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ÖN SÖZ 

Bu kitap öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının derslerini daha etkili 

ve ilgi çekici hâle getirmek için kullanabilecekleri teknolojik imkânlar ve 

materyal örneklerini içermektedir. Kitabın birinci bölümünde konuyla ilgili 

bilgilere, kitabın ikinci bölümünde materyal örneklerine, üçüncü bölümünde 

ise ders planı örneklerine yer verilmiştir.  

Kitabın birinci bölümünde eğitimde artırılmış gerçeklik ile teknoloji ve 

materyal kullanımı hakkında bilgiler, ikinci bölümünde ise materyal örnekleri, 

materyal değerlendirme ölçekleri ve ders planları yer almaktadır. 

Derslerini etkili ve verimli hâle getirmek isteyen öğretmenlerin mutlaka 

bakmaları gereken bu kitap farklı alanlarda hazırlanan materyal örnekleriyle 

ilgililer fikir vermesi bakımından önemlidir. Kitaba ait içerikler ücretsiz 

olarak okunup dağıtılabilir ve kitaptaki içeriğin tamamı kaynak gösterilerek, 

ticari amaç güdülmeksizin kullanılabilir.  

Kitabın ilgilenen herkese faydalı olmasını diliyoruz. 

Dr. Faruk ARICI                 Doç. Dr. Bayram ARICI
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BÖLÜM 1 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK TEKNOLOJISINİN EĞITIMDE 

KULLANIMI VE BIBLİYOMETRİK HARITALAMA ANALİZİ 

Artırılmış gerçeklik (AG) kavramı, bazı montaj tasarımlarını 

görüntülemek amacıyla endüstriyel kullanım için bir AG uygulaması 

geliştiren Boeing araştırmacısı Thomas Preston Caudell tarafından 1992 

yılında ortaya konulmuştur. AG, gerçek ortamlara sanal nesnelerin entegre 

edilerek gerçek zamanlı etkileşimin sağlandığı teknoloji alarak tanımlanmıştır 

(Azuma, 1997). Farklı bir söylemde AG; gerçek ortamların kameralar 

yardımıyla görüntülendiği zamanlarda, görüntülenme işleminden önceden 

seçilen bazı bölgelerde, sanal imgelerin meydana gelmesi ile ortaya çıkan 

ürünün uygun programlar kullanılarak yorumlanmasıdır.  AG’nin farklı 

tanımları olsa da en yaygın kullanılan tanımı Paul Milgram (Endüstri 

Mühendisliği Bölümü, Toronto Üniversitesi) ve Fumio Kishino (Elektronik, 

Bilgi Sistemleri ve Enerji Mühendisliği Bölümü, Osaka Üniversitesi) 

tarafından önerilen adlandırmadır. Bu tanımlama Şekil 1’de sunulmuştur. 

Şekil 1.Gerçeklik Sanallık Süreci (Milgram ve Kishino, 1994) 
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Şekil 2. AG’nin tarihsel gelişimi (Dodsworth, 2010; Yuen vd., 2011) 

 

Milgram ve Kishino (1994) tarafından açıklanan bu süreçteki 

kavramları da tanımlamışlardır. Gerçek ortam, içinde yaşadığımız ve fizik 

yasaları tarafından yönetilen çevredir. Artırılmış gerçeklik, katılımcıların 

sanal öğeleri de gördüğü fiziksel gerçekliktir. Artırılmış sanallık, 

katılımcıların gerçek unsurları da gördüğü sanal bir gerçekliktir. Sanal 

gerçeklik, katılımcının tamamen daldığı yapay bir dünyayı temsil eder. Şekil 

2’de Yılmaz’ın (2016) derlediği AG teknolojisinin 1950’li yıllardan itibaren 

gelişimi özetlenmiştir.  

AG teknolojisinin ilk olarak kullanıldığı dönemlerde yazılım ve 

kodlamalar daha karmaşıkken kullanılan cihazlar da oldukça büyük cihazlar 

olmuştur (Craig, 2013). Bu nedenle AG teknolojisinin ilk yıllarında 

ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik düzeyinin yeterli olmadığını göstermiştir. 

Bununla birlikte teknolojide meydana gelen değişiklikler sayesinde 

günümüzde bağımsız kulaklıklar veya başa takılan ekran olarak adlandırılan 
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bağımsız donanımlar yardımıyla artık büyük makinelere ihtiyaç kalmamıştır. 

Kısacası, HMD (başa yerleştirilen araçlar) olarak adlandırılan, bu sistem aynı 

zamanda Microsoft Hololens tarafından kullanılan bir sistemdir. Öte yandan, 

akıllı telefon geliştirme endüstrisi AG'nin büyümesine katkıda bulunmuştur. 

AG için kullanılan bileşenler mobil cihazlar için kullanılan bileşenlerle 

aynıdır.   

Ayrıca, akıllı telefonlarda yer alan kameralar AG teknolojisinin başa 

monte edilen sisteminin görevini daha kullanışlı olarak yerine getirmektedir. 

Bu kameralar ile dijital nesneleri, gerçek dünyaya entegre etme işlemi 

kolaylaşmıştır. Akıllı telefon kullanımı ile ek bir cihaza gerek olmadan hem 

yazılım hem görüntüleme sistemi sayesinde gerçek ortamlara sanal dünyanın 

yerleştirilmesi kolaylaşmıştır (Kaliraj & Thirupathi, 2021). Diğer yandan 

mobil platform pazarındaki Apple ve Google tarafından AG teknolojisi için 

yazılımları hazırlanmış ve bu (sırasıyla ARKit3 ve ARCore4) yazılımlar 

dijital platformlarında çok sayıda AG uygulamasının hazırlanması için fırsat 

sunmuştur.  

Ayrıca bu dijital platformlarda eğitim alanında kullanılabilecek 

uygulamaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Eğitim için AG aynı 

zamanda kurumsal dünyadan son yatırımları deneyimledi. Google, 100'den 

fazla farklı çalışma materyali ile düşük maliyetli bir AG sınıf deneyimi sunan 

AR Expeditions5 uygulamasını kullanıma sunmuştur. Uygulama öğrencilerin 

çok fazla araca gereksinim duymadan yalnızca ARCore veya ARKit'i 

destekleyen bir telefonla bu deneyimi yaşamalarını sağlamıştır. (Bkz. Şekil 3 

ve Şekil 4).  

Şekil 3. AR Expeditions5 Uygulamasında Yanardağ Modeli (Bell, 2022) 
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Şekil 4. AR Expeditions5 Uygulamasında DNA Modeli (Bell, 2022) 

 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Sınıflandırılması 

AG ile ilgili uygulama geliştirirken bazı teknolojik gereksinimlere 

ihtiyaç duyulur. Bunlar: PC, tablet-PC veya akıllı telefon gibi donanımlar ya 

da yazılım için gerekli (örneğin, Kablosuz ve 3G ağ) izleme ve kayıt (örneğin, 

GPS) sağlayan teknolojiler olarak söylenebilir. Bunları kullanma durumuna 

göre de AG teknolojisi farklılaşmaktadır. AG teknolojisi ise bu cihazlar 

kullanılarak (1) görüntü tabanlı ve (2) konum tabanlı AG olarak 

sınıflandırılabilir (Cheng & Tsai, 2013).   

Görüntü Tabanlı Artırılmış Gerçeklik 

Temel olarak, görüntü/işaretçi tabanlı AG, gerçek dünya görüntüsü 

üzerindeki 3B nesneleri kaydetmek için özel etiketler gerektirir.  Kamera ve 

işaret etiketleri gibi temel donanıma sahip bir AG kitabı, temel görüntü tabanlı 

uygulamalardan biridir. Bir kamera yardımıyla kitap üzerindeki bir işaretçi 

etiketi algılar daha sonra AG yazılımı tarafından 3B sanal bir nesne 

oluşturulur. Bu sanal nesne kitap üzerinde oluşur. Kitap hareket ettirilerek 

oluşan 3B nesne gerçek ortamda görüntülenebilir. Şekil 5’te bu AG türüne ait 

görsel verilmiştir. 
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Şekil 5.Görüntü tabanlı AG 

 

Şekil 6’da görüntü tabanlı bir AG uygulamasında işaretçinin okunması 

ve görüntünün elde edilmesi sürecini ifade eden görsel sunulmuştur. 
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Şekil 6. AG teknolojisinin İşaretçiyi Okuması (Kalkofen vd., 2011) 

 

Diğer bir görüntü tabanlı AG uygulaması ile işaretçinin yeri ve bunun 

okunması ile ortaya çıkan üç boyutlu modele ait görsel Aşağıdaki Şekil 7’de 

verilmiştir. 

Şekil 7. AG Teknolojisinin Tıpta Kullanımına Ait Görüntü Tabanlı Örnek (Kalkofen 

vd., 2011) 

 

Konum Tabanlı Artırılmış Gerçeklik 

Görüntü tabanlı AG'nin aksine, konum tabanlı AG, bir konumu 

tanımlamak için kablosuz ağ veya küresel konumlandırma sistemi (GPS) gibi 

mobil cihazların konum verilerini kullanır ve ardından uygulama tarafından 

oluşturulan bilgileri ekrana getirir. Ayrıca Layer ve Wikitude gibi popüler 
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mobil uygulamalar, konum tespit ederek kullanıcıların etrafına yerleştirilen 

bazı bilgileri AG ile (ör. restoran bilgileri veya manzara noktaları) keşfetmek 

için geliştirilmiştir. Şekil 8'de konum tabanlı AG örneği verilmiştir. 

Şekil 8. Konum Tabanlu AG (Cheng & Tsai, 2013) 

 

Şekil 9’da dış mekân konum tabanlı AG'nin bir başka örneği olan 

AcrossAir mobil uygulamasına ait bir görsele yer verilmiştir.  

Şekil 9. AcrossAir Mobil Uygulamasına Ait konum Tabanlı AG Uygulaması (Jackson 

vd., 2011) 
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Konum tabanlı hizmetlerin, popüler olan sosyal sitelerle birlikte 

kullanılarak oluşturulan AG uygulamasına ait Twitter kullanımı ile ilgili 

görsel Şekil 10’da sunulmuştur. 

Şekil 10. Sosyal Medya ile Desteklenen AG Uygulaması Twitter Örneği (Jackson vd., 

2011) 

 

Benzer şekilde Wikipedia uygulaması da verileri, çevredeki görülecek 

ve ilgi çekici yerler hakkında bilgileri görüntülemek için konum tabanlı AG 
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teknolojisinden yararlanır. Bulunduğunuz konumla ilgili olarak Wiki kanalı 

önemli bilgiler sunar. Şehirde kaybolduysanız veya bulunduğunuz konumla 

ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu uygulama faydalı olabilir 

(Jackson vd., 2011).  Şekil 11’de uygulamaya ait görsel sunulmuştur.  

Şekil 11. Wikipedia'nın Konum Tabanlı AG uygulaması (Jackson vd., 2011) 

 

Çevrimiçi bir araştırma hizmeti sunan Yelp, sosyal medya ve konum 

tabanlı AG entegrasyonuna öncülük etmiştir.  Yelp “Monokle” olarak bilinen 

uygulaması ile AG konum paylaşımı özelliği vasıtasıyla restoran 

incelemelerini, derecelendirmelerini gösterir. Kullanıcılar, yakındaki 
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mekanlarla ilgili kullanıcılar tarafından oluşturulan incelemelere kolayca 

erişebilir ve fikir sahibi olur (Jackson vd., 2011). Şekil 12’de bu uygulamaya 

ait görsel sunulmuştur. 

Şekil 12. Yelp'e ait konum tabanlı AG uygulaması (Jackson vd., 2011) 

 

Görüntü Tabanlı ve Konum Tabanlı AR Karşılaştırması 

Yapay etiketlerin veya doğal grafiklerin tanınması, görüntü tabanlı 

AG'nin ana özelliği iken, kullanıcıların konumlarını kaydetmek ve 

kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler sunmak için GPS veya kablosuz ağ ile 

tanıma tekniği kullanmak konum tabanlı AG’nin temel özelliğidir. Tanımlama 

sürecinden sonra, her iki AG türü de kullanıcıların ekranına AG nesneleri 

(örn. metin, ses, video, 3B model) gösterir. Bu iki kategorinin kullanımı, 

hangi donanım ve yazılımın kullanıldığına bakılmaksızın AG uygulamalarının 

özelliklerinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır (Cheng & Tsai, 2013).  
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Artırılmış Gerçeklikte Kullanılan Cihazlar 

AG teknolojisinde yararlanılan başlıca araçlar görüntüleme için 

ekranlar, işaretleme cihazları, izleme araçları ve bilgisayarlar olarak öne 

çıkmaktadır (Carmigniani, & Furht, 2011). 

Görüntüleme Cihazları 

AG teknolojisinde kullanılan üç temel görüntüleme için kullanılan 

ekrandan söz edilebilir bunlar: başa takılan ekranlar, el ekranları ve uzamsal 

ekranlar olarak sınıflandırılır. Başa takılan görüntüleme ekranları, bir kask 

yardımı ile veya doğrudan kafaya takılarak hem gerçek hem de sanal ortam 

görüntülerini kullanıcıların görüntülemesini sağlayan bir cihazıdır 

(Carmigniani, & Furht, 2011). Şekil 13‘te bu cihazlara örnek verilmiştir. 

Şekil 13. Başa Monte Edilen AG Görüntüleme Ekranı (Reitmayr, & Schmalstieg, 

2003) 

 

Şekil 14’te başa monte edilerek çalışan ve kablosuz özellikte olan bir 

AG uygulamasının kullanan öğrencilere ait görsel verilmiştir.  
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Şekil 14. Başa Monte edilen Kablosuz Bir AG Uygulaması (Kaufmann & Csisinko, 

2011) 

 

Elde taşınan ekranlar, kullanıcının elinde tutabileceği bir ekrana sahip 

küçük bilgi işlem cihazları kullanır. Bunlara, akıllı telefonlar, PDA'lar ve 

Tablet PC'ler örnek olarak verilebilir (Carmigniani, & Furht, 2011). Aşağıdaki 

Şekil 15’te ise AG teknolojisinde görüntüleme için kullanılan diğer bir araç 

olan el ekranlarına ait görsele yer verilmiştir. 

Şekil 15. Artırılmış Gerçeklik İçin El Ekranları (Wagner, & Schmalstieg, 2006) 

 

Uzamsal artırılmış gerçeklik, kullanıcının ekranı takmasını veya 

taşımasını gerektirmeden grafik bilgilerini doğrudan fiziksel nesneler üzerinde 
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görüntülemek için video projektörleri, optik elemanlar, hologramlar, radyo 

frekansı etiketleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanan görüntüleme 

sistemidir (Carmigniani, & Furht, 2011). Şekil 16’da bu araçlara ait görsele 

yer verilmiştir. 

Şekil 16. Artırılmış Gerçeklik Uzamsal Görüntüleme Sistemleri (Sacco vd., 2011). 

 

İşaretleme Cihazları 

AR sistemleri için birçok giriş cihazı türü vardır. Reitmayr vd., (2003) 

tarafından kullanıldığı gibi eldiven veya Feldman (2005) tarafından kullanılan 

kablosuz bir bileklik kullanır giriş cihazı olabilir.  Akıllı telefonlar söz konusu 

olduğunda, telefonun kendisi bir işaretleme aygıtı olarak kullanılabilir; 
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örneğin, Android telefondaki Google Sky Map, kullanıcının telefonunu adını 

bilmek istediği yıldız veya gezegenlere doğrultarak görüntülemesini sağlar. 

Seçilen giriş cihazları, büyük ölçüde sistemin geliştirilmekte olduğu uygulama 

tipine veya seçilen ekrana bağlıdır (Carmigniani, & Furht, 2011).  

İzleme Cihazları 

İzleme cihazları, dijital kameralardan, optik sensörlerden, GPS'ten, 

ivmeölçerlerden, katı hal pusulalarından, kablosuz sensörlerden vb. oluşur. Bu 

teknolojilerin her birinin farklı doğruluk seviyeleri vardır ve büyük ölçüde 

geliştirilmekte olan sistemin türüne bağlıdır (Carmigniani, & Furht, 2011).  

Bilgisayarlar 

AG sistemleri, kamera görüntülerini işlemek için güçlü CPU ve önemli 

miktarda RAM gerektirir. Şimdiye kadar, mobil bilgi işlem sistemleri bir sırt 

çantası konfigürasyonunda bir dizüstü bilgisayar kullanıyordu ancak akıllı 

telefon teknolojisinin yükselişiyle bu konfigürasyonunun daha hafif ve daha 

sofistike görünümlü bir sistemle değiştirildiğini söyleyebiliriz (Carmigniani, 

& Furht, 2011). 

Artırılmış Gerçeklik Ortamları 

Kullanılan Donanımlar 

AG teknolojisinin kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve 

kullanılabilir olması için uygulamanın minimum şartlarını karşılayacak 

donanım özelliklerine sahip olmalıdır. Craig (2013) ve Cheng ve Tsai (2013) 

bu donanımları kamera, GPS ve Internet (konum ve web tabanlı AG), Dijital 

Pusula, Navigasyon, (konum ve hareket tabanlı AG), bilgisayar, tablet, 

projeksiyon cihazı veya mobil donanımlar olarak açıklamışlardır. 

Kullanılan Yazılımlar 

AG teknolojisinde sanal ile gerçek dünyayı birlikte yorumlayacak bir 

ara yüzey kullanılır. Yazılımlar ücretli veya ücretsiz olabileceği gibi daha 

basit ve karaşık donanımlara gereksinim duyabilirler. Ücretli yazılım 

geliştirme araçları olarak WikiTude, LayAR, Kudan, FaceSDK örnek 

verilebilir. Ücretsiz yazılım geliştirme araçları ARToolKit, SLARToolKit, 

FLARToolKit, OsgART, Droid AR şeklinde sıralanabilir. Ücretsiz ve açık 

kaynak kod yazılımda bilinen ve bu alanda en çok kullanılan yazılım paketi 
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ARToolKit’dir (İçten ve Bal, 2017). Şekil 17’de Schmalstieg vd. (2011) 

tarafından sınıflandırılan yazılımlara ait bilgiler verilmiştir. 

Şekil 17. AG Teknolojisinde Kullanılan Bazı Yazılımlar (Schmalstieg vd., 2011) 

 

Araştırmacılar tarafından gelecekte yapılacak çalışmalarda, 3 boyutlu 

olarak görülen nesnelerin boyutlarının kullanıcı tarafından değiştirilebilme, 

örnek videolar ile desteklenebilme, açıklayıcı resim ve yazı eklenebilme 

özelliklerine yer verilebilir. Bu özellikler çalışmanın durumuna göre bir veya 

birden fazla özelliğin kullanımı ile sağlanabileceği düşünülmektedir (İçten & 

Bal, 2017). 

Artırılmış Gerçekliğin Eğitsel Katkıları 

AG teknolojisi, yukarıda da anlatıldığı gibi mobil telefonlarda 

kullanımının yaygınlaşması ile eğitim ortamlarında da sıklıkla 

kullanılmaktadır. AG teknolojisinin kullanımı ile ilgili birçok alanyazın 

incelemesi mevcuttur (Akçayır & Akçayır, 2017; Arıcı vd., 2019; Bacca vd., 

2014; Cheng, & Tsai, 2013; Koutromanos vd., 2015; Lee, 2012; Muñoz, 

2017; Santos vd., 2013; Weerasinghe vd., 2019; Wu vd., 2013) bu çalışmalar 

AG kullanımına ait eğilimleri ortaya koyarak bu alandaki eksiklikler ve 

güncel uygulamalar hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca yapılacak araştırmalar 

için de kılavuz görevi taşımaktadırlar. Bu çalışmalarda da belirtildiği üzere 

AG teknolojisi sayesinde öğrenciler, diğer teknolojiyle zenginleştirilmiş 

öğrenme ortamlarında geliştirilemeyecek (veya yapılması zor) olan önemli 
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konuları sınıf ortamında gözlemleyebilirler (Squire, KD & Jan 2007). AG 

teknolojisinin kullanılması bilişsel yükü azaltır ve motivasyonu olumlu etkiler 

(Arıcı vd., 2021; Cheng 2017). AG uzamsal yeteneklerin geliştirilmesini 

sağlar (Martín-Gutiérrez vd., 2010), işbirlikçi öğrenmeyi destekler 

(Alhumaidan vd., 2018; Gibson, 2003), karmaşık uzamsal konuları ve soyut 

kavramları görselleştirmede kolaylık sunar (Arvanitis vd., 2009), gerçek 

dünyada deneyimlenmesi zor veya mümkün olmayan olguları deneyimleme 

imkânı oluşturur (Klopfer & Squire, 2008), öğrenme deneyimine olumlu katkı 

sağlar (Weng vd., 2020). Karar verme ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirir (Arıcı, 

2021). Bu çalışmalar AG teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımının 

kabul edildiği ve yaygınlaştığını göstermektedir. Cheng ve Tsai, (2013)’nin 

belirttiği AG ile ilgili çalışmaların henüz başlama sürecinde olduğu 2013 

yıllarının ardından günümüzde bu teknoloji ile ilgili çalışmalar başlangıç 

aşamasında değil olgunlaşma dönemindedir denilebilir. 

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Kullanma Eğilimleri: 2019-2022 

Eğitim alanında AG kullanımına yönelik eğilimleri belirlemek için 

bibliyometrik analiz yapılmıştır. Bibliyometrik analize ait süreç aşağıda 

açıklanmıştır. 

Bibliyometrik Haritalama Analizi  

Bibliyometrik haritalama analizi yapabilmek için literatür kaynağı Web 

of Science, “SSCI VE SCI-Expanded” indekslerindeki makaleler seçilmiş 

zaman aralığı ise 2019-2022 olarak belirlenmiştir. “Education Educational 

Research” ve “Education Scientific Diciplines” kateforilerindeki çalışmalar 

dahil edilmiştir. Konu bölümünde gelişmiş arama kullanılarak inceleme 

yapılmış ve makaleleri tek tek incelemek mümkün olmayacağı için eğitim ile 

ilgili anahtar kelimeler yazılmaya çalışılmıştır. Kullanılan anahtar kelimeler 

konu bölümünde "artırılmış gerçeklik" ve "eğitim" veya "öğrenme" veya 

"öğretme" veya “öğretim” olarak yazılmıştır. AG'nin eğitim alanında 

kullanımına ilişkin bugüne kadar yayınlanmış toplam 344 makaleye 

ulaşılmıştır (Erişim tarihi: Mart, 2022). Daha sonra bu makalelerin tam kayıt 

ve referansları uygun dosya formatında indirilmiştir. Dosya VOSViewer 

programına yüklenerek analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. 



17 | EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE MATERYAL TASARIMI 

ÖRNEKLERİ 

 

 

Eğitimde AG Kullanımı ile İlgili Makalelerde En Çok Kullanılan 

Anahtar Sözcükler 

Eğitim alanında AG kullanılan çalışmalarda en çok kullanılan 

anahtar kelimeleri belirlemek ve “metin verilerine dayalı bir harita 

oluşturmak” için “birlikte oluşum analizi” ve “yazar” anahtar kelimeleri 

seçilmiştir. Bir anahtar kelimenin minimum oluşum sayısı 5 olarak 

belirlenmiş ve seçilecek anahtar kelime sayısı otomatik olarak 42 

olmuştur. Oluşturulan harita Şekil 18'de sunulmuştur. Analizden elde 

edilen bulgular, en çok kullanılan anahtar kelimenin artırılmış gerçeklik 

olduğunu göstermiştir (f= 169). Ayrıca, sanal gerçeklik (f=46), mobil 

öğrenme (f=23), tıp eğitimi (f=18) ve eğitim (f=17) anahtar ke limelerin, 

ilgili makalelerde en çok kullanılan anahtar kelimeler olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar, makalelerin daha çok bilgisayar destekli ve 

mobil artırılmış gerçeklik ortamlarına odaklandığını göstermektedir. 

Çalışmalarda öğrenme stratejileri, mobil artırılmış gerçeklik ve moleküler 

modelleme kavramlarının giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Makale 

sayılarının yıllara göre dağılımı Şekil 19’de sunulmuştur.  

Şekil 18. Eğitim AG Kullanımı ile İlgili Makalelerde En Çok Kullanılan Anahtar 

Kelimeler 
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Şekil 19.  Anahtar Kelime Kullanan Makale Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

 

Özet Bölümlerinde En Çok Kullanılan Sözcükler 

Makalelerin özet bölümlerinde en çok kullanılan kelimeleri 

belirlemek için metin verilerine dayalı bir harita oluşturmak amacıyla 

programa “Web of Science bibliyografik veri tabanı” dosyası yüklenmiştir. 

Daha sonra alan olarak “özet bölümü” ve “ikili sayma” yöntemi 

seçilmiştir. Bir terimin minimum geçiş sayısı 10 olarak girilmiş  ve 

seçilecek terim sayısı otomatik olarak 121 belirlenmiştir . Analiz 

sonucunda oluşturulan harita Şekil 20'de sunulmuştur. Bulgulara göre 

özetlerde en çok kullanılan kelimenin 'gerçeklik' kelimesidir (f=112). 

Ayrıca motivasyon kelimesi (f=68), geliştirme (f=61), kontrol grubu 

(f=60), etkileşim (f=51) ve test (f=50) anahtar kelimelerinin en çok 

kullanılan anahtar kelimeler olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, 

makalelerin çoğunlukla öğrencilerin motivasyonlarına, kontrol gruplu 

deneysel araştırma tasarımlarına ve AG teknolojisinin etkileşimli yapısına 

odaklandığını göstermektedir. Bu kelimelerin yıllara göre dağılımına 

bakıldığında makaleler daha çok öğrencilerin son dönemdeki motivasyon 
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ve algılarına odaklanmaktadır. Makalelerde özet bölümlerinde en çok 

kullanılan kelimelerin yıllara göre dağılımı Şekil 21'de sunulmuştur. 

Şekil 20. Özet Bölümlerinde En Çok Kullanılan Sözcükler 

 

Şekil 21. Özet Bölümlerinde En Çok Kullanılan Sözcüklerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

En Çok Atıf Alan Yazarlar (Atıf ve Ortak Atıf) 

AG teknolojisinin eğitim alanında kullanımına yönelik en çok atıf  

alan yazarları tespit etmek amacıyla bir harita oluşturmak için “atıf 
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analizi” ve “yazarlar” seçilmiştir. Programa bir yazarın minimum doküman 

sayısı 3, minimum atıf sayısı ise 10 olarak yazılmıştır. Seçilecek yazar 

sayısı program tarafından otomatik olarak 27 olarak hesaplanmıştır. 

Oluşturulan harita Şekil 22'de verilmiştir. Bu alanda en çok atıf yapılan 

araştırmacılar Chen (70 atıf), Bork (59 atıf) ve Navab (59 atıf) olarak 

belirlenmiştir. 

Şekil 22. En Çok Atıf Alan Yazarlar 

 

Ayrıca ortak atıf analizine yönelik harita oluşturmak için programda 

“ortak atıf analizi” ve “atıf yapılan yazarlar” seçilmiştir. Programa bir 

yazarın minimum atıf sayısı 20 olarak yazılmıştır. Program tarafından 

yazar sayısı otomatik olarak 60 hesaplanmıştır. Oluşturulan harita Şek il 

23'te verilmiştir. Bu alanda en çok atıf alan (ortak atıf) yazarların Akçayır 

(80 alıntı), Ibanez (97 alıntı) ve Wu (96 alıntı) olduğu görülmüştür.  
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Şekil 23. En Çok Atıf Alan Ortak Yazarlar 

 

En Çok Atıf Alan Dergiler (Atıf ve Ortak Atıf) 

En çok atıf alan dergiler için bir harita oluşturmak amacıyla programda 

“atıf analizi” ve “kaynaklar” seçilmiştir. Bir kaynağın minimum doküman 

sayısı 3, bir kaynağın minimum atıf sayısı 3 olarak ayarlanmıştır. Seçilecek 

kaynak sayısı program tarafından otomatik olarak 23 hesaplanmıştır. 

Oluşturulan harita Şekil 24'te sunulmuştur. Bu alanda en çok atıf alan dergiler, 

Interactive Learning Environments (308 atıf, 43 belge), Computers and 

Education (268 atıf, 13 belge) ve Journal of Chemical Education (245 atıf, 26 

belge) dergileridir. Ayrıca atıfların yıllara göre dağılımında Education and 

İnformation Technologies dergisinin eğitim alanında atıf sayısının son 

zamanlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Dergilerdeki atıfların yıllara göre 

dağılımı Şekil 25’te sunulmuştur. 
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Şekil 24. En Çok Atıf Alan Dergiler 

 

Şekil 25. En Çok Atıf Alan Dergilerin Yıllara Göre Dağılımı 
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AG kullanımında ortak atıflar için harita oluşturmak amacıyla “ortak 

atıf analizi” ve “atıf yapılan kaynaklar” seçilmiştir. Bir kaynağın minimum 

atıf sayısı 20 olarak ayarlanmış ve seçilecek kaynak sayısı otomatik program 

tarafından 93 olarak belirlenmiştir. Oluşturulan harita Şekil 26'da verilmiştir. 

Bu alanda en çok atıf alan dergilerin Computers & Education (1109 ortak 

atıf), Computers in Human Behavior (342 ortak alıntı) Anatomical Science 

Education (452 ortak alıntı), ve Interactive Learning Environments (286 ortak 

alıntı) olduğu görülmüştür. 

Şekil 26. En Çok Ortak Atıf Alan Dergileri 

 

Son dört yılda eğitimdeki AG kullanımı ile ilgili makalelerin 

bibliyometrik sonuçları haritalama analizi ile yapılmıştır. Bibliyometrik 

sonuçlar, artırılmış gerçeklik, mobil öğrenme, bilgisayar destekli öğrenme, 

moleküler modelleme, tıp eğitimi ve sanal gerçeklik anahtar kelimelerinin 

eğitimde AG kullanımı ile ilgili makalelerde en çok kullanılan anahtar 

kelimeler olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, makalelerin daha çok mobil 

artırılmış gerçeklik ve bilgisayar destekli öğrenme ortamlarına odaklandığını 

göstermektedir. Anahtar kelimeleri kullanan makale sayısı yıllara göre 

dağılımına bakıldığında, makaleler son zamanlarda daha çok öğrenme 

stratejileri ve mobil AG uygulamalarına yoğunlaşmaktadır. Bu bulgular AG 

teknolojisinin öğrenme üzerine yapılan çalışmaların artık farklı öğrenme 

yöntemlerine odaklandığını göstermiştir. Mobil AG uygulamalarının 

sayılarının artması (Kaliraj & Thirupathi, 2021) ve öğrenme sürecinde AG 
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teknolojisinin farklı öğrenme yöntemleri ile kullanılmaya başlanması ile 

açıklanabilir.  Arıcı vd., (2019), Peramunugamage, vd., (2022) yaptıkları 

çalışmada benzer sonuçlara ulaşmış ve en çok mobil teknolojilerin AG 

teknolojisinde kullanıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca tıp eğitiminde de sıklıkla 

kullanıldığı AG teknolojisinin mobil uygulamalarının kullanıldığı ve 

bilgisayar destekli öğrenmeye ağırlık verildiğini (Dempsey, 2021) tarafından 

yapılan çalışmada göstermiştir. Ayrıca özetlerde en çok kullanılan kelimeler 

gerçeklik, motivasyon, kontrol grubu, geliştirme, test ve etkileşim olmuştur. 

Bu sonuçlar, makalelerin çoğunlukla öğrencilerin motivasyonlarına, kontrol 

gruplu deneysel araştırma tasarımlarına ve AG teknolojisinin etkileşimli 

yapısına odaklandığı anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin yıllara göre 

dağılımına bakıldığında makaleler daha çok öğrencilerin son dönemdeki 

motivasyon ve algılarına odaklanmaktadır. Eğitim alanında yapılan diğer bir 

inceleme çalışmasında Yılmaz (2018), AG teknolojisinin eğitimde kullanım 

eğilimlerine bakıldığı zaman, çalışmaların sıklıkla AG'nin etkileşimine 

odaklandığı görülmektedir. Altınpulluk (2017) tarafından yapılan çalışmada 

da benzer şekilde gerçeklik ve bilgisayar grafiklerinin en sık kullanılan 

kelimeler olduğu ifade edilmiştir. Bu sonuçlar AG’nin bir öğretim teknolojisi 

olması ile açıklanabilir. Cheng ve Tsai'ye (2013) göre eğitim alanında AG 

teknolojisi henüz gelişmediği için deneysel çalışmalar daha çok tercih 

edilmektedir. Altınpulluk (2017), Arıcı vd., (2019) da benzer şekilde deneysel 

araştırmaların yoğun olduğunu nitel araştırmaların henüz başlangıç 

aşamasında olduğunu belirtmişlerdir.  Son zamanlarda anahtar sözcükler 

içerisinde durum çalışma tasarımının kullanıldığı göze çarparken bu durum 

eğitimde AG kullanımının yaygınlaşması ile artık başlangıç aşamasında değil 

çalışmaların sayısının artması ile yöntemsel açıdan farklı çalışmaların 

yapılmasının yaygınlaştığı ifade edilebilir. Atıf ve ortak atıf analizine göre bu 

alanda en çok atıf alan yazarlar Chen, Bork ve Navab olmuştur. Chen, Bork 

ve Navab, AG ile eğitim alanındaki alanyazında makale sayısı ve atıf sayısına 

bakıldığı zaman çalışmalarının dikkate değer olduğunu göstermiştir. En çok 

atıf alan dergiler Interactive Learning Environments, Computers and 

Education, Computers in Human Behaviour, Journal of Chemical Education, 

Education and İnformation Technologies ve Anatomical Science Education 

dergileridir. Bunlar eğitimde teknoloji kullanımını teşvik eden önemli 

dergilerdir. Bulgular, AG teknolojisinin kullanımının eğitim ortamlarında 

kabul gördüğü ve önemli katkılarının anlaşıldığı yönündedir. Ayrıca son 

dönemlerde yapılan çalışmalarda başarı ve öğrenme aksine motivasyon ve 

öğrenci algıları ile öğretim yöntemlerine yönelik araştırmalar hız kazanmıştır. 
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Ek olarak yöntemsel açıdan da deneysel araştırmalar yine yoğun olsa da nitel 

araştırmaların kullanımında yaygınlaşmaya başladığı söylenebilir.  Son olarak 

yine nitel çalışmaların kullanımı ve eğitimde farklı AG teknolojilerinin 

yaygınlaşması için yeni uygulamaların geliştirilerek etkililiğinin 

incelenmesinin yanı sıra öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin 

inceleneceği çalışmalar yapılarak AG teknolojisinin eğitimde kullanımına 

yönelik etkililiği araştırılabilir. 
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BÖLÜM 2: 

EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI 

Eğitim, kişinin kendini yetiştirme çabası (Başaran, 2007), toplumun da 

genç bireyleri yetiştirme çabası (Cevizci, 2010) ve yaşam boyu devam eden 

karşılıklı etkileşimin sonucunda insanlaşma ve insanileşme süreci (Şişman, 

2008) olarak tanımlanabilir. 

Öğretim, öğretmen tarafından hedeflenen davranışları öğrenciye 

kazandırmak için seçilen yaşantıları sunma sürecidir (Başaran, 2007, S. 34). 

Teknoloji, bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara 

uygulanmasıdır.  

Eğitim teknolojisi, kuram ile uygulama arasındaki bir köprüdür.  

Öğretim teknolojisi, etkili bir öğretimi sağlamak amacıyla, öğrenme ve 

iletişimle ilgili araştırmalara dayalı insan gücü ve insan gücü dışı kaynakları, 

birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme süreci bütününün belirli özel hedefler 

açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesidir.  

Gereç, aracın belirli bir işlevi yerine getirebilmesi için kullanılan 

yardımcı malzemelerdir.  

Öğretim materyali, öğrenme hedefleri doğrultusunda çeşitli araç, gereç 

ve malzemeler kullanılarak tasarlanan her türlü yazılı, sesli ve görüntülü 

öğrenme kaynaklarıdır. 

Eğitim teknolojisinin temel öğeleri, öğrenci, hedef, insan gücü,  

öğrenme-öğretme durumları, kuramsal esaslar, yöntem-teknik, ortam ve 

değerlendirmedir. 

Öğretim teknolojisi, belirlenmiş (özel) amaçların gerçekleştirilmesinde 

etkili öğrenmeler sağlamak için öğretme-öğrenme sürecinin tasarımlanması, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşımdır.  

Yaşantı Konisi (Dale)’ne göre öğrenmeye katılan duyu organı sayısı ne 

kadar fazla ise o kadar iyi öğrenilir ve geç unutulur. En iyi öğrenilenler 

bireyin kendi kendine yaparak-yaşayarak öğrendikleridir. Öğrenilenlerin çoğu 
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gözler yardımıyla öğrenilir. En iyi öğretim somuttan-soyuta ve basitten-

karmaşığa doğru olanıdır. 

 Öğretim materyali, öğrenme sürecinde öğrencilere sunulan her türlü 

araçtır. Öğretim materyallerinin seçimini, öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, 

öğrenci özellikleri, öğretmen özellikleri, öğretim ortamının özellikleri, araç-

gereçlerin özellikleri etkiler. 

Tablo 1: Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Öğretim Materyali Tasarım 

İlkeleri  

Yapısal/Biçimsel Öğelerin Kullanım 

İlkeleri 
Yerleşim Öğelerinin Kullanım İlkeleri 

Alan 

Çizgi 

Şekil-Form 

Doku 

Renk 

 

 

 

 

 

Oran-Ölçek 

Ritim (devamlılık 

Vurgu 

Hizalama 

Denge 

Formal (Simetrik) 

İnformal (Simetrik olmayan) 

Bütünlük 

Ahenk 

 

Öğretim materyali hazırlama ilkeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup 

materyal hazırlanırken bunlara dikkat edilmelidir. 

Tablo 2: Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri  

Anlamlılık 

Bilinenden başlama 

Çok örnek ilkesi 

Görelik 

Seçicilik 

Tamamlama 

Fonun anlamlılığı 

Kapalılık 

Birleştiricilik 

Değişmezlik 

 

Derinlik 

Yenilik 

Basitlik 

Hedef davranış 

Öğrenciye uygunluk  
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DERSLERDE KULLANILABİLECEK MATERYAL 

ÖRNEKLERİ 

1. Arapça Dersinde Kullanılabilecek Materyaller 

Renkler  

 

Meslekler 
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Harfleri Tanı 

 

2. Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Kullanılabilecek Materyaller 

Edebiyat Yolu 
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Sanatçıyı Bul 

 

Geleneksel Türk Tiyatrosu 
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 Beş Hececiler Zarfları 

 

3. Türkçe Dersinde Kullanılabilecek Materyaller 

 Anlamı Doldur 
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Fiil Çatısını Döndür 

 

Atasözü ve Deyimleri At 
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Yumurtaları Topla 

 

 Fiilleri Düşür 
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Noktala İşaretlerini Yerleştir 

 

 Meyveleri Topla 
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Ağacın Kökleri 

 

 Doğru Sıfatı Bul 
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 Cümleyi Kur 

 

 Bil Kazan 
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Ses Olaylarını Kapa 

 

 Anlamları Eşleştir 
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Cümle Bardakları 

 

Kelimeyi Bul 

 

 



39 | EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE MATERYAL TASARIMI 

ÖRNEKLERİ 

 

 

 Doğru Meyveyi Topla 

 

 Mektubu Doğru Zarfa Koy 
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 Halkayı Doğru Ögeye Tak 

 

 Doğru Mandalı Tak 
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 Doğru Vagonu Yükle 

 

 Çorap Kuklalarla Dil bilgisi 
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  Soruyu Bil Zarfı Seç 

 

 Kuklalarla Türkçe 
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 Doğru Kelimeyi Kapat 

 

 Doğru Tart  
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 Topu Doğru Kutuya At 

 

  Tırtılı Doğru Besle 
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 Kelime Turnuvası 

 

Resimleri Sırala, Hikâyeyi Tamamla 

 

 

 

 



 

Dr. Faruk ARICI , Doç. Dr. Bayram ARICI | 46 

 

Dilbil 
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  Geleneksel Türk Tiyatrosu 

 

Doğru Pencereyi Aç 
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4. Tarih Dersinde Kullanılabilecek Materyaller 

Üç Boyutlu Kitap 
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Devlet Yönetimi 

 

İkinci Dünya Savaşı 
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Lale Devri 

 

 Beylikler 
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Birinci Dünya Savaşı 

 

Lale Devri 
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5. Coğrafya Dersinde Kullanılabilecek Materyaller 

Bakı Durumu 

 

Coğrafyacım 
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BÖLÜM 3: 

MATERYAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ VE DERS 

PLANI ÖRNEKLERİ 

Uygulanan materyalin 

adı ve konusu Soru kulesi 

 

Noktalama 

işaretleri 

Materyalin 

avantajları 

Kolay kullanılır 

Ekonomik 
Grupla hareket 

Eğitici 

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirir 

Sınıf düzeyi 5. sınıf Materyalin 

dezavantajları 

El yapımı modellerin 

dayanıklılık sorunu 

Dersin süresi 160. dakika  Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Materyal ,Türkçe dersi 

noktalama işaretleri konusuna 

uygundur. 

Kullanılan malzemeler Kağıt bardak, 

guaj boya, 
mıknatıs, 

mukavva. 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

İş birlikli öğrenme 

Söz konusu beceri 

alanları 

Okuma 

Konuşma 

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

Noktalama işaretlerine dikkat 

ederek sesli ve sessiz okur. 

Büyük harfleri ve noktalama 

işaretlerini uygun yerlerde 
kullanır 

Materyalin 

ilişkilendirildiği eğitsel 

ilkeler 

Şekil-form 
renk 

vurgu 

 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Soru-cevap beyin fırtınası  

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

Noktalama 

işaretlerine 

dikkat ederek 
sesli ve sessiz 

okur. 

Büyük harfleri 

ve noktalama 
işaretlerini 

uygun yerlerde 

kullanır 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Materyal kullanılmadan önce 

öğrenciler dikkatli olmaları 

konusunda uyarılır. 

Materyal kullanımı 

kapsamında söz 

konusu olan 

kazanımlar 

 Materyalin 

hazırlama 

süreci 

İlk olarak kağıt bardaklar iki 

ayrı grubu temsil edecek şekilde 

boyandı. Daha sonra öğretilecek 
olan noktalama işaretleri 

mukavvaya çizilip kesilir. Belli 

boyutlarda kesilmiş mukavva 
parçalarına kesilen noktalama 

işaretleri yapıştırılır. Hazırlanan 

materyalıin arka kısmına 

mıknatıs yapıştırılıp materyal 
tamamlanır. 
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Uygulanan 

materyalin adı ve 

konusu 

Eş ve Zıt Anlam 

potası 

 

Doğru kelimenin 

anlamını bulup topu 

potadan sokma. 

Materyalin 

avantajları 

Çocuğa eğlenceli ve 
eğitici bit oyun ortamı 

sunarak konuyu kalıcı 

olarak öğretmek. 

Sınıf düzeyi   

 

5 . Sınıf  

Materyalin 

dezavantajları 

Oyun oynatılırken zaman 

yetmeyebilir. Diğer 

öğrencilere sıra 

gelmeyebilir. Ya da 
öğretmen müfredatı 

yetiştirmeyebilir. 

Dersin süresi 4 Ders saati  Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Materyal Türkçe dersine 

uygundur çünkü konu da 

materyal seçimi de 

doğrudur. 

Kullanılan 

malzemeler 

Köpük, fon kartonu, 

el işi kağıtları, A4 
kağıtları Kalem. 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine uygun 

Materyal daha çok buluş 

stratejisine uygundur, 
çünkü çocuk doğru 

kelimeyi bulup, doğru 

potaya almalıdır.   

Söz konusu 

beceri alanları 

Zihinsel beceri, 

duyusal ve 

piskomotor 
becerilerinin hepsi de 

vardır.  

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

Bilişsel , devinişsel , 

duyuşsal, alanları kapsar. 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

eğitsel ilkeler 

Konu kapsayıcı ve 

doğru olmalı. 

Anlaşılır olmalı. Net 

olmalı. Oyun konuyu 
eğitici açıdan 

tamamlamalı. 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Yaparak deneyerek 

yaşayarak öğrenme olarak 

öğrencinin aktif katılımı 

da gerekir. 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

Eş ve Zıt anlamları 

çok iyi bir şekilde 

öğrenmek ve öğrenci, 

öğrendiği bilgileri 
gündelik hayatında 

doğru ve eksiksiz  

şekilde 

uyarlamasıdır. 

Materyali 

kullanırken nelere 

dikkat edilmeli 

Dikkat etmeleri gereken 

ilk şey konuyu doğru 

anlamışlar mı? Çünkü 

seçtikleri kelimenin 
anlamını bilmeleri, ve ona 

göre doğru potaya 

atmaları şart.  

Materyal 

kullanımı 

kapsamında söz 

konusu olan 

kazanımlar 

T.5.3.9. Eş ve Zıt 

anlamların metne 

katkısını belirler. 
Anlamlarını öğrenir 

ayırt eder. 

Materyalin 

hazırlama süreci 

Öncelikle köpük alınır. 

Alınan köpüğe eş ve zıt 

anlamlı kelimeler yazılıp 
altına da kartondan iki 

pota yapılır.. 
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Uygulanan 

materyalin adı ve 

konusu 

Eş anlamlı 

mandal  

 

Eş anlamlı 

kelimeler  

Materyalin 

avantajları 

Eş anlamlı kelimeleri 
öğrencilere eğlenceli bir 

şekilde buldurup pekiştirir. 

Dersin işleyişinden sonra 

pekiştirme ve 
değerlendirme olarak 

kullanılması  

Sınıf düzeyi 5. Sınıf  Materyalin 

dezavantajları 

Yok 

Dersin süresi 40 dk Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

MEB 'in 5 sınıf Türkçe 

kitabında  kullandığı 

kelimeler mevcuttur.  

Kullanılan 

malzemeler 

Karton, kutu, fon 

kartonu, tahta 
mandalları, 

yapıştırıcı 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

Buluş yoluyla öğrenme 

Söz konusu beceri 

alanları 

Bilişsel, duyuşsal  

ve devinimsel 

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

-Duyusal ( soruya veya 

istenilene verdiği doğru 

cevabın onu motive etmesi)  

-Devinimsel (üzerinde 
doğru kelimenin olduğu 

mandalı doğru yere asması)  

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

eğitsel ilkeler 

Kelimeler , kağıt, 
tema, konu vs.  

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Soru - cevap  

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

Görsel okuma 

becerilerini 

geliştirip , derste 
öğrendiklerini 

uygulama, Türkçe 

'de anlatılan 

konuyu öğrenci 
seviyesine 

indirgeyip eğlenceli 

hale getirmek.  

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Materyal kullanırken 

seçilen kelimelerin sınıf 

düzeyine uygun olması. 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında söz 

konusu olan 

kazanımlar 

Eş anlamlı ve yakın 

anlamlı kelimeleri 

bulur.  

Materyalin 

hazırlama 

süreci 

Karton kutu kesilerek 

istenilen şekle getirildi, fon 

kartonuyla kaplandı sonra 

kutuya eş anlamlı kelimeler 

yazıldı, yazılan kelimelerin 

eş anlamları mandallara 

yapıştırıldı.  
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Uygulanan 

materyalin 

adı ve 

konusu 

Anlamda Eşini Zıddını 

Bul 

Eş anlam-zıt anlam  

Materyalin 

avantajları 

- İlgi çekme  

- Esneklik 

Sınıf düzeyi 5.sınıf  Materyalin 

dezavantajları 

- Maliyet  

- Zaman  

- Yenileme  

Dersin 

süresi 

2 ders saati  Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Türkçe dersindeki dil bilgisi alanına 

uygundur. 

Kullanılan 

malzemeler 

Renkli kağıt, pet şişe, 
ağaç dalı, ponpon, 

toprak, Keçeli kalem, 

yapıştırıcı.  

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

Bütün öğrenme stratejilerine 
uygundur. 

Söz konusu 

beceri 

alanları 

Dil Bilgisi Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

Materyal, bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel bakımdan hedef ve 

davranışlara uygundur. 

Materyalin 

ilişkilendiril

diği eğitsel 

ilkeler 

- Etkin ve kalıcı 

öğrenmeyi sağlar. 

- Somut ve yaşantıya 

dayalı öğrenme fırsatı 

sunar.  

- Eğitsel materyaller 

çocukların çok yönlü 

gelişimlerini destekler. 

- Çocukların 

yaratıcılıklarını düşünme 

becerilerini geliştirir. 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

- Gösterip yaptırma 

- Oyunlaştırma tekniği (eğitsel 
oyunlar)  

Materyalin 

ilişkilendiril

diği Türkçe 

öğretim 

amaçları 

Zihinsel gelişimlerine 

uygun olarak, anlama, 

sıralama, sınıflandırma, 

sorgulama, ilişki kurma, 

eleştirme, analiz-sentez 

yapma ve değerlendirme 

gibi zihinsel becerileri 
geliştirmek. 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Materyale yapıştırılacak olan renkli 

kağıtların dikkatli kullanılması ve 

yırtılmaması . 

Materyal 
kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar 

T.5.3.7. Kelimelerin eş 
anlamını bulur. 

T5.3.8. Kelimelerin zıt 

anlamını bulur. 

Materyalin 
hazırlama 

süreci 

Öncelikle, malzemeleri bir araya 
topladım. Materyali hazırlarken 

önceliği atık maddelerden oluşmasına 

verdim. Bunun için pet şişe, kırılmış 

ağaç dalları ve toprağı seçtim. Şişeyi 

saksı niyetine kullandım toprağı içine 

koydum ve dalları da iple birbirine 

sabitleyip toprağım içine yerleştirdim. 

Renkli kağıtları kiraz şeklinde kesip 
üstüne eş anlamlı zıt anlamlı 

kelimeler yazdım. Daha sonra 

kağıtlarımın ucuna yapıştırıcı 

yapıştırdım ve oluşturduğum ağaca 

yapıştırdım. Sonra saksının 

kenarlarını artan renkli kağıtlarla 

süsledim ve materyalimi tamamladım. 



 

Dr. Faruk ARICI , Doç. Dr. Bayram ARICI | 58 

 
 

Uygulanan 

materyalin adı 

ve konusu 
Bul Bakalım 

Materyalin 

avantajları 

-Görsel olarak öğrencinin ilgisini çeker.  

-Etkinlik grup olarak yapıldığından öğrenciler 

birbirleriyle işbirliği yapmayı öğrenir.  

-Materyal her ortamda kullanılabildiğinden 

esnektir.  

Sınıf düzeyi 8. sınıf Materyalin 

dezavantajları 

-Materyalin hazırlanış sürecinin zaman 

alması.  

-Maliyetli olması.  

Dersin süresi 2 ders saati (40'+40') Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Materyal Türkçe dersinin fiil çatısı konusu 

için uygundur.  

Kullanılan 

malzemeler 

Kutu, renkli çubuklar, boya kalemleri, 

kağıt bardak, renkli fon kâğıt.  

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

İşbirlikçi öğrenme, buluş yoluyla ve soru-

cevap yoluyla öğrenme yöntem ve 

tekniklerine uygundur.  

Söz konusu 

beceri alanları 

Okuma, konuşma, dil bilgisi Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

-Öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine aktif 

katılımı sağlanmaları için uygundur.  

-Öğrencilerin  kendi öğrenmelerinin  

sorumluluğunu almaları için uygundur. -  

Çoklu öğrenme ortamı sağlayarak kalıcılığı 

sağlamak için uygundur.  

- Öğrencinin ilgi ve dikkatini arttırmaya 

uygundur.  

-Soyut kavramları Somutlaştırarak öğrenme  

için uygundur.  

- Alıştırma ve tekrar yapmaya uygundur. 

- İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını 

kolaylaştırmak için uygundur.  

 

Materyalin 

ilişkilendirildi

ği eğitsel 

ilkeler 

- Okulda izlenen eğitim programlarını 

desteklemelidir.  

-Yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalıdır.  

- Çocuğun duygu, düşünce ve hayal 

gücünü geliştirici biçimde 

hazırlanmalıdır.  

- Çocukta estetik ve bir duyarlık 

sağlamalıdır.  

-Çocuğun dil bilgisi becerisini 

geliştirmelidir. 

- Çocuğun doğasına uygun bir 

yaklaşımla; yaparak, yaşayarak öğretme-

öğrenme anlayışını yansıtmalı, 

eğlendirici, öğretici ve olmalıdır. 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Sunuş, buluş yoluyla öğrenme ve soru-cevap 

yöntemi ile kullanılabilir.  

Materyalin 

ilişkilendirildi

ği Türkçe 

öğretim 

amaçları 

Bilgiyi, araştırma, keşfetme, yorumlama 

ve zihinde yapılandırma becerisinin 

kazandırılması amaçlanmıştır.  

 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Materyali kullanırken çubukların dikkatli bir 

şekilde çıkarılmasına dikkat edilmelidir.  

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar 

Sesini ve beden dilini etkili kullanır.  

T. 8.4.20 Fiillerin çatı  özelliklerinin 

anlama olan katkısını kavrar.  

 

Materyalin 

hazırlama süreci 

İlk olarak kullanılacak kutunun dışı renkli fon 

karton ile kaplandı. Daha sonra renkli 

çubukların  üzerine yapıştırılmak üzere 

kağıtlar kesildi ve üzerine örnek cümleler 

yazıldı. Sonraki aşamada cevap seçeneklerinin 

bulunduğu kâğıtlar da kesilerek cevap 

seçenekleri yazıldı ve çubukların üzerine 

yapıştırıldı. Kutuda küçük delikler açılarak 

çubuklar kutuya sırayla yerleştirildi. Bir diğer 

aşamada ise renkli kâğıttan harfler oluşturarak 

kutunun ön yüzüne konunun ismi yazıldı. En 

son aşamada kâğıt bardakların üzerine  renkli 

kalemlerle şekiller yapıldı. On kırmızı, on 

mavi olmak üzere yirmi tane yıldız hazırlandı 

ve kağıt bardakların içine koyuldu.  
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Uygulanan 

materyalin adı 

ve konusu 

Bil Bakalım? 

Noktalama işaretleri 

Materyalin 

avantajları 

 Dersteki konuyu, öğrencinin dikkatini çekecek 

şekilde  öğrenilmesini sağlama, günümüz 

teknoloji devrine ayak uydurma, masrafsız 

olma, öğrenciyi derse etkin kılma, sınıfla 

iletişimini artırma  

Sınıf düzeyi 5.sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Her okuldaki sınıflarda akıllı tahtanın 

olmaması 

Dersin süresi 40+40 dk Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Türkçe dersindeki konuyu anlatmaya yönelik 

olmasından uygundur. 

Kullanılan 

malzemeler 

-Oyun butonu 

-Oyun kartları 

-Akıllı tahta 

-Web.2.0. aracı 

-Değerlendirme formu 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

-Sentez ikili ve grup çalışmaları 

-Buluş yolu yoluyla öğrenme stratejisi  

Söz konusu 

beceri alanları 

-Dinleme becerisi 

-iletişim kurma 

-Karar verme 

-bilgi teknolojilerini 

kullanma 

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

-Dil bilgisi kurallarına uygun yazı yazma -

Metni ton ve vurgulara uygun okuma 

Materyalin 

ilişkilendirildi

ği eğitsel 

ilkeler 

-Uygunluk 

-Tutarlılık 

-Bütünlük 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

-Anlatma 

-Gösterip yaptırma 

-Soru - cevap 

-Grup çalışmaları 

Materyalin 

ilişkilendirildi

ği Türkçe 

öğretim 

amaçları 

-Dil bilgisi konusu 

olan noktalama 

işaretlerini öğrenir ve 

doğru kullanımına 

dikkat eder.  

 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

-Öğrencilerin sırada birbirlerine kopya 

vermemelerine 

-Akıllı tahtayı doğru zaman ve uygun şekilde 

kullanma 

-Kartların okunabilir oluşuna 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar 

-Noktalama işaretlerini 

doğru kullanma 

-Noktalama kurallarını 

uygulama 

Materyalin 

hazırlama 

süreci 

Materyali hazırlama süreci iki günde 

tamamlanmıştır. 
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Uygulanan 

materyalin 

adı ve 

konusu 

Atasözü Topları 

Materyalin konusu 

atasözleri ve 

deyimlerdir.  

Materyalin 

avantajları 

Öğrencilerin öğrenmesinde hem eğlenceli hem 

de bilgi verici bir materyaldir. Başka konulara 

da çevrilebilir.  

Sınıf düzeyi 5. Sınıf  Materyalin 

dezavantajları 

Kutular belki yırtılabilir. Daha sağlam bir kutu 

daha iyi olabilirdi.  

Dersin 

süresi 

4 ders saati  Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Deyimler ve atasözleri konusunun işlenişi 

bakımından Türkçe dersine Uygundur.  

Kullanılan 

malzemeler 

İki adet koli kutusu, 3 

adet fon kartonu, bant, 

yapıştırıcı, makas, top, 

eva kağıdı, A4 kağıdı, 

bir tane ayakkabı 

kutusu.  

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

Buluş yolu öğretim stratejisine Uygundur.  

Söz konusu 

beceri 

alanları 

Dinleme becerisi ve 

Konuşma becerisi  

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygundur 

Materyal çocukların atasözü ve deyimlerin 

ayırdına varması açısından önemlidir.  

Materyalin 

ilişkilendiril

diği eğitsel 

ilkeler 

Öğrencilerin başarıları 

materyalle birlikte 

daha iyi bir şekilde 

öğrendikleri 

görülmektedir.  

Bu materyal oyunla 

konunun birleşmesi 

açısından konunun 

kalıcı bir şekilde 

öğrenilmesi sağlar.  

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Anlatım 

Tartışma 

Uygulama 

Keşif 

Grupla ortaklaşa öğrenme 

Oyun 

Materyalin 

ilişkilendiril

diği Türkçe 

öğretim 

amaçları 

 Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Öğrenciler kullanırken doğru kutuya toplarını 

atmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.  

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar 

Okuma kurallarını 

uygulama. 

Konuşma kurallarını 

uygulama. 

Deyim ve atasözlerinin 

anlamını öğrenerek 

söz varlığını 

geliştirmek. 

Materyalin 

hazırlama 

süreci 

İki adet koli kutusu ve ayakkabı kutusu 3 adet 

fon kartonu ile kaplandı. Toplar alındı. 

Kağıtlara deyimler ve atasözleri yazıldı. 

Yazılan kağıtlar eva kağıtlarına yapıştırıldı. 

Kutuların üzerine eva kağıdıyla atasözü ve 

deyimler yazıldı.  
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Uygulanan 

materyalin adı 

ve konusu 

Tamlamaları bul 

 

İsim ve Sıfat tamlamaları 

Materyalin 

avantajları 

İsim ve sıfat tamlamalarını birbirinden ayırt 

eder. Dersin hem işleniş hem uygulama hem 

de değerlendirme aşamalarında kullanılabilir 

olması.  

Sınıf düzeyi 6. Sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Örnek sayısının az olması  

Dersin süresi 40 dk Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

6. Sınıf konu anlatımı kitabındaki örnekle 

somutlastirilmistir.  

Kullanılan 

malzemeler 

Plastik kutu, fon 

kartonlar, tahta çubuk, 

tıck-it 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

Sunuş 

Söz konusu 

beceri alanları 

Bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel  

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

Bilişsel ( okuduğunu anlama ve ayırt etme), 

Duyuşsal ( soruya vermiş olduğu doğru 

cevabın onu motive etmesi), Devinimsel ( 

üzerinde örneklerin bulunduğu yazı 

çubuklarını kutuya yerleştirmesi) 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

eğitsel ilkeler 

Harfler, boyutlar, kağıt, 

sayfa düzeni, tema, plan, 

konu vb.  

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Soru cevap, açıklayarak okuma, inceleme, 

okuma, günlük hayatla ilişkilendirme ve 

günlük hayattan örnekler verme.  

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

Dinleme, konuşma, 

okuma, yazma, görsel 

okuma ve görsel sunu dil 

becerilerini geliştirmek, 

Türkçeyi sevmelerini, 

doğru ve etkili 

kullanmalarını sağlamak, 

Kitle iletişim araçlarıyla 

verilen mesajları 

sorgulama becerilerini 

geliştirmek 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Güdümlü okuma yapılmalı 

Materyalin basit, sade ve anlaşılır olmalı 

Aşırı kullanımından kaçınılmalı 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu olan 

kazanımlar 

İsim ve Sıfat 

Tamlamalarınin metnin 

anlamına olan katkısını 

açıklar 

Materyalin 

hazırlama 

süreci 

Fon kartonlar daire şeklinde kesildi, 

kartonların üzerine içerisinde isim ve Sıfat 

tamlamaları bulunan cümleler yazıldı, bu 

kartonlar hazır edinilmiş tahta çubuklara 

tutturuldu. Daha sonra dört adet plastik kutu 

hazırlandı bu kutuların üzerine de daire 

şeklinde kesilmiş fon kartonlardan 

yararlanılarak isim ve sıfat tamlamaları 

yapıştırıldı. 
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Uygulanan 

materyalin adı 

ve konusu 

Kelime Sahası 

 

Kökler (İsim ve Fiil) 

Materyalin 

avantajları 

-Ekonomiktir.   

-Somut ve kalıcı öğrenmeler 

sağlar. 

-Bireysel olarak eğitim sağlar. 

-İlgi çekicidir. 

-Her ortamda kullanılabilir. 

Sınıf düzeyi 5. sınıf Materyalin 

dezavantajları 

-Hazırlama süreci zaman alıcıdır. 

Dersin süresi 40’+40’+40’+40’ Materyalin 

Türkçe 

dersine 

uygunluğu 

Konunun amacına uygun şekilde 

hazırlanmıştır. 

Kullanılan 

malzemeler 

Mukavva, köpük toplar, ahşap 

yuvarlak çubuk, file, çift taraflı bant, 

büyük karon bardak 

Materyal 

hangi öğretim 

stratejisine 

uygun 

Sunuş, buluş ve soru-cevap 

yoluyla öğrenme stratejisi 

kullanılır. 

Söz konusu 

beceri alanları 

Okuma, konuşma, dil bilgisi Materyal 

hangi tür 

hedef ve 

davranışlara 

uygun 

-Öğrencilerin öğrenme sürecine 

aktif katılım sağlamaları için 

uygundur.  

-Çoklu öğrenme ortamı sağlayarak 

kalıcılığı sağlar.  

 -Öğrencinin ilgi ve dikkatini 

artırır.  

-Hatırlamayı kolaylaştırır.  

-Soyut kavramları (öğrenmeleri) 

somutlaştırır. 

 -Alıştırma ve tekrar yapma 

imkânı sağlar.   -İçeriği 

basitleştirerek anlaşılmasını 

kolaylaştırır.  

-Öğrenme zamanını kısaltır ve 

verimliliği yükseltir. 

  

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

eğitsel ilkeler 

- Okulda izlenen eğitim 

programlarını desteklemektedir. 

- Yaşamın gerçekleriyle ilişkilidir. 

- Çocuğun bilgi ve evrenini 

genişletir. 

- Çocuğun doğasına uygun bir 

yaklaşımla; yaparak, yaşayarak 

öğretme-öğrenme anlayışını yansıtır, 

eğlendirici, öğretici ve 

düşündürücüdür. 

Materyal 

hangi yöntem 

ve tekniklerle 

kullanılabilir 

-Gösterip yaptırma 

-Buluş yolu 

-Soru-cevap 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

-Bilgiyi araştırma, keşfetme, 

yorumlama ve zihinde yapılandırma 

becerilerini geliştirmek. 

-Zihinsel gelişimlerine uygun olarak 

anlama, sınıflama, ilişki kurma, 

tahmin etme, analiz-sentez yapma ve 

değerlendirme gibi zihinsel 

becerilerini geliştirmek. 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Etkinlik sırasında materyale 

bozulmaması için hassas 

davranılmalı, öğrenciler bu 

konuda duyarlı olmalıdırlar. 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu olan 

kazanımlar 

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder. Materyalin 

hazırlama 

süreci 

5 saat. 
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Uygulama 

materyalinin 

adı ve 

konusu 

Seri Analiz Devresi 

 

Materyalin 

avantajları 

Elektroniğin temellerini içeren bu dersin 

materyali olan Seri Devre Analizi  Teorik olarak 

anlatılmış dersin devre üzerinde gösterilmesini 

sağlar. 

 

Sınıf düzeyi 

  

10. Sınıf 

Materyalin 

dezavantajları 

Pili bitebilir, ampül patlayabilir, kablolar 

kopabilir.  

 

Dersin 

süresi 

 

40+40 dk. 

Materyalin 

Elektronik 

Teknolojisi 

Dersine 

Uygunluğu 

Dersin görsel olarak anlaşılmasını sağlaması, 

öğretmenin sorularına öğrencilerin cevap 

vermesini kolaylaştırması ve önemli bilgilerin 

öğrenilmesi açısından Elektronik Teknolojisi 

dersine uygundur. 

 

Kullanılan 

malzemeler 

Baskı devre plaketi, 

2 adet kalem pil,  

2 adet ampul, kablolar 

1 adet buton 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

Buluş ve sunuş stratejisi, araştırma 

 

Söz konusu 

beceri alanı 

Bilişsel alanda üst düzey 

düşünme becerilerini, 

motor becerilerini ve 

araştırma tekniğini 

kullanarak çalışma ve 

öğrenme becerilerini 

geliştirirler.  

Materyal hangi 

hedef ve 

davranışlara 

uygun 

Bilişsel ve devinişsel davranışlar 

Materyalin 

ilişkilendiril

eceği Eğitsel 

ilkeler 

Hedef, anlamlılık, çok 

örnek, soru – cevap, 

öğrenme hızı, özgüven,  

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Anlatım,  öğrenme ,Soru-cevap, Proje Tekniği, İş 

Birlikçi Öğrenme Tekniği 

 

Materyalin 

ilişkilendiril

ebileceği 

Elektronik 

Teknolojisi 

öğretimin 

amaçları 

Öğrenciler elektrik 

devreleri ile ilgili 

deneyler yapmayı, analiz 

etmeyi, elektrik 

mühendisliği ve devreler 

ile ilgili problemleri 

tanımlamayı, formüle 

etmeyi, ve çözmeyi 

öğreneceklerdir 

 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmesi 

gerekir 

 

Butona dikkatli basmak, pili çıkarıp takarken 

dikkatli olmak, ampulleri takarken dikkatli 

takmak, kablolarla oynayıp kısa devre olmaması. 

 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar 

1. Devre Analizini 

öğrenmek 

 2. Elektronik Devre 

Elemanlarını öğrenmek 

 3. Teorik olarak 

anlatılanların uygulama 

yolu ile pratiğe 

dönüşmesi sağlanır. 

4. Elektrik devreleri ile 

ilgili deneyler yapmayı 

analiz etmeyi sağlar. 

 

 

Materyalin 

hazırlanma 

süreci 

Öğrencilere kazandırılması gereken hedefler ve 

kazanımlar belirlenir. Hedef ve kazanımları 

gerçekleştirecek etkinliklerde yer alacak olan 

materyal tasarlanır. Materyal tasarlama ve 

hazırlama ilkelerine göre materyal için gerekli 

araç-gereçler belirlenir. Öğrenme ve öğretmenin 

özellikleri belirlenir. İçerik analizi ve tasarımı 

yapılır. İçerik ile materyal gereçlerinin 

bütünleştirilmesi. Son olarak materyalin 

hazırlanması ve öğrenme ortamına taşınabilir 

hale getirilmesi sağlanır. 
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Uygulanan 

materyalin 

adı ve 

konusu 

Deyimleri Öğreniyorum  

 

Deyimlerin cümle içinde 

kullanılması ve anlamlarını 

öğrenme 

Materyalin 

avantajları 

Kırılmazdır. Kolay taşınır, ulaşılır. 

Sınıf düzeyi 6 sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Islanmaya dayanıksızdır.  

Dersin 

süresi 

30 dakika  Materyalin 

Türkçe dersine  

uygunluğu 

Materyal Türkçe dersinin önemli bir 

konusu olan deyimlerle ilişkilidir.  

Kullanılan 

malzemeler 

Büyük renkli mukavva, 

mukavva (kartlar için), 

renkli a4, yapıştırıcı, 

fotoğraflar 

Materyal hangi 

öğretim  

stratejisine 

uygun  

(araştırma, 

sunuş, buluş) 

Buluş stratejisine uygundur.  

Söz konusu 

beceri 

alanları 

Dinleme, konuşma, yazma, 

okuma ve dil bilgisi  

Materyal hangi 

tür hedef ve  

davranışlara 

uygun (bilişsel,  

duyuşsal, 

devinişsel) 

Bilişsel davranış geliştirir. 

Materyalin 

ilişkilendiril

ebileceği  

eğitsel 

ilkeler 

Rahatlık -Çekicilik-

Güvenlik 

Alan belirleme-Ses 

Materyal hangi 

yöntem ve  

tekniklerle 

kullanılabilir 

Gösterip yaptırma, eğitsel oyun 

Materyalin 

ilişkilendiril

ebileceği 

Türkçe 

öğretiminin 

amaçları 

Deyimleri günlük 

yaşantılarında cümleyi 

zenginleştirerek kullanma, 

anlamlarını bilme 

yaşamalarına empoze etme, 

Türk dilini sevdirme ve 

önemli noktalarını öğretme, 

kelime dağarcıklarını 

zenginleştirme  

Materyali 

kullanırken 

nelere  

dikkat edilmesi 

gerekir 

Öğrencilerin deyimleri doğru anlamasına 

ve doğru cümleler kurma 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar 

 

Deyimlerin anlamlarını ve 

uygun kullanımını 

öğrenmek, fotoğrafik 

hafızayı geliştirmek, 

okuduğunu anlama ve 

eşleme, cümle kurabilme 

Materyalin 

hazırlanma  

süreci 

Önce mukavvadan kesilen kartların bir 

yüz  fotoğraf diğer yüzleri ise renkli a4 

kağıtları ile kaplanır. Ardından büyük 

mukavva üzerinde başlık yazılır. 

Ardından fotoğraf olan kartların arkasına 

deyimlerin anlamları el yazısı ile yazılıp 

geri kalan kartların bir yüzüne içinde 

deyim olmayan ama anlamı arka 

yüzlerine ise deyimlerin cümle içinde 

kullanımı verilir. 
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Uygulanan 

materyalin adı 

ve konusu 

Anlamda hasat zamanı 

 

Gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam 

Materyalin 

avantajları 

İşbiliği  

Esneklik 

İlgi çekme  

Açısından avantajları vardır. 

Sınıf düzeyi 

 

  5. sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Maliyet  

Zaman 

Yenileme  

Açısından dezavantajları vardır. 

Dersin süresi 

 

   2 saat 

Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Türkçe dersindeki dil bilgisi alanına 

uygundur. 

Kullanılan 

malzemeler 

Keçe-Yün -İğne-ip -Makas-Fon kartonu-

Renkli kağıtlar -Siyah tahta kalemi -Atık 

su şişesi-İnce orta boyda çubuklar-5. Sınıf 

MEB Türkçe kitabı  

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

Materyal araştırma, sunuş, buluş öğretim 

stratejilerine uygundur. 

Söz konusu 

beceri alanları 

 

Dil bilgisi beceri alanıdır. 

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun 

Materyal bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 

bakımından hedef ve davranışlara 

uygundur. 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

eğitsel ilkeler 

Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. 

Somut ve yaşantıya dayalı öğrenme 

fırsatları sunar. 

Eğitsel materyaller çocukların çok yönlü 

gelişimlerini destekler.  

Yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini 

geliştirir. 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Gösterip yaptırma tekniği 

Gözlem tekniği 

Grup çalışması yöntemi 

Oyunlaştırma 

 

 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

Zihinsel gelişimlerine uygun olarak 

anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, 

ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, 

analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi 

zihinsel becerilerini geliştirmek. 

Sözcükte anlam ile ilgili gerçek, yan, 

mecaz anlamları anlatma ve kavratma 

hedeflenmiştir. 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Materyali kullanırken kağıtların 

yırtılmamasına ve kaybolmamamsına 

dikkat edilmelidir. 

 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu olan 

kazanımlar 

T.5.3.5 Bağlamından  

yararlanarak bilmediği kelime ve kelime 

gruplarının anlamını tahmin eder. 

Materyalin 

hazırlama 

süreci 

Yapılacak materyal belirlendikten sonra 

yapılış aşamaları için bir plan hazırlanır. 

Buna göre; materyal için malzemeler 

belirlenip temin edilir.  

Yapılacak olan zemin tırtıl için öncelikle 

keçe üzerinde şekiller çizilir, dikilir ve 

yün ile doldurulur. 

Ayrı ayrı olan bu üç boyutlu parçalar iğne 

ve ip yardımı ile dikilerek birleştirilir.  

Pet şişelerin etrafı siyah keçe ile sarılıp 

dikilir.  

İçlerine birer adet aynı kalınlık ama farklı 

boyutlardan  olan çubuklar pet şişeye 

yerleştirilir. 

Çubukların üzerine gerçek, mecaz ve yan 

anlam yazılır. 

Bu yazıların arkasına ise kağıtlar ile 

yapılan katlama çalışması asılır ve bu 

katlama çalışmasının içine on adet 

kelimelerden oluşmuş her tabelanın 

olduğu yerde bulunan anlamların 

tanımları 10 kelimeden oluşarak ayrı 

kağıtlara yazılıp bu katlama 

çalışmalarının içine yerleştirilir. 

Yeşil fon kartonundan 30 adet  yapraklar 

çizilir ve bu yaprakları her anlam için 10 

tane olacak bir şekilde cümleler yazılır ve 

altlarında sorular olur. 

Cümleler 5. Sınıf MEB kitabından alınır. 

Tanımları yerleştirmeleri için 3 ayrı fon 

kartonundan oklar çizlir ve kesilir. 
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Uygulanan 

materyalin adı ve 

konusu 
Harfler Gezegeni  

Materyalin konusu: Şemsi ve 

Kameri Harfler 

Materyalin 

avantajları 

Öğrenme kolaylığı sağlama, renkli 

çubuklarla dikkat çekme ve 

öğrencilerin konuyu kavramasına 

yardımcı olma. 

Sınıf düzeyi 5. Sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Materyalin dezavantajı yoktur. 

Dersin süresi 40 dk. Materyalin 

Arapça 

dersine 

uygunluğu 

Materyal şemsi ve kameri harflerin 

nasıl okunması gerektiğini öğrettiği 

için Arapça dersine uygundur. 

Kullanılan 

malzemeler 

Fon kartonu,  mukavva, silikon, 

sünger, renkli elişi kağıdı, çubuk 

ve keçeli kalem 

Materyal 

hangi öğretim 

stratejisine 

uygun 

(araştırma, 

sunuş, buluş) 

 

 Sunuş ve buluş stratejisi 

Söz konusu beceri 

alanları 

Ezberleme, okuma ve yazma Materyal 

hangi tür 

hedef ve 

davranışlara 

uygun 

(bilişsel, 

duyuşsal, 

devinişsel) 

Bilişsel ve duyuşsal  

Materyalin 

ilişkilendirilebileceği 

eğitsel ilkeler 

Soru-cevap, öğrenme hızı, hedef 

ve anlamlılık 

Materyal 

hangi yöntem 

ve tekniklerle 

kullanılabilir 

Düz anlatım, eğitsel oyunlar ve soru 

cevap 

Materyalin 

ilişkilendirilebileceği 

Arapça öğretiminin 

amaçları 

Şemsi ve kameri harfler konusu 

kelimeleri birleştirerek okumayı 

sağlamak, telaffuz bozukluğu 

yaşanmamasını engellemek ve bu 

öğretimi öğrenciye oyunla 

gerçekleştirmek. 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmesi 

gerekir 

Süngere dik olarak yapıştırılmış 

mukavva kartonu herhangi bir 

darbeye karşı korumak ve renkli 

çubukların süngeri delmesine dikkat 

etmek gereklidir. 

Materyal kullanımı 

kapsamında söz 

konusu olan 

kazanımlar 

Şemsi ve kameri harfleri 

okuyabilme ve yazabilme . 

Cümle içerisinde kullanabilme 

becerisine sahip olma 

Materyalin 

hazırlanma 

süreci 

Mukavvanın üstüne renkli fon 

kartonu yapıştırıldı, üzerine güneş ve 

ay resimleri yerleştirilip harfler 

yazıldı. Kartonla çevrelenmiş 

süngere mukavva yapıştırıldı. Renkli 

çubuklara harfler yazıldı. Hazırlığı 

yaklaşık 4 saatte bitmiştir. 



67 | EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE MATERYAL TASARIMI 

ÖRNEKLERİ 

 

 

Uygulanan 

materyalin 

adı ve 

konusu  

Fiilimsi Sepeti  

 

Fiilimsiler  

Materyalin 

avantajları  

Etkili ve kalıcı öğrenmelere imkan verir. 

Öğrencilerin derse yönelik ilgi ve 

dikkatini artırır. Dersi eğlenceli hale 

getirir. Soyut bilgilerin öğrenenler için 

somut (görsel) hale gelmesini sağlar. 

Öğrenmeyi kolaylaştırdığından 

zamandan tasarruf sağlar. Her ortamda 

kullanılabilir. Öğrencilerin derse daha 

çok katılımını sağlar.  

Sınıf düzeyi 8.Sınıf Materyalin 

dezavantajları  

Materyalde dezavantaj yoktur.  

Dersin 

süresi 

4 ders saati  Materyalin Türkçe 

dersine uygunluğu  

Bu materyal Türkçe dersinin “ dil 

bilgisi” konusu başlığı altında 

“fiilimsilere” yönelik hazırlanmıştır. 

Konu, içerik vb. bütün yönleriyle 

Türkçe dersine uygundur.  

Kullanılan 

malzemeler 

Simli eva kağıdı, atık kutu, 

su şişesi, renkli kağıtlar, 

yapıştırıcı, renkli keçeli 

kalemler, makas 

Materyal hangi 

öğretim stratejisine 

uygun 

(araştırma,sunuş,bul

uş) 

Öğretmenin öncelikle konuyu anlatıp 

materyaller ilgili açıklama yapmasıyla  

sunuş stratejisi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin cümledeki fiilimsiyi bulup 

sepetin içine atması ve kendinin de bu 

ekle ilgili farklı cümle kurmasıyla buluş 

stratejisine uygundur.  

Söz konusu 

beceri 

alanları 

Konuşma becerisi ve 

dilbilgisi beceri alanı  

Materyal hangi tür 

hedef ve davranışlara 

uygun (bilişsel, 

duyuşsal, devinişsel) 

Öğrencinin cümledeki fiilimsiyi 

belirleyip , bunun hangi fiilimsi türüne 

bağlı olduğunu açıklamasıyla bilişsel 

davranışa uygundur. İkinci olarak 

öğrencinin materyali uygulaması için 

yerinden kalkması devinişsel davranışa 

uygundur.  

Materyalin 

ilişkilendiril

ebileceği 

eğitsel 

ilkeler  

Materyal; tutarlılık, 

sağlamlık, açıklık, 

doğallık, akıcılık 

ilkeleriyle 

ilişkilendirilebilir.  

Materyal hangi 

yöntem ve tekniklerle 

kullanılabilir. 

Gösterip yapma yöntemi kullanılabilir.  

Materyalin 

ilişkilendiril

ebileceği 

Türkçe 

öğretiminin 

amaçları 

Fiil kiplerini, basit ve 

bileşik zamanlı biçimlerini, 

çatılarını, ek fiilleri, 

yardımcı fiilleri, bileşik 

fiilleri, fiilimsileri cümle 

içinde kavrama ve doğru 

kullanabilme.  

Materyali 

kullanırken nelere 

dikkat edilmesi 

gerekir.  

Elmanın üzerindeki fiilimsiye ait cümle 

okunduktan sonra bu cümledeki hangi 

fiilimsi eki olduğunu söyleyip , sepete 

öyle atmalıdır. Ayrıca cümledeki ekle 

ilgili kendi de farklı bir cümle 

kurmalıdır.  

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu 

olan 

kazanımlar  

T.8.3.9 : Fiilimsilerin 

cümledeki işlevlerini 

kavrar.  

Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve 

kuralları kavrar ve uygular. 

Materyalin 

hazırlanma süreci  

Sepetin yapılışı:Öncelikle sepetler 

çizilmiştir. Makas yardımıyla 

kesilmiştir. Üzerine fiilimsi türlerini 

keçeli kalemlerle yazarak 

yapıştırılmıştır. Daha sonra sepetler su 

şişesine yapıştırılarak dengede kalması 

sağlanmıştır.  

Elmaların yapımı:Elmalar simli eva 

kağıdına çizilerek kesilmiştir. Kağıtlara 

renkli keçeli kalemlerle cümleler 

yazılarak elmalara yapıştırılmıştır.  

Kutunun yapımı: Eski atık kutunun 

dışı eva simli kağıtla kaplanmıştır. 

Üzerine de çiçekler çizilerek 

yapıştırılmıştır.  
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Uygulanan 

materyalin adı ve 

konusu   

Dışında ne var içinde ne 

var? 

Bilgisayar iç ve dış 

donanımları tanıtma  

Materyalin 

avantajları  

Bilgisayar tanıtımı için gelişim 

aşamasındaki çocuklar için öğretici ve 

eğitsel oyundur. 

Sınıf düzeyi        

  

 5. Sınıf  Materyalin 

dezavantajları  

 Fazla teknolojik aletlere teşvik etme 

ve Bilgisayar parçalarının gerçeğiyle 

birebir olmamasıdır. 

Dersin süresi  

  

 2 ders saati  Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Bilgisayar parçalarının isimlerini 

doğru şekilde yazması  

Kullanılan 

malzemeler  

  

Beyaz fon karton  

12 tane mıknatıs 

Pilot kalem, makas 

Yapıştırıcı, guaj boya  

Kurşun kalem, beyaz 

kağıt  

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun  

(araştırma, 

sunuş, buluş)  

 Sunuş ve araştırma  

Söz konusu beceri 

alanları   

 Bilgisayar iç ve dış 

donanımları bilir ve 

nerede olduklarını çözer. 

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun (bilişsel, 

duyuşsal, 

devinişsel)  

 Bilişsel davranışa uygundur. 

Çocukların materyali görüp kendi 

içinde düşünmesidir. 

Materyalin 

ilişkilendirilebileceği  

eğitsel ilkeler        

Yaşam gerçekleri ile 

ilişkilidir. Çocuğun 

duygu, düşünce ve hayal 

gücünü geliştirici 

biçimdedir. Eğitim 

programı ile desteklidir. 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir. 

Anlatım 

Tartışma  

Gösterip yaptırma  

Bireysel çalışma  

Materyalin 

ilişkilendirilebileceği  

Türkçe öğretiminin 

amaçları  

  Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmesi gerekir. 

 Mıknatıslı kağıtların ve materyalin 

yırtılmamasına dikkat etmek gerekir. 

Materyal kullanımı 

kapsamında  

söz konusu olan 

kazanımlar   

  

  

  

  

  

 Bilgisayar sisteminin 

temel kavramlarını ve 

işlevlerini açıklama. 

Fare ve klavyeyi doğru 

bir şekilde kullanma. 

Bilgisayarda haricî ve 

dâhili depolama 

birimlerini kısaca 

bahsetme. 

Materyalin 

hazırlanma 

süreci 

Bir fon kartonu alıp ilk önce 

bilgisayar parçalarını çizdim. 

Ardından guaj boya ve kuru boyalarla 

parçaları boyadım. Bir tane kağıt alıp 

üstüne bilgisayar iç ve dış donanım 

isimlerini yazıp tek tek makasla 

kestim. Kağıt parçalarının her birinin 

arkasına birer tane mıknatıs 

yapıştırdım. 
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Uygulanan Materyalin Adı 

ve Konusu 

 

Sıfatlar Sitesi 

 

Sınıf Düzeyi 

 

6 

 

 

Dersin Süresi 

 

55 dakika 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan Malzemeler 

 

Mukavva 

Yapıştırıcı (pritt) 

Zımba, cetvel   

Renkli fon kâğıtları, tahta parçaları 

Makas, oyuncak araba ve hayvanlar  

Oyun kutucukları 

Oyuncak çit parçaları, ağaçlar 

 Renkli not kâğıtları 

 Renkli yapıştırma sayıları   

Pişmiş toprak çömlek (oyun havuzu) 

 

 

Söz Konusu Beceri Alanları 

 

Dilbilgisi, dinleme 

 

 

 

 

 

 

Materyalin 

İlişkilendirilebileceği Eğitsel 

İlkeler 

 

Oyun içeriklidir. 

Hazırlanan materyal istenilen hedefe ulaştırılacak niteliktedir. 

Öğrencinin yaş aralığına uygun olduğu için öğrenme süreci 

kolaylaşır.  

Materyalde kullanılan araç-gereçler dikkat çekici olduğu için 

görselliğin yansıtılması ve seçicilik algısının geliştirilmesi 

kolaylaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materyalin 

İlişkilendirilebileceği Türkçe 

Öğretiminin Amaçları 

 

Öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanır. 

Beceri kazandırmaya yönelik olan çalışma dinleme ve dilbilgisi 

becerisinin geliştirilmesi amaçlanır. 

Dilsel becerinin yanında anadilinin kuralları da sezdirilir. 

Öğrencilerin dil bilinci ve duyarlılığı ediniminin sağlanması 

amaçlanır. 

Duyma ve düşünceye yönelik hazırlanan materyal, öğrencinin 

sorumluluk üstlenip duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak 

anlatma isteği duyması sağlanmaktadır. 

Dilbilgisi öğretiminin uygulamalı olarak öğretimi 

amaçlanmaktadır.  

Öğrencilere izlediklerini ve dinlediklerini doğru bir şekilde anlama 

gücü kazandırma sağlanır. 

Öğrencilere görüp dinledikleri, inceledikleri, düşündüklerini amaca 

uygun olarak anlama ve anlatma becerisi kazandırma sağlanır. 

Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını benimsetmek ve 

Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle ve özenle kullanımı 

amaçlanır.  

Yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırma hedeflenir. 

İfade ve beceri anlayışını geliştirir. 

Öğrencinin zihin gelişimi sağlanır. 

Dilbilgisi öğreniminde ayrıntıları inceleyip kuralı sezme ve kurala 

varma amaçlanır. 
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Materyal Kullanımı 

Kapsamında Söz Konusu 

Olan Kazanımlar 

 

Sıfatlarla ilgili bilgi ve kuralları kavrama, uygulama 

Şemalaştırma edinimini sağlama 

İlgili konuyu ifade etme alternatifini oluşturma 

Öğrencinin konuyu anlaması için istekli olması koşulunu sağlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materyalin Avantajları 

 

Dersi etkili, verimli ve ilgi çekici hale getirir. 

Öğrencinin derse katılımını artırır. 

Sürece odaklı algıyı geliştirir. 

Bireysel ve sosyal gelişime katkı sağlar. (karşılıklı etkileşim) 

Konunun farklı açılardan öğrenciye öğretilmesi sağlanır. 

Materyal geliştirme becerisi kazandırır. 

Etkili öğrenmede materyalin önemi anlaşılır. 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi kuvvetlendirir.  

Seçim yapma ve kullanma sürecinde yol gösterir. 

Sınıf içinde etkileşimi artırır. 

Fikir üretebilme ve hayal gücünü artırır. 

Eğitime olan ilgi ve hâkimiyeti kuvvetlendirir. 

Üretici, dinamik, kavrama yeteneğini geliştirir. 

Materyal hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği öğretilir. 

Daha yaşanılabilir bir eğitim ortamı hakkında fikir verir. 

Bir derste araç-gereçlerin gerekliliğinin önemi vurgulanır. 

 

 

 

Materyalin Dezavantajları 

 

Islanabilir 

Ezilebilir  

 

 

Materyalin Türkçe Dersine 

Uygunluğu 

 

Uygundur 

 

 

 

 

Materyal Hangi Öğretim 

Stratejisine Uygun 

(araştırma, sunuş, buluş) 

 

Sunuş yoluyla anlatım ( öğretmen konuyu öncelikle anlatacak) 

Buluş yoluyla öğretim (öğretmenin soru sorması ve öğrencinin 

cevap vermesi)  

Eğitsel oyun 

 

 

 

 

 

Materyal Hangi Tür Hedef 

ve Davranışlara Uygun 

(bilişsel, duyuşsal, devinişsel) 

 

Bilişsel (gösterme, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez) ve 

duyuşsal (bilgiyi almada gönüllü olma, aktif katılım, cevap verme, 

yardım etme)  davranışlara uygundur.  

 

 

Materyal Hangi Yöntem ve 

Tekniklerle Kullanılabilir? 

 

Anlatım yöntemi 

Soru-cevap yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materyal hazırlarken renk öğesi kullanılmalıdır. Renkler her zaman 

dikkat çekicidir. Renkler önemli bilgileri ayırt etmede zıtlık 

yaratılarak kullanılabilir. Örneğin açık renk üzerine koyu renk ya 

da koyu renk üzerine açık renk vb. renkler öğrenenlerin gelişim 

özelliklerini uygun olarak kullanılabilir. Yaş aralığına uygun 

olarak parlak, ana renkler daha dikkat çekici olur. Renklerle 

bilgilerin gruplanması da sağlanabilir. Her bir bilgi bütünü bir 

renkle ifade edilebilir. 

Kullanılan renkler estetik bir bütün oluşturmalıdır, dikkati 

dağıtacak şekilde olmamalıdır.  
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Materyal Kullanırken Nelere 

Dikkat Edilmesi Gerekir? 

 

Öğrenen için yeterince ilgi çekici olmalıdır.  

Çok gösterişli yazılar dikkat dağıtabilir.  

Öğretim materyali basit, sade, anlaşılır olmalıdır. 

Öğretim materyali, dersin amacına uygun olmalıdır.  

Kullanılacak görsel özellikler ( resim, grafik, renk vb.) materyalin 

önemli noktalarını vurgulanmak amacıyla kullanılmalı, aşırı 

kullanımdan kaçınmalıdır.  

Öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine uygun olmalıdır. 

Maliyeti uygun olmalıdır.  

Materyal tasarım öğeleri (renk, şekil, çizgi vb.) etkili bir şekilde 

kullanılmalıdır. 

Materyal tasarım ilkeleri (bütünlük, hizalama vb.) uygun olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materyal Hazırlanma Süreci 

               
Plan 1: Öncelikle derse başlamadan önce sınıf ortamının düzeni 

için ve ders saatinin tasarrufu için ders arasında sınıf içi materyal 

(sıra, masa vb.) düzeni sağlanır. Sınıfın tam ortasına büyük bir 

masa yerleştirilir ve büyük masanın etrafına da öğrencilerin 

oturması, yapılacak materyali daha yakından takip etmeleri için 

sandalye veya sıralar yerleştirilir. 

  
 

 

 

Plan 2: Masa ve sandalyeler yerleştirildikten sonra masanın 

üzerine materyal çalışması için gerekli malzemeler bırakılır ve ders 

saatinin başlanması beklenir.  

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/photo_17276680_3d-people-man-person-and-a-notebook-and-a-pencil-plan.html&psig=AOvVaw2hQfI7HHSGO1tiqKuziioE&ust=1605646484421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCu_4iHiO0CFQAAAAAdAAAAABBp
https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://safakkeklik.com/yuvarlak-masa.html&psig=AOvVaw17ULH-VTmGFUT38LYuHFwD&ust=1605645004392000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDona-BiO0CFQAAAAAdAAAAABAp
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Plan 3: Ders saatinin başlamasıyla materyal çalışmasına başlanır. 

Adından da anlaşılacağı üzere ‘’ Sıfatlar Sitesi’’ için öncelikle ev 

yapım aşamasına başlanır. Ev yapımı için hazırlanan renkli fon 

kâğıtları kullanılır. Evin ölçüleri boyuna on bir cm, enine de on bir 

cm ölçüleri kullanılır. Evin çatısı için de sekiz cm ölçüsü kullanılır. 

Bu şekilde beş ayrı farklı renklerden ev yapımı tamamlanır ve 

ölçüye göre katlanıp zımba ve yapıştırıcı ile olması gerektiği gibi 

hazırlanır. Ev yapımı bittikten sonra renkli mukavva (yeşil) zemin 

için hazırlanır. Yeşil zemin üzerine yol yapımı için siyah ve beyaz 

renk fon kâğıdı kullanılır. Ana yoldan iki farklı yöne (sağ-sol) 

gidecek şekilde yol yapılır. İki farklı yolun tercih edilmesinin 

nedeni ana yola bağlı iki farklı kolun olması aslında sıfatların 

kendi içinde ikiye ayrılması demektir. Bunlar niteleme sıfatları ve 

belirtme sıfatlarıdır. Öğrencilere bunu sezdirerek konuyu kavratma 

amaçlanır. Her ev birer sıfatı temsil edecek şekilde düzenlenir. 

Evlerin çatısına küçük not kâğıtlarının üzerine evin temsil ettiği 

sıfat yazılıp yapıştırılır. Aynı zamanda o not kâğıtların üzerine 

sıfatı görselleştirmek için emoji çizilir. Her evin yanına temsil 

edilen sıfatın ne olduğu ve örnekler yazılıp rulo haline getirip evin 

yanındaki kutucuğa bırakılır. Konuyu merak eden öğrenci merakını 

gidermek için o kutucuklardaki rulo halindeki not kâğıtlarını açıp 

konuyu öğrenmek için bakabilirler. Evlere ve eve ait not 

kutucuklara renkli yapışkan numaralar yapıştırılır (sıfatların 

sıralanışını temsil eder/sezgi yöntemi). Evlerden sonra eve ait 

hayvanlar, çitler, araba ve diğer malzemeler yerleştirilir. Gerekli 

yerlere ağaçlar yerleştirilir. Sitenin girişi sağ kısımda oyun havuzu 

için pişmiş toprak kap (renkli de olabilir) tercih edilir. Oyun 

havuzunun etrafı yine çitlerle kapatılır ve oyun havuzunun içine de 

renkli fon kâğıtlardan hazırlanmış örnek sorular yazılıp havuza 

bırakılır. Sitenin girişinde de plastik, metalden oluşan giriş kapısı 

yapılır ve bu giriş kapısına da sitenin adı (Sıfatlar Sitesi) yazılıp 

kâğıt yapıştırılır. 

 

     
 

Plan 4: Materyal yapım aşaması bittikten sonra sıra materyalin ne 

amaçla hazırlandığını öğrencilere anlatılacaktır. Eğlenceye dayalı 

hazırlanan materyalin asıl amacının konuyu eğlendirerek, 

sevdirerek, kavratarak, sezdirerek öğrenciye anlatmaktır.  Bu 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://www.pamwoldow.com/2013/06/21/a-seat-at-the-lpm-table/&psig=AOvVaw2hQfI7HHSGO1tiqKuziioE&ust=1605646484421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCKCu_4iHiO0CFQAAAAAdAAAAABDaAg
https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://www.interlink.com.tr/haber-detay/surec-iyilestirmede-alternatif-cozumler&psig=AOvVaw2hMmSJyMbmi8rScfTIZC_I&ust=1605654505664000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCu8YaliO0CFQAAAAAdAAAAABAc
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sayede öğrenci hem eğlenecek hem de konuyu kavramış olacak. 

Başta öğretmen tarafından konu anlatılacak ve bu esnada evlerin 

yanında bulunan kutucuklara yerleştirilmiş rulo şeklindeki 

notlardan faydalanılacak. Öğrencinin algı düzeyini arttırmak, 

konunun öğrenilmesi için böyle bir oyun oluşturulmuştur. 

 

                
Oyun havuzunda ise örnek sorular olacaktır. Öğrenciler kendi 

istekleri doğrultusunda bu havuzdan istediği renkte soru kâğıtlarını 

seçebilecekler. Seçtikleri bu sorulara cevap vereceklerdir. Cevap 

veremediklerinde ise evlere yapıştırılan emoji resimli kâğıtlardan 

faydalanabileceklerdir. Bu kâğıtlardan hem soru hem de sorunun 

muhatabı olan ev, evin odak noktası bulunması sezdirilecektir. Bir 

nevi zihinsel gelişimi sağlayan oyun odaklı materyal, öğrenilmesi 

gereken konunun kolaylaştırma görevini de üstlenmektedir.  

Cevabı veremeyen öğrenci elenecek ve sonrasında konunun tekrar 

edilmesi, pekişmesi amacıyla kutucuklardaki notlardan 

faydalanabileceklerdir.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=http://lnx.webhousemessina.com/whb/meeting-location/&psig=AOvVaw2hQfI7HHSGO1tiqKuziioE&ust=1605646484421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCKCu_4iHiO0CFQAAAAAdAAAAABCEBA
https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://sharemylesson.com/teaching-resource/discussion-rubric&psig=AOvVaw2hQfI7HHSGO1tiqKuziioE&ust=1605646484421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCKCu_4iHiO0CFQAAAAAdAAAAABCgAw
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Uygulanan 

materyalin adı ve 

konusu 

 Servet-i Fünun 

Dönemi ve Sanatçıları 

Materyalin 

avantajları 

Öğrencilerin hem eğlenip hem 

öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı 

olduğu eğitsel bir oyundur Materyalin 

içeriği kolayca değiştirilebileceği için 

esnek bir yapısı vardır. 

Sınıf düzeyi  11. Sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Zarflarda çıkan soru rastgele 

belirlendiği için zarflardaki soruların 

zorluk seviyeleri birbirlerine eşdeğer 

olamayabilir. Ayrıca çarkta pas 

kısmının denk gelmesi dezavantaj 

sayılabilir. 

Dersin süresi  80 dk Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

Dersin hemen hemen her konusu için 

uygulanabilir. Etkinlik, Uygulama, 

Örnek soru çözümü,  kullanıma 

uygundur. 

Kullanılan 

malzemeler 

Fon kartonu, raptiye, 

silikon. renkli kağıtlar, 

tahta, stres çarkı 

Materyal hangi 

öğretim 

stratejisine 

uygun 

(araştırma, 

sunuş, buluş) 

Araştırma-İnceleme, sunuş ve buluş 

stratejilerine uygundur. 

Söz konusu beceri 

alanları 

Hazırlanan etkinlikle; 

Dilsel zekâ, görsel 

zekâ, sözel zekâ, 

dinleme, konuşma 

beceri alanları 

kullanılır. 

Materyal hangi 

tür hedef ve 

davranışlara 

uygun (bilişsel, 

duyuşsal, 

devinişsel) 

Bilişsel ve duyuşsal davranışlara 

uygundur. 

Materyalin 

ilişkilendirilebileceği 

eğitsel ilkeler 

Öğrenciye uygunluk, 

hedefe uygunluk,etkin 

katılım, anlamlılık, 

seçicilik,sosyallik ve 

basitten karmaşıklığa 

eğitim ilkeleriyle 

ilişkilendirilebilir. 

Materyal hangi 

yöntem ve 

tekniklerle 

kullanılabilir 

Soru – Cevap, problem çözme,beyin 

fırtınası tekniklerine uygundur. 

Materyalin 

ilişkilendirilebileceği 

Programlama 

Temelleri 

öğretiminin 

amaçları 

Bilgi çarkının 

yapılması ve zarfların 

içene soruların 

bırakılması işlenen 

konuyu eğitsel bir oyun 

haline getirir. Etkinlik 

sayesinde konu 

pekiştirilir. 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmesi gerekir 

Konu alanı uygunluğu, Hedef kitleye 

uygunluğu 

İçeriğin doğruluğu 

Kullanım kolaylığı 

Materyal tasarım ilkelerinin 

uygunluğuna dikkat edilmelidir. 

 

 
 

Materyal kullanımı 

kapsamında söz 

konusu olan 

kazanımlar 

Materyal kullanımı 

eğitsel oyunlaştırma 

şeklinde uygun konu 

kazanımını sağlar. 

Servet- Fünun 

kavramını öğrenir. 

Dönemin sanatçılarını 

tanır. Dönemin 

özelliklerini öğrenir. 

Sanatçıların eserlerini 

özellikleriyle birlikte 

öğrenir. 

Materyalin 

hazırlanma 

süreci 

Yuvarlak bir tahtanın ortasını delip 

dönmesi 

için stres çarkı yerleştirdim. Bölmeler 

için renkli kâğıt yapıştırdım. Etrafına 

raptiye çaktım. Çarkı 

kare kutuya yapıştırdım. Bölmeleri 

belirtmek için keçeden ok kestim. En 

son sorular için renkli 

zarflar hazırladım. 
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Uygulanan 

materyalin adı 

ve konusu 

Tamlamaları bul 

İsim ve Sıfat 

tamlamaları 

Materyalin 

avantajları 

İsim ve sıfat tamlamalarını birbirinden ayırt 

eder. Dersin hem işleniş hem uygulama hem 

de değerlendirme aşamalarında kullanılabilir 

olması.  

Sınıf düzeyi 6. Sınıf Materyalin 

dezavantajları 

Örnek sayısının az olması  

Dersin süresi 40 dk Materyalin 

Türkçe dersine 

uygunluğu 

6. Sınıf konu anlatımı kitabındaki örnekle 

somutlastirilmistir.  

Kullanılan 

malzemeler 

Plastik kutu, fon 

kartonlar, tahta 

çubuk, tıck-it 

Materyal 

hangi öğretim 

stratejisine 

uygun 

Stratejiye sunuş 

Söz konusu 

beceri alanları 

Bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel  

Materyal 

hangi tür hedef 

ve 

davranışlara 

uygun 

Bilişsel ( okuduğunu anlama ve ayırt etme)  

Duyuşsal ( soruya vermiş olduğu doğru 

cevabın onu motive etmesi)  

Devinimsel ( üzerinde örneklerin bulunduğu 

yazı çubuklarını kutuya yerleştirmesi) 

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

eğitsel ilkeler 

Harfler, boyutlar, 

kağıt, sayfa düzeni, 

tema, plan, konu vb.  

Materyal 

hangi yöntem 

ve tekniklerle 

kullanılabilir 

Soru cevap, açıklayarak okuma, inceleme, 

okuma, günlük hayatla ilişkilendirme ve 

günlük hayattan örnekler verme.  

Materyalin 

ilişkilendirildiği 

Türkçe öğretim 

amaçları 

Dinleme, konuşma, 

okuma, yazma, görsel 

okuma ve görsel sunu 

dil becerilerini 

geliştirmek 

Türkçeyi sevmelerini, 

doğru ve etkili 

kullanmalarını 

sağlamak 

Kitle iletişim 

araçlarıyla verilen 

mesajları sorgulama 

becerilerini 

geliştirmek 

Materyali 

kullanırken 

nelere dikkat 

edilmeli 

Güdümlü okuma yapılmalı 

Materyalin basit, sade ve anlaşılır olmalı 

Aşırı kullanımından kaçınılmalı 

Materyal 

kullanımı 

kapsamında 

söz konusu olan 

kazanımlar 

İsim ve Sıfat 

Tamlamalarınin 

metnin anlamına olan 

katkısını açıklar 

Materyalin 

hazırlama 

süreci 

Fon kartonlar daire şeklinde kesildi, 

kartonların üzerine içerisinde isim ve Sıfat 

tamlamaları bulunan cümleler yazıldı, bu 

kartonlar hazır edinilmiş tahta çubuklara 

tutturuldu. Daha sonra dört adet plastik kutu 

hazırlandı bu kutuların üzerine de daire 

şeklinde kesilmiş fon kartonlardan 

yararlanılarak isim ve sıfat tamlamaları 

yapıştırıldı. 
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MATERYALLERİN KULLANILDIĞI DERS PLANLARI 

 

DERS PLANI 

BÖLÜM 1 

Dersin Adı 
Arapça 

Sınıf 5 

Ünitenin Adı/No Okulum ve Arkadaşlarım 

Konu  Sınıfım 

Önerilen Süre 40 DAKİKA    

 

BÖLÜM II 

Öğrenci 

Kazanımları/Hedef 

Davranışlar 

Ünite kelimelerini okuma. 

Ünite kelimelerini yazma. 

Diyaloğu canlandırma. 

Kelimeleri belleğe yerleştirme. 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri/Davranış 

örüntüsü 

Kelimeleri okuma. 

Kelimeleri yazma. 

Kelimeleri tanır. 

Kelimeleri cümle içinde kullanır. 

Kelimelerle diyalog kurar. 

Zihnini ve bedenini kullanarak kelimeleri belleğine almaya çalışır. 

Öğretme Öğrenme Yöntem ve 

Teknikleri 

Sunuş ve buluş yoluyla anlatım tekniği.Sesli okuma 

tekniği.Gösterip yaptırma tekniği. 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, 

Gereçler ve Kaynakça  

Arapça ders kitabı,defter,kalem,sınıf içindeki araç 

gereçler. 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Ö

ğ
re

tm
e-

Ö
ğ

re
n

m
e 

E
tk

in
li

k
le

ri
 

 

D
ik

k
at

 Ç
ek

m
e Öğretmen sınıfa elindeki renkli kartonlar ile girer ve öğrencilerini Türkçe selamlar 

daha sonra öğrencilere ‘Peki Arapça’da nasıl selamlaşıyorduk?’ der. Bütün sınıfla 

sesli bir şekilde bir de Arapça olarak selamlaşır. Daha sonra ‘Tıpkı selamlaşmayı 

öğrendiğimiz gibi bugün sınıfımızı da Arapça tanıyacağız.’der. 

G
ü

d
ü

le
m

e 
 

Öğretmen elindeki renkli kartonları tek tek öğrencilere gösterir ve üstünde nesnelerin 

ismi yazan her bir kartonu karşılık olan nesnenin üstüne yapıştırır. ‘Dersin sonunda 

artık sınıfınızda nesnelerin Arapçalarını da biliyor olacaksınız.’der. 

 

D
er

se
 G

eç
iş

 

 

Öğretmen kitabını açar ve öğrencilerden de aynı şekilde kitaplarını açmalarını ister. 

Kitapda ilk olarak karşılarına çıkan kelimeleri tek tek üstüne kartonlar yapıştırdığı 

nesneleri eliyle göstererek öğrencilere açıklar ve daha sonra onları defterlerine 

yazmalarını ister.Daha sonra karşılarına çıkan diyaloğu da isteyen öğrencileri tahtaya 

kaldırarak canlandırır. 
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E
tk

in
li

k
le

r 
Öğretmen öğrencilerle birlikte kitapta bulunan etkinliklerin her birini yapar.Dersi 

sonundaysa yapıştırdığı kartonları toplar ve öğrencilerden kartonları doğru bir şekilde 

tekrar yapıştırmalarını ister. 

Bireysel Öğrenme 

Etkinlikleri 

(Ödev,deney) 

Öğretmen öğrencilerden her bir kelimeyi üçer defa yazmalarını ve 

sesli bir şekilde okumalarını ister. 

Grupla öğrenme 

etkinlikleri   

 

Öğretmen ünitedeki kelimelerin kullanımından hazırladığı 

diyalogları sınıf içinde oluşturduğu birkaç kişilk grupların tahtaya 

çıkıp canlandırmasını ister. 

 

BÖLÜM III 

Ölçme-

Değerlendirme 

 

Dereceli puanlama anahtarı, öze değerlendirme formu ve başarı testi ile 

öğrencilerin başarıları değerlendirilecektir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere 

BEP uygulanacaktır. 

Dersin Diğer 

Derslerle ilişkisi: 

Okuma ve yazma açısından Türkçe dersi ile ilişkisi bulunur. 

 

BÖLÜM IV 

Planın 

Uygulanmasına ilişkin 

Açıklamalar 

 

 

 

 

   

 

...... 

DERS ÖĞRETMENİ                   UYGUNDUR 

                                            OKUL MÜDÜRÜ  
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DERS PLANI 

BÖLÜM 1 

DERSİN ADI: 
Türk Dili ve Edebiyatı 

SINIF: 11. Sınıf 

ÜNİTENİN ADI: Milli edebiyat 

KONU: Milli edebiyat şairleri 

SÜRE: 6 ders saati 

 

BÖLÜM 2 

 

 

 

 

 

Öğrenci Kazanımları 

Hedef ve Davranışları: 

 

Milli Edebiyat Dönemi’nin oluşumunu kavrar, milli mücadele 

ruhu oluşur. Metin türlerini ayırt edebilir; anlatmaya bağlı 

metinler, göstermeye bağlı metinler, öğretici metinler vs. “Şiir” 

konusu sayesinde okuma kapasitesi gelişir, vurgu ve tonlamaları 

kavrar. Belki de öğrenci okuduğu şiirler ve tanıdığı şairler 

sayesinde şiire yönelip şiir yazmak isteyecektir. Şair başlığı 

sayesinde ise okuduğu bir şiirin kime ait olduğunu bilebilir. Milli 

Edebiyat Dönemi’nin özellikleri sayesinde o dönemde yazılan 

şiirlerin hangi amaçlarla yazıldığını ve bu edebiyatın hangi 

dönemlerde nasıl meydana geldiğini kavrar. Ayrıca diğer edebiyat 

dönemlerinden ayırt edebilir.   

Ünite Kavramları Ve 

Sembolleri/ Davranış 

Örüntüsü: 

 

Milli Edebiyat Dönemi’nin oluşumu, öğretici metinler, anlatmaya 

bağlı edebi metinler, göstermeye bağlı edebi metinler, şiir, metin 

şair ve yazar, Milli Edebiyat Dönemi’nin genel özellikleri. 

Öğretme-Öğrenme 

Yöntem Ve Teknikleri: 

Soru-cevap, buluş, anlatım, drama, inceleme, eğitsel oyunlar, 

materyal, araştırma, gözlem, tartışma. 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç 

Gereçler ve Kaynakça: 

*Öğretmen 

*Öğrenci 

Ders kitabı, bilgisayar, tepegöz, yardımcı kaynak kitaplar, 

dergiler, şairlerin eserleri, video, görsel vs. 

Materyal için kullanılan araç ve gereçler; renkli kartonlar, 

mukavva, boya kalemleri, beyaz pamuk, görsel ve düğme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Edebiyat dönemi 1908’den sonra başlamış bir dönemdir. Bu 

dönemde ulusçuluk ön plandadır, sanata da yansıyan ulusçuluk 

Milli Edebiyatı oluşturmuştur. Bu dönem edebiyatımız açısından 

önemli bir dönemdir. Unutulacak bir dönem değildir. Bu dönemi 

öğrenciler açısından daha kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için bir 

materyal hazırladım. Derse elimdeki materal ile girip öğrencilerin 

dikkatini çektim. Materyali tanıtmadan önce işleyeceğim konu 

başlığını öğrencilerle paylaştım. Daha sonra öğrencilere bu konu 

hakkında bir fikirleri veya bilgileri olup olmadığını sordum. 
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Öğretme-Öğrenme 

Etiklikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin İşlenişi: 

 

Görüşlerini aldıktan sonra konunun yani Milli Edebiyat’ın 

özellikleri, tarihi, siyasi, dini, edebi vs. durumu hakkında bilgi 

verdim. Milli Edebiyat’ın şairlerine geçtiğim kısımda ise 

materyalim devreye giriyor. Öncelikler materyalimi tanıttım; 

yapmış olduğum materyal öğretmen görünümlü bir maketti 

öğrencilerle birlikte ona Mahmut Hoca adını verdik. Materyalime 

bir cep yaptım ve bu cebin içerisine şairlerle ilgili kısa bilgiler 

yazdım, bu bilgileri birinci tekil şahıs ağzından yazdım, şairler 

kendilerini tanıtıyormuşcasına. Örneğin; 1888 senesinde doğdum. 

Türkçeyi büyük bir başarı ile kullanırım. Siyasi mizah yanımla 

şöhretimi elde ettim, eleştirel yanımdan ötürü “kirpi” lakabına 

sahibim… 

Renkli kartonlara bu şekilde yazdığım bilgilerin arka kısmına da 

şairin adını yazdım bu kartları maketin cebine yerleştirdim ve 

öğrencilerden sırasıyla tahtaya gelmelerini ve hazırlamış olduğum 

bu kartları maket öğretmenin cebinden cıkarmalarını, okumalarını 

ve sıralarında oturan öğrencilerden ise okunan bilgilerin hangi 

şaire ait olduğunu tahmin etmelerini istedim, tahmini tutan öğrenci 

artı ile ödülecek, tahminler tutmazsa eğer yazıyı okuyan kişiden 

kartın arka kısmında yazan şairin ismini söylemesini rica ettim. 

Bir çeşit drama diyelim. Tahtaya çıkan öğrenci okuduğu şairin 

kimliğine bürünmüş olacaktır.   

Şairlerin doğum yılları söylenirken öğrencilere sizce bu şair kaç 

sene önce yaşamıştır diye sorular sordum ve matematiksel 

zekalarını harekete geçirdim.  

Öğrencilere sizde Milli Edebiyat yazarı olmak ister miydiniz ? 

Şairin yerinde siz olsaydınız bu esere hangi ismi verirdiniz ? 

şeklinde sorular sorup düşünme becerilerini geliştirdim aynı 

zamanda  soru-cevap ve tartışma ortamı oluşturdum. 

Kartlardaki bilgileri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okumalarını istedim buda öğrencilerin müziksel-ritmik zekasını 

harekete geçirdi. 

Öğrencilerden okudukları ve dinledikleri bilgilerdeki yazarları 

canlandırmalarını istedim buda öğrencilerin bedensel zekalarını 

harekete geçirdi. 

Dönem özelliklerini ve şairlerini iyice anlaşılır hale getirdikten 

sonra öğrencilerden döneme has bir yazı, şiir vs. yazmalarını 

istedim buda öğrencilerin sözel-dilsel zekalarını aktif hale getirir.  

Şairleri işledikten sonra öğrencilere bilgisayar aracılığıyla şairlerin 

resimlerini gösterdim buda öğrencilerin görsel zekalarını harekete 

geçirir.  

Ders bitiminde ise hem döneme ait bir eser hemde milli marşımız 
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olan İstiklal Marşı’nı okumlarını istedim buda öğrencilerin 

müziksel zekalarını harekete geçirir. 

 

 

 

BÖLÜM 3 

 

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel Öğrenme 

Etkinliklerine Yönelik 

Ölçme- 

Değerlendirme 

 

Grupla Öğrenme 

Etkinliklerine Yönelik 

Ölçme- 

Değerlendirme 

 

Öğrenme Güçlüğü Olan 

Öğrenciler Ve İleri 

Düzeyde 

Öğrenme Hızında Olan 

Öğrenciler İçin Ek 

Ölçme- 

Değerlendirme 

Etkinlikleri 

 

 

 

 

Dereceli puanlama anahtarı, öze değerlendirme formu ve başarı 

testi ile öğrencilerin başarıları değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere BEP uygulanacaktır. 

 

 

Dersin Diğer Derslerle 

İlişkisi: 

 

 

Dönem tarihi, şairlerin doğum tarihi tarih dersiyle ilişkili, şairlerin 

kaç sene önce yaşadığını hesaplamak matematik dersiyle ilişkili, 

İstiklal Marşı’nın okunması müzik desiyle ilgilidir.  

 

 

BÖLÜM 4 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin 

Açıklamalar: 

 

 

Öğrencilerin ders esnasında eğlendikleri ve öğrendiklerini 

gözlemledim. 

Ders işlenirken herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

DERS ÖĞRETMENİ                   UYGUNDUR 

                                            OKUL MÜDÜRÜ  
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DERS PLANI 

Bölüm 1 

Dersin Adı 
Felsefe 

Sınıf 10  

Ünitenin Adı / 

numarası 

Bilgi  nedir ? Bilgi Türleri Nelerdir ?  

Konu Bilgi Türleri 

Önerilen süre  İki ders saati 

 

Bölüm 2  

Öğrenci Kazanımları 

Hedef ve Davranışlar 

Bilginin tanımını öğrenme felsefi bilginin ve diğer bilgi türlerinin ne 

olduğunu öğrenme , anlatım ve ifade becerisi kazanma 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri Davranış 

Örüntüsü 

Bilgi , bilim , teknik , realite , subjektif , objektif göreceli , evrensel  

Güvenlik önlemleri Kargaşa ve yüksek ses olmaması için öğrenciler uyarılacak ve buna 

uygun sessiz eğlenceli bir sınıf ortamına dikkat edilecek.  

Öğrenme Öğretme 

Yöntem Ve Teknikleri 

Buluş , sunuş yoluyla anlatım tartışma yöntemi , soru cevap yöntemi 

, eğitsel oyun kullanılacak. 

Kullanılan eğitim 

teknolojileri Araç ve 

Gerçekler , kaynakça  

Öğretmen 

Öğrenci 

Eğitsel oyun materyali , akıllı tahta  

Öğretme  Öğrenme 

Etkinlikleri 

 

 

 

 

Dersin İşlenişi 

Dersin öğretmeni elinde hazırlamış olduğu ders materyali olan ismi ' 

sessiz sinema kutusu ' olan bir kutu ile içeri girer ve öğrencileri 

enerjik ve neşeli bir şekilde selamlar. Öğrencilere dersin konusunu “ 

Bilgi ve Bilgi Türleri “ olduğunu tahtaya yazarak söyler. Derse 

konuyla alakalı bir giriş yapar. Kısaca bilgiyi ve bilgi türlerini 

anlattıktan sonra öğrencilerin önemli gördükleri yerleri not almaları 

istenir. Daha sonra öğrencilere sınıfa getirdiği ders materyalinin 

işlevini anlatır. Sessiz sineme kutusunun içerisinde bilgi kartları yer 

almaktadır konuyla ilgili ve öğrenciler gönüllü olarak kutudan birer 

bilgi kartı alıp sesiz sinema yöntemiyle bilgi türünü anlatmaya 

başlar öğrenci tarafından doğru cevap verildi zaman da bilen öğrenci 

bilgi kartında yer alan ilgili bilgi türünün açıklamasını gelip tahtada 

okur ve sıra da bir sonraki gönüllü arkadaşa devredilir. Öğrencilerin 

anlatım becerisi, ifade becerisi hem sözel dilsel zekasını , anlatırken 

düşündüğü ve kullandığı strateji ile Doğaç , mantıksal matematiksel 
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zekasını , kullandığı jest ve mimiklerle de bedensel- kinestetik 

zekasını devreye sokarak bir öğretme öğrenme etkinliği 

gerçekleştirilmiş olacaktır. Öğrencilerin kullandıkları tonlama , 

vurgulamalar veya anlatım yaparken çıkardıkları sesler de müziksel 

ritmik zekanın devreye girmesini sağlar. Böylece farklı yeteneklere 

sahip öğrencilerin yetenekleri ve zeka türü de bu oyunla ortaya 

çıkmış olur.  

 

Bölüm 3  

Ölçme Ve 

Değerlendirme  

Burada öğrencilerin zeka türlerine dikkat edilir. Neyi nasıl 

kavradıklarına dikkat edilir, neyi anlamada zorluk çektiklerine 

bakılır ona göre tekrar konu üzerinde durulur başka yöntemler 

kullanılarak.  

Dersin Diğer Derslerle 

İlişkisi 

Öğrenilen bir şeyi  anlatırken başvurduğu ses , tonlamalar vs müzik 

dersine , anlatımda kullanılan strateji , mantıksal matematiksel zeka 

yönünden matematik dersi için bir beyin egzersizi diyebiliriz, 

kullanılan stratejiler, jest ve mimikler ile beden eğitimi dersine , 

sözel dilsel zekasıyla edebiyat dersi ile ilişkili olduğu söylenebilir.  

 

Bölüm 4  

Planın Uygulanmasına 

İlişkin Açıklamalar 

Öğrenciler bu uygulamayla dersi daha eğlenceli, ilgi çekici hale 

getirmiştir öğretmen kontrolünde. Aynı zamanda öğrenmede 

kalıcılık sağlanmıştır. Plan uygularken herhangi bir sorun 

yaşanmamıştır. Dersi istenilen saate istenilen şekilde işlenmiştir ve 

öğrencilerin büyük ilgisini görmüştür.  

      

 

DERS ÖĞRETMENİ                   UYGUNDUR 

       OKUL MÜDÜRÜ 
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DERS PLANI 

BÖLÜM I: 

Dersin adı 
Türk Dili ve Edebiyatı 

Sınıf 11. Sınıf 

Ünitenin Adı/No Servet-i Fünun Dönemi 

Konu Servet-i Fünun Dönemi ve Sanatçıları 

Önerilen Süre 80 dk. 

 

BÖLÜM II: 

 

Öğrenci Kazanımları/ 

Hedef ve Davranışlar 

Servet-i Fünun Döneminin özelliklerini öğrenir. Sanatçıları 

eserleriyle ve özellikleriyle birlikte tanır. Servet-i Fünun 

Döneminin sanatçılarını anlamak. 

 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri/ Davranış 

Örüntüsü 

Servet-i Fünun kavramını bilir. Servet-Fünun olarak adlandırılan 

dönemin şairler ve yazarlarının kimler olduğunu kavrar. 

Eserlerinin özelliklerini tanır. 

 

Güvenlik Önlemleri 

Öğrencilere oyun kurallarından bahsetmek ve uymalarını 

söylemek. 

 

Öğretme-Öğrenme-

Yöntem ve Teknikleri 

Buluş, sunuş, soru cevap, eğitsel oyunlar beyin fırtınası 

 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç, 

Gereçler ve Kaynakça 

Slayt, ders kitabı, eğitsel materyal, tahta 

 

 

 

 

Öğretmen sınıfa materyal ile girer. Öğrencilere selam verir. Daha 

sonra günlerinin nasıl geçtiğini söyler. Bugünkü dersimizde 

Servet-i Fünün şair ve yazarlarının eserleri ve özelliklerini 

işleyeceğiz. Öğretmen dersi anlatır. Şair ve yazarların eserlerini 

ve özelliklerini anlatan bir yarışma videosunu öğrencilere izletir. 

Daha sonra evet arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynayacağız. 

Beş kişi olacak şekilde iki gruba ayrılır. Her bir şair yazar ve 
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Öğretme-Öğrenme 

Etkinlikleri 

dönemin özellikleri için ayrı renkler ve ayrı zarflar içinde sorular 

hazırlanır.  Ve zarfın içine bırakılır. Daha sonra öğrenciler teker 

teker çarkı çevirir. Gelen şair veya yazarlarla ilgili zarfların 

içinde olan sorulardan rastgele çekilip sorulur. Doğru cevap 

verirlerse öğretmen puan verir.  Yanlış verirse puan verilmeyip 

bir sonraki öğrenciye geçilir. Çarkta pas gelirse bir sonraki 

öğrenciye geçilir. 

 

BÖLÜM III 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine 

yönelik  

Ölçme-Değerlendirme 

 

 

Grupla öğrenme etkinliklerine 

yönelik  

Ölçme-Değerlendirme 

 

 

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

ve ileri düzeyde öğrenme hızında 

olan öğrenciler için ek Ölçme-

Değerlendirme etkinlikleri 

 

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Ve bireysel olarak çarkı 

çevirirler. Hangi sanatçıya denk gelirde o sanatçı ile 

ilgili zarfı öğretmen alır içinden rastgele soru çeker. 

Doğru cevap verirse öğretmen puan verir ve öğrenci 

tekrardan çarkı çevirir. Yanlış cevap verirse puan 

verilmeyip bir sonraki öğrenciye geçilir. Çarktan pas 

gelirse sıradaki öğrenciye sorulmaz bir sonraki 

öğrenciye geçilir. Sırasıyla bu böyle devam eder. Ve en 

son yüksek puan alan grup açıklanır.  Böylece yarışma 

bitmiş olur. Kazanan gruba ödül verilir.  

Etkinlik 1 

Birinci Grup        İkinci Grup 

Merve                Emine 

İrem                   Samet 

Zeynep               Murat 

Yiğit                   Semra 

Bilal                    Hülya  
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Birinci gruptan Merve çarkı çevirir. Halit Ziya 

Uşaklıgil’e denk gelir. Öğretmen Halit Ziya Uşaklıgil 

zarfını alır ve içinden rastgele bir soru çeker. Ve soru 

okunur. 

Soru:  Adnan Bey; Bihter, Behlül ve Nihal; hangi 

roman kahramanlarıdır. 

Merve soruya cevap verir. Cevap: Aşk-ı Memnu 

İkinci gruptan Emine çarkı çevirir. Tevfik Fikret’e denk 

gelir. Öğretmen Tevfik Fikret zarfını alır ve içinden bir 

soru çeker. Ve soru okunur. 

Soru: Tevfik Fikret’in çocuklar için heceyle yazdığı 

şiirleri hangi eserde toplamıştır. 

Emine cevap verir. Cevap: Şermin 

Tekrar birinci gruba geçer. İrem çarkı çevirir. Hüseyin 

Rahmi Gürpınar’a denk gelir. Öğretmen Hüseyin Rahmi 

Gürpınar zarfını alır ve içinden bir soru çeker. Soru 

okunur. 

Soru: Madam Potiş ile alafrangalık meraklısı Şöhret 

Bey, hangi romanının kahramanlarıdır. 
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İrem cevap verir. Cevap: Şık romanı 

İkinci gruptan Samet çarkı çevirir. Mehmet Rauf denk 

gelir. Öğretmen Mehmet Rauf yazan zarfı alır rastgele 

içinden bir soru çeker. Soru okunur. 

Soru: İlk psikolojik romanımız olan ve Mehmet Rauf 

eseri olan romanının ismi nedir? 

Samet cevap verir. Cevap: Eylül romanıdır. 

Birinci gruptan Zeynep çarkı çevirir. Hüseyin Cahit 

Yalçın denk gelir. Öğretmen zarfı alır ve rastgele bir 

soru çeker.  

Soru: Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına yol açan 

Hüseyin Cahit’in makalesinin adı nedir? 

Zeynep cevap verir. Cevap: Edebiyat Ve Hukuk 

makalesi der. 

İkinci gruptan Murat çarkı çevirir. Çark pas kısmına 

denk gelir soru sorulmaz. Diğer gruba geçilir. 

Birinci gruptan Yiğit çarkı çevirir. Çark Cenap 

Şehabettin’e denk gelir. Öğretmen zarfı alır ve soru 

çeker. Soruyu okur. 

Soru: Cenap Şehabettin’in gezi yazısı türünde yazılan 

eserlerini söyleyiniz. 

Cevap: Hac Yolunda, Afak-ı Irak ve Avrupa Mektupları 

olarak cevap verir. 

İkini gruptan Semra çarkı çevirir ve çark Servet-i Fünun 

döneminin özelliklerine denk gelir. Öğretmen Genel 

özellikleriyle ilgili hazırlanan soru zarfını alır, içinden 

rastgele soru alır ve okur. 

Soru: Servet-i Fünun döneminde göz için kafiye mi 

kulak için kafiye mi tercih edilmiştir. 

Cevap: Semra, kulak için kafiye kullanıldığını söyler. 

Birinci gruptan ise Bilal çevirir ve çark pas bölümüne 

denk gelir. Bundan dolayı soru sorulmayıp ikinci gruba 
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soru sorulur. 

İkinci gruptan Hülya çevirir çark Servet-i Fünun 

özelliklerine denk gelir Öğretmen zarfı alır ve soru 

çekip okur. 

Soru: Servet-i Fünun Dönemi’nde Batı’dan alınan 

nazım biçimleri nelerdir? 

Cevap: Hülya, Sone, terzarima ve triyole olduğunu 

söyler. 

Öğretmen zarftaki soruları bilen her öğrenciye 10 puan 

vermektedir. 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi 

Tarih derslerinden edindiğimiz bilgilerden hareketle 

Servet-i Fünun dönemininim sosyal ve siyasal şartlarla 

ilgili olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde yazılan 

psikolojik eserlerden dolayı psikoloji ile ilgili olduğunu 

söyleyebiliriz.   

BÖLÜM IV 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar 

Daha sonra öğrencilerden defter veya A4 

kâğıda sanatçılarla ilgili eserlerin ve 

özellikleri yazılması istenir. Daha sonra dersi 

bitirir. 

 

    UYGUNDUR 

        

 …/…/…….. 

Ders Öğretmeni                   Okul Müdürü 
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DERS PLANI 

I.BÖLÜM 

Dersin Adı: 
 Tarih 

Sınıf:  10. Sınıf 

Ünitenin Adı:  Yerleşme ve Devletleşme Süreci 

Konu:  Anadolu'da Beylikler Dönemi 

Önerilen Süre:  4 Ders saati 

 

II. BÖLÜM 

Öğrenci Kazanımları / 

Hedef ve Davranışlar 

 Beylikler Dönemindeki beyliklerin hangileri olduğunu öğrenmek. 

Beyliklerin hangi il ve çevresinde bulunduğunu kavramak. 

Beyliklerin kimler tarafından kurulduğu ve beyliklerin nasıl son 

bulduğu bilgisine sahip olmak. 

Osmanlı Devletinin kuruluş sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve 

topraklarını nasıl genişlettiğini öğrenmek. 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri / Davranış 

Örüntüsü 

Beylik, Devlet, II. Beylikler 

- XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki -Siyasi Gelişmeler 

- Anadolu'nun Türkleşmesi 

- Anadolu'ya Yönelik Göçler 

- Anadolu'da Devletleşme Süreci 

- Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu 

Güvenlik Önlemleri  Öğrenciler için tehlike arz edecek bir durum söz konusu değil. 

Öğretme - Öğrenme 

Yöntem ve Teknikleri 

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Eğitici Oyunlar, Ders 

Kitabı Ünite Sonu Sorularını Çözme, Özet ve Tekrar. 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri Araç 

Gereçler Kaynakça 

*Öğretmen 

*Öğrenci 

Projeksiyon, Eğitsel Oyun Materyalleri, Testler, Ders Kitabı ve 

Görseller kullanılacaktır. 

 

 

 

 

Öğretme Öğrenme 

Teknikleri 

 

 

 Dersin İşlenişi 

     Ders Öğretmeni elinde proje çantasını andıran bayrak şeklinde bir 

mukavva ile derse girer. Öğrencileri selamladıktan sonra öğrencilere 

bugün dersimizi sizin için düşündüğüm bir etkinlik ile 

gerçekleştireceğiz der. Daha sonra bugünkü derste Anadolu Türk 

Beyliklerini işleyeceklerini söyleyerek elindekini masaya bıraktıktan 

sonra sizin daha önceki derslerden hatırladığınız beylikler var mı 

varsa neler diye sorarak öğrencilerin sözel- dilsel zekalarını harekete 

geçirir.  

     Konu hakkında çeşitli yanıtlar aldıktan sonra öğrencilere o 

dönemin Anadolu Türk Beyliklerinin haritasının resmini açarak 

öğrencilere o dönemde yaşaydınız hangi beylikte hayatınızı 
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sürdürmek isterdiniz şeklinde sorular sorarak öğrencilerin doğacı 

zekalarını harekete geçirir. 

     Öğrencilerin sosyal toplumsal kişiler arası zekalarını ortaya 

çıkarmak amacıyla öğrencilere sizce o dönemdeki insanlar nasıl bir 

yaşam sürüyorlardı sorusunu yöneltir, bu soruyla da öğrencilerin 

toplumsal yaşam ve insanlarla ilişkileri ortaya konulmaya çalışılır. 

     Anadolu'daki bu beyliklerin haritasını açarak öğrencilere sizce 

Anadolu'daki bu beylikler kaç yıl önce bu şekilde bir konuma sahipti 

sorusunu yönelterek onların mantıksal/matematiksel zekalarını 

harekete geçirir. Öğrencilerden almış olduğu dönütler ile dersini 

devam ettirir. 

     Açmış olduğu haritayı öğrencilerin dikkatli bir şekilde 

incelemelerini ister. Bu sırada da öğrencilere harita da gördükleri 

beyliklerin nasıl kurulduklarını, kimler tarafından ne zaman 

kurulduklarını ve nasıl yıkılıp tarih sahnesinden çekildiklerini anlatır. 

Daha sonra haritayı kapatarak getirmiş olduğu proje çantasını 

anımsatan mukavvayı açar mukavva ikiye katlanmış şekildedir ve bir 

tarafı orta boylu zarflar ile kaplı iken bir tarafında ise fiziki bir 

Türkiye haritasına benzer bir şekildedir ve küçük parçalar da hemen 

yanında az önce tahta da açılan haritadaki beyliklerin şeklindedir ve 

üstlerinde de beyliklerin adları yer almaktadır. Öğretmen öğrencilere 

az önceki haritayı incelemenizi istemiştim şekil gözünüzde 

canlanıyor mu diye sordu ? bu şekilde öğrencilerin görsel zekalarını 

harekete geçirir. 

     Bazı öğrenciler birkaç yer söylerle ve öğretmen onlara sizinle 

küçük bir oyun oynayarak yeniden haritayı ve dersi tekrar edelim 

diyerek öğrencilerden sıra ile gelip zarflardan birini açmalarını ve 

yazanları sesli bir şekilde arkadaşlarına şarkı söylüyormuş gibi 

okumalarını ister. Okuduktan sonra öğrencilere bunun hangi beylik 

olduğunu tahmin etmelerini ve ardından ona ait puzzle parçasını 

haritadaki yerine yerleştirmelerini ister. Burada Öğrencilerin hem 

müziksel ritmik zekaları hem de mantıksal ve matematiksel 

zekalarını kullanmaları sağlanmıştır. Beyliklerin özelliklerinden 

hangi beylik olduğunu bulamayan öğrenciler kağıtların arkasında 

yazan cevaba bakarak oyunu oynamaya devam etmişlerdir.  

 

III.BÖLÜM 

Ölçme Değerlendirme   Ders sonunda kitaplarda bulunan testler çözülerek, 

öğrencilere çeşitli sorular yöneltilip cevapları alınarak ve konu 

ile ilgili YKS soruları çözülerek öğrencilerin başarıları 

değerlendirilecektir. 

Dersin Diğer Dersler ile Derste harita kullanılarak Coğrafya dersi ile, derste ritimli bir 
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İlişkisi şekilde zarflardaki sözlerin söylenmesiyle de Müzik dersi ile 

ilişkilendirilmiştir. Müzik dersi ve Beden eğitimi dersi 

öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır. 

 

IV.BÖLÜM 

Planın Uygulanmasına İlişkin 

Açıklamalar 

Öğrencilerin ders sırasında öğrendikleri ve eğlendikleri 

gözlemlenir. 

Planın uygulanması sırasında herhangi bir sorun ile 

karşılaşılmaz 

 

UYGUNDUR 

        

 …/…/…….. 

Ders Öğretmeni                   Okul Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 | EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE MATERYAL TASARIMI 

ÖRNEKLERİ 

 

 

DERS PLANI 

BÖLÜM 1 

DERSİN ADI: 
Türk Dili ve Edebiyatı 

SINIF: 11. Sınıf 

ÜNİTENİN ADI: Milli edebiyat 

KONU: Milli edebiyat şairleri 

SÜRE: 6 ders saati 

 

BÖLÜM 2 

 

 

 

 

 

Öğrenci Kazanımları 

Hedef ve Davranışları: 

 

Milli Edebiyat Dönemi’nin oluşumunu kavrar, milli mücadele 

ruhu oluşur. Metin türlerini ayırt edebilir; anlatmaya bağlı 

metinler, göstermeye bağlı metinler, öğretici metinler vs. “Şiir” 

konusu sayesinde okuma kapasitesi gelişir, vurgu ve tonlamaları 

kavrar. Belki de öğrenci okuduğu şiirler ve tanıdığı şairler 

sayesinde şiire yönelip şiir yazmak isteyecektir. Şair başlığı 

sayesinde ise okuduğu bir şiirin kime ait olduğunu bilebilir. Milli 

Edebiyat Dönemi’nin özellikleri sayesinde o dönemde yazılan 

şiilerin hangi amaçlarla yazıldığını ve bu edebiyatın hangi 

dönemlerde nasıl meydana geldiğini kavrar. Ayrıca diğer edebiyat 

dönemlerinden ayırt edebilir.   

 

Ünite Kavramları Ve 

Sembolleri/ Davranış 

Örüntüsü: 

 

 

Milli Edebiyat Dönemi’nin oluşumu, öğretici metinler, anlatmaya 

bağlı edebi metinler, göstermeye bağlı edebi metinler, şiir, metin 

şair ve yazar, Milli Edebiyat Dönemi’nin genel özellikleri. 

 

Öğretme-Öğrenme 

Yöntem Ve Teknikleri: 

 

Soru-cevap, buluş, anlatım, drama, inceleme, eğitsel oyunlar, 

materyal, araştırma, gözlem, tartışma. 

 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç 

Gereçler ve Kaynakça: 

*Öğretmen 

*Öğrenci 

 

Ders kitabı, bilgisayar, tepegöz, yardımcı kaynak kitaplar, 

dergiler, şairlerin eserleri, video, görsel vs. 

Materyal için kullanılan araç ve gereçler; renkli kartonlar, 

mukavva, boya kalemleri, beyaz pamuk, görsel ve düğme. 

 

 

 

 

Milli Edebiyat dönemi 1908’den sonra başlamış bir dönemdir. Bu 

dönemde ulusçuluk ön plandadır, sanata da yansıyan ulusçuluk 

Milli Edebiyatı oluşturmuştur. Bu dönem edebiyatımız açısından 

önemli bir dönemdir. Unutulacak bir dönem değildir. Bu dönemi 
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Öğretme-Öğrenme 

Etiklikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin İşlenişi: 

 

öğrenciler açısından daha kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için bir 

materyal hazırladım. Derse elimdeki materal ile girip öğrencilerin 

dikkatini çektim. Materyali tanıtmadan önce işleyeceğim konu 

başlığını öğrencilerle paylaştım. Daha sonra öğrencilere bu konu 

hakkında bir fikirleri veya bilgileri olup olmadığını sordum. 

Görüşlerini aldıktan sonra konunun yani Milli Edebiyat’ın 

özellikleri, tarihi, siyasi, dini, edebi vs. durumu hakkında bilgi 

verdim. Milli Edebiyat’ın şairlerine geçtiğim kısımda ise 

materyalim devreye giriyor. Öncelikler materyalimi tanıttım; 

yapmış olduğum materyal öğretmen görünümlü bir maketti 

öğrencilerle birlikte ona Mahmut Hoca adını verdik. Materyalime 

bir cep yaptım ve bu cebin içerisine şairlerle ilgili kısa bilgiler 

yazdım, bu bilgileri birinci tekil şahıs ağzından yazdım, şairler 

kendilerini tanıtıyormuşcasına. Örneğin; 1888 senesinde doğdum. 

Türkçeyi büyük bir başarı ile kullanırım. Siyasi mizah yanımla 

şöhretimi elde ettim, eleştirel yanımdan ötürü “kirpi” lakabına 

sahibim… 

Renkli kartonlara bu şekilde yazdığım bilgilerin arka kısmına da 

şairin adını yazdım bu kartları maketin cebine yerleştirdim ve 

öğrencilerden sırasıyla tahtaya gelmelerini ve hazırlamış olduğum 

bu kartları maket öğretmenin cebinden cıkarmalarını, okumalarını 

ve sıralarında oturan öğrencilerden ise okunan bilgilerin hangi 

şaire ait olduğunu tahmin etmelerini istedim, tahmini tutan öğrenci 

artı ile ödülecek, tahminler tutmazsa eğer yazıyı okuyan kişiden 

kartın arka kısmında yazan şairin ismini söylmesini rica ettim. Bir 

çeşit drama diyelim. Tahtaya çıkan öğrenci okuduğu şairin 

kimliğine bürünmüş olacaktır.   

Şairlerin doğum yılları söylenirken öğrencilere sizce bu şair kaç 

sene önce yaşamıştır diye sorular sordum ve matematiksel 

zekalarını harekete geçirdim.  

Öğrencilere sizde Milli Edebiyat yazarı olmak ister miydiniz ? 

Şairin yerinde siz olsaydınız bu esere hangi ismi verirdiniz ? 

şeklinde sorular sorup düşünme becerilerini geliştirdim aynı 

zamanda  soru-cevap ve tartışma ortamı oluşturdum. 

Kartlardaki bilgileri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okumalarını istedim buda öğrencilerin müziksel-ritmik zekasını 

harekete geçirdi. 

Öğrencilerden okudukları ve dinledikleri bilgilerdeki yazarları 

canlandırmalarını istedim buda öğrencilerin bedensel zekalarını 

harekete geçirdi. 

Dönem özelliklerini ve şairlerini iyice anlaşılır hale getirdikten 

sonra öğrencilerden döneme has bir yazı, şiir vs. yazmalarını 
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istedim buda öğrencilerin sözel-dilsel zekalarını aktif hale getirir.  

Şairleri işledikten sonra öğrencilere bilgisayar aracılığıyla şairlerin 

resimlerini gösterdim buda öğrencilerin görsel zekalarını harekete 

geçirir.  

Ders bitiminde ise hem döneme ait bir eser hemde milli marşımız 

olan İstiklal Marşı’nı okumlarını istedim buda öğrencilerin 

müziksel zekalarını harekete geçirir. 

 

BÖLÜM 3 

 

Ölçme-Değerlendirme 

              Bireysel Öğrenme 

Etkinliklerine Yönelik Ölçme- 

Değerlendirme 

 

Grupla Öğrenme 

Etkinliklerine Yönelik Ölçme- 

Değerlendirme 

 

Öğrenme Güçlüğü Olan 

Öğrenciler Ve İleri Düzeyde 

Öğrenme Hızında Olan 

Öğrenciler İçin Ek Ölçme- 

Değerlendirme Etkinlikleri 

 

 

 

 

Dereceli puanlama anahtarı, öze değerlendirme formu ve 

başarı testi ile öğrencilerin başarıları değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere BEP uygulanacaktır. 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi: 

 

 

Dönem tarihi, şairlerin doğum tarihi tarih dersiyle ilişkili, 

şairlerin kaç sene önce yaşadığını hesaplamak matematik 

dersiyle ilişkili, İstiklal Marşı’nın okunması müzik desiyle 

ilgilidir.  

 

 

BÖLÜM 4 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin 

Açıklamalar: 

 

 

Öğrencilerin ders esnasında eğlendikleri ve öğrendiklerini 

gözlemledim. 

Ders işlenirken herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

UYGUNDUR 

        …/…/…….. 

Ders Öğretmeni                   Okul Müdürü 
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DERS PLANI  

(Çoklu Zekâ) 

BÖLÜM I  

Dersin adı  Türkçe  

Sınıf  5  

Ünitenin adı/ numarası  Milli Mücadele ve Atatürk 2. Ünite  

Konu  Eş Anlam – Zıt Anlam  

Önerilen Süre  2 ders saati  

 

 

BÖLÜM II 

Öğrenci Kazanımları/ 

Hedef  ve Davranışlar 

Anlam bilgisinde eş anlam, zıt anlam konusunun kurallarını 

kavrama ve uygulama. 

Ünite Kavramları ve   

Sembolleri/  

Davranış Örüntüsü 

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, dil bilgisi, anlam bilgisinde eş 

anlam , zıt anlam. 

Eş anlam ve zıt anlam konusunu öğrenir ve arasındaki farkı 

kavrar. 

Güvenlik Önlemleri Materyal ağaç şeklinde olduğu için dalların ucunun sivriliği 

çocukların gözüne batmaması için uçlarına ponpon kullanılmıştır. 

Öğretme-Öğrenme-

Yöntem  ve Teknikleri 

- Buluş, sunuş yoluyla anlatım tekniği kullanılacaktır. 

- Eğitsel oyunlar kullanılacaktır. 

Kullanılan Eğitim   

Teknolojileri-Araç,  

Gereçler ve Kaynakça  

*Öğretmen  

*Öğrenci 

Eğitsel oyun materyalleri. 

Öğretme-Öğrenme   

Etkinlikleri  

Dersin işlenişi 

 

Ölçme-Değerlendirme  

✔ Bireysel öğrenme   

etkinliklerine yönelik  

 

Ders öğretmeni, elinde hazırlamış olduğu ağaç şeklinde bir 

materyalle gelir. Öğrencileri selamladıktan sonra öğrencilerde 

merak uyandırması için elinde tuttuğu materyalin arka yüzünü 

sınıfa doğru çevirir.  

Öğrencilere ders kitaplarının 48.sayfasındaki Mustafa Kemal’in 

Kağnısı şiirini açmalarını ister. Önce öğretmen şiiri, sesli bir 

şekilde şiir okuma tekniğine uygun olarak okur. Sonra 

öğrencilerden bir kere sessiz okuma yapmalarını ister. Öğrenciler 
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✔ Grupla öğrenme  

etkinliklerine yönelik  

 

Öğrenme güçlüğü olan  

öğrenciler ve ileri 

düzeyde  öğrenme 

hızında olan  öğrenciler 

için ek ölçme 

değerlendirme 

etkinlikleri 

 

 

sessiz okuma yaptıktan sonra sesli bir şekilde okumak isteyen 

öğrencilere şiir okutulur. Öğretmen öğrencilere şiiri beğenip 

beğenmediklerini ve ne anladıklarını sorar. Böylece öğrencilerin 

dilsel/ sözel zekalarını harekete geçirir. Öğretmen şiirden sonra 

etkinliği de bulunan eş anlam, zıt anlam konusunu anlatır. 

Öğrencilerden anlatılan konuyu gerçek hayattan ya da 

gözlemlerinden hareketle örnekler vermeleri istenir. Okudukları 

şiirde geçen eş anlam ve zıt anlamlı kaç tane kelime olduğunu 

bulup yanlarına yazmaları istenir ve öğrencilerin 

mantıksal/matematiksel zekaları harekete geçirilmiş olur. 

Anlatılan konuyu pekiştirmek için  öğretmenin dersin başında 

sınıfa  getirdiği materyalle eğitici bir oyun oynanır.  

Dallarında renkli kâğıtlarla yapılmış kirazların bulunduğu ağaç 

şeklindeki materyal, sınıfın ortasına getirilen öğretmen masasının 

üstüne konur. Dallardaki kirazlar alınıp tahtaya yapıştırılır. Sonra 

küçük kutuda içinde kirazların eş anlam ve zıt anlamının olduğu 

küçük renkli kağıtlar öğrencilere gösterilir. Her öğrenci sırayla 

yanında oturduğu arkadaşıyla birlikte  tahtaya gelip öğretmenin 

küçük kutudan bir kelime seçip o kelimeyi tahtadaki öğrencilerin 

birinin eş birinin zır anlamını bulmasını ister( seçilen kelimelerde 

hem zıt anlamının hem eş anlamının olduğu kelimeler özellikle 

seçilmiştir). Bulunan kelimeler tahtada yapıştırılan kirazların 

arasından da bulunur ve ağacın istedikleri herhangi bir yerine 

yapıştırılır. Bu sayede çocuklar oyun oynayarak konuyu daha 

kalıcı bir şekilde kavramış olur. 

Dersin Diğer Derslerle   

İlişkisi 

 

 

BÖLÜM IV  

Planın Uygulanmasına 

İlişkin  Açıklamalar 

- Öğrencilerin ders sırasında eğlendikleri ve öğrendikleri 

gözlemlenmiştir. 

- Plan uygulanırken herhangi bir sorunla karşılaşılmıştır. 

 

Türkçe Öğretmeni                          Uygundur 

        Okul Müdürü 

 



 

Dr. Faruk ARICI , Doç. Dr. Bayram ARICI | 96 

 
DERS PLANI 

BÖLÜM I: 

Dersin adı 
Türkçe 

Sınıf 5. Sınıf 

Ünitenin adı /no Noktalama işaretleri 

Konu Noktalama işaretleri 

Önerilen süre 160 dakika 

 

BÖLÜM II: 

Öğrenci 

kazanımları/hedef ve                                 

davranışlar 

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 

 

Ünite kavramları ve 

sembolleri/davranış 

örüntüsü 

ÜNİTE KAVRAMLARI:  Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, 

noktalı virgül, iki nokta . 

Güvenlik önlemleri Öğrencilere etkinlik öncesi materyali kullanımları konusunda 

uyarı yapılacak ve öğretmen etkinlik boyunca tedbirli olacaktır. 

Öğretme-öğrenme-

yöntem ve teknikleri 

Soru- cevap, beyin fırtınası, okuma, açıklama 

Kullanılan eğitim 

teknolojileri-

araç,gereçler ve 

kaynakça 

Ders kitabı(5. Sınıf TÜRKÇE MEB), eğitsel oyun materyalleri, 

görseller, bilgisayar kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Öğretme-Öğrenme 

Etkinlikleri  

             

               

            

 

 

 

Dersin İşlenişi 

Dersin öğretmeni elinde hazırlamış olduğu materyaller ile derse 

gelir. Çocukları selamladıktan sonra, onlara: " okuduğunuz 

metinlerdeki ya da kitaplarda ki noktalama işaretleri nelerdir? 

Hangi durumlarda hangi noktalama işaretleri kullanılır" diye 

sorar. Burada öğretmen soru sorarak öğrencilerin sözel dilsel 

zekalarını harekete geçirir.  Öğrenciler soruyu cevapladıktan 

sonra öğretmen noktalama işaretlerini akıllı tahtadan açarak 

gösterir hangi noktalama işareti olduğunu sorar. Göstermiş 

olduğu görseller ile öğrencilerin uzamsal zekalarını harekete 

geçirir. Öğretmen daha sonra noktalama işaretleri konusunu 

anlatır. Konuyu bitirdikten sonra öğrencilere konu ile ilgili 

çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test çözdürür. Öğretmen 

Türkçe ders kitabında bulunan bir metni öğrencilerden metni 

okurken vurgu, tonlama ve sözün ezgisine dikkat ederek 

okumalarını ister ve öğrencilerin müziksel - ritmik zekalarını 

devreye sokar. En son öğretmen hazırlamış olduğu materyal ile 
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öğrencilere etkinlik yaptırır.                

    

SORU KULESİ 

 ? . ! : , ;  

 

         

OYUNUN OYNANIŞI 

Sınıf iki gruba ayrılır. Kırmızı ve mavi takım olmak üzere. 

Gruplara kırmızı ya da mavi boyanmış kağıt bardaklar verilir. 

Önceden tahtaya yazılmış olan noktalama işaretleri ile ilgili 

soruları gruplardaki öğrenciler sırasıyla soruları okur ve boş 

bırakılan alanlara uygun noktalama işaretinin olduğu magneti 

götürüp yapıştırır. Doğru magneti yapıştıran öğrenci kendi 

takımının bardaklarından birer tane dizmeye başlar. Bardakları 

kule şeklinde ilk tamamlayan grup birinci olur. 

 

BÖLÜM III: 

Ölçme-Değerlendirme 

 Bireysel öğrenme  

etkinliklerine yönelik 

Ölçme- 

Değerlendirme 

 Grupla öğrenme  

etkinliklerine yönelik 

Ölçme- 

Değerlendirme 

 Öğrenme güçlüğü 

olan  

öğrenciler ve ileri 

düzeyde  

öğrenme hızında olan  

öğrenciler için ek 

Ölçme- 

1 . Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme 

Noktalama işaretleri ne işe yarar ? 

Noktalama işaretleri nelerdir? 

Cümle kurarken nelere dikkat etmek gerekir? 

2. Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme-değerlendirme 

Sınıf ile birlikte eğitici oyun oynanır. 
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Değerlendirme 

etkinlikleri 

 

Dersin Diğer Derslerle 

İlişkisi 

 Noktalama işaretlerinin görsellerini açıp göstermesi Görsel 

Sanatlar dersi öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır. 

 

BÖLÜM IV 

Planın Uygulanmasına 

İlişkin Açıklamalar 

Öğrencilerin ders sırasında eğlenerek öğrendikleri gözlemlenmiş 

ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Türkçe Öğretmeni                         Uygundur 

        Okul Müdürü 
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DERS PLANI 

 

BÖLÜM I: 

Ders Adı 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Sınıf 4.Sınıf 

Ünitenin Adı/No Peygamberler 

Konu Kuran-ı Kerim de İsmi Geçen Peygamberler ve Meslekleri 

Önerilen Süre 2 Ders Saati 

 

BÖLÜM II: 

 

 

Öğrenci Kazanımları/ 

Hedef ve 

Davranışlar 

Peygamberlerin isimlerini tanır. 

Peygamberlerin mesleklerini tanır ve söyler. 

Hangi mesleğin hangi peygambere ait olduğunu eşleştirir. 

Mesleklerin toplumsal hayatla ilişkisini kavrar. 

Ünite Kavramları ve 

Sembolleri/ 

Davranış Örüntüsü 

 

Güvenlik Önlemleri : Öğretmen oyunun sınıf ortamında güvenli bir şekilde 

oynanmasında rehber olur. 

 

 

Öğretme-Öğrenme-

Yöntem ve 

Teknikleri 

Soru-Cevap Yöntemi 

Beyin Fırtınası 

Soru Turu 

Grup ile İşbirlikli Öğrenme 

Bilişsel Çıraklık 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç, 

Gereçler ve Kaynakça 

*Öğretmen 

 

*Öğrenci 

Renkli Fon, Mukavva, Yapıştırıcı, Fanus, Meslek Kartları  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretme-Öğrenme 

Etkinlikleri 

                   Yaparak Yaşayarak Öğrenme 

Öğretmen elinde bir ağaç materyali ile sınıfa gelir. Öğretmen 

elinde bulunan materyali herkesin görebileceği şekilde tahtaya 

asar. Öğretmen öğrencilere tahtada gördükleri materyal ile ilgili 

düşüncelerini sorar ve dikkatlerini topladıktan sonra konuya 

girer. Kuran-ı Kerim de isimi geçen Peygamberler ve 

meslekleri hakkında bilgi verir ve konunun pekişmesi için 

eğitsel oyuna geçilir. Öğretmen öğrencilerden ikişerli gruplar 

oluşturur, üzerinde peygamberlerin isimlerinin yazılı olduğu 

kırmızı elmalar bir grubun sarı elmalar diğer grubun önüne 
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konulur. Öğretmen fanus içinde bulunan meslek kartlarından 

birini çeker ve okur, hangi peygambere ait olduğunu sorar 

cevabı en çabuk bulan tahtadaki ağaca elmasını yapıştırıcı ile 

koşarak yapıştırır. Oyunun sonunda elma sayısı fazla olan grup 

oyunu kazanmış olur. 

 

BÖLÜM III: 

Ölçme-Değerlendirme 

 

Bireysel öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

Ölçme-Değerlendirme 

 

Grupla öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

Ölçme-Değerlendirme 

 

Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler ve ileri 

düzeyde öğrenme 

hızında olan öğrenciler 

için ek Ölçme-

Değerlendirme 

etkinlikleri 

 

 

Her öğrenci hızlı karar verme yeteneği geliştirir.   

 

 

Bilgi daha hızlı ve kalıcı olur. 

 

 

Eğitsel oyun sayesinde öğrenme hızı artacaktır. Oyunun tekrar 

tekrar oynanmaya olanak sağlaması bilginin pekişmesine sebep 

olduğu için öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin de 

öğrenmesine olanak sağlayacaktır. 

 

Dersin Diğer Derslerle 

İlişkisi 

 

Öğrencilerin bu derste hangi mesleğin hangi işi yaptığını 

kavrayabilmesi sebebiyle Sosyal Bilgiler dersi bağlamında 

değerlendirilir. 

 

BÖLÜM IV: 

 

 

Planın Uygulanmasına 

İlişkin 

Açıklamalar 

 

Bu plan öğrenci merkezlidir.  

Öğretmen sadece rehberdir. 

Ayrıca somut materyal kullanıldığı için öğrencinin derse olan 

ilgi ve bilgi kalıcılığı artar.  

Hızlı düşünme ve oyun olduğu için dersin daha aktif işlenmesi 

sağlanır öğrenci motivasyonu artar. 

 

 

Türkçe Öğretmeni        Uygundur 

       Okul Müdürü 

 



101 | EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE MATERYAL TASARIMI 

ÖRNEKLERİ 

 

 

DERS PLANI 

(Çoklu Zekâ) 

BÖLÜM I  

Dersin adı  Türkçe 

Sınıf  5. Sınıf  

Ünitenin adı/ numarası  3. Tema/ Erdemler 

Konu                                  Deyimler ve atasözleri 

Önerilen Süre  4 ders saati 

 

 

BÖLÜM II 

Öğrenci Kazanımları/ 

Hedef  ve Davranışlar 

Okuma kurallarını uygulama 

Yazma kurallarını uygulama 

Konuşma kurallarını uygulama 

Deyim ve atasözlerinin anlamını öğrenerek söz varlığını 

geliştirmek. 

Ünite Kavramları ve   

Sembolleri/  

Davranış Örüntüsü 

Dinleme, konuşma,  okuma, yazma, deyimler ve atasözleri 

Kelimeleri anlamına uygun kullanır. 

Deyim ve atasözlerinin anlamını öğrenerek söz varlığını 

geliştirmek. 

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime 

gruplarının anlamını tahmin eder. 

Güvenlik Önlemleri Atasözü Topları adlı oyun oynanırken gerekli uyarılar 

yapılacaktır. Tedbir ve önlemler alınacaktır. 

Öğretme-Öğrenme-

Yöntem ve Teknikleri 

Buluş, sunuş yoluyla anlatım, kontrollü yazma yöntemi, soru-

cevap, konuşma ve eğitsel oyunlar kullanılacaktır. 

Kullanılan Eğitim   

Teknolojileri-Araç,  

Gereçler ve Kaynakça  

*Öğretmen  

*Öğrenci 

Yazı tahtası,  akıllı tahta, fotoğraf,  video kullanılacaktır. 
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Öğretme-Öğrenme   

Etkinlikleri  

Dersin işlenişi 

Dersin öğretmeni elinde bir kutu ile sınıfa giriş yapar. Ve 

çocukları selamlar. Sonrasında elindeki kutunun içinde olan 

misketleri herkese sırasıyla dağıtır.  Aynı zamanda bunları 

dağıtırken "misketlerin neyden yapıldığını bilen var mı?" 

sorusunu sınıfa yönlendirir. Öğretmen misketin ne şekilde 

yapıldığını anlatır. Ve bunu anlatırken de beden dilini iyi bir 

şekilde kullanır. Misketin baska bir ismi var mıdır ya da başka 

bir isimde duydunuz mu? şeklinde sorular sorar. Sonrasında 

misketin yörelere göre aldığı isimleri öğrencilerle paylaşır.  

Böylece sözel zekaları etkin konuma getirilir. Ardından ilginç 

misketlerin fotoğraflarını öğrencilere gösterir. Ve bilyelerle 

ilgili yorum yapmalarını ister. Öğrencilere misketlerin nasıl 

daire şeklini aldığını sorar. Ve bu bilyelere siz olsanız nasıl 

şekil verebilirsiniz şeklinde bir soru daha yöneltir. Sonrasında 

metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek  öğretmen 

okur. Ardından öğrencilerin yine aynı şekilde vurgu, tonlama 

ve telaffuza dikkat ederek okumalarını ister. metnin 

okunmasının ardından siz ustanın yerinde olsaydınız ne 

yapardınız? Ya da çırağın yerinde olsaydınız ne yapardınız 

soruları yöneltilir. Böylece çocuğun bireysel düşünmesi ve 

empati kurması sağlanmış olur. Devamında öğrencilere camın 

nasıl yapıldığını gösteren bir kısa film izletilir. Ara ara film, 

duraklatılarak cama ne yaptı, neresine ve nasıl üfledi, neden 

ateş olmadan olmuyor, neden cam yapılırken kum, soda ve 

kireç kullanılır? Türkiye'de cam müzesi var mıdır? Gitmek ister 

miydiniz isterseniz size müze ile ilgili video izletebilirim 

şeklinde sorular sorulur. Böylece öğrenciler dersi daha meraklı 

bir şekilde dinleyecek ve adapte olacaktır. okunan metinden 

hareketle atasözleri ve deyimlerin nerelerde kullanıldığı 

sorulur. Deyimleri atasözlerinden ayıran nedir? Okuduğunuz 

metinde deyim ya da atasözü var mıdır? Gibi sorular yöneltilir. 

Öğrencilerden okudukları herkes deyimler ve atasözleri ile ilgili 

birer cümle kurmaları istenir. Atasözleri ve deyimlerin 

kullanıldığı kısa ve eğlenceli bir video izletilir. Ardından 

hazırlanan eğitsel oyun oynanmak için sınıfın ortasındaki 

sıralar öğrencilerin yardımıyla kenara çekilir. Deyimler ve 

atasözleri kutusu öğretmen masasının üzerine koyulur. Toplar 

ise sınıfın arkasında kalır. Öğretmenin çektiği kartlarda deyim 

ve atasözü olacaktır.  Öğrenciler bu kartların çekilmesinin 

ardından toplarını koşup alarak ait olduğu kutuya almalıdır. 
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Ölçme-Değerlendirme  

✔ Bireysel öğrenme   

etkinliklerine yönelik 

Ölçme Değerlendirme  

✔ Grupla öğrenme   

etkinliklerine yönelik 

Ölçme Değerlendirme  

∙ Öğrenme güçlüğü 

olan  öğrenciler ve 

ileri düzeyde  öğrenme 

hızında olan   

öğrenciler için ek 

Ölçme Değerlendirme 

etkinlikleri 

Dereceli puanlama anahtarı, özel değerlendirme formu ve 

başarı testi ile öğrencilerin başarıları değerlendirilecektir. 

 

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere BEP uygulanacaktır. 

Dersin Diğer Derslerle   

İlişkisi 

Oyun oynanması noktasında beden eğitimi, camın geçirdiği 

serüven açısından sosyal bilgiler öğretmenleri ile işbirliği 

yapılacaktır. 

 

BÖLÜM IV  

Planın Uygulanmasına 

İlişkin  Açıklamalar 

Öğrenciler ders sırasında eğlenmişlerdir. Herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır. 

 

Türkçe Öğretmeni         Uygundur  

       Okul Müdürü 
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DERS PLANI 

 

DERSİN ADI 
  Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 

 

SINIF 

 

9 

 

ÜNİTENİN 

ADI/NUMARASI 

 

Esma-i Hüsna 3.Ünite  

 

KONU 

 

Allah (c.c) güzel isimlerini “ESMA-İ HÜSNA" ilk otuz üç 
tanesini  anlamlarıyla birlikte tanıma 

 

ÖNERİLEN SÜRE 

 
2 Ders Saati 

 

 

ÖĞRENCİ 

KAZANIMLARI/HEDEF 

VE DAVRANIŞLAR 

 

1.Ünite içerikleri  ile ilgili belli başlı kavramların anlam bilgisi 

2. Allah’ın güzel isimlerini anlamlarıyla birlikte kavrama ve 

tanımlayabilme  

3.Belirtilen isimlerin anlamını  hayata geçirebilme yollarını 

tartışma 

 

 

ÜNİTE KAVRAMLARI  

VE SEMBOLLERİ/ 

DAVRANIŞ ÖRÜNTÜSÜ 

Dinleme , okuma , anlama , kavrama , din kültürü Esmai husna. 

O.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.  

O.20. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.  

K.9. İsimleri ve anlamlarını  sıraya koyarak anlatır.  

Y.5. Din kültürünün kurallarına uygun cümleler kurar.  

DB. 1 Konular arasındaki ilişkileri kavrar. 

 

GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ 

 

Dersin işlenişinde tehlikeli bir ortam olmadığı için herhangi bir 

güvenlik önlemi alınmamıştır. 

 

ÖĞRETME-ÖĞRENME-

YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ 

 

Buluş, sunuş yoluyla anlatım, serbest konuşma yöntemi, Soru 

cevap yöntemi, eğitsel ve görsel oyun kartları kullanılacaktır. 

 

KULLANILAN EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ-

ARAÇ, 

GEREÇLER VE 

KAYNAKÇA 

*ÖĞRETMEN 

*ÖĞRENCİ 

 

Ders kitabi, zarf , kartlar , projeksiyon ve sınıf yazı tahtasi 
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ÖĞRETME-ÖĞRENME 

ETKİNLİKLERİ 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENİŞİ 

Öğretmen; sınıfa bir zarf ile gelir. Çocukları selâmladıktan sonra 

zarfın içinde ne olduğunu merak eden öğrencilere, bu zarfın 

içinde otuz üç adet kart olduğunu söyler ve her kartın ayrı bir 

ismi ele aldığını belirtir ve öğrencilerin sözel dilsel zekalarını 

ortaya çıkarmak için Allah ‘in güzel isimleri olan Esma i husna  

ile ilgili genel tekrar konusunu kitaptan okumalarını ister. 

Öğrencilerin doğacı zekalarını harekete geçirmek için 

projeksiyondan Allah ismini ve diğer isimleri tahtaya yansıtır. 

Öğrencilere Allah in kac tane ismi vardir ve bu isimlerin 

anlamlarının hayatımızdaki yerini ve bu isimlerden ilk otuz üç  

tanesini anlamlariyla ile birlikte anlatmalarını ister. Böylece 

çocukların doğacı zekâları harekete geçer. Öğrencilerin 

sosyal/toplumsal zekâlarını harekete geçirmek için sizce bu 

isimlerin anlamları hayatımızda bize nasıl ahlak örneği olur 

şeklinde  sorular yöneltir ve öğrencilerin toplumsal yasam ve 

insanlarla ilişkileri ortaya konulmaya çalışılır. Öğrencilerin 

mantıksal/matematiksel zekâlarını harekete geçirmek için Allah 

in toplam kaç ismi  var. Bu isimler Kuran-ı kerimde hangi 

sürelerde geçer tarzında sorular yöneltir. Öğrencilerden aldığı 

geri dönüşlerle dersini işler. Siz esma-i hüsnünün hayatımızda 

bize nasıl yön vereceğini kaç ismin olduğunu bu isimlerin hangi 

dille kullandığını vb Sorularıyla öğrencilerin bireysel zekalarını 

harekete geçirmeye çalışır. Bu isimler ile birlikte ahlak 

gelişimimize nasıl katkı sağlarız ? Diyerek öğrencilerin düşünme 

becerilerini geliştirmek için tartışma ortamı oluşturur.  Konuları 

okurken vurgu tonlama ve sosun ezgisine dikkat ederek 

okumalarını ister böylece öğrencilerin müziksel/ritmik zekâlarını 

devreye sokmak ister. Okuduğumuz konularla ilgili görsel bir 

şeyler yapıp canlandırabilir misiniz? Örneğin; abdest nasıl alınır, 

Efendimiz döneminde ibadetlerin hangi zorluklarla yapıldığını 

canladirmaya çalışarak daha iyi anlamamız için bir şeyler 

yapabilir misiniz diyerek öğrencilerin bedensel becerilerini 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Getirmiş olduğu zarfın içindeki 

kartları da ders sonuna doğru çıkarır ve konuları renklere göre 

baslıklara ayırdığını gösterir. Soru cevap seklinde öğrencilerin 

dikkatini çekmek ve konuların daha iyi oturması için karışık bir 

şekilde konular hakkında kısa cevaplı sorular sorar. Oyun haline 

getirerek hem eğlenmelerini hem de sıkılmadan dersin sonuna 

kadar dersi dikkatli bir şekilde takip etmelerini amaçlar.   
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Oyunun Oynanışı: 

1.Oyunda her isim başlığı ayrı bir konuyu karşılamaktadır. 

Öğrenciler isimleri zarftaki kartlardan birisini cıkararak anlamını 

hatırlamaktadır. 

2. Kartlarda yazılı olan isimleri görüp  muhattap olan öğrenciler 

isimleri  anımsadıkları için kolaylıkla cevap verebilmektedir. 

3. Oyunda rekabet ve bilgi yarışı heyecanı olduğu için 

öğrendiklerini pekiştirmiş olur aynı zamanda eğlenerek oyun 

havasında dersi işlemiş olurlar. 

4.Ders sonunda en cok ismin anlamini doğru cevap veren 

öğrencilere öğretmen tarafından ödüllendirme yapılır.  
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Ölçme-Değerlendirme 

 Bireysel öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

ÖlçmeDeğerlendirme 

 Grupla öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

ÖlçmeDeğerlendirme 

 

 Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler ve ileri 

düzeyde 

öğrenme hızında olan 

öğrenciler için ek Ölçme 

Değerlendirme 

etkinlikleri 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin görsel zihinsel zekaları göz önüne alınarak 

değerlendirme yapılır. 

 

 

DERSİN DİĞER 

DERSLERLE İLİŞKİSİ 

 

Şehirlerle ilgili olarak Sosyal Bilgiler dersi, vurgu, tonlama sesini 

kullanabilme, kurallara uygun okuma ile Türkçe dersi, oyunla 

ilgili olarak Beden Eğitimi dersi öğretmenleriyle işbirliği 

yapılacaktır. 

 

 

PLANIN 

UYGULANMASINA 

İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

 

Öğrencilerin ders sırasında eğlendikleri ve öğrendikleri 

gözlemlenmiştir. 

Plan uygulanırken herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 

                                                                                                                                                              

Uygundur 

......./......./........ 

                                                                                                                                                                                         

        Okul Müdürü 
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