were classified according to the sub problems 

and the findings were presented according to each sub problem.  

As a result of the research, it was determined that the exam questions prepared by 

the Social Studies teachers were inadequate to develop and measure the critical and 
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creative thinking skills of the students. It has been determined that questions about critical 

and creative thinking skills are prepared mostly in the open-ended type of questions, 

although teachers prefer the most multiple-choice questions. It was also found that during 

the exams, questions about critical and creative thinking skills were prepared mostly in 

history subjects and at the 8th grade level. At the end of the research on these results 

some suggestions were made. 

 

 

Key Words: Social Studies, teacher, measurement and evaluation, critical thinking, 
creative thinking, asking questions. 
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1. GİRİŞ  

 

İnsanlık var olduğundan bugüne eğitim, her çağda ve her toplumda gelişmenin ve 

ilerlemenin temeli olarak ele alınmıştır. Çağlar boyunca insanlar çeşitli amaçlar uğrunda 

çeşitli erkler tarafından belirli hedefler doğrultusunda eğitilmiştir. İlahi emirlerden oluşan 

kutsal kitaplar ve ahitler ile dinler, farklı düşünce sistemleri ve önerileri ile felsefi akımlar 

ve araştırmaları ile bilim dalları her zaman bir eğitim sistematiği ileri sürmüşlerdir. İnsanın 

yaradılışında gelişmek ve öğrenmek her zaman mevcut olmuştur ki bu mevcudiyet eğitim 

olgusunun varlığına en önemli kanıttır. Eğitim insanlığın gerçekleştirdiği en önemli 

etkinliktir (Ülken, 2001). İnsan hayatta kalmak için öğrenmek mecburiyetindir. Yalnızca 

toprak üzerindeki varlığının devamı için değil insani hislerini doyurmak ve merakını 

giderebilmek için birçok şeyi öğrenmek zorundadır (Ergün, 2015). Eğitim işlevleri 

bakımından farklı şekillerde tanımlanabilir. Ancak eğitim bilimciler tarafından ortak 

kanaate varılmış çağdaş eğitim tanımı; bireyde belirlenmiş amaçlar doğrultusunda istendik 

davranış oluşturma sürecidir (Ertürk, 1993).  

Eğitim insan yaşantısının her anında ve dünya üzerinde her yerde gerçekleşebilir 

ama resmi olarak eğitim okullarda gerçekleştirilmektedir (Fidan, 2012). Okullar belirlenmiş 

istendik özellikleri öğrencilere kazandırmak için ortaya çıkarılmış öğretim kurumlarıdır. Bu 

kurumların amacı öğrenci davranışlarında kasıtlı değişiklikler meydana getirmek veya 

öğrencilere kasıtlı yeni davranışlar edindirmektir. Okullarda öğrencilerin bahsedilen 

istendik özelliklere sahip olup olmadıkları ve yeni özellikleri kazanıp kazanmadıklarını 

öğrenmek için öğretim durumları sürekli olarak farklı yönlerinden sınanmaktadır. Bundan 

dolayı eğitim öğretimin sistematikliğini ve disiplini sağlayan bir öğretim programına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Öğretim programları eğitim öğretim sürecinin bütün süreçlerini kapsayan 

temelde dört ögeden oluşur. Bu ögeler hedef, içerik (muhteva), eğitim durumları ve ölçme 

– değerlendirme durumlarıdır. Bu ögelerin her biri kendi içinde farklı anlamlandırılmasına 

rağmen programın işlerliği dört ögenin birlikteliği sayesinde sağlanır (Çolak, 2008). Okullar 

bu öğretim programlarının öğretmenler tarafından uygulandığı resmi kurumlardır (Tekin, 

1993). 

Bir öğretim programının hazırlanması, hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen hedefler 

doğrultusunda kazanımların oluşturulması ile başlar. Hedefler belirlenirken “niçin?” 

sorusuna yanıt aranır. Programın hedefleri diğer ögelerinden daha önemlidir, çünkü 

hedefler eğitim süreci sonunda yetiştirilecek insan tipini belirler (Demirel, 2002).  
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Belirlenen hedeflere erişme aracı olarak içerikler belirlenir. İçerik “ne?” sorusunun 

cevabıdır. İçerik, hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaya 

yönelik oluşturulan uğraşılar bütünüdür. Örneğin; “Atatürk İlke ve İnkılapları”. İçerikler 

hedefler doğrultusunda olmak zorundadır aksi takdirde süreç sonunda ortaya çıkması 

hedeflenen öğrenci profiline ulaşılamaz, öğrenciler için sistem karmaşıklaşır ve anlaşılmaz 

olur (Demirel, 2002). 

Programın üçüncü ögesi, eğitim durumları, hedefler doğrultusunda belirlenen 

içeriklerin öğrencilere aktarılması sürecidir. Yani “nasıl?” sorusunun cevabıdır ki öğretme 

– öğrenme süreç ve yaşantılarının tamamını kapsayan bir bütündür (Çepni ve Akyıldız, 

2010). Örneğin; “Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve 

ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri 

yaşatmaya istekli olmaları için ders esnasında belgesel izletilmesi.” 

Hedef ve kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması ya da ne kadar 

gerçekleştiğinin belirlenmesi için yapılan ölçme değerlendirme durumları programın son 

ögesidir. Programın bu ögesi “ne kadar? – hangi seviyede?” sorularına cevap arar. Ölçme 

değerlendirme durumları belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını test etmenin yanında 

programın ögelerini de sorgulama fırsatı verir. Ölçme - değerlendirme sayesinde 

programın noksan tarafları tespit edilebilir (İşman, 2003). Ayrıca ölçme ve değerlendirme 

durumları doğru yöntemler ile uygulandığı takdirde öğrenciyi ve programı sorgularken 

öğrencinin yeni beceriler de edinmesini sağlar (Bekiroğlu, 2004).  

Eğitim kurumları olan okullar öğretim programları aracılığı ile eğitim sisteminin 

girdileri olan öğrencilerin sağlıklı ve nitelikli bir şekilde topluma kazandırılmasını sağlarlar. 

Okullarda yetiştirilen öğrencilerin kapasitelerinin son haddine kadar bilgi ve becerileri 

geliştirilir ki okullardan çıkan öğrenciler topluma uyum sağlarken toplumunu okulda 

edindiği bilgi ve becerileri sosyal ve iş yaşantılarında kullanarak geliştirebilsin (Sönmez, 

1998). Bir toplumu şekillendirmenin, toplumdaki yanlışlıkları düzeltmenin ve toplumu her 

açıdan ileriye taşımanın anahtarı okullar, öğrencilerin çeşitli düşünme becerilerini 

geliştirmek zorundadırlar. Özellikle çağdaş eğitim anlayışına göre öğrencilerin eleştirel 

düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri, ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim 

sürecinin her aşamasında ve her dersin öğretim programında geliştirilmelidir. 

Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi ve T.C. 

İnkılap Tarihi Dersi Öğretim Programları da eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

geliştirebilecek önemli programlardandır. 2005 ve 2017 yıllarında yapılan değişiklikle 

birlikte eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri söz konusu öğretim programlarında 

doğrudan kazandırılacak beceriler arasında yerlerini almıştır. Ayrıca programların 

amaçları ve felsefesi kısımlarında bu düşünme becerilerinin kazandırılmasına özellikle 



3 
 

 
 

vurgu yapılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018a). Öğrencilere bu becerileri 

kazandırmada en önemli sorumluluk programın uygulayıcıları öğretmenlere düşmektedir. 

Eğitim sisteminin olmazsa olmazı öğretmenler hem kendilerini hem de öğrencilerini çağın 

gerekliliklerini yerine getirecek şekilde nitelikli olarak yetiştirmeli ve geliştirmelidirler (Özalp 

ve Akpınar, 2018). Özellikle günümüz öğretim programlarında öğretmenler doğrudan 

öğretici olmaktan çok birer yol gösterici birer öğrenme arkadaşıdırlar. Öğretmenler 

öğrencilerini araştırmaya yönlendirir, cesaretlendirir ve onlara öğrenme yolunda rehberlik 

ederler (Hesapçıoğlu, 1996, s. 23). Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini 

geliştirmelerini sağlamak için öğretmenler onlara problemlere karşı farklı çözümler 

üretebilecekleri, gerçek doğruyu arayabilecekleri ve tecrübelerinden faydalanarak eski 

bilgilerini yeni bilgileri ile analiz edebilecekleri nitelikli sorular yöneltir ve onları düşünmeye 

ve gelişmeye sevk ederler. 

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladıkları sınav soruları niteliği ve 

niceliği bakımından eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine göre incelenmiştir. Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

kazandırmada sahip oldukları önem temel alınarak mevcut durumun betimlenmesi ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

1. 1. Araştırmanın Amacı 

 
Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı 

ilk döneminde uyguladıkları yazılı sınav sorularını eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerine göre incelemektir.  

Araştırmanın bu amacı doğrultusunda şu alt amaçlar da incelenmiştir: 

1. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin uyguladıkları sınavlarda eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerinin yerini ve öğretmenlerin soru sorma yeterliliklerini 

belirlemek. 

2. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda kullandıkları soru türlerini tercih etme 

nedenlerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmada en çok hangi 

soru türlerini kullandıklarını belirlemek. 

3. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

geliştirebilecek soruları en çok hangi sınıf düzeyinde ve hangi konularda 

kullandıklarını belirlemek. 

  



4 
 

 
 

1. 2. Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi 

 
Dünya üzerinde var olan ülkelerin eğitim politikalarının asıl amaçları uluslarının var 

olmasını sağlayacak gelecek nesilleri çağın şartlarına göre yetiştirmek ve yetişen 

nesillerin ulusun varlığı için çalışmasını sağlamaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bilgiye 

ulaşmanın çok kolay olduğu ve bilgiyi kullanmanın çeşitli yolları olan bir zamandır. Bizim 

eğitim sistemimizin de bu zamana ayak uyduracak, ulaştığı bilgileri, edindiği birikimleri ile 

sentezleyip doğru noktalarda kullanabilecek nesiller yetiştirmesi; dünya üzerinde 

varlığımızın devam etmesi ve uluslararası alanlarda söz sahibi olabilmemizin ilk şartıdır. 

Eğer bir ulus çağa ayak uydurmak ve yön vermek istiyorsa sorgulayabilen eleştirip 

karşılaştırma yapabilen, yeni fikirler ortaya atabilen ve yeni çözümler için farklı 

düşünebilen nesiller yetiştirmelidir. Nitekim 2005 yılından sonra öğretim programları 

yapılandırmacı yaklaşımı temel alarak yeni baştan hazırlanmıştır. Yapılandırmacı 

yaklaşımda öğrencinin bilgiyi doğrudan edinmesinden ziyade bilgiye ulaşması, bilgiye 

ulaştığı yollar, ulaştığı bilgiyi sorgulaması ve bilgiyi günlük hayatında nasıl kullandığı 

önemlidir. Bu yaklaşımda öğrenciler bilgiyi olduğu gibi kabul etmezler, sorgularlar ve kendi 

bilgilerini kendileri yaratırlar. Bu gerçekten yola çıkarak yapılandırmacı yaklaşımın temel 

alındığı eğitim sistemi için eleştirel düşünme becerisi ve yaratıcı düşünme becerisinin 

önemini göz ardı etmek mümkün değildir.  

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olup 

olmadıklarını öğrenmek ve bu düşünme becerilerini geliştirmek için eğitim sürecinde 

ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Öğretim programlarının -özellikle 2005 

yılındaki değişiminden sonra en önemli parçası haline gelen- ölçme ve değerlendirme 

kısmının işlevlerinin nitelik ve nicelik bakımından incelenmesi de gereklilik haline gelmiştir. 

Öyle ki 2005 yılından sonra ölçme ve değerlendirme konusuyla ilgili yapılan çalışmalarda 

gözle görülür bir artış olmuştur. Literatür incelendiğinde Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili 

yapılan bu çalışmaların az olmasının yanında çoğunluğu sınav sorularının türleri, 

öğretmenlerinin ders esnasında kullandıkları soru türlerinin nedenleri veya sınav 

sorularının Bloom Taksonomisine göre analizinden oluşmaktadır (Akbulut, 1999; Koray 

Dindar ve Demir, 2006; Akpınar ve Ergin, 2006; Aydemir ve Çiftçi, 2008; Beskisiz, 2009; 

Kılıç, 2010; Kılınç, 2014 ve Şanlı ve Pınar, 2017). Bu çalışma önceki çalışmalardan farklı 

olarak soruların genel sınıflandırılması ve analizlerinden ziyade üst düzey düşünme 

becerileri üzerine; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kapsayan daha özel bir 

duruma ışık tutmak için yapılmış bir çalışmadır.  

Ölçme – değerlendirme ile eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerinin 

birleştiği bu nokta çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile Sosyal Bilgiler 
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öğretmenlerinin kullandıkları ölçme araçlarının öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerini ölçme yeterliliği ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bu doğrultuda kaygılarının 

olup olmadığı ortaya konmuş olacaktır. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretim programının 

işlevleri, öğretmenlerin öğretim programına sadakatleri ve programın ölçme ve 

değerlendirme kısmındaki olası problemler sorgulanabilecektir. Bu çalışma ile Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki eksiklikleri ve sorunlarının 

nedenleri öğrenilebilecektir. Öğretmenlerin ve öğretim programının ölçme ve 

değerlendirme çalışmalarında eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri 

bağlamındaki eksikliklerinin düzeltilmesi için neler yapılması gerektiği ortaya çıkarılacaktır. 

 

1. 3. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 

 Soruların diğer becerilere yönelik olma durumunu belirlemek için yapılan 

sınıflandırmalar olmasına karşın bu çalışmada sorular yalnız eleştirel düşünme 

ve yaratıcı düşünme açısından incelenmiştir. 

 Çalışmaya katılan öğretmenlerin ders esnasında sordukları sorular, proje ve ev 

ödevleri için sordukları sorular göz ardı edilerek yalnızca sınavlarda kullanılan 

sorular ele alınmıştır. 

 Her okuldan ve her sınıf düzeyinden eşit sayıda sınav sorusu toplanamamıştır. 

 

1. 4. Araştırmanın Varsayımları 
 

 Öğretmenlerin sınavlarda sordukları soruların cevaplarını daha önce ders 

işlerken söylemedikleri varsayılmıştır. 

 

1. 5. Tanımlar 
 

Sosyal Bilgiler: Bireyin sosyal varoluşunu gerçekleştirebilme çabası yolunda belirli 

sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını içine alan, bireyin etkileşim içinde olduğu 

sosyal ve fizikî çevresinin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği bir ilköğretim 

dersidir (MEB, 2018a). 

Ölçme: Ölçme bir niteliğin sayısallaştırılması demektir. Daha geniş anlamıyla, 

herhangi bir özelliği izlemek ve ortaya çıkan sonucu sayılarla ya da semboller aracılığıyla 

ifade etmektir (Turgut, 1997).  

Değerlendirme: Ölçümlerden sonuç çıkarma ve ölçülen birey ya da nesneler 

hakkında bir değer yargısına varmak olarak tanımlanabilir. Ölçme ve değerlendirme, 

eğitim sisteminin birbirini tamamlayan iki önemli kavramlarıdır (Tekin, 1993). 
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Düşüme Becerisi: Kişiden kişiye ve zekâ durumuna göre değişebilen, öznel 

becerilerden nesnel becerilere, mantıksal akıl yürütebilme kabiliyetinden iki olgu ya da 

olay arasındaki birbirinden bağımsız ve uzak benzerlikleri zekice algılayabilme kabiliyetine 

kadar birçok yönü olan bir kavramdır (Lipman, 2003). 

Eleştirel Düşünme: Bireyin yapacağı ve inanacağı şeylerin neler olduğun karar 

vermesi için mantık yürütmesi, çözümleyici ve değerlendirmeye yönelik düşünmesi, 

mantıklı ve bilinçli kanaatlerde bulunması ve bu kanaatlerini en iyi şekilde ifade etmesidir 

(Özden, 2014). 

Yaratıcı Düşünme: Farklı ve yenilikçi düşünme becerilerini kullanarak sıradanlıktan 

kurtulma gücü veren, sonucundan etkilenen bireyleri tatmin eden düşüncelerin, sahip 

olduğu esnek, özgün ve duyarlı niteliktir (Semerci, 2000). 

  



 
 

 
 

 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

 

2. 1. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi 
 

Bu bölümde araştırmanın konusu ve amacına yönelik olarak; Sosyal Bilgiler, Türkiye 

Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri, 

ölçme ve değerlendirme ve ilgili araştırmalar hakkında bilgiler verilecektir. 

 

2. 1. 1. Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 
 

Sosyal Bilgiler ilk defa on dokuzuncu yüzyılda ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ’de 

ortaya çıkmıştır. Sosyal Bilgiler ‘in isimlendirilmesinde o yıllarda ABD’de sosyal 

sözcüğünün popüler sözcüklerden biri olması ve hemen hemen birçok reformun isminin 

başına bir sıfat olarak eklenmesi etkili olmuştur (Doğanay, 2008). On sekizinci yüzyıl 

sonlarında dünyanın farklı konumlarından göç ederek ya da göç ettirilerek gelen 

göçmenlerin Amerikalılaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan ortamın sağlanması için 

hazırlanan Sosyal Bilgiler programlarında tarih dersi, güncel olaylar ve güncel sorunlardan 

bağımsız, geçmişte yaşananlarla ilgili bilgilerin tarihlerine göre sıralanarak sunulmasından 

ibaretti. Daha sonraları Sosyal Bilgiler, etkin vatandaş yetiştirmek maksadıyla tüm sosyal 

bilimlerden özellikle seçilen bilgilerin bir araya getirilerek yeni bir program oluşturulması ile 

yalnızca tarih odaklı tek bir disiplin anlayışından sıyrılıp disiplinler arası bir anlayışa sahip 

olmuştur. Bu programda tüm sosyal bilim dallarını kapsayan bütüncül bir program anlayışı 

benimsenmiştir (Doğanay, 2008). 

Sosyal Bilgiler‘in felsefe, din, sosyal bilimler gibi önemli alanları çalışmasından 

doğan çeşitlilik Sosyal Bilgiler‘in amaçları doğrultusunda üç geleneksel yaklaşımı 

doğurmuştur. 

1. Sosyal Bilgiler‘in bir etkin vatandaşlık bilgi ve becerileri aktarımı olarak 

öğretilmesi; Vatandaş; toplum tarafından benimsenmiş ilke ve değerlere sadık, 

ulusal ve evrensel nitelikteki ilke ve değerlere saygı duyan bireydir. 

2. Sosyal Bilgiler‘in bir sosyal bilim olarak öğretilmesi; Öğrenci bir sosyal bilimci gibi 

düşünebilmeli ve her alan (Antropoloji, Coğrafya, Tarih, Sosyoloji vb.) için gerekli 

temel içeriği öğrendikten sonra o alanın düşünme süreçlerine sahip olarak yeni 

bilgiyi üretip test edebilmelidir.  

3. Sosyal Bilgiler‘in düşünmeye dayalı araştırma yoluyla öğretilmesi; Sosyal Bilgiler 

dersi öğrencileri karşılaşabilecekleri toplumsal ve bireysel problemler karşısında 
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eleştiren, soru sorabilen, bağımsız kararlar verebilen ve bu problemlere yeni ve 

farklı çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirilmelidir (Barth ve Demirtaş, 

1997). 

En yaygın olarak kabul görmüş etkin vatandaşlık için disiplinler arası Sosyal Bilgiler 

anlayışının önde gelen savunucularından Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS) Sosyal 

Bilgiler‘i şu şekilde tanımlamıştır (NCSS, 1993, s.3): 

 

“Sosyal Bilgiler, vatandaşlık yeterlikleri kazandırmak için sanat, edebiyat ve 
sosyal bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma 
alanıdır. Okul programı içinde Sosyal Bilgiler, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, coğrafya, 
tarih, hukuk, felsefe, siyasal bilimler, psikoloji, din, sosyoloji ve sanat, edebiyat, 
matematik ve doğa bilimlerinden uygun ve ilgili içeriklerden süzülen sistematik ve 
eşgüdümlü bir çalışma alanı sağlar. Sosyal Bilgilerin temel amacı, birbirlerine bağımlı, 
global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları 
olarak kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek 
için genç insanlara yardımcı olmaktır.”  
 

Bugün Sosyal Bilgiler’in, üzerinde herkesin anlaştığı ortak bir tanımı yoktur. Lakin 

farklı Sosyal Bilgiler tanımlarından yola çıkılarak yapılan inceleme sonucunda şu ortak 

noktalar ortaya çıkmaktadır:  

Sosyal Bilgiler’in esas amacı vatandaşlık eğitimidir ve bu eğitim dört önemli ve 

zorunlu boyut içermektedir. Bunlar bilgi, bilgi kullanma becerileri, demokratik değerler ve 

sosyal katılım becerileridir (Doğanay, 2004). 

Sosyal Bilgiler dersi okullarda öğrencilere gündelik yaşantısında ihtiyaç duyacağı 

sosyal becerileri kazandırarak onları toplumun yararına hizmet edebilecek sorumluluk 

sahibi iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır (Aykaç ve Başar, 2005). 

Bu amaçları gerçekleştirmek için Sosyal Bilgiler dersi, her bireyin yeteneklerini ve güçlerini 

en olanaklı şekilde geliştirecek yaşantıları mümkün kılarak bireylerin kendini tanımasını 

sağlar. Hürriyet, birliktelik ve kültürün düşünme, inanç ve davranış üstündeki etkileri ve 

değişimleri gibi beşer ilişkilerini tespit etmek ve anlamak için ihtiyaç duyulan tüm kavram 

ve genellemelerin oluşturulup geliştirilmesi ancak Sosyal Bilgiler dersi ile sağlanabilir 

(Sağlamer, 1997). Özellikle teknolojinin gelişmesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ile 

toplumlar için artık daha değerli olan düşünen ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi ancak 

Sosyal Bilgiler dersinde düşünme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi ile 

mümkündür (Özdemir, 2005).  

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi devletin kurulmasına zemin hazırlayan 

olaylar, kuruluş sürecinde yaşananlar ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan Atatürk ilke 

ve inkılapları hakkındaki bilgiler içeren bir derstir. Bu derste yetişen kuşakların 

öğrencilerden sadece tarih bilgisi edinmeleri değil aynı zamanda demokrasi ilke ve 

ülküleri, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler içinde karşısına çıkan sorunları çözmede ne gibi 
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güçlüklerle karşılaştığı öğretilir. Ayrıca T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile 

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ü tanıyan ve Cumhuriyet’in temelini teşkil eden ilke ve 

inkılâplarını anlayan, benimseyen ve devamını sağlama farkındalığında olan öğrenciler 

yetiştirilmeye çalışılmaktadır (MEB, 2018b). 

 

2. 1. 1. 1. Türkiye’de Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük Dersi 

 
Sosyal Bilgiler eğitiminin Türkiye’deki kökenleri Türklerin tarih sahnesi çıktıkları 

zamana kadar uzanır. Türkler İslamiyet ile tanışmadan önce önemli toplumsal olguları, 

kuralları gelenek ve görenekleri çocuklarına öğretme çabası içinde bulunmuşlardır. 

İslamiyet’in kabulünden sonra İslam’ın kuralları ile Türk gelenek görenekleri birlikte 

çocuklara öğretilmeye çalışılmıştır (Akdağ ve Kaymakcı, 2011).   

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat yıllarına kadar geçen sürede de İslamiyet eksenli 

toplumsal değerlerin öğretimi şeklinde Sosyal Bilgiler eğitimine devam edilmiştir. Tanzimat 

Dönemi’nde kabul edilen 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Sosyal Bilgiler olarak 

kabul gören derslerin tüm sıbyan mekteplerinde ve iptidailerde (günümüzde ilkokullar ve 

ortaokullar) okutulması kararlaştırılmıştır (Güven, 2010). Sultan II. Abdülhamit zamanında 

Muhtasar Tarih-i Osmani ve Muhtasar Coğrafya dersleri ilk kez okutulmaya başlanmıştır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde dönemin şartlarına bağlı olarak devletine bağlı yurttaşlar 

yetiştirme düşüncesi doğrultusunda Malumat-ı Medeniye ve Ahlakiye ile İktisadiye gibi 

dersler de okutulmaya başlanmıştır. Böylece tarih ve coğrafyanın yanı sıra, içeriğinde 

vatandaşlık bilgisi de olan Sosyal Bilgiler dersi eğitim-öğretim hayatındaki yerini almıştır 

(Akyüz, 2010). 

Sosyal Bilgiler eğitimi Cumhuriyet Dönemi’nde de gelişimini sürdürmüştür. Bu 

bağlamda 1924, 1926, 1936, 1948, 1962, 1968, 1998, 2005 ve 2017 yıllarında Sosyal 

Bilgiler öğretim programı üzerinde çeşitli düzenlemeler ve eklemeler yapılmıştır. Bu 

öğretim programlarından özellikle 1968, 1998 ve 2005 programları çeşitli özellikleri 

itibariyle diğer programlardan farklılık göstermektedirler. 1968 programı dünyadaki Sosyal 

Bilgiler öğretimi anlayışına en yakın olanıdır ve 1968 programı ile ilk defa Sosyal Bilgiler 

adı altında bir dersin okutulmasına başlanmıştır (Akpınar ve Kaymakcı, 2012). 1998 

programı ile de Sosyal Bilgiler‘in bir ders olarak ilköğretimin 4, 5, 6 ve 7. sınıflarında 

bütüncül bakış açısıyla okutulması karara bağlanmıştır. 2005 öğretim programı da 

yapılandırmacı anlayışı temel almasından ötürü önem arz etmektedir. Son olarak 2018 

yılında da yine yapılandırmacı anlayış doğrultusunda öğretim programlarında bir yenileme 

ve sadeleştirme çalışması yapılmıştır ve uygulamaya konulmuştur (TTKB, 2018). 
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Ortaokullarda Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin tarihi 

gelişimine baktığımızda ise; ilk olarak 1981 yılında temel eğitim ikinci kademede  “Türkiye 

Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi” adıyla okutulmaya başlanmıştır. 1982 tarihinde Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTKB) “20.02.1982 tarih ve 32 sayılı, 24.09.1986 tarih ve 

126 sayılı” kararları ile ilköğretim II. Kademe ve Orta Öğretim Kurumlarında okutulan 

“Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi” dersi ismine “Atatürkçülük” kelimesi eklenerek 

“Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” olarak günümüzdeki ismini almıştır. 

1986 yılından günümüze değin bu ders tam teşekküllü bir şekilde okullarımızda 

okutulmaktadır (Yılmaz, 2006, s.24-25). T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim 

programı da diğer programlar gibi 2005 yılında yapılandırmacı anlayış doğrultusunda 

yeniden hazırlanmıştır ve 2018 yılında da programda yenileme ve sadeleştirme çalışması 

yapılmıştır (MEB, 2018b).   
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2. 1. 1. 2. Sosyal Bilgiler Dersi ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
Dersi Öğretim Programlarının Yapısı  

 
2018 Sosyal Bilgiler öğretim programı 2005 öğretim programında olduğu gibi 

yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda; sadece bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel 

farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli olarak hazırlanmıştır.  

Yapılandırmacılık; bilgi, bilginin doğası, bilginin oluşturulma süreci, bu sürece 

doğrudan veya dolaylı olarak etki eden etkenler ile ilgilenen ve temel düşünceleri ile eğitim 

uygulamalarına yön veren felsefi bir akımdır (Açıkgöz, 2004). Yabancı kaynaklarda 

“constructivisim” olarak geçen kavram; inşacılık, kurmacılık, oluşturmacılık, yapısalcılık 

şeklinde ortak bir kanaate varılamayan birçok şekilde çevrilmiştir (Dündar, 2008). Bu 

çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıldığı şekliyle; yapılandırmacılık kelimesi 

kullanılmıştır.  

Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve 

bilgi, birey tarafından yaşantılarını anlamlı hale getirmek için etkin olarak 

yapılandırılmaktadır. Birey, zihni doldurulması gereken boş bir levha olarak değil, 

anlamları araştıran ve olgunlaştıran etkin bir varlık olarak ele alınmaktadır. Bir öğrenmede, 

öğrenmenin başladığı andan bireyin doyuma ulaşıp öğrenmenin tamamlandığı ana kadar 

yapılandırmacı süreçler çalışır, zihinsel yapılar oluşturulur, anlamlandırılır ve test edilir. 

Daha sonra oluşturulan bu yapıların aksine özellikle çelişkili yeni yaşantılar öğrenmeye 

ilham vermekte, bu sayede birey yeni bilgiyi öğrenmek ve anlamlandırmak için yeniden 

yapılandırmak mecburiyetine düşmektedir. Bu bağlamda yapılandırmacı yaklaşımın temel 

önermeleri şu şekildedir (Yurdakul, 2005): 

 

 Bilgi dışarıdan bağımsız ve durağan bir şekilde direkt olarak alınmaz, birey 

tarafından etkin olarak süreçle yapılandırılır.  

 Bireyin bilgiye erişmesi için geçirdiği süreç bireyin yaşamını düzenleyen bir 

süreçtir. Birey, zihninin dışında var olan bağımsız bir dünyayı keşfedemez. 

 Bilgi şahsi olarak ve sosyal çevre ile birlikte oluşturulur. 

 

Öğrenci merkezli yapılandırmacı yaklaşımda sadece okuyarak ve dinleyerek 

öğrenme değil tartışarak, fikirleri değerlendirip savunarak, hipotezler kurarak, 

sorgulayarak, eleştirerek ve etkileşim içinde farklı fikirleri paylaşarak etkin katılım yoluyla 

öğrenme gerçekleştirilir. Öğrenenler bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine bilgiyi kendi 

çabaları ile yaratır ya da yeniden keşfederler (Perkins, 1999’dan akt., Uysal, 2006, s.49). 

Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen sınıfta iyi bir öğretme ortamı oluşturacak ve 

öğrencilere yol gösterecek bir rehber olarak nitelendirilir. Öğretmen öğrencileri 
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sorgulamaya ve düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin kendi düşüncelerinin geliştirmeleri 

için fırsat verir, onların merakını gidermek yerine onların merakını diri tutar. 

Yapılandırmacı yaklaşım öğretmenlerden bilgileri ezberletmek yerine; öğrencilerine 

düşünmesini ve nasıl öğrendiği üzerine kafa yormasını sağlamasını ister (Özden, 2014).  

Yapılandırmacı yaklaşıma göre ölçme ve değerlendirmede de önemli nokta 

öğrenme sürecinin esas alınmasıdır. Yapılandırmacı yaklaşımda ölçme ve 

değerlendirmede sonuçlardan ziyade öğrenme süreci değerlendirilir. Öğrenciler ve 

öğretmen ölçme ve değerlendirme yöntemlerini birlikte belirler (Yurdakul, 2005). Öğrenci 

başarısı öğrencilerin ürünleri ve sınıf içi performansları göz önünde bulundurularak yapılır. 

Bilimsel becerilerin değerlendirilmesinde özellikle performansa dayalı ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğretmen öğrencileri ile birebir görüşmeler 

yaparak da öğrencileri değerlendirebilir (Özden, 2014, s.73). 

Yapılandırmacı yaklaşımın her aşamasında düşünme esastır. Yapılandırmacılıkta 

öğrenmenin kalıcılığının sağlanması, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey bilişsel 

becerilerin geliştirilmesi amaçlanır. Bireyler bilgileri ezberlemeye ve hazır bilgileri sıradan 

yöntemler ile kullanmaya değil, sorgulamaya, düşünmeye ve kendi bilgisini yaratıcı 

düşünme becerisini kullanarak kendisinin üretmesine yönlendirilir (Özalp ve Akpınar, 

2017). Yapılandırmacı anlayış bilinçli, yaratıcı, araştıran, eleştiren, bilgiyi nereden ve nasıl 

öğrendiğini bilen, kendi çözüm yollarını kendisi üretebilen öğrenenleri gerektirir.  

(Jonassen, Peck ve Wilsom, 1999, s. 218). 

Yapılandırmacı yaklaşım ile hazırlanan Sosyal Bilgiler öğretim programında yapısal 

olarak ele aldığımızda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla 

tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir defada 

kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Bu bağlamda 2018 Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bunlar: 

 

1. Birey ve Toplum 

2. Kültür ve Miras 

3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

4. Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

5. Bilim, Teknoloji ve Toplum 

6. Etkin Vatandaşlık 

7. Küresel Bağlantılar 

 

Bu öğrenme alanları her sınıf için belirlenen esnek yapıdaki ünitelerle uygulanabilir 

hale getirilmiştir. Üniteler ise kazanımları gerçekleştirmeye yönelik etkinlikleri içerecek 
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şekilde hazırlanmıştır. Öğrenme alanlarının içeriğini somutlaştıran ve her biri 

yapılandırmacı eğitim anlayışını yansıtan kazanımlar; eğitim kademeleri düzeyinde 

değerler, beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük sağlayan bir bakış açısıyla 

hazırlanmıştır (MEB, 2018a). 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile öğrencilere Cumhuriyetin kurulması 

esnasında kuruluş sürecinde yaşananlar ve Atatürk ilke ve inkılapları hakkındaki bilgiler ile 

bu bağlamda çeşitli beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler 

doğrultusunda hazırlanan öğretim programı yedi üniteden oluşmaktadır. Bunlar: 

  

1. Bir Kahraman Doğuyor   

2. Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar  

3. Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!  

4. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye  

5. Demokratikleşme Çabaları  

6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası  

7. Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası 

 

Bu üniteler içerisinde yer alan yapılandırmacı eğitim anlayışını yansıtan kazanımlar; 

öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, değer ve tutumları kapsamaktadır 

(MEB, 2018b). 

 

2. 1. 2. Düşünme ve Düşünme Becerileri 

 
Düşünme asırlar öncesinden beri tartışıla gelmiş bir kavramdır. Bu yüzden 

literatürde birçok tanıma rastlamak mümkündür. Türk Dil Kurumu (2017) düşünmeyi; “bir 

sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden 

yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler oluşturmak, muhakeme etmek, aklından 

geçirmek ve göz önüne getirmek, zihinle arayarak bulmak, bir şeye karşı alakadar ve titiz 

davranmak, akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek” olarak tanımlamıştır. 

Düşünme; sezgi, akıl yürütme, gözlem, yaşanmışlık ve diğer öğrenme şekilleri ile elde 

edilen bilgiyi anlamlandırıp şekillendirmektir (Özden, 2014, s.139). Bilgi edinme, bilgileri 

sorgulama, anlama, öğrenme ve yeni bilgiler üretme sürecinin temel bileşeni düşünmedir. 

İnsanoğlunu evrendeki diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özellik olarak düşünme 

yetisi kabul edilir. İnsan düşünerek var olur, ilişkiler kurar ve kendini gerçekleştirir (Güneş, 

2012). 
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Düşünme yetisi üzerinde birçok oluşun etkisi vardır. İnsanların doğumundan 

ölümüne kadar geçirdiği süreçte, aldığı eğitim, yaşadığı, çocukluğunu geçirdiği çevre gibi 

birçok etken düşünme becerisini etkiler. Düşünme becerisi insana doğuştan gelen bir 

beceridir ama insanın bu beceriyi geliştirebilmesi için bazı bilinçli çabalar içinde bulunması 

gereklidir. Eğer düşünme becerisi bir sistematiğe bağlı olarak geliştirilmezse rastlantısal 

olarak yine de gelişir ama bireyin yaşantısında, ilişkilerinde, iş hayatında önemli sorunlara 

sebep olabilir (Karakuş, 2001). Düşünme terimi, altı değişik durumu anlatmak için 

kullanılmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır (Tompson, 1969’dan akt., Kazancı, 1989, 

s.10): 

 

“1. İçsel isteklerden doğan hayal kurma gücü 
 2. Hatırlamak, zihinde arayıp bulma 
 3. Hayal kurma, hayali düşünme, imgeleme 
 4. Uyarmak ve dikkat çekmek için zihinsel süreç 
 5. Belirli bir şeye ya da şeylere inanma süreci, 
 6. Akıl yürütme, problemlerin üstesinden gelme ve eleştiriye yönelik zihinsel aktiviteler 

süreci” 

 

İnsan isteyerek ya da istemeyerek yaşantısının birçok anında düşünme işini 

gerçekleştirir. Düşünme belirli bir süreçte gerçekleşir ve bu sürecin sonunda ortaya çıkan 

ürüne de düşünce denir. 

Düşünme; girdi, işlem ve çıktıdan meydana gelen üç boyutlu bir süreçtir. Bu sürecin 

girdi boyutu; öğrenme yani bilgi edinmek, ikinci boyutu işlem; bilgiyi yeni bir durumda 

amaca yönelik olarak kullanmak ve üçüncü boyutu çıktı ise; yeni bir bilgiye ulaşmak ya da 

bir davranış göstermektir (Sağlam 2002’den akt., Alkaya 2006, s.36). 

 

 

 
Şekil 1. Düşünme süreci  
 

•Öğrenme GİRDİ 

•Bilgiyi 
kullanmak  

İŞLEM 

•Yeni bilgi 
/ davranış 
edinmek 

ÇIKTI 
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Düşünme becerilerinin sınıflandırılması da düşünme kavramının tanımı gibi 

tartışılagelmiş bir husustur. Bu konuda birçok öncü kişilik çalışmalar yapmış ve düşünme 

becerilerini farklı şekillerde sınıflandırmışlardır. Örneğin; Özden (2014) düşünme 

becerilerini Tablo 1’deki gibi sınıflandırmıştır.  
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Tablo 1. Düşünme Türleri ve Becerileri (Özden, 2014, s.146) 
 

Düşünme Türleri Gözlenebilir Beceriler 

Eleştirel Düşünme 

• Önyargı ve Tutarlılığı Değerlendirme 

• Birinci ve İkinci El Kaynakları Ayırt Etme 

• Çıkarsamaları ve Nedenleri Değerlendirme 

• Varsayımları, Düşünceleri ve İddiaları Ayırt Etme 

• Açıklamaların Eksik Taraflarını ve Belirsizliklerini Görme 

• Argümanın Eksik Taraflarını ve Belirsizliklerini Görme 

• Tanımlamaların Yeterliliğini ve Uygunluğunu Ölçme 

Problem Çözme 

• Problemi Açıklama ve Tanımlama 

• Önemli Bilgileri Seçme 

• Hipotezler Geliştirme 

• Alternatifleri Belirleme ve Seçme 

• Sonuç Çıkarma 

Okuduğunu Anlama 

• Ana Fikri Bulma, Yazarın Niyetini Açıklama 

• Yorum ve Açıklamaları Yargılama 

• Mantıksal Çıkarımlarda Bulunma 

• Okuduklarını Hissetme 

Yazma 

• Bir Fikri İfade Etme ve Savunma 

• Bilgileri Mantıksal Sıraya Koyma 

• Fikirleri Açıklayabilme 

• Neden ve Sonuç İlişkisi Kurma 

• Duygu ve Düşünceleri İfade Etme 

• Argümanlarında Mantıksal ve İkna Edici Olma 

Bilimsel Düşünme 

• Gerekli Bilgiyi Tanımlama 

• Bilinenlerden Bilinmeyeni Kestirme 

• Sebep-Sonuç İlişkisindeki Tutarsızlıkları Yakalama 

• Grafik Çizelge ve Haritaları Okuma 

• Verilerden Grafik ve Çizelge Çıkarma 

Yaratıcı Düşünme 

• Akılcılık, Esneklik, Orijinallik, Açımlama 

• İmgeleme, Sezgi, Tahmin 

• Analiz, Sentez, Değerlendirme 

• Konsantre Olma, Sıra Dışı Bağlantılar Kurabilme 

Yaratıcı Problem Çözme 

• Mantıksal, Olgusal, Eleştirel, Analitik Düşünme 

• Görsel, Kavramsal, Sezgisel, İmgesel Düşünme 

• Yapısalcı, Ardışıkçı, Organize, Ayrıntıcı Olma 

 

Perkins ve arkadaşları (1985) ise dört düşünme türü belirlemişlerdir. Bu düşünme 

türleri ve düşünme becerileri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Düşünme Türleri ve Becerileri (Bruning, Schraw ve Ronning, 1995’ten akt., 
Kürüm, 2002, s.15’ ten uyarlanmıştır) 

 

Düşünme Türü Düşünme Becerileri 

Eleştirel Düşünme 
Bir durumu ya da fikri tanımlama, karşıt görüşleri analiz 

etme, kanıtları değerlendirme. 

Yaratıcı Düşünme 
Düşünceleri saptama, sorunu yeniden yapılandırma, 

olasılıkları belirleme. 

Karar Verme 
Var olan bilgiyi düşünme, seçenekleri tanımlama ve karar 

verme. 

Sorun Çözme 
Bir strateji tanımlama, anlatma, seçme, uygulama ve 

değerlendirilme. 

 

Düşünme türleri ve becerileri bu şekilde daha fazla kategorilere ayrılabilir ve 

çeşitlendirilebilir. Nitekim literatürde birçok düşünme becerisine rastlamak mümkün fakat 

bu düşünme türleri ve becerileri birbirinden bağımsız ya da birbirine zıt değillerdir ve her 

bir düşünme türü kendi içinde önemli becerileri içine almaktadır (Güven ve Kürüm, 2008, 

s.56).  

Bu araştırma eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme üzerine temellendirilecektir. 

Burada, her biri birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olan bu iki düşünme türü tek tek ele 

alınacaktır. 

 

2. 1. 2. 1. Eleştirel Düşünme  

 
Eleştirel düşünme sözlük anlamına göre; sorunların üstesinden gelme, entelektüel 

ve üst düzey düşünme gibi durumlarda mevzubahis bir dizi karmaşık bilişsel beceriler 

olarak tanımlanmıştır (Budak, 2003). Eleştirel düşünmenin Sokrat’tan günümüze değin 

birçok farklı şekilde açıklandığı, ancak evrensel bir tanıma sahip olmadığı görülmektedir 

(Kaya, 2006). Son yılarda düşünme becerilerinin bireylerin eğitim ve öğretiminde 

gerekliliğinin kabul edilmesi ile eleştirel düşünmeye de ilgi oldukça artmıştır. Eleştirel 

düşünme becerileri ile ilgili bilinen ilk çalışma 1970’lerde Perry tarafından ortaya konmuş, 

daha sonra 1980’li yıllarda Paul ve arkadaşları tarafından model haline getirilmiştir 

(Özden, 2014, s.16). 1980 yılından sonra eleştirel düşünme ile ilgili farklı araştırmacılar 

tarafından çeşitli tanımlamaların yapıldığı görülmektedir.  

Tama (1989) eleştirel düşünmeyi; “neye inanılacağına ya da ne yapılacağına karar 

vermeye odaklanmış akla uygun, yansıtıcı düşünme” olarak tanımlanmıştır. Eleştirel 



18 
 

 
 

düşünme, bireylerin hem kendi hem de etkileşimde olduğu çevresindeki diğer bireylerin 

düşüncelerinin olumlu ve olumsuz yönlerini anlama, değerlendirme ve bir başkasına 

aktarma kabiliyetini daha güçlü kullanabilmek amacıyla gerçekleştirilen etkin ve işlevsel bir 

süreç olarak tanımlanabilir (Kökdemir, 2003). Facione’ye göre eleştirel düşünme; “yorum, 

analiz, değerlendirme ve çıkarımların yanında delillerin, kavramların, yöntemlerin, 

ölçütlerin ve ilişkilerin idrak edilip açıklanması mukabilinde bir amaca ulaşmak için yargıda 

bulunma işlemidir” (Özdemir, 2006). Eleştirel düşünme, tartışmak ya da devamlı negatif 

eleştirilerde bulunmak değil açık, bağımsız ve mantıksal düşünebilme becerisidir (Külahçı, 

1995). Eleştirel düşünme, bireyin çevresinde olup bitenlerin fark edebilmesi için yapıcı bir 

çözümlemedir. Bu çözümlemeyi gerçekleştirebilen birey karşılaşılan karar vermede, 

sorunların tanımlanmasında, problemlerin üstesinden gelmede ve geriye dönük 

değerlendirmelerde üstün bir bireydir (Kökdemir, 2003). Cüceloğlu (1994) eleştirel 

düşünmeyi; temelde bireyin bilgiyi elde etme, değerlendirme ve doğru yerde kullanabilme 

yeteneğine dayandırır ve eleştirel düşünme becerilerine sahip bireyin belirli konudaki 

düşünceleri analiz ederek, geçerli olan ve geçerli olmayan düşüncelerin farkına varması 

şeklinde açıklar.  

McKnown (1997) eleştirel düşünmenin özelliklerini şu şekilde belirtilmiştir: Eleştirel 

düşünmenin temeli muhakeme yapabilmektir ve eleştirel düşünme odaklanmayı gerektirir. 

Eleştirel düşünen birey düşünme süreci sonunda geçerli kanıtlara ulaşmalıdır. Birey ne 

yaptığına ve neye inandığına ilişkin kesin kararını vermeli ve kendisinin ve diğer bireylerin 

düşündüklerinin farkında olarak değerlendirme yapmalıdır (akt., Vural ve Kutlu, 2004, 

s.191). 

Bireyin eleştirel düşünebilmesi için bazı becerilere sahip olması gerekir. Literatür 

incelendiğinde araştırmacıların eleştirel düşünme becerileni farklı şekillerde tanımladığı 

görülmektedir.  

Ennis (1986) eleştirel düşünme becerilerini on iki madde şeklinde sıralamıştır. Fisher 

(1990) ise bu on iki becerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla her becerinin yan 

tarafına o beceriye ilişkin birer soru eklemiştir (akt., Şahinel, 2002, s.27): 

 

“1.Bir ifadenin anlamını kavrama (ifade anlamlı mı?) 
 2.Akılyürütmede herhangi bir anlamlılık olup olmadığını yargılama (ifade açık 

mı?) 
 3.İfadelerin birbiriyle çelişip çelişmediğini yargılama (ifade tutarlı mı?) 
 4.İfadelerin mantıklı bir sonuca ulaşıp ulaşmadığını yargılama (ifade mantıklı 

mı?) 
 5.Bir ifadenin kesin olup olmadığını yargılama (ifade kesin mi?) 
 6.Bir ifadede her hangi bir ilkenin kullanılıp kullanılmadığını yargılama (ifade bir 

kurala dayanıyor mu?) 
 7.Bir gözleme dayanan ifadenin tutarlı olup olmadığını yargılama (ifade tam 

mı?) 
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 8.Bir ifadenin tümevarıma dayanan bir sonuca ulaşmayı sağlayıp 
sağlamadığını yargılama (ifade savunulabilir mi?) 

 9.Bir problemin belirlenip belirlenmediğini yargılama (ifade ilişkili mi?) 
10.Bir ifadenin varsayımlara dayanıp dayanmadığını yargılama (ifade doğru 

olarak kabul edilebilir mi?) 
11.Bir tanımın yeterli olup olmadığını yargılama (ifade iyi bir şekilde 

tanımlanmış mı?) 
12.Bir ifadenin otorite tarafından doğru olarak kabul edilme durumunu yargılama 

(ifade doğru mu?)” 

 

Facione (1990) eleştirel düşünmeyle ilgili altı beceri düzeyi belirlemiştir. Bu beceriler 

Şekil 2’de sıralanmıştır. 

 

 

 
Şekil 2. Eleştirel düşünme becerileri (akt., Çağlayan-Öztürk, 2013, s.48). 

 

Eleştirel düşünmeye ilişkin farklı araştırmacılar tarafından belirlenen beceriler göz 

önüne alındığında eleştirel düşünmenin bireyin üst düzeyde zihinsel işlemler yapmasını 

gerektiren bir düşünme türü olduğu görülmektedir. Eleştirel düşünebilmek için bir sorunu 

anlama, tartma, analiz etme, sentez yapma ve değerlendirme gibi önemli zihinsel 

aktivitelere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır (Kürüm, 2002, s.31). 

Eleştirel düşünme becerilerine sahip bireylerin diğer bireylerden farklı olarak bazı 

özellikleri vardır. Eleştirel düşünebilen bireyler; bir sorunu açıkça dile getirebilirler, 

düşünerek hareket ederler ve yaptıkları çalışmaları daima gözden geçirirler. Karşılaştıkları 

sorunlara alternatif çözüm üretmede iyidirler. Bu bireyler devamlı yeni fikirler üretmek ve 

eski öğrenmelerini kullanmak isterler. Öne sürülen iddiaların nedenlerini ve kanıtlarını 

araştırırlar yeterli kanıt bulunana kadar kuşku duymaktan vazgeçmezler. Öngörülere, 

bilginin düzeyine, diğerlerinin fikirlerine ve davranışlarına her zaman son derece saygılı ve 

•  Nedenlerine dayalı olarak problemleri, 
kavramları veya inanç, bilgi ve fikirleri 
çözümleme ve tanımlanması. 

Analiz 

•  Doğru kabul edilen çeşitli durumların, 
deneyimlerin, olayların, olguların, düşünülerek 
anlamlandırması.  

Yorumlama 

•  Bilişsel faaliyetlerin kontrol edilmesi ve edinilen 
yeni bilgilere bağlı olarak düzenleme yapılması. 

Kendini Düzenleme 

•  Mantıklı sonuçlar elde etmek için hipotezler 
oluşturmak, verilerin, tanımların, ve fikirlerin 
doğrultusunda sonucun bulunması. 

Çıkarım Yapma 

•  Akıl yürütme süreci. Açıklama 

•  Çıkarımların ve tartışmaların değerlendirilmesi  Değerlendirme 
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duyarlıdırlar. Açık fikirlidirler ve farklı bakış açılarını dikkate almaktan çekinmezler. (Beyer 

1988; Norris ve Ennis 1989’den  akt., Vural ve Kutlu, 2004, s.192). 

Kökdemir’in (2003) Türkçe’ye çevirdiği “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri 

Ölçeğinde” eleştirel düşünme eğilimleri yedi özellikte incelenmiştir. Eleştirel düşünebilen 

bireylerin eğilimleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 3. Eleştirel düşünme eğilimleri 

 

Eleştirel düşünme yeni fikirlerin ortaya çıkmasının birinci şartıdır. Özellikle bilgiye 

ulaşmanın kolaylaştığı çağımızda toplumsal kalkınma için eleştirel düşünme becerilerine 

sahip bireylere ihtiyaç vardır. Eğitimin amacı, etkili düşünebilen, düşüncelerini hayata 

geçirmekte uygun şartların ve uygun zamanın farkında olan hem şahsında hem de 

toplumda gelişime katkıda bulunan nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç ancak eğitim 

kurumlarında eleştirel düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi ile mümkündür (Kürüm, 2002). 

Eleştirel düşünme becerilerine sahip öğrenciler yetişkinler gibi özgür hareket 

edebilir, sosyal ve toplumsal sorunların üstesinden gelmede faydalı olabilir, demokrasiyi 

ve hakları savunma hususunda sessiz kalmaz, eleştirel bir gözlemci olarak harekete geçer 

ve çalışma hayatında hızlı bir şekilde ilerleme sağlayabilirler (Şahinel, 2002, s.41). Özden 

(2014, s. 162) eleştirel düşünmenin yararlarını şu şekilde belirlemiştir: 

 

“Düşünce özgürlüğü kazandırır. 
 Karşılaşılan olgu ve olayların doğru anlaşılmasını sağlar. 

Doğruyu arama 
 

•Bu özelliğe sahip olan birey gerçeği arama, farklı düşünceleri 
değerlendirme, soru sorma ve nesnellik becerisine sahiptir. 

Açık fikirlilik 
 

•Birey bir karar verirken başkalarının fikirlerini de dikkate alır ve 
farklılıklara karşı hoşgörülüdür. 

Analitiklik 
 

•Problemlere karşı birey dikkatlidir ve büyük sorunlar karşısında 
bile akıl yürütme ve objektiflik becerisine sahiptir. 

Sistematiklik 
 

•Birey bilgiye dayalı olarak düzenli, dikkatli ve planlı araştırma 
yapma ve bir süreç sonunda karar verme eğilimine sahiptir. 

Olgunluk 
 

•Birey zihinsel olgunluğunun ve gelişim düzeyinin farkındadır. 

Kendine güven 
 

•Birey kendi muhakeme süreçlerinde kendine güvenir. 

Meraklılık 

 
•Birey herhangi karşılık beklemeden bilgi sahibi olmaya ve yeni 
şeyler öğrenmeye isteklidir. 
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 Bilgi birikimini arttırır. 
 Düşünceye dayalı sorunların çözümünde başarıyı arttırır. 
 Mantıksız düşüncelerden alıkoyar. 
 İnsanın aklını kullandığını hissetmesini sağlar. 
 Bireyin okuduklarına ve dinlediklerine farklı bakmasını öğretir. 
 Bireyin olay ve olgulara sebep sonuç ilişkisi içinde bakmasını sağlar.” 

 

2. 1. 2. 2. Yaratıcı Düşünme  

 
Yaratıcılık bireyin içinde bulunduğu statükoyu sorgulayabilmesi ve yeri geldiğinde 

mevcut statükodan ayrılabilmesi ya da diğerlerinden farklı düşünebilme cesaretine sahip 

olması anlamına gelmektedir (Saban, 2002, s.120). Yaratıcılık, alışılanın dışına çıkma, 

bilinmeyenlere yönelme, dayatılan düşünceleri reddetme ve yeni bir fikir ortaya koyma, 

problemlere alternatif çözümler üretme, problemlere karşı yeni bir ilişki kurma, daha önce 

bilinmeyen ve bir teknik, kullanılmamış bir yöntem ortaya çıkarma ve faydalı bir araç veya 

aygıt geliştirmektir (Özalp ve Akpınar, 2017; Rıza, 2000). Yaratıcılık bir düşünme şeklidir 

ve yaratıcılığa tüm insan yaşantısının bütün duygusal, zihinsel ve fiziksel etkinliklerinde 

rastlanmaktadır. Yaratıcılık insanlığın varoluşunun ve tüm yönleri ile gelişiminin temelini 

oluşturmaktadır (Özden, 2014). Yaratıcı düşünme, güçlü bir hayal gücüne sahip olmayı 

gerektirir ve daha önce birbirleri ile ilişkisi olmayan nesneleri veya görüşleri ilişkilendirmek 

anlamına gelir.   

Yaratıcılık uygun şatlarda eğitim yoluyla geliştirilebilir. Herkeste bulunan yaratıcı 

yetenek, çocukluk döneminde daha çok görülmesinin yanı sıra, yetişkinlik döneminde sık 

sık farklı etkenlerden ötürü bastırılmaktadır (Çağlayan-Öztürk, 2013). Araştırmalar 

sonucunda yaratıcılığın gelişmesinde, genetik faktörlerden ziyade, daha sonra gelişen 

kişilik özellikleri ve çevresel etkenlerin etkin rol oynadığı ortaya çıkmıştır.  Bu sonuca göre 

yaratıcılık insana doğuştan gelen bir yetidir ve durağan bir yeti olduğu zamanla 

geliştirilemeyeceği düşüncesini geçersiz kılmaktadır. Yaratıcılık bazı özel insanların değil 

herkesin sahip olduğu bir yetenektir. Ancak, sanatçılar, müzisyenler veya bilim adamları 

gibi bazı insanların yaratıcılık açısından avantajlı oldukları söylenebilir (Kaynak, 2006).  

Yaratıcı düşünme, problemlere yeni ve farklı çözümler üreten bir düşünme biçimidir. 

Yani alışılmışın dışında düşünmedir. Yeni, özgün fikirler ve olasılıklar üretmeye, birden 

fazla çözüm yolu ile sonuca ulaşmaya imkân sağlar. Yeni bir düşünce üretilmesinde dört 

temel aşama söz konusudur. Bunlar hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirme 

olmak üzere sıralanır. Bu aşamaların ilk ikisi oluşuma yönelik, son ikisi ise uygulamaya 

dönük aşamalardır (Güneş, 2012). Bu aşamaları Adair (2000) şöyle sırlamaktadır: 
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Şekil 4. Yaratıcı düşünme aşamaları 

 

Tüm bu aşamaların aynı sırada izlenmesi zorunlu değildir. Bazı aşamalar 

atlanabileceği gibi bazılarına da geri dönüş yapılabilir (Özden, 2014, s.181). 

Eleştirel düşünmede olduğu gibi yaratıcı düşünmede de bireylerin bu düşünme 

türünü gerçekleştirebilmeleri için bazı becerilere sahip olması gerekmektedir. Zihinsel 

süreçlerin her birinin yaratıcılıkla ilişkisi olmakla birlikte bazı becerilerin daha önemli 

olduğu bilinmektedir. Bugün literatürde yaratıcılığa katkıda bulunduğu kabul edilen 

beceriler aşağıda sıralanmıştır (Özden, 2014, s.177-179). 

 

“Akıcılık: Açık uçlu bir soruya sözlü ya da yazılı birçok düşünce üretebilme. 
Esneklik: Bir sorun üzerine farklı yaklaşımlar getirebilme, değişik boyutları 

ortaya koyabilme; farklı kategorilerde düşünce üretebilme; bir duruma farklı 
perspektiflerden yaklaşabilme. 

Orjinallik (Özgünlük): Düşünce ve eylemde kendine özgün olma. 
Açımlama: Ortaya atılan bir fikri detaylandırabilme; açımlama, fikri geliştirme, 

imaginasyon ile fikri süsleme ya da fikri uygulama boyutu üzerine olabilir. 
Sorunlara karşı duyarlılık: Sorunları keşfetme, aksaklıkları yakalama, eksik 

bilgiyi fark etme ve yerinde soru sorma. 
Sorunları tanımlayabilme: Bireyin kapasitesini önemli derecede arttıran bir 

sorunu tanımlama, sorunun önemli yönlerini, önemsizlerinden ayırabilme, sorunu net 
ve anlaşılır bir biçimde ifade etme, problemi oluşturan alt problemleri sıralama, soruna 
farklı teşhis(ler) koyma ve sorunu tüm yönleriyle tanımlama basamaklarını içerir. 

İmgeleme: Fantezi ve hayalleme yoluyla şeyleri zihinde canlandırma ve zihinde 
düşünce ve tasvirleri yansıtma yeteneği. İmgeleme, kimi yazarlara göre yaratıcılık için 
tek ve en önemli yetenektir. 

Çocuk gibi olma: Çocuk gibi düşünebilme yeteneği; çocuklar gibi alışkanlık, 
gelenek-görenek ve kurallardan uzak ve her şeyin nasıl olması gerektiği 
düşüncesinden bağımsız, böyle gelmiş böyle gider baskısına boyun eğmeden 
düşünme ve eylemde bulunma yeteneği. 

Analojik düşünme: Bir durum hakkındaki düşünce ve düşünceleri başka bir 
duruma uyarlayabilme; bir sorun için geliştirilen çözüm önerilerini başka bir sorunun 
çözümüne aktarma yeteneği. 

Değerlendirme: Bir konunun önemli yanlarını önemsiz, alakasız detaylarından 
ayırt etme, eleştirel düşünme, doğruyu yanlıştan ayırma, bir düşünce, ürün ya da 
soruna getirilen çözümün uygunluğunu ya da doğruluğunu kararlaştırma yeteneği. 

Doğrulama Aydınlanma    Kuluçka Hazırlık 
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Analiz: Bir konuyu detaylandırma, bütünü parçalarına ayırma, parçalar 
arasındaki ilişkiyi görme yeteneği. 

Sentez: Parçalar arasındaki ilişkiyi görme, parçaları yeni bir bütün oluşturacak 
biçimde yeniden bir araya getirme, yeni model ve yapı oluşturma yeteneği.” 

“Dönüştürme: Bir şeyin yeni kullanımlarını bulma, yeni anlamlar, imalar ve 
uygulama alanlarını görme ya da bir şeyin değişik kombinasyonlarını ortaya koyma 
yeteneği. 

Sınırları aşma: Bilinen ve kabullenenlerin ötesine geçme; eşyayı kullanım 
amacının dışında değişik amaçlarla kullanma yeteneği. 

Sezgi: Satır aralarını okuma, yetersiz bilgiye rağmen olayları kavrama, ilişkileri 
görme yeteneği. 

Tahmin: Tahmin ve varsayımlarda bulunma yeteneği. 
Yarım bırakmama: Yaratıcılık için en önemli yeteneklerden biri olarak kabul 

edilen bu özellik erken yargıda bulunmamayı, başlanılan işin sonuca erdirilmeden 
bitirilmemesini, ilk akla gelen fikrin hemen kabul edilmeyip, aramaya devam 
edilmesine işaret eder. 

Konsantre olma: Dış etkenlerden etkilenmeden problem üzerinde odaklaşma 
yeteneği. 

Mantıksal düşünme: Neden- sonuç ilişkileriyle sonuca ulaşabilme yeteneği. 
Sıradışı bağlantılar kurma: Olaylar ve eşya arasında bilinenin dışında yeni 

bağlantılar kurma yeteneği. 
Spontan olma: Kendiliğinden düşünme ve davranma yeteneği. 
Belirsizliklerden korkmama: Bilinmeyene hazır olma, belirsizliklere hoşgörü ile 

yaklaşma yeteneği. 
Özerklik: Bağımsız düşünce ve düşünce üretme yeteneği.” 

 

Görüldüğü üzere alanyazında yaratıcı düşünme becerilerini ifade eden çok sayıda 

özellik sıralanmakla beraber her bir özelliğin her yaratıcı düşünebilen bireyde bulunmak 

zorunda olmadığının da bilinmesi gerekir (Özdemir, 2006).  

Araştırmacılar tarafından yaratıcı kişiliğin sahip olduğu bazı özellikler belirlenmiştir. 

Bu özelliklerin başında merak, sabır, buluş yapma yetisi, maceracı düşünme, deney ve 

araştırmalara ilgi duyma ve birleşimci yargılara varabilme özellikleri gelmektedir (San, 

2002). Yaratıcılık herkeste var olan bir yetenek olmasına rağmen bazı özelliklere sahip 

kişilerin yaratıcı düşünme yetilerinin daha güçlü olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerin 

başında eleştirel düşünme, sorunlara karşı cesur ve özgüvenli, kararlı, çalışkan, 

yeniliklere açık, merak eden, idealist ve yalnız kalmaktan çekinmeme özellikleri 

gelmektedir (Doğanay, 2000; Saban, 2002). 

Yaratıcı düşünme olaylar veya problemler karşısında yeni görüşler öne sürebilmeyi, 

farklı çözüm yolları ile sorunları aşmayı ve yeni ürünler üretebilmeyi kapsamaktadır. 

Bireyin gündelik yaşantısında karşılaştığı problemlere kendine özgü ve farklı çözüm yolları 

geliştirebilmesidir. Yaratıcı düşünme farklı yaşantı ve deneyimlere açık olabilmek, 

herkesten ayrılarak farklı yolları deneyebilmektir (Temizkan, 2010, s.197-198). 
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2. 1. 2. 3. Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 
Öğretim Programında Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme  

 
Günümüzde toplumlar için artık düşünen ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi daha 

fazla önem arz etmektedir. 21. yüzyıl bilginin ulaşılması son derece kolay olan gelişimler 

ve değişimlerin kaçınılmaz olduğu bir çağdır. Öğretim programları da bu önem 

doğrultusunda toplumlar için çağa ayak uydurabilecek üst düzey düşünme becerilerine 

muvaffak bireyler yetiştirmelidir. Sosyal Bilgiler dersi toplumun beklentileri olan bilgi, 

beceri ve tutumların bireylere kazandırılmasını ve eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin kazandırılması yoluyla, gündelik hayatta karşılaşılabilecek sorunlar 

karşısında doğru kararlar vererek farklı çözüm yolları sunan bireylerin yetiştirilmesini amaç 

edinmiştir (Sönmez, 1993). Bu bağlamda Sosyal Bilgiler dersinde düşünme becerilerinin 

kazandırılması ve geliştirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Gelişen ve değişen çağa ayak 

uydurmak için hazırlanan yeni öğretim programında da temel felsefesi itibari ile 2005 

programında olduğu gibi eleştirel ve yaratıcı düşünmeye özellikle vurgu yapılmıştır ve 

program bu doğrultuda hazırlanmıştır. Program aracılığı ile öğrencilere kazandırılacak 

temel becerilerin arasında eleştirel ve yaratıcı düşünmeye yer verilmiştir. Programın 

amaçlarının sıralandığı maddelerden birinde özellikle eleştirel düşünme becerisi işaret 

edilmiştir (MEB, 2018a, s.5):  

 

“Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel 
düşünme becerisine sahip olmaları…”  

 

Programın felsefesi kısmında eleştirel ve yaratıcı düşünmenin önemi şu şekilde 

vurgulanmıştır (MEB, 2018a, s.3-4): 

 

“Günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarında etkin rol oynayabilecek bireyler 
yetiştirebilmek, ülkelerin uluslararası alanda rekabet edebilirliği ile doğrudan 
ilişkilendirilmektedir. Bu durum; ülkeleri sorumluluk sahibi, problem çözebilen, karar 
verme becerileri gelişmiş, eleştirel ve inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmeye imkân 
sağlayacak bir eğitim modeli arayışına yönlendirmektedir.” 

 

“Öğretim programlarında bu (eleştirel) düşünce biçimini içselleştiren, analitik ve 
yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine izin veren bir yolla hayati tecrübeyi 
zenginleştirmeye, tarihsel birikimi tanımaya ve onu yeniden üretebilmenin yollarına 
ulaşmaya önem verilmiştir. Bunun için de hayatın her alanında uygulanabilecek 
eleştirel sorgulama niteliğine sahip olmanın birey için olduğu kadar, toplumsal yapı için 
de önemli olduğu, bireylerin böyle bir niteliğe sahip olmasının toplumun gelişmesi ve 
devamlılığı açısından değer taşıdığı düşüncesi hâkim kılınmıştır.” 

 

“Genel olarak inovatif düşünmenin geliştirilmesinde önemli olan, bireylerin fikir 
üretimini sağlayacak tekniklerin kullanılması, farklı fikirlerin ortaya atılması, fikir 
üretimine, hayal gücüne, düşünme becerilerinin geliştirilmesine dayalı eğitimin 
sağlanabilmesidir.” 



25 
 

 
 

  

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nda da öğretim 

programlarının genel amaçları ve perspektifi doğrultusunda eleştirel ve yaratıcı 

düşünebilen bireylerin yetiştirilmesinin önemi vurgulanmıştır (MEB, 2018b, s. 3-5). T.C. 

İnkılâp Tarihi dersinin hedefleri incelendiğinde bilişsel kazanımların yanında düşünme 

becerilerinin de kazandırılmasına yönelik hedeflerinin olduğu söylenebilir. Örneğin 

programın özel amaçlarından 10. maddede öğrencilerde geçmiş, günümüz ve gelecek 

arasında bağlantı kurmaya dayalı bir tarih bilincinin oluşması beklenmektedir (MEB, 

2018b, s. 8): 

“Bu programda ifade edilen kişisel ve sosyal yeterlik ve becerilerin yanı sıra, 
tarihe özgü beceri ve yeterlikleri de kazanarak geçmiş, günümüz ve gelecek arasında 
bağlantılar kurmaya dayalı bir tarih bilinci geliştirmeleri…” 

 

2. 1. 2. 4. Düşünme Becerilerinin Kazandırılması 
 

Bir toplumun gelişen teknoloji ve çağa ayak uydurması; sorgulayan, düşünen, 

sorunları fark eden ve sorunlara karşı farklı çözüm yolları üretebilen taze beyinlerin 

üretilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda çağa ayak uydurmak isteyen toplumların eğitim 

sistemleri düşünme becerilerine muvaffak, aklını olabildiğince etkin kullanabilecek ve yeni 

ufukları aralayabilecek yetkin bireyler yetiştirmek üzerine yapılandırılmış olmalıdır. Bu 

bağlamda eğitim kurumlarına düşen en önemli vazife yeni nesillere düşünmeyi öğretmek 

düşünme becerilerini kullanmalarını sağlamaktır (Özdemir, 2006). Torrance ve De Bono 

gibi düşünme üzerine yaptıkları çalışmalarıyla ün kazanmış saygın araştırmacılar 

düşünmenin gelişmeye açık becerileri içeren öğrenilebilir ve öğretilebilir bir kavram 

olduğunu belirtmişlerdir (Karakuş, 2001, s.236). 

Sosyal Bilgiler dersi, içeriğini oluşturan konu, olgu ve olaylar bakımından düşünme 

becerilerinin kazandırılmasına en uygun derslerden biridir. Sosyal Bilgiler dersi ve öğretim 

programı çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Daha öncede belirtildiği 

üzere Sosyal Bilgiler öğretim programı eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi üzerine 

kurulu düşünme öğretimi açısından yetkin bir öğretim programıdır. Sosyal Bilgiler dersinin 

bütün aşamalarında, öğretmenlerin doğru öğretim yöntemleri ve ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri tercihleri ile özgürce düşünebilen, sorgulayabilen, eleştirel bakış açısına sahip, 

yaratıcı bireyler yetiştirilebilmesi mümkün kılınabilir (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 

Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi derslerinde öğrencilerin düşünme becerilerini 

geliştirmenin önemli bir yolu da ölçme ve değerlendirmedir. Bu ölçme ve değerlendirme 

sürecinde öğretmenler en önemli etkendirler (Munzur, 1999, s.63). Doğru ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri kullanılarak ve doğru sorular sorarak öğrencilerin düşünme 
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becerileri ölçülebilir, geliştirilebilir ve değerlendirilebilir. Düşünmenin birinci kuralı meraktır 

ve merak, sorularla uyandırılır ve diri tutulur (Bay, 2011). 

 

2. 1. 3. Ölçme ve Değerlendirme 

 
Eğitim, bireylerin istendik nitelikte yeni davranışlar edinmelerini sağlamak, yanlış 

veya eksik davranışlarını telafi etmek için gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde 

eğitim hedeflerine başarı ile ulaşmak için çeşitli öğretim faaliyetlerine yer verilir. Bu 

faaliyetler içerisine dâhil olan bireylerin süreç içerisinde ve sonunda edindiği yeni 

davranışların ve sahip olduğu niteliklerdeki değişikliklerin saptanması için eğitim sürecinin 

bazı zamanlarında uygun görülen bazı ölçmeler yapılır. Bu ölçme süreci ve sonuçlarından 

yola çıkılarak bireylerin program hedeflerine ulaşma düzeyini belirlemek için 

değerlendirmeler yapılır (Linn ve Gronlund, 1990). Temelde birbirinden farklı olsalar da 

ölçme ve değerlendirme hem birbirlerine yakın kavramlar hem de birbirlerinin 

tamamlayıcısı kavramlardır. Ölçme işlemi değerlendirme işleminin ön şartıdır. Örneğin; bir 

öğrencinin Sosyal Bilgiler sınavında aldığı puan ölçme işleminin bir sonucu, bu sonuç ile 

Sosyal Bilgiler dersinde başarılı ya da başarısız olması değerlendirmedir. Bu yüzden 

eğitim hedeflerinin başarıya ulaşması ve başarıya ulaşılıp ulaşılmadığının sorgulanıp 

öğrenilebilmesi için ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir 

parçasıdır (Turan, 2010). 

 

2. 1. 3. 1. Öğretim Programında Ölçme ve Değerlendirme 
 

Öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutu geleneksel ölçme-

değerlendirme yöntemlerinin yanında ağırlıklı olarak biçimlendirici ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri ile oluşturulmuştur. Programda sadece öğrenme sonuçları değil aynı zamanda 

öğrencilerin öğrenme süreçlerinin de ortaya çıkarılıp takip edilmesi ve yeri geldiğinde 

kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin değiştirilmesi öngörülmektedir. Sosyal 

Bilgiler öğretim programında ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin bilmediklerinden ziyade 

bildikleri hakkındaki süreçtir. Bu bağlamda, programda geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, drama, portfolyo, görüşme, gözlem, sözlü sunum, 

projeler, çalışma kâğıtları, öz değerlendirme, akran değerlendirme, performans 

değerlendirme, dereceleme ölçekleri ve tutum ölçekleri gibi tamamlayıcı yöntemler de 

örnekleri ile birlikte verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin öğrencilere edindirilen 

bilgi, beceri, davranış ve tutumların bireysel farklılıklarına göre sergilenebilmesi için çoklu 

bir şekilde tüm yeteneklerinin değerlendirilmesi sağlanarak gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir (MEB, 2018a, 2018b). 
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2. 1. 3. 2. Eğitim - Öğretimde Yaygın Olarak Kullanılan Ölçme Araçları  
 

Eğitimciler bireyde meydana gelen davranış değişikliğini tespit etmek için davranış 

değişikliğini üç farklı alana ayırırlar. Derslerin öğretim programları (amaçları, içerikleri, 

kazanımları vb.) bu üç alan dikkate alınarak hazırlanır. Bu üç alan bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel öğrenmedir. Derslerin ölçme ve değerlendirme çalışmaları da bu üç alan 

dikkate alınarak gerçekleştirilir ama derslerin içeriklerine ve özelliklerine göre öğrenme 

alanlarından birinin amacı diğerlerine göre daha ön plana çıkar. Sosyal Bilgiler dersinde 

de özellikleri itibarı ile bilişsel öğrenme alanı ilgili kazanımlar ağırlıklıdır ve Sosyal 

Bilgiler‘de ölçme ve değerlendirme bilişsel öğrenme doğrultusunda gerçekleştirilir.  

Bilişsel öğrenme; Bloom sınıflandırma yöntemi olarak da bilinen düşünce temelli 

öğrenme alanıdır. Bilişsel öğrenmede birey zihinsel etkinlikler yoluyla kavramları, olguları, 

teori ispatlarını ve problemlerin çözümlerini öğrenir. Bilgiyi anımsama, üzerine akıl 

yürütme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, analiz ve genellemeler yapma gibi kendini 

gösteren becerilerin kazanılması bilişsel öğrenmeleri ortaya koyar (Baki, 2009).  

Bilişsel öğrenmeleri devinişsel ve duyuşsal öğrenmeler gibi doğrudan gözlemleyerek 

ölçmek zordur. Bunun yerine bilişsel öğrenmeler sözlü ya da yazılı olarak sorulan sorulara 

verilen cevaplar ve tepkiler göz önüne alınarak ölçülmeye çalışılır. Bu noktada Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerinin en çok kullandıkları ölçme araçları Şekil 5’te gösterildiği gibidir 

(Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2006; Linn ve Gronlund, 1990; Tan ve Erdoğan, 2004; 

Tekin, 1993). 

 

 

 
Şekil 5. Eğitimde yaygın olarak kullanılan soru türleri 

  

Kısa 
Cevaplı 
Testler 

Çoktan 
Seçmeli 
Testler 

Eşleştirmeli 
Testler 

Doğru 
Yanlış 
Testleri 

Yazılı 
Yoklamalar 
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Yazılı Yoklamalar: Eğitim sistemi içinde, açık uçlu veya kompozisyon tipi olarak 

bilinen kullanımı açısından en eski sınav türüdür. Yazılı yoklamalarda öğrenciler 

kendilerine tanınan belirli bir sürede hür olarak düşünürler ve soruları yazarak cevaplarlar 

(Koray, Altunçekiç ve Yaman, 2005). Yazılı yoklamalar sorunu fark etmeyi, bilgileri analiz 

etmeyi, eleştirel düşünmeyi, karar verme becerisini kullanmayı, yeni fikirler üretmeyi ve 

yaratıcılık becerisini geliştirmeyi sağlayan sınav türüdür. Hazırlanma aşaması diğer sınav 

türlerine göre çok kolay olmasına karşın değerlendirme aşaması oldukça zahmetli, zaman 

alıcı ve objektiflik gerektiren bir süreçtir. Yazılı yoklama sınavları cevaplandırılmalarına 

göre ikiye ayrılırlar. Bunlar Linn ve Gronlund, 1990, s.212): 

 

“Sınırlı cevap gerektiren yazılı testler: içeriği ve cevabı sınırlı sorular. 
 Serbest cevaplı yazılı testler: Üst düzey düşünme becerileri kullanılarak uzun 

cevaplar gerektiren sorulardır.” 
 

Kısa Cevaplı Testler: Kelime ya da kelime gurupları şeklinde kısa cevapları olan 

sorularıdır. Öğrenciler açısından cevaplanması fazla zaman almaz. Puanlanması oldukça 

kolay, çabuk ve objektiftir. Kısa cevaplı testlerin her eğitim düzeyindeki öğrencilere 

uygulanmasında bir engel yoktur (Tekin, 1993).  

Çoktan Seçmeli Testler: hazırlanması, değerlendirilmesi ve cevaplaması kolay olan 

bu çoktan seçmeli testler öğretmen ve öğrencilerin en çok tercih ettiği testlerdir (Çelik, 

2000). Bir soru kökü ve birden çok farklı seçenekten oluşan testlerdir. Seçeneklerin olması 

öğrencilerde açısından şans başarısını artırdığı da bilinmektedir (Kesercioğlu ve Aydoğdu, 

2005). 

Doğru Yanlış Testleri: Doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak yargıya varılabilecek bir 

ifadeden oluşturulan sorulardır. Verilen ifade mutlaka doğru ya da yanlış olmak 

zorundadır. Doğru - yanlış maddesinde yalnızca iki seçenek olduğu için tahminle doğru 

cevabın bulunma olasılığı yüzde ellidir. Yani şans başarısının en yüksek olduğu test 

tekniğidir. Doğru-yanlış testini hazırlaması, puanlaması ve cevaplandırması hem kolaydır, 

hem de çok az zaman almaktadır (Tekin, 1993). 

Eşleştirme Testleri: Bu soru türünde, iki grup halinde sunulan ve birbirleri ile 

alakadar bilgilerin, sorunun yönerge kısmında verilen belirli bir açıklamaya göre bilgilerin 

birbirleriyle eşleştirilmelerini gerektiren geleneksel bir soru çeşididir. Bu tür testlerde 

harita, sekil, grafik gibi görsel unsurlardan da yararlanılabilir (Bahar vd., 2006, s.44). 

Bilişsel öğrenmenin üst düzey ürünlerini ölçmekte oldukça yetersizdir. Çok sık kullanılması 

durumunda öğrenciyi ezberlemeye yöneltir (Nalçacı, 2006, s.90).  

Sosyal Bilgiler öğretmenlerin en sık kullandığı bu yöntemler geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri olarak adlandırılan yöntemlerdir. Geleneksel ölçme ve 
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değerlendirme objektif olarak bireyleri test etmek olarak tanımlanır. Geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri sayısal olarak puanlama açısından daha kolay rapor edilebildiği 

için herhangi bir öğrencinin başarı durumu, puanına bakılarak ve diğerlerinin puanları ile 

kıyaslama yapılarak ortaya koyulur (Saranchuk, 1999, s.38). Geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri, öğretmenlerin hemen hemen tamamı tarafından bilinen ve 

bilişsel öğrenmeleri ölçmek için eğitimin her kademesinde yaygın olarak kullanılan 

tekniklerdir. Bu ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde; uygulama şekilleri, ölçme aracı ve 

puanlama yöntemi, sınavı hazırlayanlar tarafından sabitleştirilmiştir ve bu sayede sınavı 

uygulayan farklı kişiler de olsa farklı oturumlarda sınava girenlerin tamamında 

kıyaslanabilir sonuçlara ulaşmak amacıyla hepsinde aynı biçimde uygulanması 

mümkündür (Yalçınkaya, 2009).  

Bu yöntemlerin yanında 2005 yılında öğretim programlarımızı şekillendiren 

yapılandırmacı yaklaşımla daha yaygın kullanılan tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri de Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilir. Eğitim ve öğretimde bireysel 

farklılıkları ve sonuçtan ziyade süreci esas alan prensiplere sahip yapılandırmacı 

yaklaşımda ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri tercih edilmektedir (Çepni, 2008).  Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirmede 

öğrenicilerin ürünlerine ve ürünlerine ulaşmada sarf ettikleri çabaları içeren sürece 

odaklanılır. Böylece öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak 

onları değerlendirir (Kesercioğlu ve Aydoğdu, 2005). Bu kapsamda tamamlayıcı ölçme 

değerlendirme teknikleri şunlardır: portfolyo, kavram haritaları, yapılandırılmış grid, 

tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme, proje, drama, görüşme, gösteri, posterler, 

grup ve akran değerlendirmesi, öz değerlendirme (Bahar vd., 2006).  

Bu çalışma öğretmenlerin en sık kullandığı geleneksel ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri üzerinden yürütülecektir (Bahar vd., 2006; Linn ve Gronlund, 1990; Tan ve 

Erdoğan, 2004; Tekin, 1993). 

 

2. 1. 4. Soru Sorma  

 
Soru; ögeleri eksik bir düşüncenin tamamlanmasını, yorumlanmasını ve eksikliğin 

fark edilmesini sağlayan sıralı kelimeler bütünüdür (Oğuzkan, 1993). Bir konu hakkında 

merak uyandırarak bireyin düşünme ihtiyacı hissetmesi ve düşünerek öğrenmesini 

sağlamak için kullanılan, düşünsel olarak gerekli bilginin verilmesiyle eksikliği 

tamamlanacak olan bilgi elde etme aracıdır (Akbulut, 1999). Geçmişten günümüze kadar 

insanlığın gelişmesindeki ilk adım her zaman soru sormak olmuştur. Bilimin ve 

düşüncenin temel dayanağı sorudur, soru sormaktır ki bilim ve düşünce ancak doğru 

yerde doğru sorunun sorulması ile ilerleyebilir (Yıldırım, 2006). 
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Soru sormanın kökeni ünlü filozof Sokrates’e kadar uzanır. Sokrates’in en sevdiği ve 

en sadık öğrencisi Platon’un Devlet ve Sokrates’in Savunması kitaplarındaki diyaloglar 

Sokrates’in soru sorma becerisinin en iyi örnekleridir (Platon, 2004, 2017). Sokrates 

özellikle adalet, eşitlik ve öz yargı için insanları soruları ile eleştirel düşünmeye 

yönlendirmiş ve tarihe sorularıyla adını yazdırmıştır. Öyle ki Sokrat yöntemi olarak bilinen 

sorarak düşündürme yöntemi günümüzde hala öğretmenler tarafından öğrencilerin etkili 

düşünebilmesi için kullanılır (Capel, Leask ve Turner, 1998; Keray, 2012). 

Öğrenmenin kilit noktalarından biri soru sormaktır ve aslında öğrenme soru 

sormakla başlar. Bu yüzden eğitim - öğretim için sorular mühim bir konudur. Öğrencinin 

bildiklerini ve bilmediklerini öğrenmek, öğrenciyi düşündürtmek, üretmesini sağlamak ve 

bazen de öğretmek için sorular kullanılır (Zorbaz, 2005). Bir soru hazırlamak ilk bakışta 

oldukça kolay bir iş gibi görünse de soru sormak en az soru cevaplamak kadar zor ve 

dikkat gerektiren bir iştir. Çünkü doğru ve net olarak sorulmayan bir sorunun cevabını 

bulmak kolay olmayacaktır. Bu yüzden soru hazırlama aşamasında; soruyu soranın 

hedefleri bilmesi ve anlaması, yeterli derecede konu alanı bilgisine ve ölçme - 

değerlendirme bilgisine sahip olması iyi bir soru sormanın önemli gerekliliklerdir. Bunun 

yanında yukarda belirtildiği üzere eğitimde en çok kullanılan ve bu çalışmanın üzerine 

yürütüleceği soru türlerinde sorular hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 

vardır. Yılmaz (2004) bunlardan kısaca şöyle bahsetmektedir: 

Sınavda kullanılacak ölçme aracı, ölçülecek hedef davranışlara uygun olmalı ve 

sınav öncesinden planlanmalıdır. Sorular açık, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Sınav 

sorularının sayısı ideal sayıda olmalıdır. Sınav soruları sınıf seviyesine göre ayırt edici 

olarak hazırlanmalıdır. Soruların ifade edilmesinde yönergeler ve basit yazı dili 

kullanılmalıdır. 

Öğretmenlerin bu noktalara dikkat ederek hazırladığı nitelikli sorular öğrenciyi 

düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye sevk edecektir. Farklı türde, nitelikli ve üst bilişsel 

basamaklardaki sorular sınıfta çeşitli entelektüel atmosferleri oluşturacak ve öğrencilerde 

hafızanın ötesinde eleştirel ve yaratıcı düşünce gibi bilişsel becerileri harekete geçirecektir 

(Aydemir ve Çiftçi, 2008). Düşünebilen ve düşünceleri sorgulayabilen öğrenci kendi 

çabasıyla kendi öğrenmesine de muvaffak olabilecektir. Çağımız okullarında artık sadece 

geçmiş bilgilerin hatırlanmasından başka bir şey gerektirmeyen sorulara dayalı bir ölçme 

ve değerlendirme sisteminin kullanılması kabul edilemez (Aydemir ve Çiftçi, 2008). 

Öğrenmenin temeli kesinlikle eleştirel ve yaratıcı gibi düşünme becerilerini 

kullanabilmektir. Eğer ki öğrenci düşünmek yerine sadece ezberlediği bilgiler ile soru 

çözerse öğrenme gerçekleşmemiş olur (Özden, 2014). Bu sebepten ötürü düşünmeyi 
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tetikleyen sorular üretmek, öğretmenlerin en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biridir 

(Koray, Altunçekiç ve Yaman, 2005). 

 

2. 1. 4. 1. Eleştirel ve Yaratıcı Soru Sorma 
 

Eğitimde soruların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisinin temel geliştiriciler olduğu 

bilinmektedir. Çeşitli öğretim yöntemleri kullanılarak ders esnasında da geliştirilebilen bu 

beceriler ölçme ve değerlendirme esnasında da doğru sorular kullanılarak fevkalade 

geliştirebilir, ölçülüp değerlendirilebilir (Baston, 1981; Gall, 1984; Mckenzıe, 1972; 

Savage, 1998; Taba, 1966’dan akt., Çolak, 2008, s.12; Özcan ve Oluk, 2008; Selçuk, 

Kayılı ve Okut, 2004; Shaunessy, 2000; Wragg, 1998). Önceki bölümlerde de belirtildiği 

gibi bu noktada en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin 

hazırlayacağı öğrencilerin zihinlerini zorlayıcı, üst düzey düşünme becerisi gerektiren 

nitelikli sorularla öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerileri oldukça geliştirilebilir. 

Öyle ki zorluk derecesi yüksek, üst düzey düşünme becerileri gerektiren soruların beyni 

daha işlevsel hâle getirdiği kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir (Senemoğlu, 2005). 

Öğretmenler neden, niçin, nasıl gibi üst düzey düşünmeye yönelik sorular sorarak 

öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilirler. Sürekli düşünmeye 

değil hatırlamaya yönelik sorular sorulan öğrenciler yetersiz uyarıcılarla karşılaştıklarından 

eğitimde ve hayatta zorlu problemler karşısında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri 

gibi üst düzey düşünmeler gerçekleştirememektedir (Selçuk, Kayılı ve Okut, 2004).  

Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi gerektiren ve bu düşünme becerilerini 

geliştiren soruların nitelikleri anahtar kelimeleri, soru özellikleri ve örnek soruları Tablo 3 

ve Tablo 4’te gösterilmiştir (Bloom, 1956; Filiz, 2004; Özden, 2014; Paul ve Elder, 2004; 

Shaunessy, 2000; Şenşekerci ve Bilgin, 2008; Tekin, 1993).  

 

Tablo 3. Eleştirel Düşünmeye Yönelik Soru Sorma 
 

Eleştirel Düşünmeye Yönelik Soruların Özellikleri Anahtar Kelimeler 

 Bir bilgi bütünün ögelerine, ilişkilerine ve örgütleme ilkelerine 

ayırmaya yönelik, 

 Olay ve olguları analiz edip aralarındaki benzerlik ve farklılığa 

dayalı ilişkilerin tespit edilmesini gerektiren, 

 Herhangi bir konuyu nedenleri ile savunma ve reddetme 

gerektiren, 

 İki görüşü ya da fikri karşılaştırma ve mantıklı çıkarımlar 

gerektiren sorulardır. 

Analiz etmek 

Ayırt etmek 

Karşılaştırmak 

Açıklamak 

Yargılamak 

Savunmak 

Reddetmek 

Değerlendirmek 
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Sorgulamak 

Tartışmak 

Soru Örnekleri 

 Kuva-i Milliye ’nin Kurtuluş Savaşı için değerini sorgula. 

 Oktay Sinanoğlu’nun üniversite eğitimi için Amerika’ya göç etmesi hakkındaki 

durumunu nasıl değerleniriyorsun? 

 Konya’ya Türkiye’nin en büyük şeker fabrikasının açılması ile neden nüfusta 

değişiklikler meydana geldi? 

 

 
Tablo 4. Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Soru Sorma 
 

Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Soruların Özellikleri Anahtar Kelimeler 

 Öğrencinin orijinal bir ürün meydana getirmesini gerektiren,  

 Elindeki verilerle tahmin yürütmesini ve problem çözmesini 

gerektiren, 

 Ögeleri, belli ilişki ve kurallara göre birleştirip bir bütün 

oluşturmayı gerektiren,  

 Yenilik, özgünlük, buluş, icat ve yaratıcılık gibi unsurlar aranan 

sorulardır. 

İcat Et  

Bestele  

Tahmin Et  

Planla 

Kurgula  

Düzenle  

Hayal Et 

Tasarla 

Üret 

Formülleştir 

Soru Örnekleri 

 Tüketici haklarının korunmasıyla ilgili bir toplantı düzenle ve toplantıda 

insanlara tüketici haklarının korunmasıyla ilgili bir konuşma yap. 

 Köyden kente göçleri engellemek için muhtemel bir çözüm üret.  

 Asurlulara ait çivi yazısından oluşan bir tablet Anadolu’da bulunmuştur. Buna 

göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  

a) Anadolu’da tarım yapılmaktadır. 

b) Çivi yazısını sadece Asurlular kullanmıştır. 

c) Asurlular en gelişmiş medeniyettir. 

d) Asurlular Anadolu ile etkileşim içindedirler. 

  

Tablo 3’ün devamı 
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2. 2. Araştırma İle İlgili Çalışmalar 
 

Bu bölümde çalışmanın problemine paralel olarak literatürden bazı çalışmalar 

aktarılmıştır. Çalışmalar sınav sorularının analizi ile ilgili yapılmış çalışmalar ve eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerileri ile ilgili yapılmış çalışmalar olarak iki farklı başlık altında 

verilmiştir. 

 

2. 2. 1. Sınav Sorularının Analizi İle İlgili Yapılmış Çalışmalar 
 

Akbulut (1999), yüksek lisans çalışmasında gözlem ve görüşme teknikleriyle 

öğretmenlerin soru sorma becerilerini bazı değişkenler açısından incelemiştir. 1998–1999 

öğretim yılında Adana ilinde çalışan 4. ve 5. sınıfların Sosyal Bilgiler dersine giren 30 

öğretmenin hepsinin işlenen konuyla ilgili soru sordukları ve sorulan soruların çoğunun 

bilgi düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

Kaya (2003), çalışmasında Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programı’na göre 6. sınıf “Demokratik Hayat” ünitesine yönelik olarak 

hazırladıkları yazılı sorularını, kapsam geçerliği ve taksonomik boyut açısından incelemeyi 

amaçlamıştır. Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmasının sonucunda 

öğretmenlerin daha çok “alt düzey” öğrenmeyi ölçecek sorulara yer verdiklerini; “analiz”, 

“sentez” ve “değerlendirme” basamaklarındaki davranışları ölçmeye dönük hiç soru 

sormadıklarını tespit etmiştir. Ayrıca öğretmenlerin en çok açık uçlu soru türünü tercih 

ettiklerini belirlemiştir. 

Kaya (2004), yüksek lisans tez çalışmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 

kullandıkları ölçme araçları ve bu ölçme araçlarını kullanmalarında etkili olan etkenleri 

belirlemeye çalışmıştır. Araştırma bu amaçla Ankara ili merkez ilçelerde görev yapan 57 

Sosyal Bilgiler öğretmenine anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda 

Sosyal Bilgiler öğretmenleri öğrenci kazanımlarını, en çok uyguladıkları, az sorulu uzun 

cevaplı klasik (yazılı) sınavla ölçtükleri ve eşleştirmeli test, boşluk doldurma testi, karma 

test ve doğru-yanlış testi türündeki ölçme araçlarından hiç faydalanmadıkları ortaya 

çıkmıştır. Araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin büyük kısmının, güvenilir bir 

test hazırlamanın uzmanlık gerektirmesi, kopya çekimine elverişli olması ve doğru cevaba 

şansla ulaşma imkânının olması nedeniyle, test tipi sınav yapmaktan kaçındıkları 

belirtilmiştir. 

Titrek (2005), yüksek lisans tezinde 4 ve 5. sınıfları okutmakta olan sınıf 

öğretmenleri ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinin eğitim öğretim 

sürecinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem/teknikleri ile bu uygulamalar 

esnasında yaşadıkları sıkıntıları tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmanın örneklerini, 
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İstanbul ili Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim 

okullarında görev yapan 4 ve 5'leri okutmakta olan 222 sınıf öğretmeni ile 37 Sosyal 

Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri nicel araştırma tekniklerinden olan 

anket ile nitel araştırma tekniklerinden olan doküman inceleme ve mülakat kayıtlarından 

elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre; İlköğretimde öğretmenlerin Sosyal Bilgiler 

dersinde kullandıkları sınav türleri cinsiyet, kıdem ve branş değişkenlerine göre 

farklılaşma göstermemektedir. Sınav kâğıtlarındaki soruların kapsam geçerliği açısından 

incelenmesi sonunda elde edilen verilere göre, soruların Sosyal Bilgiler dersinin 

hedeflerini kapsayacak sayıda ve düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Sınav kâğıtları biçimsel 

ve içerik olarak öğretmenlerin anket ve mülakatta uyguladıklarını ifade ettikleri yöntem ve 

tekniklerle örtüşmemektedir. Mülakat görüşmelerinden elde edilen verilerde öğretmenlerin 

ölçme ve değerlendirme alan bilgisine yeteri kadar sahip olmadıkları anlaşılmıştır. 

Öğretmenlerin göre Sosyal Bilgiler dersi için ezberci bir anlayışa sahip oldukları tespit 

edilmiştir. 

Koray, Altunçekiç ve Yaman (2005), Gazi Eğitim Fakültesi ve Kastamonu Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören 3. sınıf fen bilgisi öğretmen adayları ile yaptıkları 

çalışmalarında öğretmen adaylarının Bloom Taksonomisi’ne göre daha çok hangi 

basamaklarda sorular sorduklarını ortaya koymak için, öğretmen adaylarına bazı sorular 

hazırlatmışlardır. Hazırlanan açık uçlu sorular araştırmacılar tarafından incelenmiş ve 

öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin ancak Bloom Taksonomisi’nin "bilgi ve 

kavrama" basamaklarında gelişmiş olduğu, üst düzey düşünmeyi içeren "uygulama, 

analiz, sentez ve değerlendirme" basamaklarında, daha alt seviyelerde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Genç (2006),  çalışmasında farklı liselerde ve farklı sınıflarda coğrafya dersi alan 

öğrencilerden topladığı coğrafya sorularını Bloom Taksonomisi’ne göre analiz ederek, 

öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin durumunu belirlemeye çalışmıştır. Araştırma 

kapsamında Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki 207 ortaöğretim öğrencisinden toplanan 1035 

soru incelenmiştir. Araştırma sonucunda, soruların çoğunluğunun “bilgi” (%55,8) ve 

“kavrama” (%36,8) basamağındaki sorulardan oluştuğu, öğrenci soruları içinde 

“değerlendirme” basamağında hiçbir soru bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Baysen (2006), tarafından gerçekleştirilen araştırmada öğretmenlerin ders işlenişi 

sırasında sordukları soruların ve öğrencilerin sorulan bu sorulara verdikleri cevapların 

Bloom Taksonomisi’ne göre düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda 12 ilköğretim öğretmeninin ders işlenişi sırasında sordukları toplam 317 

soru incelenmiştir. Buna göre soruların %56’sının “bilgi”, %9’unun “kavrama”, %26’sının 
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“uygulama”, %6’sının “analiz”, %1’nin “sentez” ve %3’ünün “değerlendirme” düzeyinde 

sorulduğu ortaya konmuştur. 

Akpınar ve Ergin (2006), İzmir’de 3 farklı sosyo – ekonomik düzeyde 35 okulda 

görev yapan 45 ilköğretim fen ve teknoloji öğretmeninin sınav sorularını Bloom 

Taksonomisi’ne göre analiz etmişlerdir. 6, 7 ve 8. sınıflarda sorulan sorular ayrı ayrı 

değerlendirilmesine karşın sosyo - ekonomik seviyesi düşük olan okullarda “bilgi” düzeyi 

sorulara geniş yer verilirken orta ve üst seviye sosyo - ekonomik durumda olan okullarda 

“kavrama” ve “uygulama” düzeyindeki sorulara nispeten daha fazla yer verilmiştir. Bununla 

birlikte üst düzey soruların sayısı genel olarak çok az olmasına rağmen sosyo - ekonomik 

durumu yüksek olan okullarda daha fazla kullanılmıştır. 

Dindar ve Demir (2006), çalışmalarında Ankara’nın 5 farklı ilçesinde bulunan 20 

ilköğretim okulunda 63 sınıf öğretmeninin 1505 sınav sorusunu Bloom Taksonomisi’ne 

göre incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda hazırlanan sınav sorularının büyük 

çoğunluğunun (%68.63) en alt basamak olan “bilgi” düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Gelbal ve Kelecioğlu (2007), çalışmalarında öğretmenlerin kullandıkları ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerine yönelik görüşlerini belirlemeye çalışmışlardır. Bu amaç 

doğrultusunda Ankara’da farklı okullarının 1 - 6. sınıflarında görev yapan 242 sınıf ve 

branş öğretmenleri ile anket yapmışlardır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin, 

geleneksel ölçme yöntemlerini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ölçme araçlarını kullanmada 

karşılaştıkları sorunların başında ise sınıf mevcutlarının fazlalığı, zaman yetersizliği ve 

sınavları hazırlama zorluğu gelmektedir.  

Aydemir ve Çiftçi (2008), tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarının 

Bloom Taksonomisi‘ne göre soru sorma becerilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırma 

45 öğretmen adayı üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin 

üst bilişsel basamaklara göre soru sorma yeterliliğine tam anlamıyla sahip olmadıkları 

ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar öğrencilerin ortaöğretim yıllarından beri test türü sınavlarla 

değerlendirilmeye tabi tutulmalarının buna neden olan en önemli etken olabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Çolak (2008), betimsel yöntem kullanarak hazırladığı yüksek lisans tezinde 

Trabzon’da 3 farklı lise türünden amaçlı örneklemle seçilmiş 11 lisede görev yapan 40 

tarih öğretmeninin uyguladıkları 1735 adet sınav sorusunu Bloom Taksonomisi'ne göre 

analiz etmiştir. Araştırma neticesinde tarih öğretmenlerinin, Bloom Taksonomisi ve ölçme-

değerlendirme hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, sınavlarda en fazla 

“kavrama” ve “bilgi” basamağı sorularını kullanarak alt düzey düşünme becerilerine 

yönelik sorular sorduklarını ve üst düzey düşünme becerilerine yönelik soruların çok sınırlı 
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seviyede kaldığı sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin üst düzey düşünme 

becerilerine yönelik en çok soruyu “açık uçlu” soru türünde hazırladıkları tespit edilmiştir. 

Erman (2008), yüksek lisans tezinde 2003 - 2006 yılları arasında Orta Öğretim 

Kurumları Sınavı’nda uygulanmış toplam 40 tarih sorusunu madde analizleri ve Bloom 

Taksonomisi’ne göre analiz etmiştir. Bu analiz esnasında soruların sınıf, konu ve ünitelere 

göre dağılımları da göz önünde bulundurulmuştur. Sorularının daha çok “kavrama” 

basamağında olduğu, “analiz” basamağında daha az soru sorulurken “sentez” ve 

“değerlendirme” basamaklarında sorulara yer verilmediği ve soruların sınıf düzeyleri, ünite 

ve konu dağılımlarında eşitsizliklerin olduğunu sonucuna ulaşmıştır.  

Aşkar (2009), yüksek lisans tezinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları hakkında görüşlerini çeşitli değişkenler bakımından 

incelemiştir. Araştırma Zonguldak iline bağlı Ereğli ilçesindeki ilköğretim okullarında 35 

Sosyal Bilgiler öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada anket formu kullanılmıştır. 

Yapılan değerlendirmede öğretmenlerin çok az tercih ettiği yöntem yapılandırılmış grid 

olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemini etkileyen 

etkenlerin başında SBS sınavının geldiği de araştırma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 

Beskisiz (2009), yüksek lisans tezinde 5. sınıf öğretmenlerinin sordukları soru türleri 

ve düzeylerini incelemiştir. Mersin ili Tarsus ilçesinde görev yapmakta olan 63 5. sınıf 

öğretmenine “Kolb Öğrenme Stilleri Anketi” uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre ders 

işlenişi sırasında sorulan soruların yarısından fazlasının “hatırlama” düzeyinde olduğu ve 

gözlemlenen dört öğretmenin de sınıflarında “uygulama”, “analiz”, “değerlendirme” ve 

“yaratma” düzeyinde sorular sormadıkları saptanmıştır.  

Gündüz (2009), çalışmasında 6, 7 ve 8. sınıflara ait Fen ve Teknoloji dersi sınav 

sorularının ölçme araçlarına ve Bloom Taksonomisi’ne analiz etmeye çalışmıştır. Bu 

amaçla, 2007 – 2008 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan 30 ilköğretim okulundan 

toplanan 4563 fen ve teknoloji sorusunu incelemiştir. Araştırma sonucuna göre, soruların 

%11,04’ü “doğru-yanlış”, %2,23’ü “eşleşmeli”, %24,12’i “bütünleştirmeli” ve “kısa cevaplı”, 

%33,11’i “çoktan seçmeli” ve %29,47’si de “açık uçlu” türünde ve soruların %92,19’u “alt 

düzey”, %7,79’u da “üst düzey” düşünme becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlandığı 

tespit edilmiştir. 

Ayvacı ve Türkdoğan (2010), çalışmalarında Trabzon’da görev yapan 6. sınıf fen ve 

teknoloji öğretmenlerin hazırlamış olduğu 100 adet sınav kâğıdını yeniden yapılandırılan 

Bloom Taksonomisi’ne göre analiz etmişlerdir. 1592 sorunun %38,4’ünün “hatırlama”, 

%16,3’sının “anlama”, %13,5’sinin “uygulama”, %8,5’inin “analiz”, %23,1’inin 

“değerlendirme” ve %0,5’inin “yeniden oluşturma” basamağında olduğu tespit edilmiştir. 
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Kılıç (2010), yüksek lisans çalışmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin tarih 

konularıyla ilgili soru sorma becerilerinin Bloom Taksonomisi’ne göre bilişsel alanda hangi 

basamağa hitap ettiğini tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmada İstanbul ili sınırları içinde 

görev yapan 87 Sosyal Bilgiler öğretmeni katılımcı olarak yer almıştır. Araştırma sonucuna 

göre, öğretmenlerin tarih konuları ile ilgili sordukları sınav sorularının %94,3’ü bilişsel 

alanın “alt düzey”, % 5,7’si ise “üst düzey” düşünme basamaklarına hitap etmektedir. 

Ayrıca öğretmenler en çok “çoktan seçmeli” soruları ve “kısa cevaplı” soruları tercih 

etmektedirler. Açık uçlu 122 sorunun ise sadece 11 tanesi üst düzey düşünme becerisine 

yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıkmıştır. 

Çalışkan (2011), araştırmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladığı sınav 

sorularını Bloom Taksonomisi’ne göre analiz etmiş ve soruların bilişsel düzeylerini eski ve 

yeni öğretim programları ile karşılaştırmıştır. Araştırma örneklemini Ankara’da bulunan 10 

ilköğretim okulunda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma 

sonucunda, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi sınav sorularının ölçtüğü bilişsel düzey eski 

ve yeni program esas alınarak karşılaştırıldığında; eski programa göre “bilgi” düzeyindeki 

soruların oranında bir azalma; “kavrama”, “uygulama”, “analiz”, “sentez” ve 

“değerlendirme” düzeyi soruların oranlarında ise önemli bir artış tespit edilmiştir.  

Tokcan ve Çevik (2013), çalışmalarında Sosyal Bilgiler dersi 6 ve 7. sınıf yazılı sınav 

sorularının öğretim programlarına uygunluğunu incelemişlerdir. Araştırmada bu amaçla 

Niğde ili şehir merkezinde yer alan 23 ilköğretim okulundan toplanan toplam 4231 adet 

sınav sorusu analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin sorularının 

soruların bazı kazanımlarda daha çok olduğu bazı kazanımlarla ilgili hiç soru sorulmadığı 

bulunmuştur. Ayrıca sınav sorularının türleri göz önüne alındığında, öğretmenlerin en çok 

“çoktan seçmeli”, “boşluk doldurma”, “doğru yanlış”, “eşleştirme” ve “açık uçlu”, daha çok 

ezberi bilgi ölçen “karma testleri” uyguladıkları gözlenmiştir. 

Kılınç (2014), yüksek lisans tezinde bir durum araştırması yaparak Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin ders esnasındaki soru sorma davranışlarını, soru sorma tekniklerini ve 

sorulan soruların düzeylerini incelemiştir. Gözlemlenen derslerde üst düzey düşünme 

becerilerine yönelik soruların az sorulduğu, öğrencilerin “yaratıcılığını geliştirmeye yönelik” 

soruların sınırlı, öğrencilerin “problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik” soruların çok 

az kullanıldığı ve çoğunlukla “kısa cevaplı” soruların tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Çetinkaya (2016), öğretmen adaylarının soru sorma becerilerini Bloom 

Taksonomisi’ne göre incelediği araştırmasında örneklem olarak Ahi Evran Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 59 öğretmen adayını seçmiştir. 

Veri toplama aracı olarak, İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan “Doğal 

Enerji Kaynaklarımız” konu başlıklı bir okuma metni seçilerek, öğrencilerden bu metne 
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dayalı 10 adet soru oluşturmaları ve belirtilen üç derse ait harflik sistemdeki ders başarı 

düzeylerini belirtmelerinin istendiği bir araştırma formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmen adaylarının “uygulama” ve “değerlendirme” basamağına ait hiç soru 

yazamadıkları ortaya çıkmıştır.  

Topçu (2017), yaptığı çalışmasında, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre 2013 - 

2017 eğitim öğretim yılları arasında yapılan TEOG sınavlarındaki toplam 160 adet T.C. 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorusunu incelemiştir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

yazılı sınavlarında, tüm sınavlarda sorulan toplam 160 tarih sorusundan 143’ünün (%89) 

“anlama”, 13’ünün (%8,1) “hatırlama” ve sadece 4’ünün de (%2,5), “çözümleme” 

seviyesinde sorular olduğu dolayısıyla sorularının neredeyse tamamının “alt düzeyde” 

kaldığı tespit edilmiştir. 

Yılmaz (2017), yüksek lisans tez çalışmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınav 

sorularının Bloom Taksonomisi‘ne göre hangi düzeyde olduğunu tespit etmek için 

Afyon’da görev yapan 51 öğretmene ulaşmış ve bu öğretmenlerden elde edilen toplam 

1302 soruyu incelemiştir. Bu analizin yanında araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme 

formu aracılığıyla 12 öğretmenle görüşmeler yapılarak öğretmenlerin soru sorma 

hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencileri düşünmeye 

yönlendirecek, öğrencilerin yaratıcılığını artıracak düzeyde soruların çok az tercih edildiği 

ya da bu düzeyde hiç soru sorulmadığı belirlenmiştir. 

Şanlı ve Pınar (2017), çalışmalarında Sosyal Bilgiler dersine yönelik hazırlanan 

sınav sorularını Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre inceleyerek düzeylerinin 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Tarama modeline göre gerçekleştirilen araştırmanın verileri, 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Nevşehir merkezinde yer alan 7 farklı 

ortaokulun 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi için hazırlanan I. II. ve III. sınav soruları 

oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar uzman görüşleriyle desteklenerek değerlendirilmiş 

ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin çoktan seçmeli ve doğru-

yanlış soru tiplerini daha çok kullandıkları anlaşılmıştır. Hazırlanan soruların büyük bir 

kısmının “bilgi birikimi” boyutunun “olgusal” ve “kavramsal bilgi” basamağında; “bilişsel 

süreç boyutunun” ise “hatırlama” ve “anlama” basamağında olduğu tespit edilmiştir.  

 

2. 2. 2. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme İle İlgili Yapılmış Çalışmalar  
 

Stiggins ve Griswold (1989), tarafından yapılan araştırmada 2. sınıftan 12. sınıfa 

kadar tüm sınıflardan 36 öğretmenin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında 

öğrencilerin düşünme becerilerinin ölçülüp ölçülmediği değerlendirilmiştir. Araştırma 

verileri öğretmenlerin sınıf ortamında gözlenmesi sureti ile ve görüşmeler aracılığıyla elde 
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edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin yazılı sınavlarda en çok “hatırlamaya” 

yönelik düşünmeyi ölçen sorular sordukları tespit edilmiştir. 

Şen (1999), yüksek lisans tezinde hemşire adaylarının yaratıcılık düzeylerinin farklı 

değişkenlerle ilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Betimsel tarama olarak yürütülen 

araştırma sonucunda; hemşire adaylarının sınıf düzeyi ve ekonomik düzey “Torrance 

Yaratıcı Düşünme Testi” “akıcılık”, “esneklik” ve “özgünlük” boyutlarından aldıkları 

puanların da anlamlı bir biçimde arttığı tespit edilmiştir. 

Hayran (2000), çalışmasında ilköğretim öğretmenlerinin düşünme becerileri ve 

işlemlerine ilişkin görüşlerini incelemiştir. Hayran, incelemesi sonucunda düşünme 

becerilerini kullanmada öğretmenlerin; %89 oranında “problem çözerek”, %88 oranında 

“eleştirel düşünme” ve %54 oranında “yaratıcı düşünme” becerilerini kullandıklarını 

belirttiklerinin görüldüğünü vurgulamıştır.  

Tokyürek (2001), yaptığı çalışmasında öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerine etkisini belirlemeye çalışmıştır. Öğretmenlerin eleştirel düşünme 

çerçevesinde öğrencilerine olan tutumlarını, anlayışlarını ve müfredatı değerlendirmelerini 

ele almıştır. Araştırma sonucunda; öğretim müfredatı ile öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerini etkilediği ayrıca uygulamaya katılan öğretmenlerin %44 oranında 

müfredat tarafından engellendiklerini belirttikleri görülmüştür. 

Akbıyık (2002), yüksek lisans tez çalışmasında eleştirel düşünme beceri 

düzeylerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre yüksek eleştirel düşünme becerisine sahip olan öğrencilerin düşük 

eleştirel düşünme becerisine sahip olan öğrencilerden, akademik anlamda daha başarılı 

olduklarını saptamıştır. 

Gelen (2002), araştırmasında 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde sınıf öğretmenlerinin 

“problem çözme”, “karar verme”, “soru sorma”, “eleştirel” ve “yaratıcı” düşünme 

becerilerini kazandırma yeterliklerini incelemiştir. Araştırma istatistikleri sonucunda ankete 

katılan öğretmenlerin düşünme becerilerinin kazandırılmasında kendilerini yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olarak görmelerinin tersine araştırmacı tarafından yapılan gözlemde, 

öğretmenlerin bu becerileri kazandırmada, yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır. Çalışmada 

öğretmenlerin sınıflarında çoğunlukla “ezber” sorusu sordukları “üst düzey” soruları az 

sordukları ya da hiç sormadıkları tespit edilmiştir.  

Kürüm (2002), doktora tez çalışmasında öğretmen adaylarının düşünme beceri 

düzeylerini ve eleştirel düşünmeyi etkileyen etmenleri belirlemeyi amaçlamıştır. Sonuç 

olarak; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin orta 
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seviyede olduğu ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünme beceri düzeyleri, katıldıkları 

kültürel etkinliklere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.  

Emir ve diğerleri (2004), çalışmalarında öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Tarama deseninde gerçekleştirilen araştırma sonucunda; 

öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin genel ortalamanın üstünde olduğunu ve 

branşlara göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucuna göre 

öğretmen adaylarına yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmesi 

gerektiği önerilmiştir. 

Kinney (2005), yüksek lisans tezinde, Japonya ve Amerika’daki öğretmenlerin 

öğrencilerin yaratıcılıkları üzerine etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma 

sonucunda, Amerikan öğretmenlerin dışsal nedenlerden (standartlaştırılmış testler vb.) 

dolayı yaratıcılığı desteklemek için çaba sarf etmekte pasif kaldıkları buna rağmen Japon 

öğretmenlerin öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek için sorumluluk aldıkları ortaya 

çıkmıştır. 

Atik (2006), yüksek lisans tezinde Sosyal Bilgiler öğretim programında yaratıcılığa 

ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye çalışmıştır. Tarama deseninde yürütülen araştırma 

sonucunda; öğretmenlerin yaratıcılık konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmadıkları bu 

nedenle programı uygulamakta sorunlar yaşadıklarını tespit etmiştir. 

Erdoğdu (2006), araştırmasında yaratıcılık - öğretmen davranışları ve akademik 

başarıları arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışmıştır. Bu amaçla 5 yıl boyunca aynı 

öğretmen tarafından okutulan 389 öğrenci ile çalışmıştır. Çalışma sonucunda 

öğretmenlerin öğrencilerin akademik başarıları ile yaratıcılıkları arasında düşük ama 

anlamlı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Demir (2006), çalışmasında ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler 

derslerinde eleştirel düşünme düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. Bu 

betimleyici araştırmanın örneklemi 20 ilköğretim okulunda öğrenim gören 2488 4 ve 5. 

sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen 

“Eleştirel Düşünme Ölçekleri” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerinin sınıf düzeyi ve Sosyal Bilgiler programı değişkenlerine göre anlamlı 

olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

Yıldırım (2006), yüksek lisans tezinde, okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık 

puanlarının yaşa, mezun olunan programa ve meslekteki hizmet sürelerine göre farklılık 

göstermediği sonuçlarına ulaşmıştır. 

Özdemir (2006), yüksek lisans tezinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin düşünme 

becerilerini kazandırma düzeyine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla Eskişehir’de 

bulunan 134 Sosyal Bilgiler öğretmenine anket uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda 
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öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinin “eleştirel düşünme”, “yaratıcı düşünme”, “sorun 

çözme” ve “karar verme” becerilerini kısmen kazandırdığı, bunun nedenlerinin “program” 

ve “mevcut ezberci” eğitim sisteminden kaynaklanan eksiklikler olduğu görüşünde 

oldukları ve düşünme becerilerini kazandırmak için en fazla “araştırma ödevleri” vermeyi 

tercih ettikleri tespit edilmiştir.  

Doğanay ve diğerleri (2007), çalışmalarında eleştirel düşünme becerilerini, cinsiyet, 

yaş, yerleşim yeri (köy, ilçe, il), mezun olunan lise ve okuduğu bölüm değişkenleri 

açısından incelemişlerdir. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi İlahiyat, Eğitim, 

Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Adana Polis Meslek Yüksek 

Okulu öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada yazılı bir kompozisyon aracılığı ile 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kullanmalarını gerektiren çok boyutlu, bir 

konuyla ilgili açık uçlu bir soru sorulmuştur. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ve 

düzeylerini belirlemek için Faciona tarafından geliştirilen “Bütüncül Eleştirel Düşünme 

Puanlama Rubriği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerinin cinsiyete, yaşa, mezun olunan lise ve bölüm türüne göre anlamlı farklılaştığı, 

yerleşim yerine göre ise anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. 

Aktamış (2007), yüksek lisans tezinde fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcılığa 

yönelik bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Tarama deseninde gerçekleştirilen 

araştırma sonucunda zekâ ile yaratıcılığın ilişkili olduğu, bilginin yaratıcılıkta önemli rol 

oynadığı ve okulların yaratıcılığı desteklemediği inançlarına sahip oldukları belirtilmiştir. 

Öztürk (2007), araştırmasında, Sosyal Bilgiler dersinde yapılandırmacı yaklaşımın 

yaratıcı düşünme becerisi desteklenerek uygulanan eğitimin, öğrencilerin akademik 

başarıları, becerileri, tutumları üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Nitel ve nicel 

yöntemlerin kullanıldığı araştırmaya bir ilköğretim okulunun toplam 69 kişi olmak üzere iki 

şubeden altıncı sınıf öğrencileri katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmada anket, 

Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçeği, “Piaget Kâğıt Kalem testi Beceri ölçeği”, Sosyal Bilgiler 

dersi “Ülkemiz ve Dünya” ünitesi ile “Elektronik Yüzyıl” ünitelerine yönelik “Akademik 

Başarı Testi”, her iki ünite konuları ile ilgili “etkinlikler” ve “performans ödevleri” 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler nicel ve nitel içerik çözümlemeleri ile değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda, yaratıcı düşüne becerilerini desteklendiği deney grubunun 

akademik başarı ve “Piaget Kâğıt Kalem Testi Beceri Ölçeği” sonuçları ile kontrol 

grubunun sonuçları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Abrami ve diğerleri (2008), Çalışmalarında eleştirel düşünme becerileri ve 

eğilimlerinin geliştirilmesine verilen öğretimin etkisini “meta-analiz” ile açıklamışlardır. 

20689 katılımcıya dayanan 117 çalışma belirlemişlerdir. Sonuç olarak, eleştirel düşünme 

becerisi ve pedagojik alan bilgisinin önemli ölçüde ilişkili olduğu görülmüştür. 
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Araştırmacılar, eğitimcilerin derslerinde eleştirel düşünmenin hedeflerini açıkça 

belirtmeleri, bununla birlikte eleştirel düşünmeyle ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

almaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Eleştirel düşünmenin önemli, hatta temel beceri 

olarak kabul edildiğini belirtmişlerdir. 

Ay ve Akgöl (2008), çalışmalarında eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf 

düzeyi değişkenlerini ölçmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini Düzce il 

merkezindeki 2000 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Watson-

Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Testi” kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışmada 7. sınıf 

öğrencilerinin 6. ve 8. sınıf öğrencilerine göre eleştirel düşünme becerileri bakımından 

daha az eğilim gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

Edinger (2008), doktora tezinde standartlaştırılmış test merkezli ortamda yaratıcılığı 

teşvik edici öğretmen davranışlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucuna göre; 

9. ve 10. sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık konusunda zaman yetersizliği ve sınav odaklı bir 

ortam nedeniyle sıkıntı yaşadıkları bilgilerine yer verilmiştir. 

Kaya (2008), doktora tez çalışmasında Sosyal Bilgiler Eğitimi 4. sınıf öğrencilerinin 

düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz-yeterlik düzeylerini çeşitli değişkenler 

açısından incelemiştir. Bu betimsel araştırmanın çalışma grubunu ise Ankara Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 312 Sosyal 

Bilgiler Eğitimi 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre: Sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının düşünmeye uygun sınıf ortamı yaratma (Faktör-1) üst düzeyli 

düşünme becerilerinin öğretimi (Faktör-2) transferin öğretimi (Faktör-3) ve öğrencilerin 

nasıl düşündüğünü fark etme (Faktör-4) ilişkin maddelere verdikleri cevaplara göre 

kendilerinin öz-yeterlik düzeylerini oldukça yeterli buldukları görülmüştür. Sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz-yeterlik düzeylerinin 

akademik başarı ortalamalarına göre farklılaştığı görülmüştür.  

Palandökenliler (2008), yüksek lisans çalışmasında dördüncü ve beşinci sınıf 

düzeyinde Sosyal Bilgiler çalışma kitaplarında yaratıcılıkla ilgili olduğu düşünülen 

etkinlerin uygunluğunu belirlemeyi amaçlamıştır. Doküman incelemesi ve görüşme 

tekniklerinin kullanıldığı araştırma sonucunda; çalışma kitaplarında yaratıcı düşünme 

becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler bulunduğu, öğretmenlerin, öğretim programını 

yetiştirme kaygısı nedeniyle sürenin yetmemesi, araç gereç eksikliği, sınıf mevcudunun 

kalabalık olması nedenlerinden dolayı etkinlikleri gerçekleştirmekte zorlandıkları 

belirtilmiştir. 

Vural (2008), yüksek lisans tezinde 5. sınıf öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler dersinde 

yaratıcı düşünmeyi geliştirmek için ne tür etkinlikler yaptıklarını ve bu konuda 

karşılaştıkları sorunları belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin 
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çoğunlukla yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeye yönelik olarak araştırma ödevleri, 

beyin fırtınası, sen olsaydın ve tartışma etkinliklerini kullandıkları tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin yoğun müfredat, sürenin yetersiz ve sınıf mevcudunun fazla olmasından 

olumsuz etkilendikleri belirtilmiştir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmesi açısından 

öğretmen davranışlarının öneminin farkında oldukları ve yaratıcı düşünmeyle ilgili eğitime 

ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. 

Karaçelik (2009), yüksek lisans tezinde okul öncesi öğretmeni ve öğretmen 

adaylarının yaratıcılık düzeyleri ile yaratıcı düşünme becerilerini etkileyecek bazı faktörler 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Tarama deseninde yürütülen çalışma 

sonucunda; Okul öncesi öğretmen adaylarının orijinal fikirler üretmek konusunda 

öğretmenlerden daha başarılı olduğu tespit edilmiştir ve uzmanlaşmanın zamanla yaratıcı 

düşünmeyi sınırlandırabileceğinden bahsedilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin ve 

öğretmen adaylarının anne-baba eğitim durumlarının ve mesleklerinin yaratıcılık 

düzeylerinde anlamlı bir değişikliğe sebep olmadığı belirtilmiştir. 

Korkmaz (2009), çalışmasında ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerini ortaya çıkarmayı 

amaçlamıştır.  Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin eleştirel 

düşünme eğilimlerinin orta seviyede olduğu saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet, branş, hizmet 

süresi, eğitim düzeyi, görev yapılan öğretim kademesi ve bölüm değişkenlerinin, 

öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Kuyubaşıoğlu (2009), araştırmasında ilköğretim 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinde 

yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini 

incelemiştir. Hazırlanan anket Hatay ili İskenderun ilçesinde 5. sınıfa giden 350 öğrenciye 

ve 5. sınıfı okutan 60 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda 

öğretmenlerin yaratıcı düşünme tekniklerinden en çok “beyin fırtınası” ve “yaratıcı 

dramayı” tercih ettiği, sınıfın fiziksel koşullarının yaratıcı düşünceyi kısıtladığı, yaratıcı 

düşünme ile ilgili hizmet içi eğitim istedikleri, sınıfların kalabalık olması yüzünden yaratıcı 

düşünme etkinliklerinin çok zaman aldığı görülmüştür.  

Kaya (2010), doktora tezinde yapılandırmacı öğrenmeye dayalı uygulamaların 

öğretmen adaylarının “problem çözme”, “eleştirel düşünme” ve “yaratıcı düşünme” 

eğilimlerine etkisini belirlemeye çalışmıştır. Deneysel olarak tasarlanan araştırma 

sonucunda yapılandırmacı öğrenmeye dayalı uygulamaların yaratıcı düşünme eğilimlerine 

olumlu etki yaptığı belirtilmiştir. 

Turan (2010), doktora tezinde sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ve yaratıcı ortam 

düzenleme, algılanan problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkileri 
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belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda; yaratıcı ortam düzenlemenin problem 

çözmeye olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir.  

Narin ve Aybek (2010), çalışmalarında 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 

eleştirel düşünme becerilerine yönelik kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerini bazı 

değişkenler bakımından analiz etmişlerdir. Araştırma, Adana ilinde görev yapan 110 

Sosyal Bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Kritik 

Düşünme Ölçeği”, “Öğretim Yöntemleri Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerileri ile kullandıkları öğretim yöntemi 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilirken Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin cinsiyete, mezun olunan yükseköğrenim 

kurumuna ve aldıkları hizmet içi eğitim seminerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Ayrıca genel olarak öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilmeleri için 

hizmet içi eğitim ve kursa ihtiyaçları olduğu dile getirilmiştir. 

Zeytun (2010), yüksek lisans tezinde okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık 

düzeylerini ve yaratıcılık düzeyleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Betimsel tarama olarak yürütülen araştırma 

sonucunda; cinsiyet ile yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı; ikinci sınıfta 

okuyan öğretmen adaylarının yaratıcılık puanlarının diğer düzeylere göre anlamlı 

derecede yüksek olduğu; aylık gelir durumu, ebeveynlerin meslekleri ve eğitim durumları 

açılarından öğretmen adaylarının yaratıcılık algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Hazer (2011), tarama modelindeki çalışmasını 53 ilköğretim okulundaki 110 Sosyal 

Bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirmiştir. Veriler “California Eleştirel Düşünme Eğilimi 

Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin eleştirel düşünme 

eğilimlerinin orta düzeyde olduğu; “analitiklik”, “açık fikirlilik”, “meraklılık”, “doğruyu arama”, 

“sistematiklik” alt boyutlarında eleştirel düşünme eğilimlerinin orta düzeyde, “kendine 

güven” alt boyutunda ise yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Özyurt (2011), yüksek lisans tezinde yaratıcı düşünme düzeyi ile SBS başarıları ve 

yaratıcı düşünme düzeyleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; özel okula devam eden 8. sınıf öğrencilerinin 

yaratıcılık düzeylerinin “akıcılık”, “esneklik” ve “orijinallik” alt boyutlarında “cinsiyet”, 

“kardeş sayısı”, “anne-baba eğitim durumu” ve “annenin çalışma durumu” değişkenlerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği ve esneklik alt boyutunda SBS başarıları arasında 

olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. 

Yılmaz (2011), yüksek lisans tezinde okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen 

adaylarının yaratıcılık hakkındaki görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Gerçekleştirilen 
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nitel araştırmada; öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yaratıcılığı orijinallik olarak, 

yaratıcı bireyin niteliklerini ise yüksek özgüven, problem çözme becerisi, orijinal fikirler 

üretebilme, farklı açılardan bakabilme olarak tanımladıkları; öğrencilerin yaratıcılıklarını 

geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildiği ancak okul yönetimi, öğretmen ve 

ebeveynlerden kaynaklanan engellerle karşılaşıldığı sonuçlarına yer verilmiştir. 

Akıllı (2012), yüksek lisans tezinde ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme 

eğilimlerini ve yaratıcılık düzeylerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda; sekizinci sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun yüksek düzeyde eleştirel düşünme 

eğilimine sahip olmalarına rağmen yaratıcı olmadıkları ve eleştirel düşünme eğilimleri ile 

yaratıcılıkları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Akkanat (2012), yüksek lisans tezinde 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık 

düzeyleri ile cinsiyet farklılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma 

sonucunda; öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin düşük ve orta düzey arasında yer 

aldığı ve bilimsel yaratıcılık ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya 

çıkarılmıştır. 

Öztekin (2013), yüksek lisans tezinde fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcılık 

düzeyleri ile çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Tarama modelinde yürütülen araştırma sonucunda; Fen bilgisi 

öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan okul 

türü, anne-baba eğitim durumları ve mantıksal düşünme becerileri değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık göstermediği bilgisi paylaşılmıştır. 

Gözcü-Reyhan (2018), yüksek lisans tezinde, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 

yaratıcı düşünme eğilimleri, problem çözmeye yönelik algıları ve akademik başarıları 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın örneklemi ise 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 

içerisinde Siirt il merkezinde ortaokullarda öğrenim gören 190 kız ve 197 erkek olmak 

üzere toplam 387 ortaokul öğrencisinden meydana gelmiştir. Verilerin toplanmasında 

Whetton ve Cameron'a ait "Yaratıcılık Ölçeği", Heppner'e ait "Problem Çözme Envanteri" 

ve "TEOG Puanları" kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrenciler orta düzeyde 

yaratıcı düşünme eğilimine sahip oldukları ve kız öğrencilerin akademik başarılarının 

erkek öğrencilerden yüksek olduğu ancak öğrencilerin akademik başarılarının cinsiyete 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. Problem çözme 

yeteneğine güven alt boyutunda erkek öğrencilerin daha iyi beceriye sahip olduğu, 

yaklaşma-kaçınma, kişisel kontrol ve problem çözmeye yönelik algısı toplamında ise kız 

öğrencilerin daha iyi algıya sahip olduğu görülmektedir. Sadece yaklaşma – kaçınma alt 

boyutunda bulunan farklılık öğrencilerin cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Diğer alt boyutlarda ve toplam puan da ise öğrencilerin cinsiyetine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Kız öğrencilerin yaratıcılık düşünme eğilimlerinin erkek 

öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri ile akademik başarıları arasında, pozitif yönde ve 

anlamlı düzeyde bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Yaratıcılık düzeyi arttıkça akademik 

başarı da artmakta, yaratıcılık düzeyi azaldıkça akademik başarı da azalmaktadır.  

 

2. 3. Literatür Taramasının Sonucu 
 

Yukardaki bölümde araştırmanın konusu doğrultusunda geneli ulusal olmak üzere 

soruların analizi, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme ile ilgili literatürden örnekler 

verilmiştir.  

Soruların analizi yönünde yapılan çalışmalarda ders esnasında ya da ölçme ve 

değerlendirme aşamasında olsun sorulan soruların alt düzey düşünme becerilerine 

yönelik olduğu ve genel olarak eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri gibi üst düzey 

düşünme becerilerine yönelik çok az soru sorulduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların 

çoğunda örneklem olarak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kullanılmasının yanında 4. ve 5. 

sınıf öğretmenlerinin de dâhil edildiği çalışmalara rast gelmek mümkündür. Bunun dışında 

öğretmen adayları ve az sayıda da olsa öğrencilerle de yapılmış çalışmalar literatürde 

mevcuttur. Yapılan araştırmalara bakıldığında, soruların incelenmesinde daha çok Bloom 

Taksonomisi’nin kullanıldığı ve doğrudan eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik 

soru analizi yapılan bir çalışmanın olmadığı görülmektedir.  

Düşünme becerilerine yönelik hazırlanan çalışmalarda ise genelde eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerinin ayrı ayrı ele alınmasına bağlı olarak araştırmalar yapıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmaların içerikleri genelde düşünme becerisinin cinsiyet, mezun 

olunan bölüm, sosyo - ekonomik düzeyler gibi değişkenlere bağlı olarak farklılıklarını 

tespit etmek ya da düşünme becerilerinin akademik başarı gibi değişkenlere etkisini 

belirlemek üzerine olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin bu konudaki görüş ve 

düşüncelerinin alındığı, yeterliliklerinin değerlendirildiği ve öğrencileri ile karşılaştırmaların 

yapıldığı araştırmalar da bulunmaktadır. Özellikle eleştirel düşünme becerisine yönelik 

araştırmalarda “Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Testi” ve “California Eleştirel 

Düşünme Eğilimi Ölçeği” gibi ölçekler kullanılmıştır. Araştırmaların sonuçlarına göre 

öğretmenler ve öğrencilerin düşünme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve hem 

öğretmenler hem öğrenciler için aile, sosyo – ekonomik çevre ve geçmiş yaşantıların 

bireylerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini etkilediği tespit edilmiştir. Sosyal 

Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme aşamasında eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin ölçülmesi ve kazandırılma düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırmaya 
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rastlanmamıştır. Bu araştırma Sosyal Bilgiler dersinin ölçme ve değerlendirme 

aşamasında öğretmenlerin hazırladığı soruların öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerini ne düzeyde etkilediğinin belirlenmesi ve öğretmenlerin eleştirel ve yaratıcı 

soru sorma becerilerinin sorgulanması ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır. 



 
 

 
 

 
 

3. YÖNTEM 
 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma grubu, veri toplama araçları ve teknikleri, 

veri toplama süreci ve verilerin analizi hakkında bilgiler verilecektir. 

Yöntem; sistematik süreçler sonunda araştırmaların belli bir sonuca ulaşması için 

takip edilen yol ve bilimsel araştırmaların temelidir. Araştırmanın içeriğine uygun olarak 

önceden seçilmiş araştırma yaklaşımının uygulamaya dönük tarafı yöntem olarak 

adlandırılır (Ekiz, 2013). 

 

3. 1. Araştırmanın Modeli 
 

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış ve yürütülmüştür. 

Nitel araştırmalar genel anlamda, herhangi bir sayısallaştırma olmaksızın bulgulara 

ulaşılan araştırmalar olarak tanımlanır. Bu araştırmalarda üzerinde çalışılan konular 

etraflıca betimlenmekte, derinlemesine yorumlanmakta ve çalışmaya dâhil edilen 

katılımcıların bakış açılarını anlamak amaçlanmaktadır (Cohen, Manion ve Morrison, 

2013). Nitel araştırmalar var olan bir durumu, müdahaleye ve değişikliğe uğramadan 

detaylı bir şekilde açıklamaya çalışan, olaylar arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran 

araştırmalar olmalarının yanında üzerinde çalışılan durumun günümüzdeki şeklini de 

tespit etme fırsatı verirler (Karasar, 2005). Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenleri 

tarafından hazırlanan yazılı sınav sorularının soru türleri, sınıf düzeyleri, konuları 

üzerinden eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine göre durumlarının etraflıca 

değerlendirilmesi ve aralarındaki ilişkilerinin ortaya çıkarılması amaçlandığı için nitel bir 

çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminin tercih edilmesinde bu yöntemin 

sonuçtan ziyade süreç odaklı olması, araştırılan konunun daha derinlemesine 

incelenmesine fırsat vermesi, araştırmacıya toplanan verilerin bizzat bulunduğu ortamı 

tanımasına olanak sağlaması gibi özellikleri etkili olmuştur (Ekiz, 2013).  

 

3. 2. Çalışma Grubu 
 

Bu çalışmanın örneklemini Trabzon ili merkez ilçesi Ortahisar’da Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı 20 farklı ortaokulda görev yapan 61 Sosyal Bilgiler öğretmeni 

oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 2017 - 2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 

uyguladıkları sınav soruları toplanmış bu öğretmenlerden 16’sı ile de yarı yapılandırılmış 

mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakata katılan öğretmenlerin özellikleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. Örneklem seçilirken amaçlı rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı 
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rastgele örneklem yöntemi; çalışmaya dâhil edilecek katılımcıların tamamının eşit seçilme 

olasılığına sahip olmasıdır. Rastgele örneklem yönteminde örneklem için ulaşılması 

gereken örneklem miktarı listeden rastgele seçilerek belirlenir. Bu yöntem çeşitli bilgilere 

sahip olduğu düşünülen pek çok durumun derinlemesine çalışılmasına, olgu ve olayların 

keşfedilmesine ve tanımlanmasına imkan sağlamaktadır (Patton 1987’den akt., Yıldırım 

ve Şimşek, 2013, s.135). Bu çalışmada örneklem; İl Milli eğitim Müdürlüğü’nden elde 

edilen Ortahisar ilçesinde bulunan ortaokullar listesinden seçilerek belirlenmiştir (Cohen, 

Manion ve Morrison, 2013). 

 

Tablo 5. Mülakat Yapılan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Özellikleri 
 

Özellik f % 

Cinsiyet   

Erkek 9 56,25 

Kadın 7 43,75 

Mesleki Kıdem 

0 – 10 yıl 1 6,25 

11 – 15 yıl 6 37,75 

16 – 20 yıl 3 18,75 

21 – 25 yıl 3 18,75 

26 – 30 yıl 3 18,75 

Öğrenim Durumu 

Lisans 15 93,75 

Yüksek Lisans 1 6,25 

Doktora - - 

Toplam 16 100 

 

 Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış mülakat yapılan öğretmenlerin 

özelliklerinin gösterildiği bu tablo incelendiğinde; öğretmenlerin 9 erkek 7 kadından 

oluştuğu, en çok 11 – 15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip oldukları ve bir öğretmen 

hariç tamamının lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

 

3. 3. Verilerin Toplanması 
 

Bu başlık altında verilerin toplanması için izlenen yol açıklanmaktadır. 
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3. 3. 1. Veri Toplama Araçları ve Teknikleri 
 

Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada veri toplama aracı olarak doküman inceleme 

ve detaylı bir alanyazın incelemesinden sonra araştırmacı tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır.  

 

3. 3. 1. 1. Doküman İncelemesi 
 

Doküman inceleme yöntemi araştırmanın ilgili konusu hakkında ihtiyaç duyulan 

bilgilerin geçmişten izlerini barındıran yazılı, sesli ve görüntülü materyallerin tümünün 

analizini kapsayan nitel bir araştırma yöntemidir (Karasar, 2005). Doküman incelemesi 

nitel araştırmalarda araştırmanın kapsam ve geçerliliğini artırmak için görüşme ve gözlem 

gibi diğer yöntemlerin yanında kullanılabilirken özellikle son zamanlarda diğer 

yöntemlerden doğrudan faydalanılamadığı durumlarda tek başına bir yöntem olarak da 

kullanılabilir (Çepni, 2014). Eğitim araştırmalarında veri kaynağı olarak ders kitapları, 

program yönergeleri, okul yazışmaları, toplantı tutanakları, öğrenci ve öğretmen kitapları, 

öğrenci ödevleri ve sınav soru ve cevap kâğıtları, ders ünite ve planları, öğretmen 

dosyaları vb. kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmada bu yöntemin tercih 

edilmesinde; doküman inceleme yönteminin, katılımcı tepkiselliğini ortadan kaldırması, 

kısa zamanda daha büyük örnekleme ulaşabilme imkânı sağlaması ve somut belge niteliği 

taşıyarak araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini desteklemesi gibi özelliklere sahip 

olması etkili olmuştur (Ekiz, 2013). 

Doküman olarak bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 – 2018 eğitim – 

öğretim yılının ilk yarıyılında uyguladıkları 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait olmak üzere toplamda 

2065 yazılı sınav sorusu kullanılmıştır.  

 
Tablo 6. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hazırladıkları Sınav Sorularının Sınıf Düzeylerine 

Göre Dağılımı 
 

Sınıf Düzeyi 
Soru Sayısı 

f % 

5.Sınıf 486 23,53 

6.Sınıf 507 24,55 

7.Sınıf 573 27,74 

8.Sınıf 499 24,16 

Toplam 2065 100 
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3. 3. 1. 2. Mülakat 
 

Mülakat, amacı önceden belirlenmiş bir çalışma için çalışma konusu kapsamında 

yetkili bir kişinin görüş, düşünce ve bilgilerini açığa çıkarmayı amaçlayan soru sorma ve 

yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı konuşmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu 

araştırmada ikinci veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış mülakatta sorular önceden hazırlanmasına rağmen 

yapılandırılmış mülakata kıyasla daha esnektir. Mülakatın gidişatına göre araştırmacı 

sorular üzerinde değişikliğe gidebilir. Katılımcıların görüşmeyi yönlendirmesine de kısmen 

izin verilebilir (Karasar, 2005). Katılımcının verdiği cevaplar yetersiz kaldığı takdirde ek 

sorular sorularak katılımcının görüşleri ve inançları irdelenir daha derinlemesine anlamlar 

ortaya çıkarılabilir. Fakat araştırmacı mülakat esnasında konunun dışına çıkılmamasına 

dikkat etmelidir (Ekiz, 2013). 

Yarı yapılandırılmış mülakat ile doküman incelemesinden ile elde edilen verilerin 

desteklenmesi sağlanmıştır. Mülakat soruları detaylı bir literatür taramasından sonra 

ölçme – değerlendirme ve bilimsel araştırma konularında uzmanların görüşleri alınarak 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Mülakat sorularının geçerlilik ve güvenirliğinin 

sağlanması için örnekleme uygulanmadan önce örneklem dışından 3 ayrı Sosyal Bilgiler 

öğretmeni ile mülakatlar yapılmıştır. Bu pilot uygulamadan sonra mülakat soruları 

uzmanların görüşleri alınarak yeniden düzenlenmiştir (Ek 3). Öğretmenler ile yarı 

yapılandırılmış olarak gerçekleştirilen mülakatlarda öğretmenlere üç ana soruyla birlikte 

sorulara verdikleri cevaplar nispetinde ek sorular sorularak derinlemesine bilgi elde 

edilmeye çalışılmıştır. Mülakat sırasında kendilerine sorulan sorularla öğretmenlerin sınav 

sorularını hazırlama aşamasında nelere dikkat ettikleri, sınavlarda hangi soru türlerini 

tercih ettikleri, hazırladıkları sınav soruları ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

geliştirmeyi dikkate alıp almadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

3. 3. 2. Veri Toplama Süreci 
 

Veri toplama süreci Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan araştırma izinleri 

(Ek 1 ve Ek 2) doğrultusunda okul yönetimleri ile mutabakat sağlanarak ve gönüllülük 

esasına dayalı olarak araştırmacının bizatihi kendisi tarafından okullarda öğretmenlerin 

kendileri ile görüşülerek tamamlanmıştır. Trabzon Ortahisar’da bulunan ortaokullarda hali 

hazırda 113 Sosyal Bilgiler öğretmeni görev yapmaktadır. Veri toplama sürecinde bu 

öğretmenlerden 61 öğretmene ulaşılabilmiştir ve bu sayı araştırma için yeterli 

bulunmuştur. Bu öğretmenlerin tamamından sınav kâğıtları toplanmış ayrıca 16 öğretmen 

ile de yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır.   
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Veri toplama sürecinin ilk aşamasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 – 2018 

eğitim - öğretim yılının ilk döneminde hazırlayıp - uyguladıkları sınav soruları 23.10.2017 - 

17.01.2018 tarihleri arasında toplanmıştır.  

İkinci aşamada ise 12.02.2018 – 26.02.2018 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri ile soruları önceden hazırlanmış yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. 

Mülakatların her biri ortalama 15’er dakika kadar sürmüştür. Öğretmenlerin derslerini 

aksatmamaları için öğle arası ya da derslerinin olmadığı ders saatleri gibi mümkün 

olduğunca müsait zamanları gözetilerek yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler 

araştırmacı tarafından not edilerek kayıt altına alınmıştır. Okul idaresi ve öğretmenlerin 

çekincelerinden dolayı ses kayıt cihazı kullanılamamıştır. Ayrıca sınav kâğıtlarının 

toplanma sürecinde bazı okul idareleri ve öğretmenler gerekli izin belgelerine rağmen 

sınav kâğıtlarını paylaşmak istememişler bazı öğretmenler ise sadece kâğıtların okul ve 

öğretmen ismi kapalı olacak şekilde fotoğraflarının çekilmesi yoluyla sınav kâğıtlarını 

paylaşmışlardır. 

 

3. 4. Verilerin Analizi 
 

Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama araçlarından elde edilen verilerin 

analizleri “Sınav Kâğıtlarının Analizi” ve “Mülakatların Analizi” başlıkları altında ayrıntılı 

olarak sunulmuştur.  

Nitel analiz yaklaşımları sosyal olaylar ve olguların nasıl ve ne şekilde 

gerçekleştiğinin anlaşılmasını sağlayan analiz yöntemleridir. Nitel araştırmaların amacı 

ölçmekten çok, değişkenlerin derinlemesine incelenmeye çalışılmasıdır. Nitel analiz 

yöntemleri her ne kadar ölçme amacı gütmeseler de her zaman sayısal verilere 

dönüştürülebilme imkânı vardır (Altunışık, Çoşkun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu, 2010).  

 

3. 4. 1. Sınav Kâğıtlarının Analizi  
 

Araştırmacı tarafından toplanan sınav soruları önce sınıf düzeylerine sonra 

konularına sonra soru türlerine son olarak ise soruların eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerine göre sınıflandırılmıştır ve sınıf, konu ve soru türlerine göre soruların eleştirel 

ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik olma durumları değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmede düşünme becerilerine hâkim 3 uzmanın da görüşü alınmıştır. Ortaya 

çıkan veriler Sosyal Bilimler İstatistik Programı (SPSS) yardımıyla frekans (f) ve yüzde (%) 

hesaplamaları ile analiz edilmiş, sonuçlar yer yer grafikler yer yer tablolar şeklinde ortaya 

konmuştur. Ayrıca çalışmanın geçerliliği ve güvenirliğini sağlamak için incelenen bazı 

sorular grafik ve tabloların altında doğrudan örnek olarak sunulmuştur. 
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3. 4. 2. Mülakatların Analizi 
 

Araştırmanın ikinci aşamasında 16 öğretmen ile yarı yapılandırılmış mülakatlar 

yapılmıştır. Mülakat sorularına verilen cevaplar öğretmenlerin çekincelerini ortadan 

kaldırmak için el ile not tutularak kaydedilmiştir. Daha sonra her öğretmen için ayrı bir 

kâğıtta kayıt edilen bu cevaplar bilgisayar ortamına aktarılmış ve mülakat formundaki 

soruların sırasını takip edecek şekilde dikkatle okunarak teker teker analiz edilmiştir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Betimsel olarak analiz edilen soruların daha derinlemesine 

incelenmesinin sağlanması ve fark edilmeyen kavram ve ilişkilere ulaşılabilmesi için 

katılımcıların mülakat sorularına verdikleri cevaplarda araştırmanın problemine ilişkin 

olarak kullandıkları kelimeler tespit edilerek önce kodlanmış sonra kodların sıklıklarının 

belirlenmesi sureti ile içerik analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan kodlardan temalar 

oluşturulmuştur ve bu temalar tablolar halinde sunulmuştur (Ekiz, 2013).  

Mülakatların analizinde, görüşlerin çarpıcılığını belirtmek ve çalışmanın güvenirliğini 

sağlamak için katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplardan değiştirilmeden doğrudan 

alıntılar yapılmıştır (Karasar, 2005). Elde edilen bulgular, ilgili literatür de ele alınarak 

tartışma kısmında alt problemler altında doküman analizinden elde edilen bulgular ile 

birlikte yorumlanmıştır.  
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Şekil 6. Araştırmanın tasarlanması ve yürütülme süreci 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde, bulgular her bir araştırma problemini ayrı ayrı irdeleyecek şekilde 

sunulmuştur. Bu doğrultuda farklı veri toplama tekniklerinden elde edilen veriler ayrı ayrı 

sunulmamış, her bir alt problemi açıklayacak şekilde bütünleştirilerek sunulmuştur. 

Bulguların daha açık ve anlaşılabilir olması için tablolardan ve grafiklerden 

faydalanılmıştır. Soruların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik olup olmama 

durumları “Tablo 3” ve “Tablo 4” doğrultusunda belirlenmiştir. 

 

4. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

 

 
Grafik 1. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik sorular 

 

Çalışma kapsamında incelenen Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2017 – 2018 eğitim 

öğretim yılının ilk yarısında uyguladıkları sınavları oluşturan 2065 sorunun 248 tanesinin 

(%12) eleştirel düşünme becerilerine yönelik olarak, 141 tanesinin (%6,8) ise yaratıcı 

düşünme becerilerine yönelik olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sınav 

sorusu hazırlarken dikkate aldıkları hususlar Tablo 7’de incelenmiştir. 

 

  

%12 
%6,8 

%81,2 

Eleştirel Düşünmeye
Yönelik Soru

Yaratıcı Düşünmeye
Yönelik Soru

Hiçbiri
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Tablo 7. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorusu Hazırlarken Dikkate Aldıkları 
Hususlar 

 

Öğretmen 
Kodu 

Dikkate Alınan Hususlar 

Kazanım 
Öğrenci 
Seviyesi 

Kapsam 
Geçerliliği 

Yorum 
Soruları 

Derste 
Anlatılanlar 

Görsel 
Kullanma 

Ö1K *   *   

Ö2E  * *    

Ö3K   * * *  

Ö4E  *   *  

Ö5E     *  

Ö6E   *   * 

Ö7K  * *    

Ö8E  *     

Ö9K * *     

Ö10E *      

Ö11E    *   

Ö12K *      

Ö13K *      

Ö14E  *     

Ö15K *  *   * 

Ö16E * *     

Toplam 7 7 5 3 3 2 

 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınav sorularında eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin yerini belirlemek için öğretmenlerle yapılan mülakatın ilk sorusunda 

öğretmenlerin sınav sorularını hazırlama aşamasında hangi hususlara dikkat ettikleri 

sorgulanmıştır. Öğretmenlerden hiçbiri eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik 

soru hazırlamaya dikkat ederim şeklinde bir cevap vermemişlerdir.  

Öğretmenlerin sınav sorusu hazırlarken dikkat ettikleri konuların başında kazanımlar 

ve öğrenci seviyeleri gelmektedir. Sınav sorusu hazırlarken kazanımlara dikkat ederim 

diyen 7 öğretmenden biri 

 

Ö10E: Sınav sorularını hazırlarken sadece kazanımları dikkate alırım.  

 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 
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Öğrenci seviyelerinin sınav sorusu hazırlarken dikkat ettikleri konuların başında 

gelen 7 öğretmenden biri olan; 

 

Ö8E: Sınavlarımı öğrencilerin seviyelerine göre hazırlarım ne çok çalışkanlara kolay 

gelecek ne de çok tembellere zor gelecek şekilde herkesin iyi not alabileceği 

sınav soruları hazırlamaya dikkat ederim.  

 

diyerek kendini ifade etmiştir. 

 

Öğretmenlerin bir diğer dikkat ettiği konu ise kapsam geçerliliği, 5 öğretmen sınav 

sorularını hazırlarken kapsam geçerliliğine dikkat ettiklerini belirtmiştir. Örneğin bu 

konuda; 

  

Ö2E: Sınav sorularımı hazırlarken öğrenci seviyelerine göre ve özellikle kapsam 

geçerliliğine göre sorular hazırlarım. Sınav sorularının işlediğim konulara eşit 

şekilde dağılmasına dikkat ederim.  

 

demiştir. 

 

Yalnız üç öğretmen öğrencilerin düşünerek ve yorumlayarak cevaplayabileceği 

sorular hazırlamaya dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda:  

 

Ö1K: Kazanımlara göre öğrencinin ifade gücünü ortaya çıkaran ve cevabı düşünerek 

keşfedeceği yorum soruları sormaya dikkat ederim. 

Ö11E: Genelde doğrudan bilgiye ulaşmak yerine yorumlayarak bilgiye öğrencinin 

düşünerek ulaşmasını sağlayacak sorular sorarım.  

 

şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. 

 

Bu hususların yanında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin dikkat ettiği diğer konularda 

sınavlarda görsel kullanmak ve derste anlattıkları olmuştur. Derste anlattıklarının sınav 

sorusu hazırlama aşamasında dikkat ettiği konuların başında geldiğini belirten  

 

Ö5E: Derste anlatmadığım hiçbir şeyi sormam. Sınavları hazırlarken özellikle dikkat 

ederim. 

 

şeklinde cevap vermiştir.  
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Tablo 8. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınavlarda Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme 
Becerilerini Dikkate Alma Durumları 

 

Öğretmen 

Kodu 

Dikkate Almama Nedeni Nasıl Dikkate Alındığı 
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n
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rı
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B
lo

o
m

 t
a
k
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Ö1K * *       

Ö2E * *       

Ö3K *        

Ö4E       *  

Ö5E     * *   

Ö6E   *      

Ö7K      *   

Ö8E *        

Ö9K *   *     

Ö10E     *    

Ö11E    *     

Ö12K  *       

Ö13K        * 

Ö14E   *      

Ö15K *        

Ö16E     *    

Toplam 6 3 2 2 3 2 1 1 

 

Öğretmenlerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soru sorma 

becerilerini belirlemek için yarı yapılandırılmış mülakatta öğretmenlerin sınavlarında 

eleştirel ve düşünme becerisini nasıl dikkate aldıkları yoklanmıştır. Bu yoklama sonucunda 

10 öğretmen sınavlarında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini dikkate almadıklarını 6 

öğretmen ise dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

dikkate almayan öğretmenler en çok öğrencilerin sınav puanları düşeceği için dikkate 

almadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda; 

 

Ö1K: Daha önce milli eğitim açık uçlu soruları kullanmamız gerektiğini söylemişti. Açık 

uçlu sorularda öğrenciler oldukça kötü yani düşünme becerilerini sınavlarda 

dikkate alırsam öğrencilerin notları düşer bu da özel okullardaki öğrenciler ile 
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arasında puan farkına neden olur. Çünkü özel okullar öğrencilerin notlarını 

şişiriyorlar. 

 

Ö2E: Sınavlarda kullandığım açık uçlu sorular ile eleştirel ve düşünme becerilerini 

kullanmalarını sağlasam da yalnızca üst seviyedeki öğrenciler cevaplayabiliyor. 

Öğretmenler için idare – veli ve öğrenci üçgeni önemli bir etken. Eğer 

öğrencilerin notu düşerse veli ve idare durumdan rahatsız oluyor bu yüzden 

sınavlarda öğrencilerin düşünme becerilerini göz ardı etmek zorundayız.  

 

şeklinde öğrenci puanlarının eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soru 

sormalarına engel olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Öğretmenlerden 3’ü öğrenci seviyelerinin yeterli olmamasını 2’si Sosyal Bilgiler 

dersinin düşünme becerileri için uygun bir içeriğe sahip olmamasını ve 2’si ise merkezi 

sınav sisteminde sağlanacak başarının eleştirel ve yaratıcı sorular sormaya engel teşkil 

ettiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin seviyelerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine 

yönelik sorular için yeterli olmadığını savunan öğretmenlerden  

 

Ö12K: Sınavlara aslında tamamen üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorular 

sorulmalı ama sistem tamamen ezber üzerine kurulu, öğrencilerin kitap okuma 

alışkanlığı yok bu yüzden eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiyor, 

düşünmeye yönelik sorular öğrencileri zorluyor.  

 

şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

 

Merkezi sınav sisteminden dolayı eleştirel ve yaratıcı sorular hazırlamadığını bir de 

öz eleştiri yaparak; 

 

Ö11E: Sınav sisteminin çoktan seçmeli sorular üzerine kurulu olması eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerisinin dikkate alınmasını engelliyor. Önce anlayışımızı 

değiştirmeliyiz. Öğretmenler olarak da sınav sorularımızı geliştirebiliriz.  

  

şeklinde dile getirmiştir. 

 

Sınav sorularında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik sorular 

sorduğunu belirten öğretmenler ise bunu en çok açık uçlu sorular ve farklı türlerdeki 

sorular ile gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bir öğretmen görsel kullanarak eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerisine yönelik sorular hazırladığını başka bir öğretmen de sorularını 
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Bloom Taksonomisi’ne göre hazırlayarak bu hedefine ulaşabildiğini belirtmiştir. Açık uçlu 

sorular sorarak eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini dikkate aldığını belirten 

öğretmenlerden; 

 

Ö10E: Puanlama sırasında objektiflik beni hayli zor duruma düşürse de mutlaka 

öğrencilerin düşünüp yorum yapabileceği açık uçlu sorular sorarak sınavlarımda 

eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine yer veririm. 

  

şeklinde fikirlerini beyan etmiştir. 

 

Farklı soru türleri ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini dikkate aldığını 

belirten öğretmenlerden;  

 

Ö7K: Sınavlarda her türden sorular sorarak eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

göz önüne alıyorum. 

 

şeklinde bu konudan bahsetmiştir. 

 

Soruya en önemli cevaplardan birini veren Ö13K kodlu öğretmen ise şöyle bir 

açıklama yapmıştır: 

 

Ö13K: Ben sorularımı hazırlarken Bloom Taksonomisini ölçüt alırım. Sorularım içinde 

mutlaka analiz sentez ve değerlendirme aşamasında sorulara yer veririm. 

Bunun dışında ders esnasında canlandırma ve drama ile öğrencilerin düşünme 

becerilerini geliştirmeye çalışırım. 
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4. 2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 
Tablo 9. Sınavlarda Kullanılan Soru Türlerinin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 
 

Sınıf 

Düzeyi 

Soru Türleri 

Çoktan 

Seçmeli 

Boşluk 

Doldurma 

Doğru - 

Yanlış 

Kısa 

Cevaplı 
Eşleştirme Açık Uçlu Diğer 

f % f % f % f % f % f % f % 

5.Sınıf 286 58,8 44 9,1 67 13,8 11 2,3 60 12,3 16 3,3 2 0,4 

6.Sınıf 321 63,3 44 8,7 57 11,2 35 6,9 34 6,7 14 2,8 2 0,4 

7.Sınıf 387 67,5 80 14 54 9,4 22 3,8 21 3,7 9 1,6 0 0 

8.Sınıf 311 62,3 39 7,8 55 11 32 6,4 47 9,4 14 2,8 1 0,2 

Toplam 1305 63,2 207 10 233 11,3 100 4,8 162 7,8 53 3 5 0,2 

 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerin sınıf düzeylerine göre sınavlarda kullandıkları soru 

türleri incelendiğinde çoktan seçmeli soruların sayısının 5. sınıflardan başlayarak (%58,8) 

7. sınıflara kadar arttığı (%67,5) 8. sınıflarda ise az da olsa azaldığı (%62,3) tespit 

edilmiştir. Boşluk doldurma sorularının ise en çok 7. sınıfların sınavlarında kullanıldığı 

(%14) görülmektedir. Doğru–yanlış sorularının sınıf düzeylerine göre kullanılma 

oranlarında önemli bir fark olmasa da en çok (%13,8) 5. sınıfların sınavlarında 

kullanılmıştır. Kısa cevaplı sorular en çok 6. sınıflarda (%6,9) en az 5. sınıflarda (%2,3) 

öğretmenler tarafından sınavlarda tercih edilmiştir. Eşleştirme soruları doğru - yanlış 

sorularına paralel olarak en çok 5. sınıf sınavlarında (%12,3) en az 7. sınıflarda (%3,7) 

kullanılmıştır. Son olarak açık uçlu sorular en çok 5. sınıf sınavlarında (%3,3), en az 7. 

sınıf sınavlarında (%1,4) kullanılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin uyguladığı sınav 

kâğıtlarındaki 2065 sorunun tamamı göz önüne alındığında öğretmenlerin en çok tercih 

ettiği soru türünün çoktan seçmeli sorular, en az tercih ettikleri soru türünün ise açık uçlu 

sorular olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

  



62 
 

 
 

Tablo 10. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Soru Türleri ve Nedenleri 
 

Öğretmen 
Kodu 

İdeal Soru Türü 
Tercih Edilen 

Soru Türü 

Soru Türünü Tercih Etme Nedenleri 

Merkezi 
Sınav 

Sistemi 

Hazırlama 
ve Okuma 
Kolaylığı 

Başarılı 
Ölçme 

 
Objektif 
Ölçme 

 

Ö1K Karışık Karışık   *  

Ö2E Açık Uçlu Çoktan Seçmeli  *   

Ö3K Karışık Çoktan Seçmeli * *   

Ö4E Karışık Karışık   *  

Ö5E Karışık Çoktan Seçmeli *   * 

Ö6E Açık Uçlu Çoktan Seçmeli    * 

Ö7K Açık Uçlu Çoktan Seçmeli *    

Ö8E Açık Uçlu Çoktan Seçmeli *    

Ö9K Karışık Karışık  *   

Ö10E Çoktan Seçmeli Karışık   *  

Ö11E Çoktan Seçmeli Çoktan Seçmeli *    

Ö12K Karışık Çoktan Seçmeli  *   

Ö13K Karışık Karışık   *  

Ö14E Karışık Çoktan Seçmeli *    

Ö15K Karışık Karışık  *   

Ö16E Karışık Karışık *  *  

Toplam - - 7 5 5 2 

 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınavlarında kullandıkları soru türlerini tercih etme 

nedenlerini belirlemek için mülakatın ikinci sorusunda öğretmenlerin ideal bir sınavda 

kullanılacak soru türleri ve kendi sınavlarında kullandıkları soru türlerini tercih etmelerinin 

nedenleri sorgulanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin ideal bulduğu soru türlerinde üç 

başlık ortaya çıkmıştır. Bunlar karışık, açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların kullanıldığı 

sınavlardır. Mülakata tabii olan öğretmenlerden 10’u en ideal sınavın bu çalışmada karışık 

olarak kategorileştirilen bütün soru türlerinin kullanıldığı sınavlar olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerden 4’ü açık uçlu soruların kullanıldığı sınavları ideal bulurken 2 öğretmen de 

çoktan seçmeli soruların kullanıldığı sınavların ideal sınavlar olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerden 7’sinin ideal bulduğu sınav şekline göre sorular hazırladığı, 9 öğretmenin 

de ideal olarak düşündüğü sınav şeklinden farklı sınav soruları hazırladıkları saptanmıştır. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin tercih ettiği bu soru türlerinin arkasında yatan nedenlerin 
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başında ise merkezi sınav sisteminin geldiği tespit edilmiştir. Sınavlarında çoktan seçmeli 

soru türünü kullanan 6 öğretmen ve karışık sınavlar hazırlayan 1 öğretmen merkezi sınav 

sisteminin tercih ettiği soru türünü belirlediğini belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerden bazıları 

görüşlerini şöyle dile getirmişlerdir: 

 

Ö7K: İdeal olanı açık uçlu sorulardır ama TEOG ’da test soruları sorulduğu için ben 

çoktan seçmeli sorular hazırlıyorum. 

 

Ö11E: TEOG ’dan dolayı ben çoktan seçmeli soruları tercih ediyorum bu sistemde 

ideal olanı bu, çünkü başarı TEOG.  

 

Ö14E: İdeal olanı karışık olmasıdır ama sınav sistemi çoktan seçmeli soruları tercih 

etmemize neden oluyor ben bu yüzden ilk sınavı karışık ikinci sınavı sadece 

çoktan seçmeli sorulardan yapıyorum. 

 

Öğretmenlerden 5’i de hazırlama ve okuma kolaylığının soru türlerini tercih 

etmesinde etkili olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda öğretmenler bu konudan şöyle 

bahsetmişlerdir: 

 

Ö3K: İdeal olanı karışık olmasıdır. Ben ilk sınavda karışık ikinci sınavda sadece test 

soruları sorarım çünkü test sorularını analiz etmesi daha kolay. 

 

Ö8E: İdeal olan sınav açık uçlu soruların kullanıldığı sınavdır ama hazırlaması ve 

değerlendirmesi çok zor bu yüzden test soruları kullanmak daha avantajlı. 

 

Sınavlarında kullandıkları soru türlerini tercih etmesinin arkasındaki nedeni başarılı 

bir ölçme ve değerlendirme gerçekleştirmek olan 5 öğretmenden: 

 

Ö1K: İdeal olan sınav karışık olmasıdır ve ben bütün soru türlerini kullanırım. Çünkü 

öğrencinin çok yönlü düşünmesini sağlayarak iyi bir ölçme değerlendirme 

yapılır. 

 

Ö13K: İdeal olanı soruların çeşitli olmasıdır. Ne kadar çok soru o kadar iyi ölçme ben 

hepsini kullanırım. 

 

şeklinde cevap vermişlerdir. 
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Öğretmenlerden 2’si ise objektifliği sağlamanın soru türü tercihini etkilediğini 

belirtmiştir. Örneğin; 

 

Ö5E: İdeal olanı karışık olmasıdır. Ama ben test – boşluk doldurma ve doğru yanlış 

sorularını kullanırım çünkü değerlendirmede objektifliği sağlar. 

 

şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

 

Tablo 11. Sınavlarda Kullanılan Soru Türlerinin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine 
Yönelik Olma Durumları 

 

Soru Türü 

Eleştirel Düşünmeye 

Yönelik Soru 

Yaratıcı Düşünmeye 

Yönelik Soru 
Toplam 

f % f % f % 

Çoktan Seçmeli 201 15,4 129 9,9 330 25,3 

Boşluk Doldurma 2 1 0 0 3 1 

Eşleştirme 4 2,5 0 0 4 2,5 

Doğru - Yanlış 4 1,7 0 0 4 1,7 

Kısa Cevaplı 4 4 0 0 4 4 

Açık Uçlu 25 47,2 6 11,3 31 58,5 

Diğer 3 6 1 20 4 26 

 5 adet açık uçlu sorunun (%9,4) her iki düşünme becerisine de yönelik olarak 
hazırlandığı tespit edilmiştir. 

 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda tercih ettiği soru türlerinin eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerine yönelik olma durumlarının incelendiği bu bölümde 

öğretmenlerin kullandığı soru türlerinden en çok açık uçlu soruların eleştirel (%47,2) ve 

yaratıcı (%11,3) düşünme becerisine yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. 

  

Örnek: Marmara bölgesi bitki örtüsü çeşitliliği bakımından diğer bölgelerimizden daha 

fazla çeşitliliğe sahiptir. Bu durum Marmara bölgesinin hangi özelliğinin bir 

sonucudur, açıklayınız.  

 

Öğrencinin bir bilgi bütününü parçalarına ayırması ve bu parçalar arasındaki farkı 

tespit edip nedenleri ile açıklamasını gerektiren bu açık uçlu soru eleştirel düşünme 

becerisine yönelik bir sorudur. 
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Örnek: Urartuların mezarlarına taştan oda şeklini vermeleri ve mezarlara ölen kişi ile 

birlikte kişinin günlük eşyalarını da koymaları neyi açıklar? 

 

Öğrencinin soruda verilen verilerle tahmin yürütmesini ve problem çözmesini 

gerektiren, veriler arasında ilişki kurmasını ve verileri birleştirip mantıklı bir sebep ortaya 

çıkarmasını gerektiren bu soru yaratıcı düşünme becerilerine yönelik bir sorudur.  

 

İncelenen soruların içinde 5 açık uçlu sorunun ise hem eleştirel hem yaratıcı 

düşünme becerilerine yönelik hazırlandığı tespit edilmiştir. 

 

Örnek: Trabzon’da şeker fabrikası açan işadamı Hikmet Bey’in fabrikası çok 

geçmeden batmıştır. Hikmet Bey’in şeker fabrikasının batmasının sebepleri 

neler olabilir? Size göre Hikmet Bey fabrikayı hangi ile açmalıydı, neden?  

 

Bu açık uçlu sorunun çözümünde öğrencinin konuyu analiz etmesi, çok yönlü 

düşünerek problemi fark etmesi ve problemin nedenlerini açıklaması probleme yeni ve 

mantıklı bir çözüm üretmesi gerektiği için hem eleştirel hem de yaratıcı düşünme 

becerilerine yönelik olarak hazırlanmış bir sorudur. 

 

İkinci olarak öğretmenlerin sınavlarında kullandıkları soru türlerinden çoktan seçmeli 

soruların eleştirel (%15,4) ve yaratıcı (%9,9) düşünme becerisine yönelik olduğu 

saptanmıştır.  

 

Örnek: Sümerler Zigguratların son katlarını gözlemevi olarak kullanmışlar ve sürekli 

uzayı gözlemlemişlerdir. Sümerlerin bu faaliyetleri sonucunda aşağıdakilerden 

hangisi olmuştur? 

a) Tekerlek bulunmuştur 

b) Astronomi bilimi gelişmiştir. 

c) Yazı icat edilmiştir. 

d) Gılgamış destanı yazılmıştır. 

 

Çoktan seçmeli bu soruda öğrencinin sorunun içinde verilen olayı etraflıca 

değerlendirip analiz etmesi ve bilgileri ile ilişki kurarak mantıklı bir çıkarım yapması 

beklendiği için eleştirel düşünme becerilerine yönelik bir sorudur. 
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Örnek: Pusulaların bulunması ile yeni kıtalar keşfedilmiş, yeni kıtaların keşfedilmesi 

yeni tarım ürünlerini ortaya çıkarmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

a) Bir olay başka bir olaya neden olabilir. 

b) Bir olay farklı sonuçlar doğurabilir. 

c) Her olayın mutlaka olumlu sonuçları olur. 

d) Olumsuz sonuçları olan durumlar olay sayılmaz. 

 

Bu soruda ise öğrencinin verilen parçaları tek tek analiz edip birbirleri ile ilişkisini 

saptayarak parçaların bir bütüne etkisini tespit etmesi ve parçalardan yola çıkarak yeni bir 

çıkarımda bulunması gerektiği için yaratıcı düşünme becerilerine yönelik olarak 

hazırlanmış bir sorudur. 

 

Eşleştirme, doğru – yanlış ve kısa cevaplı soru türlerinden hiç birinin yaratıcı 

düşünme becerilerine yönelik sorular olmadığı tespit edilmiştir. Bu soru türlerinden 

eleştirel düşünme becerilerine yönelik olan soruların oranları ise eşleştirme (%2,5), doğru 

– yanlış (%1,7), kısa cevaplı (%4) şeklindedir. Bu sorulardan bazı örnekler aşağıda 

sırasıyla verilmiştir. 

 

Örnek: Selim: Ordu’da yaşıyordum ancak hastayım ve sürekli kontrol altında 

olmalıyım, bu yüzden İstanbul’a yerleştim. 

Yeşim: Eğitimimi tamamladıktan sonra Antalya’da iş buldum ve Antalya’ya 

yerleştim. 

Gülşen: Marmara depreminden sonra Adapazarı’ndan Ankara’ya taşındık. 

Songül: İngiltere’ye üniversite okumak için geldim. 

Mustafa: Okulumu bitirdikten sonra Ünye Devlet Hastanesi’ne atandığım için 

Ünye’ye taşındım. 

Göç eden insanların konuşmalarından yararlanarak isimleri ile göç etme 

nedenlerini eşleştiriniz. 

Selim  Doğal Afet 

Yeşim  Sağlık 

Gülşen  Mübadele 

Songül Ekonomik  

Mustafa Eğitim  
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Eşleştirme soru türünün bu örneğinde öğrencinin sonuçlardan doğru nedenlere 

ulaşabilmesi için olgu ve olaylar arasındaki ilişkiyi fark edip benzerlik ve farklılıkları ile yola 

çıkarak sınıflandırma ve karşılaştırma yapıp doğru sonuca ulaşması gerektiği için eleştirel 

düşünme becerilerine yönelik bir sorudur. 

 

Örnek: Aşağıda Atatürk’ün bazı sözlerinin karşısında ilgili olduğu kişilik özellikleri 

verilmiştir. Bu eşleştirmelerden doğru olanlarının karşısına “ D “ yanlış olanların 

“ Y ” koyunuz.  

 “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olarak Türk milletine canımı 

vereceğim.” (Teşkilatçılık) (    ) 

 “Yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun 

ötesini de görebilmesi gerekir.” (İleri Görüşlülük) (    )  

 “Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Çünkü ben bir halk 

adamıyım, düşündüklerimi daima halkın önünde söylerim. Yanlışım varsa halk 

beni uyarır.” (Açık Sözlülük) (    ) 

 “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır.” (Vatanseverlik) (   ) 

 

Görüşleri ya da fikirleri nedenleri ile sorgulamayı ve akıllıca kararlar vermeyi 

gerektiren bu doğru – yanlış sorusu öğrenciyi eleştirel düşünme becerilerini kullanmaya 

sevk eden bir sorudur. 

 

Örnek: Grafikten yola çıkarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

 

  

 

Nüfusun en fazla olduğu yıl………                         

Nüfusun en az olduğu yıl…………. 

Nüfusun en çok artış gösterdiği yıllar………  

Nüfus artış yada azalışın olmadığı yıl……….. 

 

0

10

20

30

40

1
9

3
5

1
9

4
0

1
9

4
5

1
9

5
0

1
9

5
5

1
9

6
0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

yıllar  



68 
 

 
 

Boşluk doldurma soru türünün bir örneği olan bu soruda öğrencinin bir bilgi 

bütününü ögelerine ayırması ve bu ögelerin bütünle olan ilişkilerini fark etmesi gerektiği 

için eleştirel düşünme becerilerine yönelik bir sorudur. 

Görüldüğü üzere öğretmenlerin uyguladıkları soru türlerinden en çok açık uçlu 

sorular eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine yönelik sorulardır. İkinci olarak ise 

öğretmenlerin çoğunlukla tercih ettikleri çoktan seçmeli soru türü eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerine yönelik sorulardır. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik 

en az soru ise boşluk doldurma soru türünde hazırlanmıştır. 
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4. 4. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular  
 
Tablo 12. Sınıf Düzeylerinde Sınav Sorularının Düşünme Becerilerine Yönelik Olma 

Durumları 
 

Sınıf Düzeyi 

Eleştirel Düşünmeye 
Yönelik Soru 

Yaratıcı Düşünmeye 
Yönelik Soru 

Toplam 

f % f % f % 

5.Sınıf 55 11,3 29 6 84 17,3 

6.Sınıf 57 11,2 31 6,1 88 11,2 

7.Sınıf 69 12 46 8 115 20 

8.Sınıf 62 12,4 30 6 92 18,4 

 

İncelenen sınav kâğıtlarına göre sınıf düzeylerinde eleştirel düşünme becerilerine 

yönelik soruların oranlarının birbirlerine çok uzak olmamasına rağmen sınıf düzeylerine 

paralel olarak arttığı görülmektedir. Bu bağlamda eleştirel düşünme becerisine yönelik 

soruların en az 5. sınıf düzeyinde (%11,3) en çok ise 8. sınıf düzeyinde (%12,4) 

öğretmenler tarafından hazırlandığı tespit edilmiştir. Sınıf düzeylerinde yaratıcı düşünme 

becerisine yönelik soruların oranlarının eleştirel düşünme becerilerine olduğu gibi birbirine 

çok yakın olduğu (%6 - %8) fakat en fazla yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soruların 

7. sınıf düzeyinde (%8) hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 13. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hazırladıkları Sınav Sorularının Sınıf 
Düzeylerine ve Konularına Göre Dağılımı 

 

Sınıf 
Düzeyi 

Konu Alanları 

Tarih Coğrafya Vatandaşlık Toplam 

f % f % f % f % 

5.Sınıf 130 26,7 119 24,5 237 48,8 486 100 

6.Sınıf 116 22,9 233 46 158 31,2 507 100 

7.Sınıf 169 29,5 233 40,7 171 29,8 573 100 

8.Sınıf 499 100 - - - - 499 100 

Toplam 914 44,3 585 28,3 566 27,4 2065 100 

 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladığı sınav sorularının sınıflar düzeyinde 

konularına göre incelenen bu tabloda öğretmenlerin 5. sınıflarda en çok vatandaşlık, 6 ve 

7. sınıflarda en çok coğrafya konularında sorular hazırladıkları görülmektedir. Vatandaşlık 

konusunda hazırlanan soruların yüzdesinin 5. sınıftan 7. sınıfa kadar gittikçe azaldığı 
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tespit edilmiştir. 8. sınıfların öğretim programı T.C. Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi olduğu 

için soruların tamamı tarih konuları üzerine hazırlanmıştır. 

 

 

 
Grafik 2. Konularına göre sınav sorularının eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine 

yönelik olma durumları 
 

Doküman incelemesi yapılan sınav sorularının (8. sınıflar hariç) konularına göre 

eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik olarak hazırlanan sorular %13,7 eleştirel 

ve %11,3 yaratıcı düşünme becerisine yönelik olarak tarih konularında hazırlandığı 

belirlenmiştir. Coğrafya sorularının %9,7’si eleştirel düşünme becerisine yönelik olarak 

%7’si ise yaratıcı düşünme becerisine yönelik olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Hukuk, 

siyaset, ekonomi gibi Sosyal Bilgiler dersinin ara disiplinlerinin de dâhil edildiği vatandaşlık 

konularında hazırlanan soruların da %11,8’i eleştirel düşünme becerisine yönelik olarak, 

%3,2’sinin ise yaratıcı düşünme becerisine yönelik olarak hazırlandığı belirlenmiştir. Bu 

soruların sınıf düzeylerinde incelemesi aşağıdaki Tablo 14‘te yapılmıştır. 
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Tablo 14. Sınıflar Düzeyinde Soruların Konularına Göre Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme 
Becerilerine Yönelik Olma Durumları 

 

Sınıf 

Düzeyi 

Tarih Coğrafya Vatandaşlık 

Eleştirel 

Soru 

Yaratıcı 

Soru 

Eleştirel 

Soru 

Yaratıcı 

Soru 

Eleştirel 

Soru 

Yaratıcı 

Soru 

f % f % f % f % f % f % 

5.Sınıflar 20 15,4 18 13,8 9 7,6 9 7,6 26 11 2 0,8 

6.Sınıflar 16 13,8 12 10,3 19 8,2 13 5,6 22 13,9 6 3,8 

7.Sınıflar 21 12,4 17 10,1 29 12,4 19 8,2 19 11,1 10 5,8 

Toplam 57 13,7 47 11,3 47 9,7 41 7 67 11,8 18 3,2 

 8. sınıf öğretim programı T.C. Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi olarak yalnızca tarih 
konularından oluştuğu için bu tabloya dâhil edilmemiştir. 

 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf düzeyinde hazırladıkları sınavlarda eleştirel 

ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soruların en çok tarih konularında (%15,4) 

hazırlandığı belirlenmiştir. 6. sınıf düzeyinde eleştirel düşünme becerilerine yönelik sorular 

en çok vatandaşlık konularında (%13,9), yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soruların 

ise en çok tarih konularında (%10,3) hazırlandığı tespit edilmiştir. 7. sınıf düzeyinde ise 

eleştirel düşünme becerisine yönelik sorular tarih ve coğrafya konularında eşit oranlarda 

(%12,4) yaratıcı düşünme becerisine yönelik ise en çok yine tarih konularında (%10,1) 

hazırlandığı tespit edilmiştir. 



 
 

 
 

 
 

5. TARTIŞMA 
 

Bu araştırmada öncelikle Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladığı sınav sorularının 

eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi nedir, tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınav kâğıtları incelenmiş ve 

öğretmenler ile mülakatlar yapılmıştır. Sınav kâğıtlarının incelenmesinden ve 

öğretmenlerin mülakatlarının analiz edilmesinden sonra elde edilen bulgular araştırmanın 

alt problemlerine göre gruplandırılmış tablolar, grafikler, soru örnekleri ve öğretmenlerin 

mülakatlarda verdikleri cevaplardan doğrudan alıntılar ile sunulmaya çalışılmıştır. Bu 

bölümde ise elde edilen bulgular yine araştırmanın alt problemleri dikkate alınarak sırası 

ile dört başlık altında, literatür destekli olarak karşılaştırmalar ve yorumlamalar yapılarak 

tartışılmıştır.  

 

5. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Tartışma 
 

Öğretim programlarının önemli bir parçası da ölçme ve değerlendirmedir. Öyle ki 

ölçme ve değerlendirme öğrencilerin hedeflere ulaşma durumları ve programın 

sorgulanmasını sağlamasının yanı sıra doğru sorular sorulduğunda öğrencilerin eleştirel 

ve yaratıcı düşünme becerileri gibi birçok üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye 

yardımcı olmaktadır (Tekin, 1993). Özdemir (2006) çalışmasında öğretmenlerin düşünme 

becerilerini geliştirmek için en çok tercih ettiği yollardan birinin sorular olduğunu 

belirtmiştir. Tam olarak da bu noktada öğretmenlere büyük işler düşmektedir. 

Öğretmenlerin hazırlayacağı nitelikli sorular öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sağlayabilir (Özmen ve Karamustafaoğlu, 2006; 

Özden, 2014).  

Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladığı sınav sorularının sadece 

%12’sinin eleştirel düşünme becerilerine yönelik, % 6,8‘inin de yaratıcı düşünme 

becerilerine yönelik olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin hazırladığı 

soruların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisinin yetersiz düzeyde olduğu 

söylenebilir. Bu sonucun sebebi öğretmenlerin sınav sorularına özen göstermemeleri, 

öğretmenlerin; öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini ihmal etmeleri olabilir. 

Ayrıca öğretmenlerin ortaöğretim yıllarından öğretmen olana dek eğitim yaşantılarında 

test türü sınavlarla sadece bilgi odaklı değerlendirilmeye tabi tutulmaları da öğretmenlerin 

soru sorma becerilerini etkileyen bir etken olabilir (Aydemir ve Çiftçi, 2008).  
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Araştırmanın bu sonucuna paralel olarak; Akbulut (1999), Koray ve diğerleri (2005), 

Dindar ve Demir (2006), Akpınar ve Ergin (2006), Aydemir ve Çiftçi (2008), Çolak (2008), 

Beskisiz (2009), Kılıç (2010), Kılınç (2014), Şanlı ve Pınar (2017) öğretmenlerin ders 

esnasında ve yazılı sınavlarında kullandıkları soruları analiz etmişler ve soruların 

genellikle üst düzey düşünme becerilerine yönelik değil alt düzey düşünme becerilerinden 

hatırlamaya yönelik olduklarını tespit etmişlerdir. Çalışkan’ın (2011) yapmış olduğu 

araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda hâlâ alt düzey soruları yoğunlukla 

kullanmalarına rağmen yapılandırmacı eğitim anlayışına geçilmesinin bir sonucu olarak 

bilgi düzeylerinde azalma, kavrama, uygulama, analiz ve sentez, değerlendirme 

düzeyindeki sorularda artış olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanında Yılmaz (2017) ise 

bu çalışmanın sonucuna paralel olarak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğrencileri 

düşünmeye yönlendirecek, öğrencilerin yaratıcılığını artıracak düzeyde soruları hala çok 

az tercih ettiklerini hatta bazı sınavlarda hiç bu düzeyde sorular sormadıklarını belirtmiştir. 

Çalışkan’ın (2011) çalışmasında tespit ettiği sonuç çalışma grubunun farklılığına veya 

öğretim programındaki değişikliğin taze etkisine yorulabilir.  

Akbulut‘un (1999) çalışmasından bu çalışmaya kadar geçen sürede yapılan farklı 

çalışmalarda da görüldüğü üzere öğretmenlerin soru sorma becerilerinin yetersizliği eğitim 

sistemimizin önemli bir problemidir Yapılan çalışmaların sonuçları göz önüne alındığında 

Sosyal Bilgiler dersi sınavlarının öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine 

neredeyse hiç katkı sağlamadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Öğretmenlerin sınav sorusu hazırlarken kazanımlara, kapsam geçerliliğine ve 

öğrenci seviyelerine dikkat etmeleri önemli ve gereklidir fakat bu unsurların yanında sınav 

sorularının nitelikleri de dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Öğrencileri 

sorgulamaya, düşünmeye ve çözüm üretmeye yönlendirmek yerine bütün öğrencilerin iyi 

not almasını sağlayacak ve öğrencilerin neyi bildiğini öğrenmek için yapılan sınavlar 

başarılı bir ölçme değil sadece öğrencilerin ezber yeteneğine not vermektir. Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin sınav sorularını hazırlama aşamasında dikkat ettiği konulara bakıldığında 

16 öğretmenden yalnızca 3’ü sınav sorusu hazırlarken “öğrencinin düşünerek 

cevaplayabileceği yoruma dayalı sorular hazırlamaya çalışırım” şeklinde cevap vererek 

düşünme becerilerini dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenlere yöneltilen 

eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini sınavlarda dikkate alır mısınız sorusuna verilen 

cevaplar da öğretmenlerin bu konudaki durumunu açıklar niteliktedir. Mülakata katılan 

öğretmenlerin yarısı doğrudan dikkate almadıklarını, 4 öğretmen ise dikkate alsa dahi bazı 

nedenlerden dolayı başarısız olduğunu belirtmiştir.  

Öğretmenlerin sınav sorusu hazırlarken en çok dikkate aldığı konuların kazanımlar, 

öğrenci seviyeleri ve kapsam geçerliliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun sebebi 
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öğrencilerin not kaygısı, ölçme ve değerlendirmenin yalnızca öğretim programının 

hedeflerine ulaşma durumlarının sınanması görüşünden kaynaklanabilir. Titrek (2005), 

Turan (2010) ve Tokcan ve Çevik (2013) çalışmalarında ise öğretmenlerin sınavlarda 

kullandıkları soruların kapsam geçerliliği olmadığını ve öğretmenlerin sorularının bazı 

kazanımlarda yoğunlaşırken bazı kazanımlarla ilgili hiç soru sormadıklarını belirtmişlerdir. 

Sonuçlardaki farklılığın sebebi örneklemin, çalışma tarihlerinin ve yöntemlerin farklı olması 

olabilir.  

Öğretmenlerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini sınavlarda dikkate almama 

nedenlerinin başında ise öğrencilerin sınav puanları ve öğrencilerin üst düzey düşünme 

becerilerine yönelik soruları cevaplayamıyor olmalarıdır. Aslında bu iki konunun birbiriyle 

doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün çünkü öğrencilerin seviyeleri yeterli olursa 

sınav puanları da yüksek olacaktır. Öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişimi öğrencileri 

düşündürmekten geçer. İnsan beyninin gelişmesinin vücudumuzun herhangi bir kasının 

gelişmesi gibi çalıştırılarak ve zorlanarak mümkün olduğu bilimsel çalışmalar ile 

kanıtlanmış olduğu bilinmektedir (Senemoğlu, 2005). Ayrıca eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerileri ile akademik başarı arasında olumlu bir ilişki olduğu birçok çalışmada 

kanıtlanmıştır (Akbıyık, 2002; Öztürk, 2007; Özyurt, 2011; Gözcü-Reyhan, 2018; Turan, 

2010). Bu yüzden öğretmenlerin öğrenci seviyelerini gözetmenin yanında geliştirmeyi de 

göz önüne almaları gerekmektedir. Öğretmenlerin öğrenci puanlarının düşünme 

becerilerini sınavlarda dikkate almalarının önündeki engel olarak görmelerinin arkasında 

veli, idare baskısı ve özel okulların öğrencilerin notlarını yüksek tutması olabilir.  

Yılmaz (2011) bu çalışmanın sonucuna paralel olarak okul öncesi öğretmenleri ve 

öğretmen adayları ile yürüttüğü çalışmasının sonucunda öğretmenlerin öğrencilerine 

yaratıcılığı kazandırmada veli ve okul idaresinin engel olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 

sonuçların aksine Tokyürek (2001) yaptığı çalışmada öğretmelerin öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerini geliştirmenin önündeki en önemli engel olarak (%44) öğretim 

programını gösterdiklerini belirtmiştir. Bu sonucun farklı olması çalışma tarihi ile ilişkili 

olabilir çünkü öğretim programları 2005 tarihinde yeni baştan düzenlenmiştir.   

Sınavlarında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini dikkate alan öğretmenler ise 

bunu en çok sınavlarda bütün soru türlerini kullanarak ve açık uçlu sorular ile 

gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Sadece bir öğretmen bunu Bloom Taksonomisi’ne göre 

sorular hazırlayarak gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bir öğretmen ise sınavlarda görsellere 

yer vererek öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye çalıştığını söylemiştir. Açık uçlu 

sorular sorarım şeklinde cevap veren öğretmenlerden iki öğretmenin sınav kâğıtlarında 

açık uçlu soru yerine kısa cevaplı sorular bulunmaktadır. Bu sonuca paralel olarak; Titrek 

(2005) çalışmasında öğretmenlerin sınav kâğıtlarının biçimsel ve içerik olarak anket ve 
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mülakatta uyguladıklarını ifade ettikleri yöntem ve tekniklerle örtüşmemekte olduğunu ve 

mülakat görüşmelerine göre öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme bilgisine yeteri kadar 

sahip olmadıklarını tespit etmiştir. Farklı soru türleri kullanarak sınavlarda düşünme 

becerilerini dikkate alırım diyen bir öğretmenin sınav kâğıdında hiçbir sorunun eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerisine yönelik olmadığı saptanmıştır. Mülakatlar ve sınav 

kâğıtlarının karşılaştırılmasından elde edilen bu sonuçlar açıkça gösteriyor ki Sosyal 

Bilgiler öğretmenleri hem ölçme ve değerlendirme konusunda hem de eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerisi konusunda önemli eksikliklere sahiptirler. Narin ve Aybek (2010), 

çalışmalarında 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada benzer 

olarak öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için hizmet içi kursa 

ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Benzer olarak Gelen (2002), öğretmenlerin düşünme 

becerilerinin kazandırılmasında kendilerini yeterli bulmalarının aksine yapılan gözlemde, 

öğretmenlerin sınıflarında genelde ezber sorusu sordukları üst düzey soruları az 

sordukları ya da hiç sormadıkları ve üst düzey düşünme becerileri kazandırmada ve soru 

sormada yetersiz olduklarını ifade etmiştir. Palandökenliler (2008), çalışmasında Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerinin yaratıcılıktan yoksun olduklarını ve Kuyubaşıoğlu (2009), 

çalışmasında öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması konusunda 

hizmet içi eğitim istediklerini belirtmişlerdir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hem ölçme ve 

değerlendirme hem de eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi için eğitime 

ihtiyaçları vardır. 

 

5. 2. İkinci Alt Probleme İlişkin Tartışma 
 

Araştırmanın ulaştığı bir diğer sonuç; Sosyal Bilgiler öğretmenlerin sınavlarında en 

çok kullandığı soru türleri sırasıyla çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurma 

soruları, en az kullandıkları soru türü ise açık uçlu sorulardır. Bu sonucun aksine Kaya 

(2003), çalışmasında 6. sınıf Demokratik Hayat ünitesine yönelik olarak hazırladıkları 

yazılı sorularını incelediği çalışmasında Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinde görev yapan 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin en çok açık uçlu soru türünü tercih ettiklerini belirlemiştir.  

Kaya (2004), Ankara ilinde yaptığı çalışmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, en çok az 

sorulu uzun cevaplı klasik (yazılı) soru türünü kullandıklarını, eşleştirmeli test, boşluk 

doldurma testi, karma test ve doğru - yanlış testi türündeki ölçme araçlarından hiç 

faydalanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların farklı olmasının sebebi çalışma 

tarihlerinin epey eski olması ve çalışma tarihlerinde eğitim sisteminin felsefesi 

davranışçılığın etkisi olabilir. Çalışmanın sonucuna benzer olarak Kılıç (2010), Tokcan ve 

Çevik (2013) ve Yılmaz (2017) öğretmenlerin sınavlarında en çok çoktan seçmeli soruları 

tercih ettiklerini tespit etmiştir. Yakın zamanda Nevşehir ilindeki Sosyal Bilgiler 
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öğretmenlerinin sınav soruları ile yapılan çalışmada da Şanlı ve Pınar (2017),  

öğretmenlerin çoktan seçmeli ve doğru-yanlış soru türlerini daha çok kullandıklarını tespit 

etmişlerdir.  

Öğretmenlerin bu soru türlerini kullanmalarının arkasında yatan nedeni öğrenmek 

için sorulan mülakat sorusunun analizine göre öğretmenlerin ideal bulduğu sınavların 

çoğunlukla bütün soru tiplerinin kullanıldığı sınavlar olduğu ama öğretmenlerin tamamına 

yakınının çoktan seçmeli soruları kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler, çoktan 

seçmeli soruları kullanmalarının en çok merkezi sınav sisteminden ve hazırlama - 

değerlendirme kolaylığından kaynaklı olduğunu savunmuşlardır. Soru türlerinin sınıf 

düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde; kullanım oranları birbirine yakın olmasına 

rağmen çoktan seçmeli soruların kullanımı 5. sınıftan 7. sınıfa kadar artmış 8. sınıf 

düzeyinde biraz azalmıştır. Ülkemizde ortaöğretime geçiş sınavlarının bir dönem bütün 

orta öğretimin bütün yıllarında yapılsa da -SBS (Seviye Belirleme Sınavı)- genelde orta 

öğretimin son yılında yapıldığı bilinmektedir (Akpınar, 2011). Bu sonuç merkezi sınav 

sisteminin öğretmenlerin soru tercihini etkilediğini kanıtlar niteliktedir. Aşkar (2009) ve 

Yalçınkaya (2009) da çalışmalarında merkezi sınav sistemi ve merkezi sınav sisteminin 

veliler tarafından önemsenmesinin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda kullandıkları 

soru türünü doğrudan etkilediğini belirtmişlerdir.  

Benzer olarak, Gelbal ve Kelecioğlu (2007), Turan (2010) ve Tokcan ve Çevik 

(2013) öğretmenlerin soru türlerini belirleyen etkenlerin başında kolay hazırlanabilmesinin 

geldiğini belirtmişlerdir. 

 Ayrıca 5. sınıflarda eşleştirme, boşluk doldurma, doğru yanlış ve açık uçlu soru 

türleri en çok 5. sınıf düzeyinde kullanılmış sınıf düzeyi arttıkça bu soru türlerinin kullanım 

oranları azalmıştır. Bu sonucun sebebi ise öğrenci seviyesine bağlı olarak doğru – yanlış, 

boşluk doldurma ve eşleştirme sorularının diğer soru türlerine göre daha kolay 

cevaplanabilir sorular olması olabilir. 

Bu araştırma doğrultusunda ortaya çıkan bir başka sonuç ise Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin en az tercih ettikleri soru türünün açık uçlu sorular olmasına rağmen en 

çok eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik hazırlanan soru türünün açık uçlu 

sorular olduğu saptanmıştır. Çalışmada incelen açık uçlu soruların %47,2’sinin eleştirel ve 

%11,3’ünün ise yaratıcı düşünme becerisine yönelik olarak hazırlanmış olduğu 

saptanmıştır. Kılıç (2010) yaptığı çalışmasında; incelenen açık uçlu 122 sorunun sadece 

11 tanesi yani %9’u üst düzey düşünme becerisine yönelik olarak hazırlandığını tespit 

etmiştir. Bu iki sonuç karşılaştırıldığında Sosyal Bilgiler sınavlarında kullanılan açık uçlu 

soruların düşünme becerilerine yönelik niteliklerinde olumlu bir artıştan söz edilebilir. Bu 
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iki sonucun farklılığını başka bir bakış açısı ile tartışacak olursak araştırmanın 

örnekleminin farklı olması sonuçlarda farklılığa sebep olmuş olabilir.  

Öğretmenlerin sınavlarda kullandığı diğer soru türlerinin eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerisine yönelik olma durumlarını incelediğimizde çoktan seçmeli soruların 

%15’i eleştirel ve %9,9’u yaratıcı düşünme becerisine yönelik olduğu saptanmıştır. 

Eşleştirme, doğru – yanlış ve kısa cevaplı soru türlerinden eleştirel düşünme becerisine 

yönelik olan soruların oranları ise  %2,5 eşleştirme, %1,7 doğru – yanlış, %4 kısa cevaplı 

şeklinde iken bu soru türlerinde hiç yaratıcı düşünme becerisine yönelik sorular 

sorulmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca benzer şekilde Çolak (2008) lise Tarih 

öğretmenlerinin sınav sorularını Bloom taksonomisine göre analiz ettiği çalışmasında 

analiz basamağındaki soruların türlerine göre oranlarını %31,65 çoktan seçmeli, %13,92 

kısa cevaplı, %54,4’ünde açık uçlu soru türlerinin tercih edildiğini belirtmiştir. İki çalışma 

kıyaslandığında özellikle açık uçlu soruların oranlarının birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. 

 

5. 3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Tartışma 
 

Araştırmanın bir diğer sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladığı 

sınavlarda eleştirel düşünme becerilerine yönelik soruların en az 5. sınıf düzeyinde 

(%11,3) en çok ise 8. sınıf düzeyinde (%12,4) sorulduğu tespit edilmiştir. En fazla yaratıcı 

düşünme becerisine yönelik soruların 7. sınıf düzeyinde (%8) hazırlanmış olduğu tespit 

edilmiştir. Bu oranlarda sınıf düzeyine göre bir artış olsa da önemli farklılık ortaya 

çıkmamıştır. Çalışmanın bu sonucunu öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin sınıf düzeylerine göre inceleyen çalışmaların sonuçları ile 

karşılaştırdığımızda sonuçlar arasında bazı farklılıklar ortaya çıkıyor.  Ay ve Akgöl (2008),  

çalışmalarında 7. sınıf öğrencilerinin 6 ve 8. sınıf öğrencilerine göre eleştirel düşünme 

becerileri bakımından daha az eğilim gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Demir (2006) 

çalışmasında öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin sınıf düzeyi ile Sosyal Bilgiler 

programı değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığını tespit etmiştir. Bu çalışma 

sonucunda ise öğretmenlerin sorularında sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu karşılaştırmalardan yola çıkarak öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerinin sınıf düzeylerine göre farklılaşması ile öğretmenlerin hazırladığı 

sorular arasında bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. 

Öğretmenlerin hazırladıkları sınav sorularının 5. sınıf düzeyinde en çok vatandaşlık, 

6 ve 7. sınıflar düzeyinde ise en çok coğrafya ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgular kısmında da belirtildiği üzere 8. sınıf öğretim programı T.C. Atatürkçülük ve 

İnkılap Tarihi dersi kapsamında sorular sadece tarih konularında hazırlanmıştır. Sınıflar 
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arasında konularına göre soruların sayılarındaki farklılığın sebebi kazanımların içerikleri 

olabilir. 5. sınıf kazanımları incelendiğinde çalışmanın sonucuna benzer olarak 

vatandaşlık konularının daha yoğun olduğu görülmektedir.  6. sınıflarda ise coğrafya 

konularının daha yoğun olduğu görülmektedir (MEB, 2018a, 2018b). Bu sonuçlar 

araştırma sonucu ile benzerlik gösterirken 7. sınıflarda tarih konularının daha yoğun 

olmasına rağmen öğretmenlerin tarih konusunda daha az soru sormaları farklılık arz 

etmektedir. Bu sonuç ise öğretmenlerin soru hazırlama aşamasında “kazanımlara” ve 

“kapsam geçerliliğine dikkat ederim” şeklinde verdikleri cevaplarla çeliştiklerini ortaya 

çıkarmıştır. 

 5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik en 

fazla soru tarih konularında hazırlanmıştır. Tarih konularının coğrafya ve vatandaşlık 

eğitimi konularına göre yaşanmışlıklardan ve daha somut içeriklerden oluşması, 

içeriklerinde çeşitli misaller bulunması ve öğrencinin düşüncelerinin önündeki sınırları 

kaldırmasına imkân vermesi; düşünme becerilerinin geliştirilmesine kolaylık sağladığı 

bilinmektedir (Demircioğlu, 2009; Köksal, 2002; Safran, 2006). 

 Sonuç olarak çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ve uyguladıkları sınav 

sorularının; türleri, sınıf düzeyleri ve konuları incelenerek ve sebepleri sorgulanarak 

öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede ve ölçmedeki yerleri 

tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar öğretmenlerin sınav sorularının 

analizlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine yönelik çalışmalarda rahatlıkla 

kullanılabilir. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Bu bölümde araştırmanın sonuç ve önerileri ele alınmıştır: 

 

6. 1. Sonuçlar  
 

Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladıkları sınav soruları ele alınmış 

soruların türleri, hazırlandıkları konuları ve sınıf düzeyleri bağlamında eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerine yönelik olma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde 

bulgulardan elde edilen veriler yorumlanarak tartışıldıktan sonra varılan sonuçlar 

maddeler şeklinde sunulmuştur: 

 

1. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladıkları sınav soruları öğrencilerin eleştirel 

ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede ve ölçmede yetersizdir. 

2. Öğretmenlerle yapılan mülakatlarda öğretmenlerin soru hazırlama aşamasında 

eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini dikkate almadıkları tespit edilmiştir. 

Bunun sebebini ise öğretmenler öğrencilerin soruları cevaplayacak düzeyde 

olmadıkları için sınav puanlarının düşeceği şeklinde belirtmişlerdir. Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri sınavlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine yönelik sorular 

hazırlama eğiliminde değillerdir. 

3. Mülakata tabii olan öğretmenlerin ideal buldukları sınav şekli bütün soru türlerini 

içeren karışık sınavlar iken, tercih ettikleri sınav türlerinin çoktan seçmeli 

sorulardan oluşan test sınavları olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri sınavlarında en çok çoktan seçmeli soruları en az ise açık uçlu 

soruları tercih etmektedirler. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda tercih 

ettikleri soru türlerinin arkasında yatan nedenlerin başında merkezi sınav sistemi 

gelmektedir. 

4. Çalışma kapsamında incelenen sorularda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin en çok 

çoktan seçmeli soru türünün kullanıldığı tespit edilmesine rağmen eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerine yönelik sorular en çok açık uçlu soru türünde 

hazırlanmıştır. 

5. Sosyal Bilgiler öğretmenleri hazırladıkları sınavlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerine yönelik soruları en çok tarih konularında hazırlamışlardır. 
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6. Sosyal Bilgiler öğretmenleri eleştirel düşünme becerilerine yönelik soruları en çok 

8. sınıf düzeyinde, yaratıcı düşünme becerilerine yönelik soruları ise en çok 7. 

sınıf düzeyinde hazırlamışlardır. 

 

6. 2. Öneriler 
 

6. 2. 1. Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler 
 

1. Sosyal Bilgiler öğretmenlerine eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin önemi 

MEB tarafından düzenlenecek seminerler ve hizmet içi kurslar ile anlatılmalı ve 

müfettişler tarafından öğretmenlerin sınav soruları daha detaylı teftiş edilerek 

öğretmenler eleştirel ve yaratıcı sorular hazırlama konusunda zorlanmalıdır. 

2. Sosyal Bilgiler öğretmenlerine soru sorma becerilerine ve ölçme – değerlendirme 

yöntemlerinin nasıl ve niçin kullanılmasına yönelik, ölçme - değerlendirme 

hatalarını fark etmeleri ve güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için akademik 

okuryazarlık konusunda MEB tarafından seminerler ve hizmet içi kurslar 

düzenlenmelidir. 

3. Merkezi sınav sistemlerinden, öğrenci puanlarının okul idaresi ve veliler 

tarafından yüksek tutulmasının istenmesinden doğan sistemin getirdiği baskılar 

azaltılmalıdır. 

4. Geleceğin öğretmenleri fakültelerde eleştirel ve yaratıcı düşünme ve soru sorma 

hususlarında daha nitelikli bir şekilde yetiştirilmelidir. 

5. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin not ve objektiflik kaygısını gidermek ve üst düzey 

soruların sorulmasını sağlamak için ölçme ve değerlendirmeyi ülke genelinde 

standartlaştıracak uygulamalar geliştirilmelidir. 

 

6. 2. 2. İleride Yapılabilecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 
 

1. Bu araştırmada sadece öğretmenlerin sınavlarda kullandıkları sorular 

incelenmiştir. Sınav sorularına ek olarak öğretmenlerin gözlemlenmesi sureti ile 

ders esnasında sordukları sorularda incelenebilir. 

2. Bu araştırmada 2065 adet soru incelenmiş ve 16 öğretmenle yarı yapılandırılmış 

mülakat yapılmıştır. Bu sayılar artırılarak Türkiye genelinde daha kapsamlı bir 

çalışma yapılarak daha detaylı sonuçlara ulaşılabilir. 

3. Öğretmenlerin sınavlarında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine dikkat 

etmemelerinin nedenleri derinlemesine sorgulanabilir. 
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4. Bu araştırmada sorular 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde, tarih, coğrafya ve 

vatandaşlık konuları ölçütünde analiz edilmiştir, tek bir sınıf ve tek bir disiplin ya 

da alt disiplinler ölçüt alınarak daha derinlemesine bulgulara ulaşılabilir. 

5. Yapılacak yeni bir araştırmada sınav sorularının incelenmesi yanında çeşitli 

ölçekler kullanılarak öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerileri belirlenip hazırladıkları sınav soruları ile ilişkilendirilebilir. 
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b. Mülakat Soruları 

 

EK 3 

 

 

MÜLAKAT SORULARI 

 

Cinsiyet: 

Kıdem:  

Eğitim Düzeyi: 

 

 

1. Sınav sorularını hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? 

 

2. Sınavlarınızda eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine dikkat eder 

misiniz, nasıl? Etmiyorsanız neden? 

 

3. Size göre öğrencilere ne tür sınav soruları sorulmalıdır, ideal sınav şekli 

nasıldır? Siz uyguladığınız sınavlarda daha çok hangilerini tercih 

ediyorsunuz, neden? 
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