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KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE DERS 

KİTAPLARINDA BULUNAN ETKİNLİK VE DEĞERLENDİRME 

ARAÇLARININ BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR BOYUTLAR 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

ÖZET 
 

Araştırmanın amacı, Kimya Öğretim Programı’nda bulunan kazanımlar ile kimya 

ders kitaplarında bulunan ölçme-değerlendirme araçları ve etkinlikler arasındaki 

uyumun belirlenmesidir. Veriler, doküman analizi kullanılarak toplanmıştır. 

Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf Kimya Ders Programı ve 9. ve 10. sınıf Kimya Ders 

Kitabı yararlanılan başlıca dokümanlardır. Kazanım ifadeleri ve ölçme-

değerlendirme araçları Anderson ve Krathwohl tarafından belirlenen anahtar 

kelimeler dikkate alınarak analiz edilmiştir. Bununla birlikte kazanımlar, ölçme-

değerlendirme araçları ve etkinlikler; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda 

literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılarak sınıflandırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı 9. ve 10. sınıf 

kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilişsel alanın alt basamaklarına 

homojen olarak dağılmadığı tespit edilmiştir. Kimya Öğretim Programı’nda bulunan 

9. ve 10. sınıf kazanımları, bilişsel süreç boyutunun ağırlıklı olarak anlama 

basamağında; bilgi boyutunun ise kavramsal bilgi boyutunda yer almaktadır. Üst 

bilişsel bilgi boyutunda kazanım bulunmadığı tespit edilmiştir. Kimya ders kitabında 

bulunan ölçme-değerlendirme araçlarına bakıldığında 9. sınıf ağırlıklı olarak bilişsel 

süreç boyutunun anlama basamağında, 10. sınıf uygulama basamağında; bilgi 

boyutunda ise 9. sınıf olgusal bilgi boyutunda, 10. sınıfın ise işlemsel bilgi 

boyutunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

Kimya Öğretim Programı’nda bulunan 9. sınıf kazanımları ile ölçme-değerlendirme 

araçları arasında belirli bir uyumdan söz edilebilmektedir. Ancak 10. sınıf 

kazanımları ağırlıklı olarak anlama, ölçme-değerlendirme araçları ağırlıklı olarak 

uygulama basamağında bulunmaktadır. Bu sebeple Kimya Öğretim Programı’nda 

bulunan 10. sınıf kazanımları ve 10. sınıf ders kitaplarında bulunan ölçme-

değerlendirme araçları arasında uyum olmadığı tespit edilmiştir. Bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor alanlarda sınıflandırırken 9. ve 10. sınıf kazanımlarının alt boyutlarına 

bakıldığında duyuşsal alandan bahsetmek mümkündür fakat ölçme-değerlendirme 

araçlarında aynı durum bulunmamaktadır. 9. ve 10. sınıf kimya ders kitaplarında 

bulunan ölçme değerlendirme araçları tamamen bilişsel alanda bulunmaktadır. 

Etkinlikler ağırlıklı olarak psikomotor, kazanımlar ise bazı alt boyutları dışında 

doğrudan psikomotor alanda bulunmadıkları belirlenmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler; Kimya Öğretimi, Öğretim Programı, Kazanım, Etkinlik,  

Ölçme-Değerlendirme Araçları
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INVESTİGATİON OF ACTİVİTY AND EVALUATİON TOOLS IN THE 

TEXTBOOKS BY THE LEARNİNG OUTCOMES OF CHEMİSTRY 

CURRİCULUM IN TERMS OF COGNİTİVE, AFFECTİVE AND 

PSYCHOMOTOR 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the comformity between the assessment-

evaluation instruments, activities and learning outcomes. Data have been collected 

through document analysis. The 9th and 10th grade Chemistry Curriculum and 

textbooks are the main documents of the study. Statements of learning outcomes and 

assestment-evaluation tools were analyzed with the identified keywords by Anderson 

and Krathwohl. In addition to this, learning outcomes, assesstment-evaluation tools 

and activities were classified by using the studies in the literature related to the 

cognitive, affective and psychomotor domain. 

As a result of the study, it was found that the learning outcomes of the 2018 

Chemistry Curriculum were not distributed homogenously in the lower steps of the 

Renewed Bloom Taxonomy. 9th and 10th grade learning outcomes are 

predominantly in the understand step of the cognitive process dimension; the 

knowledge dimension is in the conceptual knowledge step.It was found that there 

were not any learning outcomes in metacognitive knowledge dimension. 

When the assessment-evaluation tools were examined in the textbooks, it was 

determined predominantly that the cognitive process dimension is understand step in 

the 9th grade and apply step in the 10th grade; the knowledge dimension is in factual 

knowledge step in the the 9th grade and is in the procedural knowledge step in the 

10th grade. 

There is a certain comformity between the 9th grade learning outcomes and the 

assessment-evaluation tools. But, 10th grade learning outcomes are predominantly in 

the understand step, assessment-evaluation tools are predominantly in the apply step.  

For this reason, it was found that there was not comformity between the 10th grade 

learning outcomes and the assessment-evaluation tools. 

In the cognitive, affective and psychomotor domains, it is possible to talk about the 

affective domain after looking at the sub-dimensions of the learning outcomes but 

there is not the same situation in the assessment-evaluation tools. Assessment-

evaluation tools are completely in the cognitive domain. It was determined that the 

activities were predominantly in the psychomotor domain and the learning outcomes 

were not in the psychomotor domain except for some sub-dimensions. 

 

 

Keywords: Chemistry Teaching, Curriculum, Learning Outcomes, Activity, 

Assessment-Evaluation Tools 
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1.GİRİŞ 

Hızla gelişen dünyada fen bilimleri ve teknoloji birbiri ile doğrudan ilgilidir. 

Gelişmiş pek çok ülkenin bu iki kavrama oldukça önem verdiği, yatırımlarını bu 

yönde yaptığı görülmektedir. Fen bilimleri teknolojinin gelişmesine fayda 

sağlamakla birlikte, yaşamımız ile ilgili durumlarla da ilişkili olan bir olgudur. 

Düşünülenin tam aksine fizik, kimya ve biyoloji dersleri okullarda görülenden ötedir 

ve öğrenciler bu derslere farklı bakış açısı ile yöneldiklerinde zihinleri gelişecektir. 

Zihni kullanmayı öğretmek öncelikle fen bilimlerinin görevi olduğundan, fen 

bilimlerini ezberden kurtarmak ve öğrencilerin bilgiyi ne kadar öğrendiklerinden çok 

sahip oldukları bilgiyi ne kadar kullanabildikleri önemlidir (Eş, 2005). 

1.1. Problem Durumu 

Kimya bilimi yaşamımızın hemen her alanında bulunmaktadır ve günlük 

yaşantımızda kimya biliminin ürünleri ile karşılaşmak oldukça mümkündür. Bu 

duruma bakıldığında kimyanın ne kadar önemli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 

Bireyler kimya ile gerçek anlamda okulda karşılaşmakta ve günlük hayatlarının 

içinde kimyanın ne derece var olduğunu ancak o zaman anlamaya başlamaktadır. 

Hayatımızda karşılaştığımız olayların çoğunun kimya ile ilgili bir açıklamasını 

bulmak mümkündür. Bireylerin çevreyi analiz edebilmeleri, gelişen teknoloji 

içeriklerini anlayabilmeleri için ortaöğretim başlangıç seviyesinde bir kimya 

kültürüne sahip olmaları anlamlı bir farklılıktır (Özden, 2007).  

Pek çok öğrenci bu derse yönelik önyargılara sahip bulunmaktadır. Öğrencilerin 

kimyayı öğrenmeyi zor bulmasının nedenleri; okullarda ve üniversitelerde, 

öğretmenin öğrenciden etkin olduğu, materyal kullanımın yetersiz olduğu öğretim 

yöntemleri tercih ediliyor olmasıdır (Cardellini, 2012). Öğretimin öğrencilere sadece 

belli yöntem, teknik ve unsurları anımsatmak ya da çeşitli ölçme-değerlendirme 

alıştırmalarını çözmek gibi temel seviyede beceriler kazandırması esas amaç değildir, 

bununla birlikte öğrencinin o derse yönelik sevgi, yapıcı davranış, yaşadığı çevreyi 

korumaya yönelik hevesli olması şeklinde davranışlar edinmesi önemli hususlardır 

(Senemoğlu, 2009). 
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Öğretimde kullanılan materyallere bakıldığında ders kitaplarının büyük oranda diğer 

materyallere göre daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin en 

çok kullandığı öğretim araçlarından ders kitaplarına öğretim programları yön 

vermektedir ve ders kitaplarının içerdiği ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerin 

bilgiyi tümüyle edinip edinmediğini ölçmeli, eksiklikleri giderebilecek nitelikte 

olmalıdır (Çalışkan ve Yıldız, 2008). Öğretim periyodunda öğretmen ve öğrencilerin 

bilgiye ulaşmak için kullandıkları esas kaynak ve materyaller ders kitaplarının 

içerdiği etkinliklerdir,  bu sebeple kolay ulaşılabilir olması yönüyle önemli bir 

öğretim aracıdır (Aydın, 2010). Doğru biçimde oluşturulmuş ders kitapları öğrenci 

ve öğretmenlere rehberlik ederek verim sağlamaktadır (Şahin, 2008). 

Öğretim hizmetlerinin tam gerçekleşemediği eğitim sistemimizde kimya eğitimi 

uygulamalarında da çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır, bununla beraber kimya 

müfredatında çeşitli eksiklikler meydana gelmekte ve bu eksiklikler; kimya 

kavramlarının öğrencide hedeflenen amaçlara uygun bir şekilde verilememesine 

neden olmaktadır (Koray, Bahadır & Geçgin, 2006). Bu eksiklerin giderilmesi 

amacıyla 2017 yılında taslak olarak ortaöğretim kimya programında güncellemeler 

yapılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. 

Eğitim programları genel ve özel hedeflerden oluşmakta;  bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor alan özel hedefleri oluşturmaktadır bu durumun nedeni ise bireylerin 

öğrenme periyodunda öğrenmeleri istenen olgu, yetenek, davranış gibi kavramların 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlar ile ilişkili olmasıdır (Özdemir, Altıok & 

Baki, 2015). Bu sebeple program geliştirme uzmanlarının öğrencilere kazandırılması 

gereken hedef ve kazanımları öğrenme alanlarının düzeylerine uygun şekilde 

hazırlaması ve belirlemesi gerekmektedir. Birey bu süreçte bu kavramları birbiri ile 

ilişkilendirebildiğinde, hedeflere ulaşılması daha mümkün hale gelecektir. 

Literatür taraması yapıldığında eğitim hedeflerinde olan özel hedefler; bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor boyutlar ile ilgili kimya dersine yönelik çalışmaların kısıtlı 

olduğu ve çalışmaların ağırlıklı olarak kazanımların ya da sınav sorularının bilişsel 

boyut düzeyinin belirlenmesine yönelik olduğu görülmüştür. Kimya ders kitaplarında 

yer alan etkinliklerde konular ile ilgili çeşitli deneyler yer almaktadır, bu durum 

düşünüldüğünde duyuşsal ve psikomotor boyutlarında önemli olduğu görülmektedir.  
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Ayrıca kazanımların alt boyutlarına da dikkat edildiğinde yine duyuşsal ve 

psikomotor ifadeler ile karşılaşmak mümkündür. Araştırma süresince ders kitapları 

ve öğretim programı arasındaki uyumun nasıl olduğuna bakılmıştır. 9. ve 10. sınıf 

ünite sonu ölçme-değerlendirme araçları ve ünite içlerinde bulunan etkinlikler, 

kazanımlar ile birlikte incelenmiştir. 

1.2.Problem Cümlesi 

Ortaöğretim kimya öğretim programı (2018) kazanımları ile ders kitaplarında 

bulunan etkinlik ve ölçme-değerlendirme araçlarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

boyutlar açısından uyumu nasıldır? 

1.2.1.Alt problemler 

Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 

1) 9.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme Değerlendirme-Araçlarının Yenilenmiş 

Bloom Taksonomisi’ne Göre Uyumu Nasıldır? 

2) 10.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme Değerlendirme-Araçlarının Yenilenmiş 

Bloom Taksonomisi’ne Göre Uyumu Nasıldır? 

3) 9.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilişsel, 

Duyuşsal ve Psikomotor Alan ile İlgili Uyumu Nasıldır? 

4) 10.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilişsel, 

Duyuşsal ve Psikomotor Alan ile İlgili Uyumu Nasıldır? 

5) 9.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor 

Alan ile İlgili Uyumu Nasıldır? 

6) 10.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor 

Alan ile İlgili Uyumu Nasıldır? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

YÖK ve Dünya Bankası’nın 1999 yılında yapmış oldukları bir araştırma raporunda, 

öğretmenlerin öğretim sürecinde kendilerini ders kitaplarından yararlanmak 

mecburiyetinde hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ders kitapların öğretim sürecinde 

en çok kullanılan materyal olduğu araştırmalar tarafından da ortaya konmaktadır. 

Öğretimin daha kalıcı hale gelmesi ve zamanında gerçekleşmesi için öğretim 

araçlarına ihtiyaç vardır (Kılıç ve Seven, 2007). 
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Araştırma ile ulaşılan sonuçlar sayesinde, etkinlik ve ölçme-değerlendirme araçları 

ile kazanımlar arasındaki bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar arasındaki uyum 

ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın, yapılan incelemeler sonucunda; 

1) Kimya öğretim programındaki kazanımların seviyelerini ortaya koyacağına,  

2) Kazanım ile ders kitaplarında bulunan etkinlik ve ölçme-değerlendirme 

araçlarının düzeylerinin uyumunun belirlenmesi konusunda faydalı olacağına, 

3) Kimya öğretmenlerine öğretim programlarında bulunan kazanımların, ders 

kitaplarında bulunan ünite sonu ölçme-değerlendirme araçları ve etkinliklerin 

hangi seviyede dağıldığını göstererek yardımcı olacağına inanılmaktadır. 

Araştırmadan elde edilecek bulgular, Kimya Dersi Öğretim Programının içerdiği 

kazanımlar ile ders kitaplarında bulunan etkinlik ve ölçme-değerlendirme araçlarının 

öğrencilere kazandırılması hedeflenen becerileri ne ölçüde yansıttığı ve hangi 

seviyede yer verildiği sorusuna yanıt olabilecektir.  Bu yönüyle, araştırmanın Kimya 

Dersi Öğretim Programı kazanımları ve ders kitabı arasındaki uyum hakkında 

bilgilendirici bir niteliğe sahip olduğu öngörülmektedir. Bununla birlikte literatür 

taraması yapıldığında Kimya Öğretim Programı’nda bulunan kazanımlar ile ders 

kitaplarındaki etkinlik ve ölçme-değerlendirme araçlarının bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor alanlarda uyumuna ilişkin çalışılmış bir teze rastlanılmamıştır. Bu 

yönüyle araştırmanın, alana katkıda bulunabileceği ve alandaki bir eksikliği 

giderebileceği düşünülmektedir.  

1.4.Sınırlılıklar 

Bu çalışma; 

 2018 Öğretim Programı 9. ve 10. sınıf kazanımlarıyla, 

 MEB yayınlarına ait bir adet 9. , bir adet 10.sınıf ders kitabıyla, 

 Ders kitaplarında bulunan ünite sonu ölçme-değerlendirme araçlarının ve 

etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi ve Bilişsel, 

Duyuşsal ve Psikomotor olarak sınıflandırılmasıyla sınırlıdır. 



5 
 

 

1.5. Tanımlar 

Öğretim Programı: Öğretim programı, bir sınıf veya kurs içindeki müfredatın 

amaçlı, kasıtlı ve sistematik organizasyonunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir, 

başka bir deyişle öğretmenler için talimat planlamasının bir yoludur (Schweitzer, 

2019). 

Orijinal Bloom Taksonomisi: Bloom Taksonomisi altı bilişsel karmaşıklık 

seviyesine göre sınıflandırılmış çok katmanlı bir modeldir (Forehand, 2011). 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi: Revize edilmiş sınıflama tek boyuttan iki boyuta 

geçmiştir, genellikle fiil-isim ilişkisi formüle edilir (Amer, 2006). 
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2.LİTERATÜR TARAMASI 

2.1.Öğretim Programı 

Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sistemli bir şekilde 

devam etmesi gerekir, böylelikle bu faaliyetlerin verimliliği ve öğrencilerde kalıcılık 

düzeyleri artacaktır. Hedefler bu faaliyetlerin sistemli olmasını sağlayan en önemli 

etmendir. Okul faaliyetlerinin bir düzen içerisinde olması düşüncesi kabul edildiği 

müddetçe eğitimin asıl unsurlarından biri olan öğretim hedefleri sürekliliğini devam 

ettirecektir (Bilen, 2002). 

Hedefler öğretimi kolaylaştıran ve kılavuzluk eden öğelerdir bu açıdan gerekli 

görülmekte ve bireyde bulunması elverişli olan, eğitim ile sağlanan istendik 

tutumlardır (Demirel, 2007). Öğretim programı eğitim kurumlarında kazandırılması 

hedeflenen herhangi bir disiplin ile ilgili pek çok kavramı içermekte olduğundan 

eğitim-öğretim sürecini düzenli, kaliteli ve verimli devam ettirmek büyük ölçüde 

öğretim programları ile mümkün hale gelmektedir. 

2.2.Kimya Öğretim Programının Uygulama Şekli ve Genel Amaçları 

2.2.1. Kimya öğretim programının genel amaçları 

Bilim ve teknoloji sürekli değişip, gelişerek topluma yeni araçlar kazandırmaktadır. 

Bu değişimi takip etmek bireyin kendisini yenilemesi ve geliştirmesi anlamında 

büyük önem taşımaktadır. Teknoloji ve bilimin değişen dünyasını takip ederek bu 

bilgileri günlük hayatlarına uyarlayabilen ve bilimsel okuryazar olan bireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik dünya ile birlikte öğretim 

programlarında da çeşitli güncellemeler yapılmaktadır.  Bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanımı kimya öğretimi ile doğrudan ilişkilidir. Kimya Dersi Öğretim Programıyla 

öğrencilerin bazı becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin kazanması 

amaçlanan bu beceriler aşağıda ifade edildiği gibidir (MEB, 2018). 
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1.Kimya disiplinin asıl öğeleri, örnekleri ve kuramları ile ilgili kavramlar öğretilerek 

kimyanın temeline dair bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

2. Simyadan kimyaya kadar olan sürecin gelişimini sağlamış bilim insanlarının 

araştırmalarına yönelik, bu araştırmaları etkileyen çeşitli koşulları kavramaları ile 

bilim insanlarının bu katkıyı sağlarken geçirdikleri süreç, yaptıkları çeşitli 

araştırmalarda yaşadıkları deneyimler ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerdir. 

3. Kimya dersini gündelik yaşamda karşılaştıkları hadiseleri açıklamada kullanarak 

hayatı anlamada büyük ölçüde farkındalık içinde olabilmeleri sağlanacaktır. 

4. Gelişen teknolojik olayların kimyevi yönünün pozitif ve negatif durumunu fark 

edebilmeleri, teknolojiye farklı açıdan bakabilmelerini sağlayarak bilimsel düşünme 

becerileri gelişecektir. 

5. Kimya disiplinin insanlık için büyük katkılar sağladığının farkında olmaları, 

toplum adına fayda sağlamak için kimyanın ne ölçüde gerekli olduğu anlayışının 

gelişmesine yarar sağlayacaktır. 

6. Bilgi işlem teknolojisinden yararlanarak sahip oldukları kavramları kimya 

disiplinin temel diline göre organize ederek verileri aktarmaları, ifade ve iletişim 

becerilerini olumlu etkileyecektir. 

7. Yaparak- yaşayarak öğrenmenin fen bilimlerinde temelini oluşturan deneysel 

çalışmalar yeni bilgiler edinmeleri, bu bilgiler ışığında sonuçlara, yorumlara ve 

genellemelere ulaşmaları bilgiyi pekiştirerek kalıcı hale getirecektir. 

8. Üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinde bulunan kimya bölümünün pek çok 

uzmanlık alanını bilerek gelecekle ilgili fikir sahibi olmalarına, kimya bilimini başarı 

için hedef olarak görmelerini sağlayacaktır. 

9. Deneysel araştırmalar ve çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki değerlere sahip olmanın 

ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları ahlaki 

değer yargılarının da olumlu yönde ilerlemesine neden olacaktır. 

10. Yaşadıkları evreni anlamlandırma ve sürekliliğini sağlamak için kimya disiplinin 

önemini bilerek, kimyanın hayatın içinde her yerde olduğunu görmelerini, merak 

ettikleri pek çok sorunun cevabının kimya biliminde saklı olduğunu fark etmelerini 

sağlayacaktır. 
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11. Bu dersin öğrenimi sürecinde sahip oldukları tecrübe ve tutumlarının 

rehberliğinde toplum için olumlu olabilecek yaratıcı düşünceler oluşturmaya ve 

orijinal araştırmalara yönelerek yaratıcılık duygularının gelişmesine fayda 

sağlanacaktır. 

2.2.2. Kimya öğretim programının uygulama şekli 

1. Psikomotor becerilerin gelişmesi amacıyla dersin laboratuvar ortamında, deney 

malzemeleri kullanarak işlenmesi gerekmektedir. 

2. Deneyler sırasında çeşitli kimyasal maddeler kullanılır, bu çalışmalara başlamadan 

önce güvenlik önlemleri alınmalıdır. Öğretmenler, öğrencinin deney aşamalarını 

gerçekleştirebileceğine emin olmalı ve rehberlik etmelidir. 

3. Öğretmenler tarafından verilen araştırma görevleri belirli bir prosedüre göre 

yapılandırılmalıdır, öğretmen yaratıcılığı kısıtlamadan, çok fazla müdahale etmeden 

öğrenciye kılavuzluk etmelidir (MEB, 2018). 

MEB’ in kimya dersinin uygulamasına yönelik bazı maddelerine bakıldığında 

laboratuvar ve deney becerileri üzerinde durulduğu görülmektedir. Dersin 

işlenmesinde etkinlik, deneyler, projeler, yarışmalar ve öğrencilerden deney 

tasarlamaları istemeleri gibi durumlar üzerinde durulmalıdır. Kimya dersinde 

psikomotor davranışlar üzerinden en doğru öğretim yolu uygulanmış olacaktır. 

2.3.Kimya Öğretimi 

Kimya bilimin en önemli dallarından biridir; kimya konuları genellikle maddenin 

yapısına dayanır bu sebeple öğrencilerin çevrelerinde neler olduğunu anlamaları 

açısından önemlidir ve birçok öğrenci için zor bir derstir (Sirhan, 2007). Kimya 

bazen merkezi bilim olarak adlandırılır çünkü içerdiği konular gereği biyoloji ve 

fizik arasında köprü görevi görür (Taber ve Akpan, 2017). 

Kimya bilimi bilişselin ötesinde duyuşsal ve psikomotor basamaklarda da öğrenciye 

kazandırılması mümkün hedeflerden oluşmaktadır. Öğrencilerin kimya dersine 

yönelik farkındalığı, derse yönelik pozitif tutum ve ilgi içinde olması için 

öğretmenler önemli mesuliyetler düşmektedir. Önen ve Koçak (2012), öğrenciler 

derslerde işlenen konuların olaylar ile ilişkilendirilmesine yönelik deneysel 
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çalışmalar yaptığında, derse yönelik daha istekli davranışlarının oluştuğunu ve derste 

daha etkili olduklarını tespit etmiştir.  

Dersin günlük olaylar ile ilişkilendirilerek deneysel çalışmalar üzerinden öğretilmeye 

çalışılması, ardından kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi getirmektedir (Yıldırım ve 

Maşeroğlu, 2016). Yaparak yaşayarak öğrenmenin uygulanabileceği derslerin 

başında kimya gelmektedir. Öğretmenler deneyler yaparak ve yaptırarak, modelleri 

üç boyutlu göstererek, konuları günlük hayattan örnekler ile ilişkilendirerek 

öğrencinin ilgisi artırılabilmektedir.  

2.3.1.  Kimya dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar 

Ülkemizde kimya öğretiminde farklı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar ile 

ağırlıklı olarak karşılaşanlar eğitim ve öğretimde önemli bir etken olan 

öğretmenlerdir. Özden (2007), kimya öğretmenlerinin sorunlarına yönelik 

araştırmasında şu bulgulara ulaşmıştır; araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu 

üniversite eğitiminin öğrencilere kimyayı öğretme açısından yeterli tecrübe 

katmadığını,  materyal yetersizliği sebebiyle öğrencilerin üniversite sınavlarına 

odaklanıp derse ilgi göstermediklerini, yapılan laboratuvar uygulamalarını gereksiz 

bularak ilgisiz davranmaları nedeniyle laboratuvar uygulamalarını yerine getirmekte 

zorlandıklarını ifade etmiştir. Bununla birlikte laboratuvar uygulamaları ile birlikte 

müfredatın yetiştirilmesinin güç olduğunu da belirtmiştir. 

Birçok ülkede okul düzeyinde yeni kimya dersleri ortaya çıkmıştır (Reid, 2000). 

Gelişmiş ülkelerin öğrencilere daha verimli bir hayat sürdürmeleri amacıyla kimya 

dersine oldukça önem verdikleri görülmektedir. Shakhashiri (2010) göre bilimin 

doğrultusunda yeni keşifler ortaya çıkmış, bunlar iyileşme ve fayda sağladığı gibi 

çeşitli sorunlara da yol açmıştır. Yaşam kalitesini yükseltmek ve ilerlemek için 

kimya önemli katkılar sağlamaktadır, bilim okuryazarlığı ile bilimin takdir edilmesi, 

teknolojinin faydalarının anlaşılması öğrencilerin aydınlanmasına ve bilinçli seçimler 

yapmalarına yardımcı olacaktır. 

Sütün mayalanması, kar yağdığında yerlere tuz dökülmesi, solunum olayı, 

inşaatlarda kullanılan çimento, gübreler hepsi kimya ile ilgilidir.Okullarımızda ne 

yazık ki kavramların günlük hayattaki olaylarla ilişkisi üzerinde yeterince 

durulmamakta bununla beraber öğrenilen kavramlar, teoriden ileri gitmemekte, sınav 

için ezberlenilmesi gereken soyut ifadeler olarak kalmaktadırlar (Ayas vd., 2006). 
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Öğrencilerin öğrenmelerini anlamlı hale getirecek çeşitli materyallere ihtiyaç vardır. 

Görseller, deney malzemeleri ve teknolojik aletler ile kimya dersi birleştiğinde 

öğrencide kalıcı öğrenmenin sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Tüysüz ve diğerleri (2016), kimya öğretmen adaylarının kimya eğitimine yönelik 

sorunlara bakış açılarını incelemiş ve çeşitli çözüm önerileri sunmuştur. Adaylar 

kimya öğretimi ve müfredatının uygulanışını, okulların fiziki yapısının, 

öğretmenlerin şahsi özelliklerinin, öğretmenin sınıf yönetimi, ölçme-değerlendirme 

gibi durumlarda eksik, velilerin eğitim sürecine gereğinden fazla katılıyor olmasının 

kimya öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar olarak belirlenmiştir. 

2.4. Kimya Ders Kitabı 

Bilginin saklanması ve aktarılmasında ders kitapları oldukça önemlidir. Öğrenciler 

kitaplardan faydalanarak çeşitli etkinlikler, alıştırmalar ve problemler 

yapabilmektedir. Ders kitabındaki alıştırmalar, etkinlikler ve problemler öğrenim 

programındaki kazanımlar ile de doğrudan ilişkilidir. Ders kitapları öğrencilerin 

programdaki konu sıralamasını takip etmesi, bölüm sonu ölçme değerlendirme 

araçları yardımıyla konunun pekiştirilmesini sağlaması, çeşitli şema, grafik, model 

ve benzeri görsel materyallerle konuların kavratılması, deneysel çalışmalarda 

laboratuar etkinliklerine deney föyü şeklinde yardımcı olması ve öğrenciler 

ödevlerini hazırlarken kılavuzluk edecek bir kaynak olması ders kitaplarının 

işlevlerindendir (Nakiboğlu, 2009). 

Ders kitaplarının ihtiyacı ne ölçüde karşıladığı da dikkat edilmesi gereken bir 

konudur ve bunu belirlemek amacıyla kitapların incelenmesi, bu incelemelerin kitabı 

kullanacak kişilere rehber olacak nitelikte olması sebebiyle önemli bulunmaktadır. 

Literatüre bakıldığında bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 

Eroğlu ve diğerleri (2015) tarafından yapılan araştırmada kimya öğretmenlerinin 

kimya kitaplarının konu anlatımlarının uzun ve bazı öğrenci seviyelerinin üstünde 

olması, tasarım ve görsellik ve deneysel çalışmalar yönünden yetersiz bulunması 

şeklinde sonuçlar saptamıştır. 
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2.4.1.  Ders kitabı- Öğretim programı ilişkisi 

Ders kitapları öğrencilerin dersin konularını, öğretim programındaki sıralarına 

öğrenmeleri için hazırlanmıştır. Bu bağlamda ders kitapları ile öğretim 

programlarının birbirini temsil eder durumda olduğundan bahsedilebilir. Kimya ders 

kitapları, deneysel kimyaya önem vermeli ve öğrenciyi ders çalışmaya teşvik edecek 

nitelikte olmalıdır. Bilginin uygulanması, çıkarımlar yapılması aynı zamanda 

öğrencilerin üst düzey öğrenme becerileri edinebileceği ders kitapları istenilen 

kitaplardır. 

Yılmaz, Seçken ve Morgil (1998), 11.sınıf kimya ders kitaplarının eğitime 

uygunluğunu araştırmış ve iyi bir kimya ders kitabının yazımında dikkat edilmesi 

gereken özellikleri belirtmiştir. Buna göre; anlatım, yöntem, ilkeler ve tanımlar, konu 

ile ilgili deneyler, uygulama, görünüş – boyut sınırlarına bağlı kalmalı, ders kitapları 

öğretmen ve öğrenci birlikte dikkate alınacak şekilde içeriğe sahip olmalı, içeren 

bilgiler öğrencinin zihinsel gelişimine önem vermeli, konular ise belli bir hiyerarşide 

olmalıdır. 

Arslan ve Özpınar (2009) ise ilköğretim 6.sınıf ders kitaplarının değerlendirildiği 

çalışmasında, etkili bir ders kitabının özelliklerini şu şekilde belirtilmiştir.  

1) Programa Uygunluk açısından ders kitabı programa hem içerik, hedef ve yaklaşım 

açısından uygunluk göstermeli bunun içinde programda kazandırılmak hedeflenen 

beceri, değer ve tutumlar ile ilgili ders kitabında çalışmalar bulunmalıdır. 

2) Hazırlık Soruları açısından öğrencilerin çalışmaların gözlemlenebilir ve ölçülebilir 

davranışları içermesi gerekmektedir. 

3) Ölçme ve değerlendirme açısından ise, kapsam geçerliliği ve ölçme değerlendirme 

araç ve etkinliklerinin bilişsel öğrenme alanının üst düzeydeki becerilerine yönelik 

olması üzerinde durulmalıdır. 

4) Bilimsel içerik açısından ders kitabının öğrencileri araştırmaya-sorgulamaya 

yöneltmesi bunun yanında kitapta yer alan bilgiler ile neden sonuç ilişkisinin 

kurulması, gereksiz bilgilerden kaçınılmalı ve objektif davranılması gerekmektedir. 

5) Dil ve anlatım yönünden kitapta anlaşılır bir dil kullanılması, öğrencilerin 

seviyeleri dışında kavramlar yer almamalıdır. 

6) Görsel düzen, tasarım ilke ve öğeleri ise görsel materyallerin düzenlenişi, tasarım 

öğelerinin uygunluğu ve görsel araçların konuyu açıklamada yeterliliği durumlarına 

dikkat edilmelidir. 
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2.5. Hedef Alanları 

Eğitimde hedefleri belirleyen bireylerin ihtiyaçlarıdır, belirlenen hedefler öncelikle 

eğitim felsefesi, sosyolojisi, psikolojisi ve ekonomisi süzgeçlerinde geçmektedir. 

 

 

Şekil 2. 1: Hedeflerin Belirlenme Aşamaları 

Kaynak: Şeker, H. (2017). Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı 

Yayıncılık. 

Yukarıdaki şekle bakıldığında hedeflerin uzak, genel ve özel hedef olmak üzere üçe 

ayrıldığı görülmektedir. Hedeflerin belirli olmasının yanında aşamalı olarak 

sınıflandırılmasının da öğrenme etkinliklerini pozitif yönde etkilediği araştırmalarla 

da desteklenmektedir (Demirel, 2007). Bloom, eğitim amaç ve hedeflerini hiyerarşik 

yapıda oluşturarak, aşağıdaki üç alanda toplamıştır (Senthilkumara ve Kumara, 

2017). 

1) Bilişsel Alan: Bilgi tabanlı alan, düşünme becerilerini kapsayan altı 

seviyeden oluşmaktadır.  

2) Duyuşsal Alan: Bu alan beş düzeyden oluşmakta, tutumlar ve değerleri 

kapsamaktadır. 

3) Psikomotor Alan: Bu alan altı düzeyden oluşmakta, beceri tabanlı olan 

psikomotor alan, fiziksel becerileri veya eylemlerin performansını 

kapsamaktadır. Bu 3 alanı birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. 

2.5.1.Bilişsel alan 

2.5.1.1. Eski bloom taksonomisi 

Taksonomi 1950’li yıllarda Amerikan eğitim psikoloğu Benjamin Bloom tarafından 

geliştirmiş ve Bloom öğrenme hedefleri ile ilgili kelimeler oluşturmuştur. Bilişsel 



13 
 

alan, hedeflerin bilişsel zorluklara göre sıralanabileceğini göstermektedir. Stevens 

(2019), orijinal taksonominin basamaklarını şu şekilde tanımlamaktadır. 

1. Bilgi: Önceden öğrenilmiş bilgiyi zihinde aramayı ya da tanımlamayı 

içermektedir. Bu alt boyuta örnek olarak öğrencinin kimya biliminin tanımını 

yapması, önemli simyacıları ifade etmesi gibi örnekler verilebilir. 

2. Kavrama: Bu seviyede, öğrenci söylenenleri anlar, içeriği doğrudan kendi 

tarzında sunabilir ve sonuçları anlama yeteneğine sahiptir. Öğrencinin karışımlara 

örnekler vermesi bu alt basamağa örnek verilebilir. 

3. Uygulama: Öğrenci edindiği soyut bilgileri, yani öğrendiği kavramları, fikirleri, 

kuralları veya işlemleri kullanarak soruları çözme yeteneği gösterir. Problemin 

çözümünde çeşitli yöntemlerden yararlanır. Kimya dersinin mol konusunda yer alan 

sayısal içerikli sorular bu basamağa örnek verilebilir. 

4. Analiz: Bu seviye, mantıklı düşünmeye dayanmaktadır ve öğrenci bütünü görüp 

parçaya ulaşmaya çalışır. 

5. Sentez: Öğrenci bu seviyede mevcut olan bilgi ve becerisinden yeni yapılar 

formüle eder. Bu hedef seviyesi, bilinen unsurları birleştirme ve daha önce var 

olmayan yeni bir bütün, model veya yapı oluşturma yeteneğini ifade eder. 

6. Değerlendirme: Öğrenci içeriğin değerini belirli bir amaç için değerlendirir. 

Değerlendirme düzeyindeki hedefler öğrenci tarafından belirlenebilen standartlardır, 

kendi kişisel yorumudur. 

 

 

Şekil 2. 2: Taksonominin Orjinal Halinden Güncelleştirilmiş Haline Geçişindeki 

Değişiklikler 

Kaynak: Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & diğ. (Eds.) (2018). Öğrenme, öğretim ve 

değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının 

güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik).Ankara: Pegem Akademi. 
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2.5.1.2. Yenilenmiş bloom taksonomisi 

Bloom’un eski bir öğrencisi Lorin Anderson, öğrenme taksonomisinde bilişsel 

alanda çeşitli değişiklikler yapmıştır. Bloom’un taksonomisi öğrencilerin üst düzey 

bilişsel becerileri kazandırma durumunda eksik görülmüştür. Üst düzey becerileri de 

sınıflandırabilmek amacıyla Bloom’un hazırlamış olduğu taksonomi yeniden 

düzenlenmiştir (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

Yüksek (2007) araştırmasında Bloom’un sınıflamasına karşı seçenek olarak 

geliştirilen sınıflamalarda en kapsamlı olanını Anderson ve arkadaşları tarafından 

yapılanın olduğunu ifade etmiştir, Anderson ve arkadaşları tarafından yapılan 

sınıflandırma çalışmalarına çeşitli kurumlardan alan uzmanları katılmış ve bu sebeple 

diğer sınıflamalara göre daha kapsamlı bulunmuş ve çok dikkat çekmiştir. Forehand   

(2005) değişiklikleri şu şekilde ifade etmektedir: 

1) Terimsel Açıdan Değişim: İki taksonomi arasındaki en belirgin değişiklik 

terminolojik olarak yapılan değişikliklerdir.  

2)  Yapısal Açıdan Değişim: Bloom’ un orijinal bilişsel taksonomisi tek boyutlu bir 

formdu, yeni ürünlerin eklenmesiyle bilişsel süreç boyutu ve bilgi boyutu olarak iki 

boyutlu bir form olmuştur. 

3)  Amaçsal Açıdan Değişim: Taksonominin güncellenmiş hali daha geniş bir kitleye 

yöneliktir. 2001 yılında düzenlenen ve değişen Bloom Taksonomisi iki bilişsel alan 

boyutundan oluşmaktadır. Bunlar Bilgi ve Bilişsel süreç boyutudur. 

Bilgi Boyutu 

1.Olgusal Bilgi 

Öğrenciler konu ile ilgili temel unsurları biliyor olması bu boyutu kapsamaktadır. Bu 

şekilde o disiplini tanıdığı anlamına gelmektedir (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

Öğrenci konu alanındaki temel öğeleri sembol ve birimleriyle ilişkilendirebilir 

(Ayvacı ve Türkdoğan, 2010). Olgusal bilginin iki alt kategorisi bulunmaktadır. 

A.Terimler Bilgisi: Konu alanı ile ilgili uzmanlar başkaları ile iletişimde 

bulunduklarında alana özgü olay ve olguları ifade eden özel isim ve sembolleri 

kullanırlar, örnek olarak alfabe bilgisi bu boyut içindedir (Anderson ve Krathwohl, 

2018). 
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B.Özel Ayrıntı ve Öğelerin Bilgisi: Bir olay ya da olgunun tam doğru tarihi, ülkeler 

ve toplumlar için önemli olan insanlar gibi ayrıntı bilgileri kapsamaktadır, haberlerde 

öne çıkan önemli isimler, yerler ve olaylar örnek olarak verilebilir (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). 

2.Kavramsal Bilgi 

Öğeler arasında karşılıklı ilişkilendirme durumu söz konusudur. Bu ilişkilendirme 

şemalar, zihinsel modeller ya da farklı bilişsel psikolojik modeller arasındaki ilişki 

şeklindedir (Anderson ve Krathwohl, 2018). Kavramsal bilgi üç alt kategoriye 

ayrılmaktadır. 

A.Sınıflamalar ve Sınıfların Bilgisi: Bir konu alanı geliştikçe o alanda çalışanlar, 

daha kolay iletişim kurmak amacıyla kavramları sistemli hale getirirler bu sebeple 

sınıflamalar oluşturmayı avantajlı bulurlar. Böylelikle konu alanı ile ilgili özel 

kategoriler, sınıflar, bölümler ve düzenlemelerden yararlanmış olurlar (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). 

B.İlkeler ve Genellemeler Bilgisi: Olgu ya da olgular ile ilgili gözlemleri özetleyen 

özel kavramların bilgisini içerir, bu özel kavramlardaki ayrıntılar arasındaki süreçleri 

ve ilişkileri belirtir (Anderson ve Krathwohl, 2018). Fizikteki temel yasalar bu tür 

bilgilere örnek verilebilir. 

C.Kuramlar, Modeller ve Yapıların Bilgisi: Anlaşılması zor olan belli modeller, 

ilkeler ve genellemeler arasında sistematik olan ilişki ile ilgilidir (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). Evrim kuramı, atom modelleri bilgisi bu bilgi türüne örnek 

verilebilir. 

3.İşlemsel Bilgi 

Bir şeyin nasıl yapılacağı bilgisidir, işlemsel bilgi belli bir sistematik ile yapılacak 

işlemler, ilerlenecek olan basamaklar halinde karşımıza çıkar (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). Belli iki kavramın tanımlanıyor olması olgusal bilgi, bu iki 

kavramı ilişkilendirerek başka bir kavrama ulaşmak kavramsal bilgi, bu kavramlar 

arası belirli oranlamaların olması gerektiği bilgisi işlemsel bilgidir (Ayvacı ve 

Türkdoğan, 2010). İşlemsel bilgi üç alt basamağa ayrılmaktadır. 
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A.Konuya Özel Beceri ve Algoritmalar Bilgisi: Sıralı basamaklar dizisi şeklinde 

ifade edilebilir, suluboya ile resim yaparken yararlanılan beceriler bilgisi bu bilgi 

türüne örnek verilebilir (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

B.Konuya Özel Teknik ve Yöntemler Bilgisi: Konu alanı uzmanları tarafından 

belirlenmiş, düşünce birliğinin olduğu probleme çözüm ararken bilim adamları 

tarafından kullanılan tekniklerin bilgisi, sağlık kavramlarını değerlendirme 

yöntemlerinin bilgisi bu bilgi türüne örnek verilebilir (Anderson ve Krathwohl, 

2018). 

C.Uygun İşlemlerin Ne Zaman Kullanılacağının Belirlenmesi ile İlgili Ölçütlerin 

Bilgisi: Bir prosedürün ne zaman uygulanacağını belirlemek için kullanılan kriterler 

bu bilgi türü ile ilgilidir (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

4. Üstbilişsel Bilgi 

Öğrenci konuyu bildiğinin farkındadır ve materyale bakış açısı bu yönde olacaktır. 

A.Stratejik Bilgi: Eldeki materyali ezberleme, metinden anlam çıkarma, sınıflarda 

neler duyduklarını, kitaplarda neler okuduklarını ve diğer ders materyallerini 

kavrama amaçlarıyla kullanabilecekleri çeşitli stratejileri kapsar (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). 

B.Bağlamsal ve Koşullarla İlgili Yönler de Dahil Olmak Üzere Bilişsel Görevler 

Bilgisi: Bazı ezber bilgilerin mümkün olduğu ama tekrar edilmesi gerektiği bilgisi bu 

bilgi türüne örnektir (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

C.Kendi Kendisi Hakkında Bilgi: Bireyin kendi kendisi hakkında bilgisi, biliş ve 

öğrenme ile ilgili olarak güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili bilgisini kapsar (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). 

Bilişsel Süreç Boyutu 

1.Hatırlama 

En temel bilişsel süreç boyutudur. Öğrencinin bir kelimenin anlamını söylemesi 

örnek verilebilir (Fastiggi, 2019).  

1.1.Tanıma: Öğrenciye yeni bir bilgi ile karşılaştığında o, bu bilginin daha önce 

edindiği bir bilgiyle ilgili olup olmadığını belirlemek için bir eşleme olup 

olmayacağına bakar (Anderson ve Krathwohl, 2018). 
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2.Anlama 

Hatırlanan bilginin anlaşıldığıyla ilgilidir. Bir kelimenin tanımını yapan öğrenci, o 

kelimeyi farklı cümleler ile kullanarak anladığını gösterir (Fastiggi, 2019). 

2.1.Yorumlama: Öğrenci bilgiyi bir biçiminden başka biçime dönüştürebilir hale 

getirdiğinde yorumlama gerçekleşmiş olur (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

Açıklama, izah etme, çevirme ve gösterme gibi ifadelerle de ifade edilmektedir. 

2.2.Örneklendirme: Asit ve baz kavramlarına örnek vermek bu basamak ile 

ilişkilidir. Örnek verme öğrencilerin özel bir örnek veya genel bir kavramın örneğini 

veya prensibi bulmasını içerir (Mayer, 2002). 

2.3.Sınıflama: Öğrenci bir durum ya da örneğin belli bir gruba ait olduğunu 

tanıdığında sınıflama gerçekleşmiş olur (Anderson ve Krathwohl, 2018). Hidrojen 

elementini ametaller altında sınıflaması bu basamağa örnek verilebilir. Sınıflama bir 

öğrencinin belirli bir kategoriye ait bir şeyi açıklamasını içerir (Mayer, 2002). 

2.4.Özetleme: Özetleme bir öğrencinin verilen bilgiyi ifade etme veya geneli 

özetleme gibi durumlar üretmesini içerir (Mayer, 2002). 

2.5.Sonuç Çıkarma: Öğrenci durumların ilgili yönlerini, metindeki ifadeler ya da 

durumlar arasındaki ilişkileri görerek bu durumları açıklayabilen bir kavram ya da 

ilkeye ulaşabildiği zaman sonuç çıkarma gerçekleşmiş demektir (Anderson ve 

Krathwohl, 2018). Mayer’e (2002) göre çıkarım yapma verilen bilgilerden mantıklı 

bir sonuca varmayı içerir. 

2.6.Karşılaştırma: İki farklı düşünce ya da olayın benzer ya da farklı yönlerinin 

meydana çıkarılması ile ilgilidir (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

2.7.Açıklama: Bir öğrencinin bilgiyi zihinsel olarak yapılandırmasını ve sistem veya 

dizinin neden sonuç ilişkisini kullanmasından oluşur (Mayer, 2002). 

3.Uygulama 

Öğrencilerin bilgi ve fikirlerini nasıl farklı durumlara uygulayabilecekleri ile ilgilidir. 

Genellikle öğrencilerin soruları cevaplamasını ve problem çözmesini içerir (Fastiggi, 

2019). 

3.1.Yapma: Öğrencinin bildiği bir alıştırma ile karşılaşması uygun olacak işlemin 

seçiminde çoğu zaman yeterli olabilecek ipuçları sağlar (Anderson ve Krathwohl, 

2018). 

3.2.Yararlanma: Öğrenci aşina olmadığı bir alıştırmayı yapmak için bir işlem 

seçtiği ve onu kullandığı zaman gerçekleşmiş olur (Mayer, 2002).  
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4.Çözümleme 

Öğrencilerin fikirler arasında bağlantı kurabilmeleri, eleştirel düşünebilmeleri, 

bilgileri oluşturan bölümlerine ayırabildiklerinde gerçekleşmiş olur (Fastiggi, 2019). 

4.1.Ayrıştırma: Öğrencinin kendisine sunulan materyalin parçalarını konuyla 

alakasızdan alakalıya veya önemsizden önemliye ayırmasıyla oluşur (Mayer, 2002). 

4.2.Örgütleme: Örgütleme bir yapı içindeki uygun elemanların veya fonksiyonların 

nasıl belirlenmesi gerektiğini içerir (Mayer, 2002). 

4.3.İrdeleme: Öğrenci iletişimin temelindeki fikirlerini, yanlılıklarını ve değerlerini 

ortaya çıkarabildiği zaman gerçekleşmiş olur (Anderson ve Krathwohl, 2018). 

5.Değerlendirme 

Öğrenciler farklı kavramlar hakkında çeşitli değerlendirmeler yaptığında gerçekleşir. 

Öğrenciler bilgilerinden yararlanarak çıkarımlarda bulanabilir, sorunlara etkili 

çözümler bulabilirler. 

5.1.Denetleme: Öğrencinin işlem ya da üründeki tutarlılık eksikliği bulunup 

bulunmadığı ile ilgilidir (Anderson ve Krathwohl, 2018). Denetleme öğrencinin 

süreç veya ürünle tutarsızlığı veya yanlış düşünceleri, ürün veya sürecin iç tutarlılığa 

sahip olup olmadığını veya uygulanan prosedürün etkinliğini belirlemesini içerir 

(Mayer, 2002). 

5.2.Eleştirme: Öğrenci bir ürünün özelliklerini tüm boyutlarıyla ele alarak bir 

yargıya ulaşır (Anderson ve Krathwohl, 2018).  

6.Yaratma 

Öğrencilerin öğrenme yolculuğunun asıl amacıdır. Öğrenciler öğrendiklerini yeni bir 

şey oluşturarak gösterirler. Bir bilgisayar programı oluşturmak örnek verilebilir 

(Fastiggi, 2019). 

6.1.Oluşturma: Oluşturma (hipotez oluşturma olarak da adlandırılır) ölçütlere 

dayanan alternatif keşifleri içerir (Mayer, 2002). 

6.2.Planlama: Bazı görevleri yerine getirmek için bir yöntem oluşturulmasını içerir. 

Planlamada öğrenci yardımcı hedefler kurar (Mayer, 2002).  

6.3.Üretme: Bir ürün keşfetmeyi içerir, öğrenci bir amaç doğrultusunda ürün üretir 

(Mayer, 2002). 
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2.5.2. Duyuşsal alan 

Bireyler bilişsel alanda gelişirken, aynı zamanda duyuşsal alanda da gelişmektedir. 

Her edinilen yeni bilgi ile birlikte tutum, beceri ve değerlerde gelişmekte ve 

değişmektedir. Bu yüzden bilişsel öğrenmeleri duyuşsal öğrenmelerden ayırmak 

mümkün değildir. Bilişsel hedefler gibi, duyuşsal hedefler de bir hiyerarşiye 

ayrılmaktadır. Taksonomi, daha basit duygulardan daha karmaşık olanlara kadar 

düzenlenmiştir. Bu alan ilk olarak 1964'te tanımlanmıştır ve daha önce belirtildiği 

gibi David Krathwohl'a birincil yazar olarak atfedilmiştir (Wilson, 2016). Bu alan 

aşağıdaki kategorileri içermektedir (Hoque, 2016). 

1) Alma: Öğrenci duygularının ve dikkatini kullanma yeteneğinin farkındadır. 

Örnek olarak öğrencilerin dikkatle öğretmenlerini ya da arkadaşlarını dikkatle 

dinlemesi gibi durumlar bu basamaktadır. 

2) Tepkide Bulunma: Öğrenci aktif katılımlıdır. Grup tartışmasına katılması, 

sunum yapması, prosedür uyması, talimatlara takip etmesi bu basamakla 

ilgilidir. 

3) Değer Verme: Bir şeyin değerini görme ve bunu ifade etme yeteneğidir. 

Değer verme, belirli bir nesneye, davranışa veya bilgi parçasına verilen 

değerle ilgilidir. Bu alana, boş zamanlarında kimya dersi ile ilgili araştırmalar 

yapmak örnek verilebilir. 

4) Örgütleme: Öğrenci bir değeri diğerine göre önceliklendirir ve değer sistemi 

oluşturma yeteneği içindedir. Kimya dersini görmeye başladıktan sonra, 

dersle ilgilenerek kimya ağırlıklı değerler sistemi oluşturması bu basamağa 

örnek olabilir.  

5) Kişilik Haline Getirme: Öğrenci değerleri içselleştirir ve kontrol etme 

yeteneği gösterir. Kimya bilimini geleceğinde bir meslek olarak edinmek 

istemesi örnek verilebilir. 

2.5.3. Psikomotor (Devinişsel) alan 

Kişinin duyu organları ile yaptığı çeşitli hareketler, bu alana dâhildir. Sıcak bir cisme 

dokunduğumuzda hemen çekeriz, bu davranış kendiliğinden oluşmaktadır. Fakat hiç 

bisiklete binmemiş bir kişinin, önce bisiklet sürmeyi öğrenmesi gerekir ve bu 

öğrenilmiş davranış olacaktır ve bu şekildeki davranışlar psikomotor alana 
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girmektedir (Sertçelik, 2007). Bilgi fiziksel olarak kodlanmıştır ve ince kaslar bilgi 

ve kavramları ifade etmek için faaliyetler kullanır. 

 

Çizelge 2. 2: Psikomotor Alan Alt Basamakları, Özellikleri ve Örnekler 

Özellik Örnekler 

Uyarılma Birey bir beceriyi izler, gözlemde 

bulunup algılar 

  

-Algılama   -Bedensel hazır olma 

Maddeleri duyu organları ile 

tanıyabilme 

Kılavuzla 

Yapma 

Birey, bir beceriyi usta bir öğretici 

eşliğinde yapar. 

Bir makete öğreticinin yardımıyla 

iğne yapabilme 

Beceri Haline 

Getirme 

Öğrenci, bir beceriyi kendi başına 

yapabilir durumdadır. 

Bir hastadan kuralına uygun kan 

alabilme 

Duruma 

Uydurma 

Birey, öğrendiği beceriyi başka bir 

durumda kullanabilir. 

Farklı özellikler taşıyan bir deneyi 

yapabilme 

Yaratma Benzeri olamayanı yapma. 

Bu basamakta orijinal, yeni bir 

davranış icat etme vardır. 

Özgü bir resim yapabilme 

Kaynak: Uşun, S. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemler. (Ed: Salih Uşun) İstanbul: Kriter Yayıncılık. 

 

 

2.5. İlgili Çalışmalar 

Nakiboğlu ve Yıldırır (2011) 10.sınıf kimya ders kitaplarındaki 456, kimya 

öğretmenlerinin hazırladığı sınavlardaki 264 adet soruyu incelemiş ve araştırmada 

kitaptaki soruların ağırlıklı olarak işlemsel, sınavlardaki soruların ise bazı yönlerden 

kavramsal olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Karamustafaoğlu ve diğerleri (2003) 

yaptıkları çalışmada Türkiye’deki iki ildeki farklı okullarda yapılan 403 kimya sınav 

sorularını Bloom Taksonomisine göre analizini yapmış ve soruların % 96 ‘sının 

düşük dereceli bilişsel (hatırlama, anlama, uygulama) beceride olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Arı ve Gökler (2012)  İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı 

kazanımları YBT taksonomisine göre incelemişlerdir; bilgi türleri açısından 

üstbilişsel bilgi düzeyinde kazanıma yer verilmediğini, kazanımların bilişsel boyutta 

ağırlıklı olarak anlamak basamağında, bilgi boyutunda ise Kavramsal bilgi 

boyutunda bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kayhan (2010), sosyal bilgiler ders 

kitabı hazırlık ve değerlendirme soruları inceleyerek; 4. ve 5. sınıf kazanımların 

ağırlıklı olarak bilişsel alana girdiğini, MEB’e ait 4. ve 5. sınıf ders kitapları hazırlık 
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ve değerlendirme sorularının ise duyuşsal alanda kazanımlarla uyuşmadığını, 

kazanımlar ile hazırlık ve değerlendirme sorularının taksonomik olarak ilişkili 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Literatür taraması göstermektedir ki; genel olarak kazanımlar, yazılıların içerdiği 

sınav soruları ve ders kitaplarında bulunan ölçme-değerlendirme araçları ile 

etkinliklerin ağırlıklı olarak taksonominin ilk basamaklarında yer aldığı, üst 

basamaklarında davranışları pekiştirmek adına yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldığı 

görülmektedir. Ayrıca çalışmalar ağırlıklı olarak bilişsel alana yönelmiş, duyuşsal ve 

psikomotor alan geri planda kalmıştır. 

Farklı ülkelerde yapılan araştırmalara bakıldığında benzer bulgulara ulaşıldığı 

görülmektedir. Kenya’ da yapılan bir araştırmada dönem sonunda yapılan sınavların 

analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda soruların bilişsel temeller üzerinde hazırlandığı 

ve hatırlama- kavrama basamağında ağırlıklı olarak bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Ensun ve Mensah, 2013). 
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3.YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Yapılan araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi ile 

sağlanmıştır. Doküman analizi araştırılmak istenen olay ya da olaylar ile ilgili 

bilgileri içeren yazılı kaynakları içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bir 

çalışmanın parçası olarak kullanılabilecek çok çeşitli belgeler bulunmaktadır.  

Bunlara; kitap, broşür, toplantı tutanakları, günlükler, dergiler, mektuplar, gazeteler 

gibi örnekler verilebilir (Bowen, 2009).  

Doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda araştırmacı doküman 

analizine başvurulur bu şekilde araştırma problemiyle ilgili yazılı ve görsel materyal 

ve malzemeler de araştırmaya dahil edilebilir (Tanrıöğen, 2012). Bir doküman 

incelemesi araştırmasında takip edilmesi gereken aşamalar bulunmaktadır (Forster, 

1995, akt. Yıldırım ve Şimşek, 2016): 

1. Yazılı kaynaklara ulaşılıp, ulaşılmayacağı 

2. Kaynakların özgün olması 

3. Kaynakları Anlaşılmış Olması 

4. Veriyi Analiz Etme  

5. Veriyi Kullanma 

3.2.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler Talim Terbiye Kuruluna ait 9 ve 10. sınıf 

öğretim programında yer alan kazanımlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

ortaöğretim okullarında okutulan 9 ve 10. sınıflara ait MEB yayınevinin yayınladığı 

kimya ders kitaplarından elde edilmiştir. Ders kitaplarına EBA üzerinden ulaşılmıştır 

(http://www.eba.gov.tr/arama?q=kimya). Ölçme-değerlendirme aracı olarak ifade 

edilmek istenen; ünitelerin sonlarında bulunan çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve 

eşleştirme sorularını kapsamaktadır. Kazanımların, etkinliklerin ve ölçme-

değerlendirme araçlarının ünitelere göre dağılımı aşağıda verildiği gibidir. 

http://www.eba.gov.tr/arama?q=kimya
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Çizelge 3. 1: Kimya Öğretim Programı Kazanımların 9. ve 10. Sınıf Ünitelere Göre 

Dağılımı; 

 

 

 

 

Çizelge 3. 2: 9. ve 10. Sınıf Ünite Sonu Ölçme-Değerlendirme Araçları Dağılımı 

 Ünite Adı Kazanım Sayısı 
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Kimya Bilimi 7 

Atom ve Periyodik Sistem 5 

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 11 

Maddenin Halleri 10 

Doğa ve Kimya 5 

Toplam 38 
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Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 4 

Karışımlar 5 

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 7 

Kimya Her Yerde 7 

Toplam 23 
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Kimya Bilimi 23 2 10 1 - 36 

Atom ve Periyodik Sistem 34 2 19 - - 55 

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 28 1 12 - - 41 

Maddenin Halleri 15 3 16 1 - 35 

Doğa ve Kimya 6 2 10 - 1 19 

Toplam 106 10 67 2 1 186 
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Kimyanın Temel Kanunları ve 

Kimyasal Hesaplamalar 

26 5 13 - - 44 

Karışımlar 18 2 9 - - 29 

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 27 3 3 - - 33 

Kimya Her Yerde 9 1 12 1 1 24 

Toplam 80 11 37 1 1 130 
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Çizelge 3. 3: 9. ve 10. Sınıf Etkinliklerin Dağılımı 

 Ünite Adı Etkinlik Adı f 

9
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S

ın
ıf
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k
le
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n

 

D
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ı 

 
Kimya Bilimi - - 

Atom ve Periyodik Sistem - - 

Kimyasal Türler Arası 

Etkileşimler 

- - 

Maddenin Halleri -Viskoziteye Sıcaklık Etkisi 

-Saf Suyun Hal Değişimi 

2 

Doğa ve Kimya - - 

Toplam  2 

1
0
. 
S

ın
ıf

 E
tk

in
li

k
le

ri
n

 D
a
ğ
ıl

ım
ı 

Kimyanın Temel Kanunları ve 

Kimyasal Hesaplamalar 

-Demir (II) Sülfür Eldesi 

-Kurşun (II) İyodürün Çökmesi 

2 

 

 

 

 

 

Karışımlar 

-Farklı Maddelerin Suda Çözünmeleri 

-Mıknatıs İle Ayırma 

-Erime Noktası Farkı İle Ayırma 

-Tanecik Boyutu Farkından 

Yararlanarak Ayırma 

-Kaynama Noktası Farkından 

Yararlanarak Ayırma 

-Çözünürlük Farkından Yararlanarak 

Ayırma 

-Çözünürlük Farkından Yararlanarak 

Ayırma 

-Yoğunluk Farkıyla Ayırma 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 

-Asit ve Bazların Renkli Maddelere 

Etkisi 

-pH Kâğıdının Kullanılması 

-Tuz Oluşumu 

-Alüminyum Metalinin Amfoterlik 

Özelliği 

-Kirecin ve Kostiğin Yağ, Saç ve 

Deriye Etkisi 

 

 

 

 

5 

Kimya Her Yerde - - 

Toplam  15 

 

3.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde ortaöğretim 9. ve 10.sınıf kimya öğretim programında yer alan 

kazanımlar ile ders kitabındaki etkinlik ve değerlendirme araçları tek tek 



25 
 

incelenmiştir. Kazanımlar ve ölçme- değerlendirme araçları Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisi’ne göre analiz edilmiştir. Ayrıca kazanımların, ölçme-değerlendirme 

araçlarının ve etkinliklerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda hangi düzeyde 

oldukları da sınıflandırılmıştır. 

Kazanımların, ölçme-değerlendirme araçlarının ve etkinliklerin analizi yapılırken; 

a) Literatürdeki makale ve tezlerden faydalanılmış, 

b) Kazanımların ve değerlendirme araçlarının içerikleri incelenmiş, “Öğrenme 

Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama-Bloom’un Eğitimin 

Hedefleri İle İlgili Sınıflamasının Güncelleştirilmiş Biçimi ” kitabında yer 

alan her düzeydeki anahtar kelimelerden yararlanılmıştır, anahtar kelimeler 

“EK-1”  ve “EK-2”  de bulunmaktadır. 

Elde edilen veriler % ve f olarak tablolar halinde belirtilmiştir. Kazanımların, ölçme-

değerlendirme araçlarının ve etkinliklerin analizi sırasında güvenirliği sağlamak için 

1 fen eğitimcisi ve 1 program geliştirme uzmanından destek alınmıştır. Etkinlikleri 

sınıflandırırken etkinliğin amacı, basamakları ve sonuçlarındaki her aşama dikkate 

alınmıştır. Tabloların daha anlaşılır olması amacıyla etkinliklerin basamakları 

aşağıdaki şekilde kodlanmıştır. 

Etkinliğin Amacı: EA 

Etkinlik Basamakları: EB 

Etkinliğin Sonucu: ES  

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Kimya Öğretim Programı içerisindeki kazanımları 

ünitelere göre numaralandırmıştır. Bu numaralandırma sisteminde ilk olarak dersin 

kodu, sonra sınıf düzeyi, sonra ünite numarası, sonra konu numarası ve en son 

kazanım numarası yazılmıştır (MEB, 2018). Bulgularda tabloları oluştururken bu 

kodlamadan faydalanılmıştır.  

Örneğin:  9.4.1.1.  

Sınıf Düzeyi: 9  

Ünite Numarası: 4 

Konu Numarası: 1  

Kazanım Numarası: 1  
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Kazanımların ve ölçme-değerlendirme araçlarının bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına 

göre basamaklandırılmasına ilişkin aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir. Kazanımların 

bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre basamaklandırılmasına yönelik örnekler; 

9.1.2.1.Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 

“Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanları” isim ifadesi öğrencilerin 

konuya ilişkin bilmek zorunda olduğu temel öğeleri içermektedir bu sebeple bilgi 

boyutu basamaklarından olgusal bilgi; “açıklar” fiil ifadesi öğrencilerden bu 

kavramların açıklanmasını istemesi sebebiyle bilişsel süreç boyutunda anlama 

basamağında yer almaktadır.  

9.1.3.1.Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını 

sembolleriyle eşleştirir. 

“Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adları ve sembolleri” 

isim ifadesi konu ile ilgili terimler bilgisi içermektedir bu sebeple bilgi boyutu 

basamaklarından olgusal bilgi; “eşleştirir” fiil ifadesi öğrencinin ad ve sembolleri 

tanımasını gerektirdiğinden dolayı bilişsel süreç boyutunda hatırlama basamağında 

yer almaktadır. 

10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke 

ekonomisine katkısını açıklar. 

“Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine 

katkısı” isim ifadesi kavramlar arası ilişkilendirme içermektedir bu sebeple bilgi 

boyutu basamaklarında kavramsal bilgi; “açıklar” fiili normalde kavramsal bilgi de 

gibi gözükse de burada öğrencinin bir yargıya varma ve ülke ekonomisine ne derece 

etkili olduğunu görme durumu söz konusudur bu sebeple bilişsel süreç boyutunda 

değerlendirme basamağında yer almaktadır.  
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Ölçme-değerlendirme araçlarının bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre 

basamaklandırılmasına yönelik örnekler; 

“Element ve bileşikler arasındaki farklar nelerdir?” sorusuna bakıldığında elementler 

ve bileşikler arasındaki farkın belirtilmesi için karşılaştırma yapılması gerekmektedir 

bu sebeple Anlama basamağında, öğeler arası bağlantı kurulması gerektiğinden ise 

Kavramsal Bilgi boyutunda yer almaktadır. 

“Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.” Sorusuna 

bakıldığında konu ile ilgili temel bilgi sorulmakta ve yazınız fiili bulunmaktadır, bu 

sebeple Hatırlama basamağında, temel öğe bilgisi gerektiğinden Olgusal Bilgi 

boyutunda yer almaktadır. 

“Kütlece %20’lik 200 g KNO3 çözeltisine 200 gram su ilave edildiğinde oluşan 

karışımın kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?” 

sorusuna bakıldığında işlem bilgisi gerekmektedir. Bu sebeple Uygulama basamağı 

ve sorunun nasıl yapılacağına ilişkin yöntem bilgisi gerektirdiğinden İşlemsel Bilgi 

boyutunda yer almaktadır. 

“Ayşe ve Ali asit yağmurlarının oluşumunu engellemek için nasıl bir toplumsal 

farkındalık projesi oluşturmalıdır?” sorusuna bakıldığında planlama, oluşturma gibi 

durumlar söz konusudur bu sebeple yaratma basamağında, kişinin kendi bilişinin 

farkında olma durumu mevcuttur ve bu farkındalık doğrultusunda proje 

oluşturulacaktır. Bu sebeple de Üstbilişsel Bilgi boyutunda yer almaktadır. 
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4. BULGULAR 

4.1.Birinci Alt Probleme Ait Bulgular 

“Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 9.Sınıf Ders Kitabında 

bulunan ölçme-değerlendirme araçlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre 

uyumu nasıldır?” sorusuna yönelik sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Çizelge 4. 1: 9.Sınıf Kazanımlarındaki Bilgi Boyutu Dağılımı 

 

Çizelge 4.1’e göre bilgi boyutu dağılımı; öğretim programında yer alan 9.sınıf 

kazanımlarının %39.47’si olgusal bilgi, %55.26’sı kavramsal bilgi, %5.26’sı işlemsel 

boyutunda yer almaktadır. Üst bilişsel bilgi boyutunda yer alan kazanım 

bulunmamaktadır. 

 Çizelge 4. 2: 9.Sınıf Kazanımlarının Bilişsel Süreç Boyutu Dağılımı  

Bilişsel Süreç  f        % 

Hatırlama  6      15.79 

Anlama 25      65.79 

Uygulama  3        7.89 

Çözümleme  2        5.26 

Değerlendirme  2        5.26 

Yaratma  -           - 

Toplam 38         100 

 

Çizelge 4.2’e göre bilişsel süreç boyutu dağılımı; öğretim programında yer alan 

9.sınıf kazanımlarının %15.79’u hatırlama, %65.79’u anlama, %7.89’u uygulama , 

%5.26’sı çözümleme ve değerlendirme basamağında yer almaktadır. Yaratma 

basamağında yer alan kazanım bulunmamaktadır. 

Bilgi Boyutu f % 

Olgusal Bilgi 15 39.47 

Kavramsal Bilgi 21 55.26 

İşlemsel Bilgi 2 5.26 

Üstbilişsel Bilgi - - 

Toplam       38                        100 
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Çizelge 4. 3: 9. Sınıf Kazanımlarının Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutu 

           BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU  
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Olgusal Bilgi 4 10 - - 1 - 15 39.47 

Kavramsal Bilgi 2 15 1 2 1 - 21 55.26 

İşlemsel Bilgi - - 2 - - - 2 5.26 

Üstbilişsel Bilgi - - - - - - -    - 

Toplam 6 25 3 2 2 - 38  

Yüzde (%) 15.79 65.79 7.89 5.26 5.26 -   100 

 

Çizelge 4.3’e göre öğretim programında yer alan 9.sınıf kazanımlarının  %39.47’si 

olgusal bilgi boyutunda bulunan kazanımların %66.7’si anlama, %26.7’si hatırlama 

ve %6.7’si değerlendirme basamağında bulunmaktadır. %55.26’sı kavramsal bilgi 

boyutunda olan kazanımların %71.43’ü anlama, %9.52’si hatırlama ve çözümleme, 

%4.76’sı uygulama ve değerlendirme basamağında yer almaktadır. %5.26’sını 

oluşturan işlemsel bilgi boyutundaki ise kazanımların tamamı uygulama 

basamağında yer almaktadır.  

 

Çizelge 4. 4: 9.Sınıf Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilgi Boyutu Dağılımı 

Bilgi Boyutu  f   % 

Olgusal Bilgi 88 47.31 

Kavramsal Bilgi 71 38.17 

İşlemsel Bilgi 27 14.52 

Üstbilişsel Bilgi  -     - 

Toplam 186 100 

 

Çizelge 4.4’ e göre bilgi boyutu dağılımı; 9.sınıf ders kitabında yer alan ölçme-

değerlendirme araçlarının %47.31’i olgusal, %38.17’si kavramsal , %14.52’si 
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işlemsel bilgi boyutunda yer almaktadır. Üstbilişsel bilgi boyutunda ölçme-

değerlendirme aracı yer almamaktadır. 

Çizelge 4. 5: 9.Sınıf Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilişsel Süreç Boyutu 

Bilişsel Süreç          f               % 

Hatırlama 67 36.02 

Anlama 73 39.25 

Uygulama 25 13.44 

Çözümleme 19 10.22 

Değerlendirme 2 1.08 

Yaratma - - 

Toplam 186 100 

 

Çizelge 4.5’e göre bilişsel süreç boyutu dağılımı; 9.sınıf ders kitabında yer alan 

ölçme değerlendirme araçlarının %36.02’si hatırlama, %39.25’i anlama, %13.44’ü 

uygulama, %10.22’si çözümleme ve %1.08’i değerlendirme basamağındadır. 

Yaratma basamağında ölçme-değerlendirme aracı yer almamaktadır. 

Çizelge 4. 6: 9. Sınıf Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilgi ve Bilişsel Süreç 

Boyutu 

             BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU   
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Olgusal Bilgi 61 27 - - - - 88 47.31 

Kavramsal Bilgi 6 46 - 17 2 - 71 38.17 

İşlemsel Bilgi - - 25 2 - - 27 14.52 

Üstbilişsel Bilgi - - - - - - - - 

Toplam 67 73 25 19 2 - 186  

Yüzde (%) 36.02 39.25 13.44 10.22 1.08 -  100 
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Çizelge 4.6’a göre 9.sınıf ders kitabında yer alan ölçme-değerlendirme araçlarının  

%47.31’ini oluşturan olgusal bilgi boyutunda %69.32’si hatırlama, %30.68’i anlama 

basamağındadır. %38.17’si kavramsal bilgi boyutunda bulunan ölçme-değerlendirme 

araçlarının %64.79’u anlama, %8.45’i hatırlama, %23.94’ü çözümleme ve %2.81’i 

değerlendirme basamağında yer almaktadır. %14.52’si işlemsel bilgi boyutu olan 

ölçme-değerlendirme araçlarının %92.59’u uygulama, %7.41’i çözümleme 

basamağında yer almaktadır. Üstbilişsel bilgi boyutunda ölçme-değerlendirme aracı 

bulunmamaktadır.
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4.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular 

“Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 10.Sınıf Ders Kitabında 

bulunan ölçme-değerlendirme araçlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre 

uyumu nasıldır?” sorusuna yönelik sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Çizelge 4. 7: 10. Sınıf Kazanımlarının Bilgi Boyutu Dağılımı 

Bilgi Boyutu  f    % 

Olgusal Bilgi  -     - 

Kavramsal Bilgi 18 78.26 

İşlemsel Bilgi  5 21.74 

Üstbilişsel Bilgi  -     - 

Toplam 23 100 

 

Çizelge 4.7’ e göre bilgi boyutu dağılımı; öğretim programında yer alan 10.sınıf 

kazanımlarının %78.26’sı kavramsal, %21.74’ü işlemsel bilgi boyutunda yer 

almaktadır. Olgusal ve üstbilişsel bilgi boyutunda kazanım yer almamaktadır. 

Çizelge 4. 8: 10.Sınıf Kazanımlarının Bilişsel Süreç Boyutu 

Bilişsel Süreç  f     % 

Hatırlama  -     - 

Anlama 16  69.57 

Uygulama  1   4.35 

Çözümleme  5  21.74 

Değerlendirme  1   4.35 

Yaratma   -     - 

Toplam 23   100 

 

Çizelge 4.8’e göre bilişsel süreç boyutu dağılımı; öğretim programında yer alan 

10.sınıf kazanımlarının %69.57’si anlama, %21.74’ü çözümleme, %4.35’i uygulama 

ve değerlendirme basamağında yer almaktadır. Hatırlama ve yaratma basamağında 

kazanım bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4. 9: 10. Sınıf Kazanımlarının Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutu Dağılımı 

                  BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU   

 

 

BİLGİ BOYUTU 

H
a
tı

rl
a
m

a
 

A
n

la
m

a
 

U
y
g
u

la
m

a
 

Ç
ö
zü

m
le

m
e
 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
 

Y
a
ra

tm
a

 

T
o
p

la
m

 

Y
ü

zd
e 

(%
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Olgusal Bilgi - - - - - - - - 

Kavramsal Bilgi - 13 1 3 1 - 18 78.26 

İşlemsel Bilgi - 3 - 2 - - 5 21.74 

Üstbilişsel Bilgi - - - - - - - - 

Toplam - 16 1 5 1 - 23  

Yüzde (%) - 69.57 4.35 21.74 4.35  - 100  

 

Çizelge 4.9’a göre öğretim programında yer alan 10.sınıf kazanımlarının;  

%78.26’sını oluşturan kavramsal bilgi boyutundaki kazanımların %72.2’si anlama, 

%16.7’si çözümleme, %5.6’sı değerlendirme ve uygulama basamağında 

bulunmaktadır. %21.74’ünü oluşturan işlemsel bilgi boyutundaki kazanımların %60’ı 

anlama, %40’ı ise çözümleme basamağında yer almaktadır. Üstbilişsel ve olgusal 

bilgi boyutunda yer alan kazanım bulunmamaktadır. 

Çizelge 4. 10: 10.Sınıf Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilgi Boyutu 

Bilgi Boyutu   f       % 

Olgusal Bilgi  46     35.38 

Kavramsal Bilgi  20     15.38 

İşlemsel Bilgi  63     48.46 

Üstbilişsel Bilgi   1      0.77 

Toplam 130      100 

 

Çizelge 4.10’a göre bilgi boyutu dağılımı; 10.sınıf ders kitabında yer alan ölçme-

değerlendirme araçlarının %35.38’i olgusal, %15.38’i kavramsal, %48.46’sı işlemsel 

ve %0.77 ‘si üstbilişsel bilgi boyutunda yer almaktadır.  
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Çizelge 4. 11: 10. Sınıf Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilişsel Süreç Boyutu 

Bilişsel Süreç  f   % 

Hatırlama 37 28.46 

Anlama 18 13.85 

Uygulama 57 43.85 

Çözümleme 17 13.08 

Değerlendirme  -    - 

Yaratma  1  0.77 

Toplam 130  100 

 

Çizelge 4.11’e göre bilişsel süreç boyutu dağılımı; 10.sınıf ders kitabında yer alan 

ölçme-değerlendirme araçlarının %28.46’sı hatırlama, %13.85’i anlama, %43.85’i 

uygulama ,%13.08’i çözümleme ve %0.77’si yaratma basamağında yer almaktadır. 

Değerlendirme basamağında yer alan ölçme-değerlendirme aracı bulunmamaktadır. 

Çizelge 4. 12: 10.Sınıf Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Bilgi ve Bilişsel Süreç 

Boyutu 

             BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 
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Olgusal Bilgi 33 13 -    -   -   - 46 35.38 

Kavramsal Bilgi 3 5 -   12   -   - 20 15.38 

İşlemsel Bilgi 1 - 57    5   -   - 63 48.46 

Üstbilişsel Bilgi - - -    -   -   1 1 0.77 

Toplam 37 18 57   17   -   1 130  

Yüzde (%) 28.46 13.85 43.85 13.08 - 0.77  100 

 

Çizelge 4.12’e göre 10.sınıf ders kitabında yer alan ölçme-değerlendirme araçlarının;  

%35.38’ini oluşturan olgusal bilgi boyutundaki ölçme-değerlendirme araçlarının 

%71.74’ü hatırlama, %28.26’sı anlama basamağında yer almaktadır. %15.38’ini 

oluşturan kavramsal bilgi boyutundaki ölçme-değerlendirme araçlarının %60’ı 

çözümleme, %15’i hatırlama ve %20’si anlama basamağında yer almaktadır. 

%48.46’sını oluşturan işlemsel bilgi boyutundaki ölçme-değerlendirme araçlarının 
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%90.48’i uygulama, %1.59’u hatırlama ve %7.94’ü çözümleme basamağında yer 

almaktadır. %0.77’si üstbilişsel bilgi boyutunda olan ölçme-değerlendirme 

araçlarının tamamı yaratma basamağında yer almaktadır. 

4.3.Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular 

“Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 9.Sınıf Ders Kitabında 

bulunan ölçme-değerlendirme araçlarının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor alan ile 

ilgili uyumu nasıldır?” sorusuna yönelik sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Çizelge 4. 13: Öğretim Programında Bulunan 9.Sınıf Kazanımlarının Bilişsel, 

Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması 

Kazanımlar Hedef Alanı 

9.1.  Bilişsel Duyuşsal  Psikomotor 

9.1.1.1.      

9.1.2.1.      

9.1.3.1.      

9.1.3.2.      

9.1.4.1.      

9.1.4.2.      

9.1.4.3.      

9.2. Bilişsel         Duyuşsal   Psikomotor 

9.2.1.1.      

9.2.2.1.      

9.2.3.1.      

9.2.3.2.      

9.2.3.3.      

9.3.   Bilişsel   Duyuşsal    Psikomotor 

9.3.1.1.      

9.3.2.1.      

9.3.3.1.      

9.3.3.2.      

9.3.3.3.      

9.3.3.4.      

9.3.3.5.      

9.3.4.1.      

9.3.4.2.      

9.3.4.3.      

9.3.5.1.      
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Çizelge 4. 13: Öğretim Programında Bulunan 9.Sınıf Kazanımlarının Bilişsel, 

Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması (Devam) 

Kazanımlar Hedef Alanı 

9.4.   Bilişsel        Duyuşsal      Psikomotor 

9.4.1.1.      

9.4.2.1.      

9.4.3.1.      

9.4.3.2.      

9.4.3.3.      

9.4.3.4.      

9.4. Bilişsel        Duyuşsal Psikomotor 

9.4.4.1.         

9.4.4.2.         

9.4.4.3.         

9.4.5.1.         

9.5.           Bilişsel Duyuşsal Psikomotor 

9.5.1.1.         

9.5.1.2.         

9.5.1.3.         

9.5.2.1.         

9.5.2.2.         

Toplam             38     

Yüzde(%)  100%  

 
 

Çizelge 4.13’e göre öğretim programında bulunan 9. Sınıf kazanımlarının tamamı 

bilişsel boyutta yer almaktadır. 
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Çizelge 4. 14: 9.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme-Değerlendirme Araçlarının 

Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması 

 

 

 

 

Ünite Sonu  

Ölçme-Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 
Ünite Sonu  

Ölçme-Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 
Ünite Sonu  

Ölçme-

Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 

9.1.KİMYA 

BİLİMİ 
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Boşluk Doldurma     Boşluk Doldurma         
Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
       

1.     1.     36.     
2.     2.     37.     
3.     3.     38.     
4.     4.     39.     
5.     5.     40.     
6.     6.     41.     
7.     7.     42.     
8.     8.     43.     
9.     9.     44.     

10.     10.     45.     
11.     11.     46.     
12.     12.     47.     
13.     13.     48.     
14.     14.     49.     
15.     15.     50.     
16.     16.     51.     
17.     17.     52.     
18.     18.     53.     
19.     19.     9.3.KİMYASAL 

TÜRLER ARASI 

ETKİLEŞİMLER 

   

20.     20.     Boşluk Doldurma     
21.     21.     Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   

22.     22.     1.     
23.     23.     2.     
24.     24.     3.     
25.     25.     4.     
26.     26.     5.     
27.     27.     6.     
28.     28.     7.     
29.     29.     8.     
30.     30.     9.     
31.     31.     10.     

32.     32.     11.     
33.     33.     12.     
34.     34.     13.     
35.     35.     14.     
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Çizelge 4. 14: 9.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme-Değerlendirme Araçlarının 

Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması (Devam) 

 

 

Çizelge 4.14’e göre 9. Sınıf ders kitabında bulunan ünite sonu değerlendirme 

araçlarının tamamı bilişsel boyutta yer almaktadır. 

  

Ünite Sonu  

Ölçme-

Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 
Ünite Sonu  

Ölçme-Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 
Ünite Sonu  

Ölçme-

Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 

9.3.KİMYASAL 

TÜRLER ARASI 

ETKİLEŞİMLER 
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15.     Boşluk Doldurma     25.     
16.     Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   26.     

17.     1.     27.     
18.     2.     28.     
19.     3.     29.     
20.     4.     30.     
21.     5.     31.     
22.     6.     32.     
23.     7.     33.     
24.     8.     34.     
25.     9.     9.4.DOĞA VE 

KİMYA 
   

26.     10.     Boşluk Doldurma     
27.     11.     Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   

28.     12.     1.     
29.     13.     2.     
30.     14.     3.     
31.     15.     4.     
32.     16.     5.     
33.     17.     6.     
34.     18.     7.     
35.     19.     8.     
36.     20.     9.     
37.     21.     10.     
38.     22.     11.     
39.     23.     12.     
40.     24.     13.     

        14.     
        15.     
        16.     
        17.     
        18.     

Toplam: 186 

Yüzde (%): 100% 
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4.4.Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular 

“Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 10.Sınıf Ders Kitabında 

bulunan ölçme-değerlendirme araçlarının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor alan ile 

ilgili uyumu nasıldır?” sorusuna yönelik sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Çizelge 4. 14: Öğretim Programında Bulunan 10. Sınıf Kazanımlarının Bilişsel, 

Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması 

Kazanımlar Hedef Alanı 

10.1.  Bilişsel  Duyuşsal  Psikomotor 

10.1.1.1.     

10.1.2.1.     

10.1.3.1.     

10.1.4.1.     

10.2.  Bilişsel  Duyuşsal  Psikomotor 

10.2.1.1.     

10.2.1.2.     

10.2.1.3.                                                        

  10.2.1.4     

  10.2.2.1.     

  10.3.    Bilişsel Duyuşsal Psikomotor 

  10.3.1.1.     

  10.3.1.2.     

  10.3.2.1.     

  10.3.2.2.     

  10.3.3.1.     

  10.3.3.2.     

  10.3.4.1.     

  10.4.    Bilişsel  Duyuşsal   Psikomotor 

  10.4.1.1.     

  10.4.1.2.     

  10.4.1.3.     

  10.4.1.4.     

  10.4.1.5.     

  10.4.2.1.     

  10.4.2.2.     

Toplam:         23   

Yüzde (%):      100   

 

Çizelge 4.15’e göre öğretim programında bulunan 10. Sınıf kazanımlarının tamamı 

bilişsel boyutta yer almaktadır. 
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Çizelge 4. 15: 10.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme-Değerlendirme Araçlarının 

Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması 

Ünite Sonu 

Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 

Hedef 

Alanı 
Ünite Sonu 

Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 

Hedef 

Alanı 

 

10.1. KİMYANIN TEMEL 

KANUNLARI VE KİMYASAL 

HESAPLAMALAR 
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10.2. KARIŞIMLAR 
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Boşluk Doldurma     Boşluk Doldurma     
Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   

1.     1.     
2.     2.     
3.     3.     
4.     4.     
5.     5.     
6.     6.     
7.     7.     
8.     8.     
9.     9.     

10.     10.     
11.     11.     
12.     12.     
13.     13.     
14.     14.     
15.     15.     
16.     16.     
17.     17.     
18.     18.     
19.     19.     
20.     20.     
21.     21.     
22.     22.     
23.     23.     
24.     24.     
25.     25.     
26.     26.     
27.     27.     
28.     28.     
29.         
30.         
31.         
32.         
33.         
34.         
35.         
36.         
37.         
38.         
39.         
40.         
41.         
42.         
43.         
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Çizelge 4. 16: 10.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Ölçme-Değerlendirme Araçlarının 

Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Sınıflandırılması ( Devam ) 

 

Çizelge 4.16’ a göre 10. Sınıf ders kitabında bulunan ünite sonu değerlendirme 

araçlarının tamamı bilişsel boyutta bulunmaktadır. 

4.5.Beşinci Alt Probleme Ait Bulgular 

“Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 9.Sınıf Ders Kitabında 

bulunan etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor alan ile ilgili uyumu 

nasıldır?” sorusuna yönelik sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Ünite Sonu  

Ölçme-Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 
Ünite Sonu  

Ölçme-Değerlendirme  

Araçları 

Hedef  

Alanı 

 

10.3. ASİTLER, BAZLAR 

VE TUZLAR 
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B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Boşluk Doldurma     Boşluk Doldurma     
Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   Ölçme-Değerlendirme 

Araçları 
   

1.     1.     
2.     2.     
3.     3.     
4.     4.     
5.     5.     
6.     6.     
7.     7.     
8.     8.     
9.     9.     

10.     10.     
11.     11.     
12.     12.     
13.     13.     
14.     14.     
15.     15.     
16.     16.     
17.     17.     
18.     18.     
19.     19.     
20.     20.     
21.     21.     
22.     22.     
23.     23.     
29.     Toplam:             130 

Yüzde (%):          100% 
  

30.       
31.         
32.         
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Üçüncü alt probleme ait bulgulara bakıldığında öğretim programında bulunan 9. 

Sınıf kazanımlarının tamamı bilişsel boyutta yer almaktadır.  

 

Çizelge 4. 16: 9.Sınıf Ders Kitabında Bulunan Etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve 

Psikomotor Sınıflandırılması 

Etkinlik               Hedef Alanı 

VİSKOZİTEYE SICAKLIK ETKİSİ Bilişsel  Duyuşsal Psikomotor 

Etkinlik Amacı      

Etkinlik Basamağı 1.      

Etkinlik Basamağı 2.      

Etkinlik Basamağı 3.      

Etkinlik Sonucu 1.      

Etkinlik Sonucu 2.      

Etkinlik Sonucu 3.      

ETKİNLİK: SAF SUYUN HÂL DEĞİŞİMİ Bilişsel  Duyuşsal Psikomotor 

Etkinlik Amacı      

Etkinlik Basamağı 1.      

Etkinlik Basamağı 2.      

Etkinlik Basamağı 3.      

Etkinlik Basamağı 4.      

Etkinlik Sonucu 1.      

Etkinlik Sonucu 2.      

Etkinlik Sonucu 3.      

Etkinlik Sonucu 4.      

Toplam 7 - 9 

Yüzde (%) 44 - 56 

 

Çizelge 4.17’e göre 9.sınıf ders kitabında bulunan etkinliklerin %44’ü bilişsel, 

%56’sı psikomotor boyutta yer almaktadır. Duyuşsal boyutta etkinlik 

bulunmamaktadır. 

4.6.Altıncı Alt Probleme Ait Bulgular 

 “Kimya Öğretim Programındaki (2018) Kazanımlar ile 10.Sınıf Ders Kitabında 

bulunan etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor alan ile ilgili uyumu 

nasıldır?” sorusuna yönelik sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Dördüncü alt probleme ait bulgulara bakıldığında; öğretim programında bulunan 10. 

sınıf kazanımlarının tamamı bilişsel boyutta yer almaktadır.  
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Çizelge 4. 17: 10. Sınıf Ders Kitabında Bulunan Etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve 

Psikomotor Sınıflandırılması 

Etkinlik Hedef Alanı Etkinlik Hedef Alanı 

 

DEMİR(II) SÜLFÜR ELDESİ 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

 

MIKNATIS İLE AYIRMA 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı    Etkinlik Amacı   

Etkinlik Basamağı 1.     Etkinlik Basamağı 1.   

Etkinlik Basamağı 2.     Etkinlik Basamağı 2.    

Etkinlik Basamağı 3.     Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Basamağı 4.     Etkinlik Basamağı 4.    

Etkinlik Basamağı 5.     Etkinlik Sonucu 1.     

Etkinlik Basamağı 6.     Etkinlik Sonucu 2.     

Etkinlik Basamağı 7.         

Etkinlik Sonucu 1.        

Etkinlik Sonucu 2.        

Etkinlik Sonucu 3.        

 

KURŞUN(II) İYODÜRÜN  

ÇÖKMESİ 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

 

TANECİK BOYUTU FARKINDAN 

YARARLANARAK AYIRMA 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı    Etkinlik Amacı   

Etkinlik Basamağı 1.    Etkinlik Basamağı 1.   

Etkinlik Basamağı 2.     Etkinlik Basamağı 2.    

Etkinlik Basamağı 3.     Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Basamağı 4.     Etkinlik Basamağı 4.    

Etkinlik Basamağı 5.     Etkinlik Basamağı 5.    

Etkinlik Basamağı 6.     Etkinlik Sonucu 1.     

Etkinlik Sonucu 1.     Etkinlik Sonucu 2.     

Etkinlik Sonucu 2.     Etkinlik Sonucu 3.     

Etkinlik Sonucu 3.     Etkinlik Sonucu 4.     

 

FARKLI MADDELERİN  

SUDA ÇÖZÜNMELERİ 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r  

ÇÖZÜNÜRLÜK FARKINDAN 

YARARLANARAK AYIRMA 
B

il
iş

se
l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 
Etkinlik Amacı    Etkinlik Amacı   

Etkinlik Basamağı 1.    Etkinlik Basamağı 1.   

Etkinlik Basamağı 2.     Etkinlik Basamağı 2.    

Etkinlik Basamağı 3.     Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Sonucu 1.     Etkinlik Sonucu 1.    

Etkinlik Sonucu 2.     Etkinlik Sonucu 2.    

Etkinlik Sonucu 3.     Etkinlik Sonucu 3.    

 

ERİME NOKTASI FARKI  

İLE AYIRMA 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r  

ASİT VE BAZLARIN  

RENKLİ MADDELERE ETKİSİ 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı      Etkinlik Amacı     

Etkinlik Basamağı 1.      Etkinlik Basamağı 1.      

Etkinlik Basamağı 2.       Etkinlik Basamağı 2.      

Etkinlik Basamağı 3.       Etkinlik Basamağı 3.      

Etkinlik Sonucu 1.       Etkinlik Basamağı 4.      

Etkinlik Sonucu 2.       Etkinlik Sonucu 1.      

    Etkinlik Sonucu 2.          
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Çizelge 4. 18: 10. Sınıf Ders Kitabında Bulunan Etkinliklerin Bilişsel, Duyuşsal ve 

Psikomotor Sınıflandırılması (Devam) 

Etkinlik Hedef Alanı Etkinlik Hedef Alanı 

 

KAYNAMA NOKTASI 

FARKINDAN YARARLANARAK 

AYIRMA 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r  

ÇÖZÜNÜRLÜK FARKINDAN 

YARARLANARAK AYIRMA 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı    Etkinlik Amacı   

Etkinlik Basamağı 1.    Etkinlik Basamağı 1.   

Etkinlik Basamağı 2.     Etkinlik Basamağı 2.    

Etkinlik Basamağı 3.     Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Basamağı 4.     Etkinlik Basamağı 4.   

Etkinlik Basamağı 5.     Etkinlik Basamağı 5.    

Etkinlik Basamağı 6.    Etkinlik Basamağı 6.    

Etkinlik Sonucu 1.     Etkinlik Sonucu 1.     

Etkinlik Sonucu 2.     Etkinlik Sonucu 2.     

Etkinlik Sonucu 3.     Etkinlik Sonucu 3.     

 

YOĞUNLUK FARKIYLA 

AYIRMA 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

 

KİRECİN VE KOSTİĞİN YAĞ, 

SAÇ VE DERİYE ETKİSİ 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı    Etkinlik Amacı    

Etkinlik Basamağı 1.    Etkinlik Basamağı 1.    

Etkinlik Basamağı 2.     Etkinlik Basamağı 2.    

Etkinlik Basamağı 3.     Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Basamağı 4.     Etkinlik Basamağı 4.   

Etkinlik Basamağı 5.     Etkinlik Basamağı 5.     

Etkinlik Sonucu 1.    Etkinlik Basamağı 6.   

Etkinlik Sonucu 2.    Etkinlik Sonucu 1.    

Etkinlik Sonucu 3.    Etkinlik Sonucu 2.    

    Etkinlik Sonucu 3.    

 

pH KÂĞIDININ 

KULLANILMASI 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

 

ALÜMİNYUM METALİNİN 

AMFOTERLİK ÖZELLİĞİ  
B

il
iş

se
l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı    Etkinlik Amacı    

Etkinlik Basamağı 1.     Etkinlik Basamağı 1.    

Etkinlik Basamağı 2.     Etkinlik Basamağı 2.    

Etkinlik Basamağı 3.     Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Basamağı 4.     Etkinlik Basamağı 4.   

Etkinlik Sonucu 1.    Etkinlik Basamağı 5.    

Etkinlik Sonucu 2.     Etkinlik Sonucu 1.    

Etkinlik Sonucu 3.     Etkinlik Sonucu 2.     

 

TUZ OLUŞUMU 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

 

B
il

iş
se

l 

D
u

y
u

şs
al

 

P
si

k
o

m
o
to

r 

Etkinlik Amacı    Etkinlik Sonucu 1.    

Etkinlik Basamağı 1.     Etkinlik Sonucu 2.     

Etkinlik Basamağı 2.                   Toplam:                               43        1        71 

               Yüzde (%):                      37.39    0.87   61.74 Etkinlik Basamağı 3.    

Etkinlik Basamağı 4.        

 

Çizelge 4.18’ e göre 10.sınıf ders kitabında bulunan etkinliklerin %37.39’u bilişsel, 

%0.87’siduyuşsal ve % 61.74 ‘ü psikomotor boyutta yer almaktadır. 
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5.SONUÇ 

5.1. Sonuç ve Tartışma 

2018 yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı 9. ve 10.sınıf kazanımları,  

ders kitabında yer alan ölçme-değerlendirme araçları ve etkinlikler incelediğinde; 

toplam 61 kazanım, 316 ölçme-değerlendirme aracı ve 17 etkinlik olduğu 

belirlenmiştir. Kazanımların, ölçme-değerlendirme araçlarının ve etkinliklerin 

sınıflara göre dağılımı; 9. sınıf programında 38, 10. sınıf programında 23 kazanım, 

9.sınıf ders kitabında 186, 10.sınıf ders kitabında 130 ölçme-değerlendirme aracı ve 

9. Sınıf ders kitabında 2, 10. Sınıf ders kitabında 15 etkinlik şeklindedir. 

Programdaki kazanımlar ve ölçme-değerlendirme araçları Anderson ve Krathwohl 

tarafından belirlenen anahtar kelimeler dikkate alınarak Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisindeki bilişsel süreç boyutu ve bilgi boyutu alt basamaklarına ayrılmıştır. 

Bununla birlikte kazanımlar, ölçme-değerlendirme araçları ve etkinlikler bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor boyutlarda da sınıflandırılırken literatürde yapılan 

araştırmalardan yararlanılmıştır. 

Bu araştırmada programdaki kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi bilişsel 

alan alt basamaklarına homojen olarak dağılımın olmadığı belirlenmiştir. Bilişsel 

süreç boyutu dağılımına bakıldığında 9. ve 10. sınıfta en fazla kazanımın anlama 

basamağında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayyıldız, Aydın ve Nakiboğlu (2019), 

‘2018 Yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Orijinal Ve 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi’ adlı araştırmalarında, 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisindeki bilişsel süreç boyutunda 9. ve 10. sınıflarda en 

fazla kazanımın düşük bilişsel seviye olan anlamak alt basamağında olduğunu 

belirtmişlerdir. Yapılan araştırma, bu araştırmada ulaşılan bulgular ile paralellik 

göstermektedir.   

9. sınıf kazanımları 2. sırada en fazla hatırlama basamağında bulunurken, 10.sınıfta 

hatırlama basamağında kazanım bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 9. ve 10. sınıf 

kazanımlarında yaratma basamağında kazanım olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Zorluoğlu, Kızılaslan ve Sözbilir (2016)’in ‘Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim 

Programı Kazanımlarının Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve 

Değerlendirilmesi’ adlı çalışmalarında 2013 kimya öğretim programı kazanımlarını 

Bloom Taksonomisi’ne göre analiz etmiştir. Programda üst düzey bilişsel 

basamaklara göre alt düzeydeki bilişsel basamaklara ait daha fazla kazanımın yer 

verildiği tespitinde bulunmuşlardır. 

Anderson ve Krathwohl (2001), kazanımların hatırlama ve anlama düzeyinde 

ağırlıklı olarak bulmasının kazanım yazmanın zorluğundan kaynaklı olduğunu bu 

sebeple çözümleme ve uygulama basamağında daha az kazanım olacağını 

belirtmiştir. Türk, Ünsal ve Karadağ (2016) uygulama, çözümleme ve yaratma 

düzeylerindeki kazanımların fazla olmamasının olabilecek bir durum olduğunu, 

ancak başka ülkelerin programlarında bilişsel süreç basamaklarının daha düzgün 

dağılım gösterdiğini ifade etmiştir. Bu yönüyle kazanımların homojen olarak 

dağılmasının mümkün olduğu görülmektedir. 

Bilgi boyutu dağılımına bakıldığında 9. ve 10. sınıf kazanımlarının ağırlıklı olarak 

kavramsal bilgi boyutunda bulunmaktadır. Olgusal bilgi boyutu 9. sınıfta 2. Sırada 

bulunmakta, 10. sınıfta bu boyutta kazanım bulunmamaktadır. İşlemsel bilgi 

boyutunun 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken oran olarak arttığı, her iki sınıf düzeyinde 

de üstbilişsel bilgi boyutunda bir kazanım bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Ölçme-değerlendirme araçlarının bilişsel süreç basamaklarına bakıldığında 9.sınıf 

ders kitabında en fazla anlama basamağında bulunduğu görülmektedir. Anlama 

basamağından sonraki sırada hatırlama basamağında ölçme-değerlendirme aracı 

bulunmaktadır. Değerlendirme basamağında çok az ölçme-değerlendirme aracının 

olması dikkat çekmektedir. 10. sınıflar için ise en fazla uygulama basamağında 

ölçme-değerlendirme aracı bulunmaktadır. 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken uygulama 

basamağında bulunan ölçme-değerlendirme araçlarının arttığı görülmektedir. 

Toksoy (2018)  yaptığı araştırma sonucunda, öğretmenlerin kimya sınavlarında işlem 

gerektiren (uygulama) soruları daha sıklıkla tercih ettiği belirlemiştir. Üner (2010)’in 

yüksek lisans tezinde; kimya ders kitaplarında ve kimya öğretmenleri tarafından 

hazırlanan sınav sorularında uygulama düzeyindeki sorulara daha fazla yer verildiği 

sonucuna ulaşmıştır. 
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Bilgi boyutu düzeyinde ölçme-değerlendirme araçlarına bakıldığında 9. sınıflarda en 

fazla olgusal bilgi boyutunda, ikinci sırada ise kavramsal bilgi boyutunda ölçme-

değerlendirme aracının olduğu görülmektedir. 10. sınıfta ise işlemsel bilgi boyutunda 

ölçme-değerlendirme aracının ağırlıklı olarak bulunduğu görülmektedir. İşlemsel 

bilgi boyutunda 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken ölçme-değerlendirme araçlarında artış 

olduğu tespit edilmiştir. 9. sınıflarda üstbilişsel bilgi boyutunda değerlendirme aracı 

bulunmamakta, 10. sınıflarda ise bu boyutta ölçme-değerlendirme aracının 

bulunduğu görülmektedir.  

9. sınıf kazanımları ve ölçme-değerlendirme araçlarının Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisine göre büyük ölçüde uyum içinde olduğu söylenebildiği gibi, uyum 

içinde olmadığı durumlarda bulunmaktadır. Bilişsel süreç boyutunda kazanımlar ve 

ölçme-değerlendirme araçlarının en fazla anlama basamağında bulunduğu, ikinci 

sırada ise hatırlama basamağında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle kazanımlar 

ve ölçme-değerlendirme araçlarının uyumundan söz edilebilir. 9. sınıf kazanımlarının 

ve ölçme-değerlendirme araçlarının hiçbirinin yaratma basamağında bulunmadığı 

görülmektedir. Bilgi boyutuna bakıldığında 9. sınıf kazanımlarının en fazla 

kavramsal bilgi boyutunda olduğu, ölçme-değerlendirme araçlarının ise olgusal bilgi 

boyutunda ağırlıkla olduğu görülmektedir.  

Bilişsel süreç boyutunda 10. sınıf kazanımları ve ölçme-değerlendirme araçlarına 

bakıldığında ise kazanımların en fazla anlama basamağında, ölçme-değerlendirme 

araçlarının ise en fazla uygulama basamağında olduğu görülmektedir. Değerlendirme 

basamağında kazanım bulunmakta, ölçme-değerlendirme aracı ise bulunmamaktadır. 

Yaratma basamağında ise kazanım bulunmamakta, ölçme-değerlendirme aracı 

bulunmaktadır. Bu sebeple kazanımlar ve ölçme-değerlendirme araçları arasında 

uyumsuzluk olduğu söylenebilir.  

Bilgi boyutu bakımından ise kazanımlar ağırlıklı olarak kavramsal bilgi boyutunda 

bulunmakta, ölçme-değerlendirme araçları ise işlemsel bilgi boyutunda 

bulunmaktadır. Üstbilişsel bilgi boyutunda kazanım bulunmamakta, ölçme-

değerlendirme aracı ise bulunmaktadır. Bilgi boyutu açısından uyumsuzluk olduğu 

bu şekilde görülmektedir. 

Kazanımların ve ölçme-değerlendirme araçlarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

alanda sınıflamasına bakıldığında, tüm kazanımların ve ölçme-değerlendirme 
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araçlarının bilişsel alanda olduğu görülmektedir. Kazanımlar doğrudan bilişsel 

alanda olmakla birlikte alt boyutlarına bakıldığında duyuşsal ve psikomotor ifadelere 

de yer verildiği görülmektedir. Ancak ölçme-değerlendirme araçlarında duyuşsal ya 

da psikomotor herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Doğrudan etkinliklere 

bakıldığında ağırlıklı olarak psikomotor beceriler kazandırılmaya çalışıldığı ancak 

kazanımlarda doğrudan psikomotor beceriler üzerinde durulmadığı görülmektedir.  

5.2.Öneriler 

I. Öğretim programında yer alan kazanımlar ağırlıklı olarak alt düzey bilişsel 

basamaklarda yer almaktadır, bu durum öğreticileri ve öğrencileri 

sınırlandırmakta, üst düzey bilişsel becerilerin kazandırılmasını güç hale 

getirmektedir. Öğretim programlarında üst düzey bilişsel basamaklara 

(çözümleme, değerlendirme, yaratma) daha çok ağırlık verilmelidir, 

böylelikle öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünmelerinin gelişimi 

sağlanmış olacaktır. 

 

II. Öğretim programlarında yer alan kazanımlar ve ders kitapları birbiri ile 

ilişkilidir. Kazanımlar aynı zamanda ders kitaplarında yer alan ölçme-

değerlendirme araçları ve etkinlikler ile öğrenciye kazandırılır. Kimya ders 

kitaplarında yer alan etkinlikler ağırlıklı olarak psikomotor alan ile ilgilidir. 

Bu etkinliklerde deneyler yapılarak öğrencinin çeşitli beceriler edinmesi 

hedeflenir. Kazanımlarda bu etkinlikleri destekler nitelikte olduğunda dersin 

öğrenciye katkısının artacağı düşünülmektedir. Kimya dersi gibi deneyler ile 

bağlantılı derslerin daha kalıcı hale gelmesi için, öğretim programlarında 

psikomotor alanda kazanımlara ağırlık verilmesinin daha faydalı olacağı 

düşünülmekte, program hazırlayıcılarının buna dikkat etmesi önerilmektedir. 

 

III. Kimya ders kitaplarında yer alan çeşitli etkinlikler üzerinden öğrencilere 

duyuşsal beceriler kazandırmakta mümkündür. Öğrenci deney yaparken pek 

çok sorumluluk almaktadır, deney içinde yaptığı olumlu ya da olumsuz 

herhangi bir davranış grubunda bulunan diğer arkadaşlarını da etkileyecektir. 

Bununla birlikte kullandıkları deney malzemelerini doğru ve yeteri kadar 

kullanması da yine duyuşsal alan ile ilgilidir. Etkinliklerde duyuşsal alan ile 

ilgili sadece tek bir ifadenin olması yeterli bulunmamaktadır ve bu eksiklik 
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giderildiğinde öğrenci deneyleri yaparken bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

alanların hepsi ile ilgili davranışlarda kazanabilecektir. Öğretim programları 

ve ders kitapları bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara daha dengeli 

dağılım gösterdiğinde kimya dersinin daha verimli ve öğrenciler adına daha 

sevilen bir ders haline geleceği düşünülmektedir. 

 

IV. Ders kitapları öğretim ortamlarında en çok kullanılan araçlardır. Ders 

kitaplarında bulunan ölçme-değerlendirme araçları ve etkinlikler ile 

kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi basamaklarına dağılımının 

orantılı olması önerilmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu 

araştırmacıların bilişsel alan üzerinde yoğunlaştığı, fakat duyuşsal ve 

psikomotor alanlara yeterince ağırlık vermediği görülmektedir. Bu alanların 

ilişkili olduğu unutulmamalı, özellikle fen bilimleri dersleri için bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor alanın hepsini içeren daha çok araştırma yapılması 

konu alanı uzmanlarına önerilmektedir. 
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EK 1: Taksonominin Bilgi Birikimi Boyutu 

ANA VE ALT GRUPLAR ÖRNEKLER 

A.OLGUSAL BİLGİ: Bir konu alanını tanımış, o alandaki problemleri çözebilen bir 

öğrencinin bilmesi zorunlu olan temel öğeler 

AA. Terimler bilgisi 

AB. Özel ayrıntı ve öğelerin 

bilgisi 

Teknik terimler, müzik simgeleri 

Başlıca doğal kaynaklar, güvenilir bilgi 

kaynakları 

B.KAVRAMSAL BİLGİ: Geniş bir yapının temel öğeleri arasında bulunan ve bu 

yapıyı oluşturan öğelerin birlikte hareket etmesini sağlayan ilişkiler 

BA. Sınıflamalar ve sınıfların 

bilgisi 

BB. İlkeler ve genellemelerin 

bilgisi 

BC. Kuram, model ve yapıların 

bilgisi 

Jeolojik zamanlar, işletmelerde mülkiyet 

şekilleri 

Pisagor teoremi, arz ve talep kanunu 

Evrim kuramı, parlamentonun yapısı 

C.İŞLEMSEL BİLGİ: Bir şeyin nasıl yapılacağı, araştırma yöntemleri; beceri, 

algoritma, teknik ve yöntemlerden nasıl yararlanacağına ilişkin ölçütler 

CA. Alana özel beceri ve 

algoritmaların bilgisi 

CB. Alana özel teknik ve 

yöntemlerin bilgisi 

CC. Uygun yöntemlerin hangi 

durumlarda kullanılacağının 

belirlenmesine ilişkin ölçütlerin 

bilgisi 

Suluboya resimde yararlanılan beceriler, 

tamsayılarda bölme algoritması 

Görüşme teknikleri, bilimsel yöntem 

Newton’un ikinci yasasına dayalı bir işlemden 

ne zaman, hangi durumda yararlanılacağının 

belirlenmesine ilişkin ölçütler; işletme 

maliyetlerini tahmin etmek için belli bir 

yöntemden yararlanıp yararlanılmayacağına 

karar verme ile ilgili ölçütler 

D.ÜSTBİLİŞSEL BİLGİ: Genelde bilişle ilgili bilgi, kişinin kendi bilişinin farkında 

ve onunla ilgili bilgi sahibi olması 

DA. Stratejik Bilgi 

DB. Uygun bağlam ve koşullarla 

ilgili olanlar da dahil olmak üzere, 

bilişsel görevlerle ilgili bilgi 

Ders kitabında verilen şekliyle bir konu alanı 

bölümünün (ünite) yapısını ortaya koyarken 

yararlanılabilecek araçlardan biri olan ana 

hatların belirlenmesi ile ilgili bilgi; çeşitli 

stratejilerden yararlanma yolları ile ilgili bilgi 

Belli öğretmenlerin öğrencilerine 

uygulayabilecekleri test çeşitleri hakkında bilgi, 

değişik görevlerin gerektirebileceği bilişsel 

hazırlıklar 

Makaleleri eleştirmenin bir kişisel güç, makale 

yazmanın ise bir kişisel zayıflık göstergesi 

olduğunun bilgisi; kişinin kendi bilgi 

düzeyinden haberdar olması 
(Kaynak: Anderson, L. W.,& Krathwohl, D. R., & diğ. (Eds.) (2018). Öğrenme, öğretim ve 

değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının 

güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik).Ankara: Pegem Akademi). 
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EK 2: Taksonominin Bilişsel Süreç Boyutu 

ANA 

GRUPLAR 

VE 

BİLİŞSEL 

SÜREÇLER 

 

ALTERNATİF 

İSİMLER 

 

TANIMLAR VE ÖRNEKLER 

1.HATIRLAMA: Bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme 

1.1 Tanıma 

 

 

1.2 Hatırlama 

Belirleme 

 

 

Bilgiye erişme 

Verilen materyale uygun bilginin uzun süreli 

bellekteki yerini belirleme (örneğin, ABD 

tarihindeki önemli olayların tarihlerini tanıma) 

İlgili bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme 

(örneğin, ABD tarihindeki olayların tarihlerini 

hatırlama) 

2.ANLAMA: Sözlü veya yazılı olarak ya da grafik biçimde sunulan eğitim 

iletilerinden anlam çıkarma 

2.1 

Yorumlama 

 

 

2.2 

Örneklendirme 

 

 

2.3 Sınıflama  

 

 

2.4 Özetleme 

 

 

2.5 Sonuç 

çıkarma 

 

2.6 

Karşılaştırma 

 

2.7 Açıklama 

Açıklık getirme, 

başka bir 

ifadeyle 

anlatma, 

çevirme 

 

Gösterimleme, 

somutlama 

 

 

Gruplara 

ayırma, İlgili 

gruba 

yerleştirme 

Kısaca ifade 

etme, genelleme 

 

Çıkarsama, 

ulama, öteleme, 

önceden 

kestirme 

Benzerlik veya 

fark arama, 

eşleme, örtme 

Modeller 

oluşturma 

İfade şeklin değiştirme (örneğin sayısal olarak 

ifade edilmiş bir bilgiyi sözlü olarak ifade etme); 

önemli konuşma veya dokümanları farklı bir 

biçimde sunma  

Kavram veya ilkeyi örneklendirmek, belirtmek 

için özel bir örnek veya gösterilmeme yolu 

bulma (örneğin, boya ile yapılan çeşitli sanatsal 

etkinlik biçimlerine örnek verme) 

Bir şeyin belli bir gruba girip girmeyeceğini 

belirleme (örneğin, gözlenen zihinsel özürleri 

veya bunlarla ilgili betimlemeleri sınıflama) 

Genel temayı veya önemli noktaları toparlama 

(örneğin, videoteypte üzerinde durulan olayları 

kısaca yazma) 

Verilen bilgilerden hareketle bir genellemeye 

ulaşma (örneğin, bir yabancı dili öğrenirken 

örneklerden hareketle dilbilgisi ilkelerine 

ulaşma) 

İki düşünce, nesne ve benzeri arasındaki 

benzerlikleri bulma (örneğin, tarihsel olayları 

çağdaş durumlarla karşılaştırma) 

Bir sistemdeki neden-sonuç ilişkilerini gösteren 

bir model oluşturma 

3.UYGULAMA: Verilen durumda bir işlemi uygulama veya ondan yararlanma 

3.1 Yapma 

 

 

3.2 

Yararlanma 

İcra Etme 

 

 

Kullanma 

İşlemi, bilinen bir göreve uygulama (örneğin, 

çok basamaklı bir tamsayıyı çok basamaklı 

başka bir tamsayıya bölme) 

Uygun olduğu yeni bir durumda işlemden 

yararlanma (örneğin, uygun olduğu durumlarda 

Newton’ un ikinci yasasından yararlanma) 
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EK  2: Taksonominin Bilişsel Süreç Boyutu ( EK 2’nin Devamı) 

Ana Gruplar ve 

Bilişsel Süreçler 

Alternatif 

İsimler 

 

Tanımlar ve Örnekler 

4.ÇÖZÜMLEME: Materyali onu oluşturan parçalara ayırma, parçaların birbiriyle ve 

materyalin bütünüyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirleme 

4.1 Ayrıştırma 

 

 

 

 

 

4.2 Örgütleme 

 

 

 

 

 

 

4.3 İrdeleme 

Ayırt etme, 

ayırma, büyüteç 

altına alma, 

seçme 

 

 

Bütünlüğü ve 

bütünleşmeyi 

görme, ana 

çizgileri 

belirleme, 

özleştirme, 

yapılandırma 

Atfetme, 

yükleme 

Sunulan materyalin ilişkili ve ilişkisiz ya 

da önemli ve önemsiz kısımlarını 

birbirinden ayırt etme (örneğin, bir 

matematik problemindeki sayılardan 

problemle ilişkili olanları ilişkisiz 

olanlardan ayırma) 

Bir yapıda yer alan elamanların ne derece 

uygun veya işlevsel olduklarını belirleme 

(örneğin, tarihsel bir betimlemedeki 

kanıtları, belli bir tarihi açıklamaya uygun 

olanlar ve olmayanlar şeklinde iki gruba 

ayırma) 

 

Sunulan materyalde kendini gösteren bakış 

açısını, yanlılıkları, değerleri ve niyeti 

belirleme (örneğin, politik bakış açısından 

yararlanarak bir makale yazarının 

görüşünü belirleme) 

5. DEĞERLENDİRME: Ölçütler veya standartları göz önünde tutarak yargıya 

ulaşma 

5.1 Denetleme 

 

 

 

 

 

 

5.2 Eleştirme 

 

 

 

 

 

Eşgüdümleme, 

izleme, test etme 

 

 

 

 

 

Yargılama 

 

 

 

 

 

Bir süreç veya üründeki uyumsuzlukları 

belirleme; ürün veya süreçte iç tutarlılık 

olup olmadığını ortaya çıkarma; bir 

işlem kullanıldığında onun ne derecede 

etkili bir süreç oluşturacağını görebilme 

(örneğin, bir bilim adamının ulaştığı 

sonuçların gözlenmiş olan verilere 

uygunluğunu ortaya koyma) 

Bir ürünün ilgili dış ölçütlerle 

uyumsuzluğunu ortaya çıkarma, ürünün 

dış ölçütlere uygunluğunu belirleme; bir 

işlemin, verilen problem için 

uygunluğunu ortaya koyma (örneğin, iki 

yöntemden hangisinin verilen problemi 

çözmede daha etkili bir yol olacağını 

meydana çıkarma) 

6.YARATMA: Elemanları yeni bir örüntü veya yapıya göre birleştirerek bütünleşik 

ve işlevsel bir bütün ortaya koyma 

 



58 
 

6.1 Oluşturma 

 

 

6.2 Planlama 

 

 

6.3 Üretme 

Hipotez önerme 

 

 

Tasarlama 

 

 

Yapma 

Ölçütlerden hareketle yeni hipotezler 

oluşturma (örneğin, gözlenen bir olay ya 

da durumu açıklayabilecek hipotezler 

oluşturma) 

Bazı görevleri yerine getirmede işe 

yarayacak bir işlem tasarlama (örneğin, 

verilen tarihi konuya ışık tutacak bir 

araştırma raporu planlama) 

Ürünler icat etme (örneğin, özel bir 

amaca hizmet edecek bir yaşam alanı 

oluşturma) 
 

Kaynak: Anderson, L. W.,& Krathwohl, D. R., & diğ. (Eds.) (2018). Öğrenme, öğretim ve 

değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının 

güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik).Ankara: Pegem Akademi. 
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EK  3:Öğretim Programında Yer Alan 9.Sınıf Kazanımları 

 

9.1. KİMYA BİLİMİ  

9.1.1. Simyadan Kimyaya  

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.  

9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları  

9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.  

9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili  

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını 

sembolleriyle eşleştirir. 

9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği  

9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.  

9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarını açıklar.  

9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.  

9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.  

9.2. ATOM VE PERİYODİK SİSTEM  

9.2.1. Atom Modelleri  

9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.  

9.2.2. Atomun Yapısı  

9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları 

yerleri karşılaştırır.  

9.2.3. Periyodik Sistem  

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.  

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.  

9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.  
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9.3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER  

9.3.1. Kimyasal Tür  

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.  

9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması  

9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.  

9.3.3. Güçlü Etkileşimler  

9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 

9.3.3.2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.  

9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde 

açıklar.  

9.3.3.4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.  

9.3.3.5. Metalik bağın oluşumunu açıklar.  

9.3.4. Zayıf Etkileşimler  

9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.  

9.3.4.2. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.  

9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.  

9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler  

9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü 

temelinde ayırt eder.  

9.4. MADDENİN HÂLLERİ  

9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri  

9.4.1.1. Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.  

9.4.2. Katılar  

9.4.2.1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 

9.4.3. Sıvılar  

9.4.3.1. Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.  

9.4.3.2. Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.  
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9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge 

buhar basıncı kavramını açıklar.  

9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.  

9.4.4. Gazlar  

9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar.  

9.4.4.2. Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade 

eder.  

9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.  

9.4.5. Plazma  

9.4.5.1. Plazma hâlini açıklar.  

9.5. DOĞA VE KİMYA  

9.5.1. Su ve Hayat  

9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar.  

9.5.1.2. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri 

geliştirir.  

9.5.1.3. Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar.  

9.5.2. Çevre Kimyası  

9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.  

9.5.2.2. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda 

çözüm önerilerinde bulunur.  
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EK 4: Öğretim Programında Yer Alan 10. Sınıf Kazanımları 

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR  

10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları  

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.  

10.1.2. Mol Kavramı  

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.  

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler  

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.  

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar  

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal 

şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar. 

10.2. KARIŞIMLAR  

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar  

10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 

10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.  

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.  

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.  

10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri  

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini 

açıklar. 

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR  

10.3.1. Asitler ve Bazlar  

10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.  

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri  

10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.  
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10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.  

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar  

10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 

10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini 

açıklar.  

10.3.4. Tuzlar  

10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

10.4. KİMYA HER YERDE  

10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları  

10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.  

10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir.  

10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke 

ekonomisine katkısını açıklar.  

10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar.  

10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar.  

10.4.2. Gıdalar  

10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları 

açıklar.  

10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 
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EK 5: 9. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Ünite Sonu Ölçme-Değerlendirme 

Soruları  
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EK 6: 10. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Ünite Sonu Ölçme-Değerlendirme 

Soruları  
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EK 7: 9. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Etkinlikler 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

EK 8: 10. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Etkinlikler 

 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 



116 
 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 



118 
 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

EK  9: 9.Sınıf Kazanımları Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutu Dağılımı 

 

KAZANIM BİLGİ 

BOYUTU 

BİLİŞSEL 

SÜREÇ 

BOYUTU 

9.1.1.1.Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. Olgusal Bilgi Anlama 

9.1.2.1.Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma 

alanlarını açıklar. 

Olgusal Bilgi Anlama 

9.1.3.1.Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde 

bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle 

eşleştirir. 

Olgusal Bilgi Hatırlama 

9.1.3.2.Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. Olgusal Bilgi Hatırlama 

9.1.4.1.Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken 

iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 

Olgusal Bilgi Anlama 

9.1.4.2.Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki etkilerini açıklar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.1.4.3.Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel 

malzemeleri tanır. 

Olgusal Bilgi Hatırlama 

9.2.1.1.Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom 

modellerini açıklar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.2.2.1.Elektron, proton ve nötronun yüklerini, 

kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri 

karşılaştırır. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.2.3.1.Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim 

esaslarını açıklar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.2.3.2.Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine 

göre sınıflandırır. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.2.3.3.Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini 

açıklar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. Kavramsal Bilgi Anlama 

9.3.2.1.Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri 

sınıflandırır. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.3.3.1.İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası 

etkileşimler ile ilişkilendirir. 

Kavramsal Bilgi Çözümleme 

9.3.3.2.İyonik bağlı bileşiklerin sistematik 

adlandırmasını yapar. 

İşlemsel Bilgi Uygulama 

9.3.3.3.Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası 

elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.3.3.4.Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik 

adlandırmasını yapar. 

İşlemsel Bilgi Uygulama 

9.3.3.5.Metalik bağın oluşumunu açıklar. Olgusal Bilgi Anlama 

9.3.4.1.Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi 

esasına göre ayırt eder. 

Kavramsal Bilgi Hatırlama 

9.3.4.2.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri 

sınıflandırır. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.3.4.3.Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel 

özellikleri arasında ilişki kurar. 

Kavramsal Bilgi Çözümleme 
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9.3.5.1.Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve 

oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt 

eder.  

Kavramsal Bilgi 

 

 

Hatırlama 

 

 

9.4.1.1.Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar 

ve çevre için önemini açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.4.2.1.Katıların özellikleri ile bağların gücü 

arasında ilişki kurar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.4.3.1. Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. Olgusal Bilgi Anlama 

9.4.3.2.Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri 

açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.4.3.3.Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-

yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı 

kavramını açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.4.3.4.Doğal olayları açıklamada sıvılar ve 

özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.  

Kavramsal Bilgi Uygulama 

9.4.4.1.Gazların genel özelliklerini açıklar.  Olgusal Bilgi Anlama 

9.4.4.2.Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar 

özelliklerini birimleriyle ifade eder.  

Olgusal Bilgi Hatırlama 

9.4.4.3.Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini 

yorumlar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

9.4.5.1. Plazma hâlini açıklar.  Olgusal Bilgi Anlama 

9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar.  Olgusal Bilgi Anlama 

9.5.1.2.Su tasarrufuna ve su kaynaklarının 

korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir.  

Olgusal Bilgi Değerlendirme 

9.5.1.3.Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini 

açıklar.  

Olgusal Bilgi Anlama 

9.5.2.1.Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan 

kimyasal kirleticileri açıklar.  

Olgusal Bilgi Anlama 

9.5.2.2.Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin 

etkilerinin azaltılması konusunda çözüm 

önerilerinde bulunur.  

Kavramsal Bilgi Değerlendirme 
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EK  10: 10.Sınıf Kazanımları Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutu Dağılımı 

                           KAZANIM BİLGİ  

BOYUTU 

BİLİŞSEL  

SÜREÇ  

BOYUTU 

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.  Kavramsal Bilgi Anlama 

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.  Kavramsal Bilgi Anlama 

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.  Kavramsal Bilgi Anlama 

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom 

sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim 

kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek 

hesaplamalar yapar. 

Kavramsal Bilgi Uygulama 

10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. Kavramsal Bilgi Çözümleme 

10.2.1.2.Çözünme sürecini moleküler düzeyde 

açıklar.  

Kavramsal Bilgi Çözümleme 

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri 

yorumlar.  

İşlemsel Bilgi Çözümleme 

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan 

örneklerle açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan 

karışım ayırma tekniklerini açıklar. 

İşlemsel Bilgi Anlama 

10.3.1.1.Asitleri ve bazları bilinen özellikleri 

yardımıyla ayırt eder.  

İşlemsel Bilgi Çözümleme 

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini 

moleküler düzeyde açıklar. 

Kavramsal Bilgi Çözümleme 

10.3.2.1.Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri 

açıklar.  

Kavramsal Bilgi Çözümleme 

10.3.2.2.Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından 

önemli tepkimelerini açıklar.  

Kavramsal Bilgi Çözümleme 

10.3.3.1.Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını 

açıklar. 

Kavramsal Bilgi Anlama 

10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken 

sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.  

İşlemsel Bilgi Anlama 

10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım 

alanlarını açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.  Kavramsal Bilgi Anlama 

10.4.1.2.Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına 

örnekler verir.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin 

geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını 

açıklar.  

Kavramsal Bilgi Değerlendirme 

10.4.1.4.Kozmetik malzemelerin içerebileceği 

zararlı kimyasalları açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının 

nedenlerini açıklar.  

Kavramsal Bilgi Anlama 

10.4.2.1 Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat 

edilmesi gereken hususları açıklar.   

İşlemsel Bilgi Anlama 

10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır.  Kavramsal Bilgi Anlama 
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