
•Bilişsel Alan  

Bilgi, kavrama, uygulama, 
çözümleme, sentez, 
değerlendirme 

•Duyuşsal Alan  

Alma, tepkide bulunma, 
değer verme, 
bütünleştirme 

•Devinişsel Alan 

 

•3. SUNUM 
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 Eğitim, bireye istendik davranışlar kazandırma 
sürecidir. 

 Eğitim süreciyle kazandırılmak istenen davranışlar 
çok çeşitlidir. 

 Bu davranışlar toplumun ihtiyaçlarına karşılık 
vermeli ve toplumun bireylerde bulunmasını 
istediği özellikler eğitim programının hedefleri 
arasında bulunmalı. 

 Eğitim sürecinde yapılan ölçmeler, daha çok 
okullardaki öğrenme süreç veya ürünleriyle 
ilgilidir. Okullardaki öğrenme süreç veya ürünleri 
genellikle davranışlar adı altında toplanır. 
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 Bloom ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 
sınıflandırmaya göre, eğitim sonucu olarak 
gelişebilecek davranışlar bilişsel (zihinsel), 
duyuşsal (duygu ve eğilimler) ve psikomotor 
(devinişsel) olmak üzere 3’e ayrılır. 

Psiko-motor Duyuşsal Bilişsel 

Her alan kendi içinde basamaklara ayrılmıştır. 
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Davranışların aşamalı olarak sıralanmasında 
belli özelliklere dikkat edilmektedir. 

 Basitten karmaşığa doğru sıralama 

 Kolaydan zora doğru sıralama 

 Somuttan soyuta doğru sıralama 

 Ön koşul olma ilişkilerine bağlı olarak 
sıralama 

 Yakından uzağa doğru sıralama 

 En dar kapsamlıdan en geniş kapsamlıya 
doğru sıralama 

 

 6.04.2021 4 Doç. Dr. Sedat ŞEN 



 Bilişsel davranışlarda bilginin anımsanması, 
okuduğunu anlama ve karşılaşılan 
problemleri çözme gibi zihinsel etkinliklerin 
baskın olduğu söylenebilir. 

 Basitten karmaşığa doğru şöyle sıralanır: 

 

 

 

 

 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 
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Kaynak: Tutkun, Ö. F. & Okay, S. (2012)’un “Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış” adlı makalesinden 
alınmıştır. 



 Bloom’un yeniden düzenlenmiş taksonomisinin son şekli 2001 yılında kitap olarak şu 
başlık altında yayınlanmıştır; “Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., 
Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). A 
Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives (Complete Edition) (Bir Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme 
Sınıflaması. Bloom’un Eğitimsel Hedefler Taksonomisinin Yeniden Düzenlenmiş Şekli -
Tam Sürüm-). New York: Longman” (Başbay, 2007; Köğce, Aydın ve Yıldız, 2009).  
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 Bümen (2006)’e göre, revize taksonominin üstün 
ve sınırlı yönleri şunlardır: 1- Orijinal 
taksonomideki bilgi basamağı hem eylemsi hem 
de ad özelliği taşımaktadır. Revize edilmiş 
sınıflamada bu çelişki giderilmiştir. Ad-eylemsi 
öğelerden hareketle iki ayrı boyut 
oluşturulmuştur. Ad öğesi bilgi boyutunu, 
eylemsi öğesi ise bilişsel süreç boyutunu 
tanımlamıştır. 2- Yenilenmiş taksonomide 
hedeflerin ifade edilmesi ve taksonomi tablosuna 
yerleştirilmesi her zaman kolay değildir.* 
 
 

 * Kaynak: Tutkun, Ö. F. & Okay, S. (2012)’un “Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış” adlı makalesinden 
alınmıştır. 
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 Bloom 
Taksonomisini 
günümüz eğitsel 
uygulamalarına 
uyarlanmış haline 
“Bloom Dijital 
Taksonomisi” 
denilmektedir. 
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Kaynak: https://bto212ogretimtasarimimutluyavuz.wordpress.com/2017/04/23/bloom-taksonomisi/ 



 En fazla bilgi sahibi olduğumuz davranış alanı 
olduğu için bu alanla ilgili hedefleri ve davranışları 
belirlemek daha kolaydır. 

 Bu alanla ilgili davranışları ölçecek araçları 
geliştirmek de daha kolaydır. 

 Test ve sınav soruları birer uyarıcı olarak rol 
oynar. 

 Bu bakımdan bilişsel davranışların ölçülebilmesi 
için hazırlanan test maddeleri de ölçülmek istenen 
davranışın ortaya çıkmasına ve davranışın 
gözlenebilmesine imkan vermelidir. 
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 Herhangi bir nesne ya da olguyla ilgili bazı 
özelliklerin hatırlanmasıyla ilgilidir. 

 Hatırlama, görünce tanıma ve sorulunca söyleme ya 
da ezberden aynen tekrar etme davranışlarını kapsar. 

 Bilişsel alanın ilk basamağı olan bilgi diğer 
basamaklardaki davranışların kazanılması için temel 
teşkil eder. 

 Bu alandaki davranışlar ölçülürken öğrencilerin bilgiyi 
hatırlaması, kendilerine verileni olduğu gibi 
yansıtması beklenirken kendisinin bir katkıda 
bulunması beklenmemektedir. 

 Örneğin Sedat Hoca bir ölçme aracının güvenirliğini 
“ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınıklık derecesi” 
şeklinde tanımladıysa, öğrenciden sınavda bu tanımın 
aynısını beklemesi bilgi düzeyinde davranışa örnektir. 
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Hatırlanma davranışı değişik yöntemlerle ölçülebilir:  
 Çoktan seçmeli, doğru-yanlış veya eşleştirmeli sorularda 

olduğu gibi görünce tanıma, 
 Yazılı sözlü veya kısa yanıtlı sınavlarda olduğu gibi 

sorunca yazma veya söyleme. 
 

Bilgi düzeyi konu ve derse göre farklı şekillerde olabilir: 
 Bir alana has bilgileri hatırlama 
 Terimleri hatırlama 
 Olguları hatırlama 
 Bir alanla ilgili araç ve yolların bilgisini hatırlama 
 Sınıflamaları hatırlama 
 Yöntemleri ve teknikleri hatırlama 
 Bir alandaki genel doğruları ve soyutları hatırlama 
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 _ _ _ bir niteliğin gözenip gözlem 
sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade 
edilmesidir. 

 Bir mıknatısın kutupları genellikle nasıl 
adlandırılır. 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci 
cumhurbaşkanı kimdir? 

 Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin adları 
nelerdir? 
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 Bu basamakta öğrencilerden konuyu veya olayı 
açıklayabilmeleri, bilgiyi kendilerine özgü 
biçimde ifade etmeleri, kavramların birbirinden 
farkını anlayabilmeleri beklenmektedir. 

 Öğrencinin önceden öğrendiği bilgileri yeni bir 
biçimde, yeniden düzenleyerek sunması ya da 
onları farklı biçimlerde ve düzenlemelerde 
gördüğünde tanıması istenir. 

 Yani bir bilginin anlamını kavramış olan kimse, 
onu farklı dille ifade edebilmeli ya da diğer 
sembollere çevirebilmelidir. 

 Kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülürken bilgi 
öğrencinin daha önce hiç görmediği bir 
düzenleme içerisinde verilmelidir. 
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 Kavrama düzeyindeki davranışlar çevirme, 
yorumlama ve öteleme olmak üzere 3 alt sınıfa 
ayrılmıştır. 

 Bilginin anlamını bozmadan özgün bir dil veya 
sembol kullanarak yeniden ifade edilmesi 
çevirme basamağındaki davranışlardır. 

 Bilgiyi özetleme, açıklama, kendi tümceleri ile 
yeni bir düzende sunma veya belirgin örnekler 
verme yorumlama basamağında beklenen 
davranışlardır. 

 Bilgiye dayanarak gelecekte olabilecek olan 
durumları tahmin etme ise öteleme basamağında 
beklenen davranışlar için örnek verilebilir. 
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Aşağıda verilen özelliklerden hangisi ölçme 
sonucunda elde edilen puanların güvenirliğiyle 
ilgili değildir? 

 A) Ölçmelerin hatasızlığı 

 B) Puanların hatalardan arınıklığı 

 C) Puanların gerçek puana yakınlığı 

 D) Aracın bireyleri yansıtma gücü 

 E) Soruların amaca uygunluğu 

 

1  1  2  3  5  8  ?     bu dizide soru işareti yerine 
hangi sayı gelmelidir? 
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 Soyut kavram ve ilkeleri somut, özel ve yeni durumlarda 
kullanma yeteneği uygulama basamağının kapsamına girer. 

 Daha önce öğrenilmiş olan bilginin yeni durumlarda 
kullanılmasıdır. 

 Önceki basamaklardaki davranışları kazanmış olmak 
uygulama basamağındaki davranışların gerçekleşmesini de 
kolaylaştırır. 

 Bu basamaktaki kazanımların ölçülebilmesi için daima yeni bir 
problem durumu verilmelidir. Öğrenci problemi çözebilirse 
uygulama düzeyinde davranışı yerine getirdiği kabul edilir. 

 Toplama ve bölmeyi öğrenmiş olan bir öğrencinin içerisinde 
toplama ve bölme işlemleri geçen bir günlük hayat problemini 
çözebilmesi örnek verilebilir. 
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 Analiz basamağında bir bütünün ögelerini, bu 
ögeler arasındaki ilişkileri, bütünün 
oluşturulma yollarını belirlemede kullanılan 
zihinsel beceriler ön plana çıkmaktadır. 

 Bu aşamada bütünden parçalara gidilir. 

Analiz basamağındaki davranışlar 3 alt sınıfa 
ayrılmıştır: 

 Ögelere dönük analiz 

 İlişkilere dönük analiz 

 Örgütleme ilkelerine dönük analiz 
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 Analiz basamağındaki davranışların cevaplı 
testlerle ölçülmesi zorunluluğu yoktur. 

 Daha çok kısa cevaplı sorular ya da uzun cevap 
gerektiren yazılı yoklama soruları da analiz 
basamağındaki davranışların ölçülmesinde 
başarıyla kullanılabilir. 

 Mesela öğrenciden verilen bir paragrafın, bir 
metnin ya da sistemin ögeleri arasındaki ilişkileri, 
yapısal düzeni ve bütünlük ilkelerini bulması 
istenir. 

Örnekler: 
 Bir cümleyi doğru olarak ögelerine ayırabilme. 
 Çevre kirliliğine yol açan nedenleri ortaya koyma. 
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 Öğrencilerin yeni bir ürün üretme becerilerini 
gösterecekleri davranışları kapsamaktadır. 

 Sentez belli bir maksada hizmet edecek şekilde 
ögeleri seçip onları belli ilişki ve kurallara 
uygun olarak birbiriyle ilişkilendirip 
birleştirerek yeni bir ürün ya da bütün 
oluşturma işidir. 

 Sentezde çok yönlü düşünme, yenilik, 
özgünlük, buluş, icat, yaratıcılık gibi özellikler 
söz konusudur. 
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 Yaratıcılığın ölçülmesi oldukça zordur. Önceden 
belirlenen bir takım ölçütlere göre değerlendirme 
yapılamaması; yaratma sürecinde doğru-yanlış 
ayrımının olmaması yaratıcılığın ölçülmesini ve 
değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. 

 Yazılı, sözlü sınavlar ya da ödev-proje gibi ölçme 
araçları kullanılabilir. 

 Sentez davranışının değerlendirmesinde ürünün 
öğrenciye ait olup olmaması ve özgünlük dikkate 
alınmalıdır. 

 Ör: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkileri 
geliştirebilmek için yeni bir çözüm önerisini bir plan 
dahilinde geliştirerek sınıfa sununuz. 
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 Verilen ya da edinilen bilgilerin iş ve becerilerin, 
çözümlerin, yöntemlerin, materyallerin, teori ve 
yapıların belli bir yönden değeri hakkında belli bir 
amaç için yargıda bulunma yeteneğidir. 

 Değerlendirmede mutlaka bir gözlem ya da ölçme, bir 
de ölçüt kullanılır.  

 İç ölçütlere göre değerlendirme ve dış ölçütlere göre 
değerlendirme olarak 2 şekilde yapılabilir. 

 İç ölçütlere göre değerlendirmede bir bilginin 
bütününün tutarlılık, mantıksal doğruluk, iç akıcılık 
boyutları dikkate alınır. 

 Dış ölçütlere göre değerlendirmede kullanılacak 
ölçütler öğrenciye ya hazır olarak verilir ya da ölçütü 
  öğrencinin kendi seçmesi beklenir. 
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 Bir ders kitabını olması gereken özelliklere göre 
eleştirebilme. 

 Bir makalenin kurallarına göre değerlendirilmesi. 

 Bir makalede dile getirilen örnekleri, iç tutarlılık 
açısından yorumlayabilme. 

 İyi bir sınavda bulunması gereken temel ilkeleri 
tartışabilme. 

 Eğitim alanında hüküm süren bir takım yanlış 
inanışları eleştirebilme. 

 Toplumda kabul gören siyasal felsefeleri, bilimsel 
kriterlere göre yargılayabilme. 
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Kaynak: http://www.oguzhanhoca.com/bilissel-alan-basamaklari-ve-kazanim-ornekleri.html 
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 Bir nesne olay ve bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve 
duygu gibi davranış eğilimlerini içerir.(tercih, 
hoşlanma, hoşlanmama, yaklaşma, kaçınma vb.) 

 Büyüklere saygı, yurt sevgisi, kendine güven vb. 
 Duyuşsal özelliklerin ölçülmesinde farklı 

yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. Öğrencilerin derse, 
okula, arkadaşlarına karşı tutumlarının ölçülmesinde 
dereceleme ölçeklerinden yararlanılabilir. Böyle bir 
ölçek biri tutum ifadelerinin yer aldığı, diğeri ise bu 
ifadelere tepkilerin verildiği iki kısımdan oluşmaktadır. 

 Duyuşsal davranışların iyi tanımlanamaması, verilen 
cevapların samimi olmayabileceği, cevaplayıcıların 
doğru olandan çok beklenen yönde cevaplar vermesi, 
vb. gibi sebeplerden dolayı duyuşsal alandaki 
davranışların ölçülmesi diğer alanlara göre daha 
zordur. 
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 Alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, 
kişilik haline getirme gibi aşamaları 
bulunmaktadır. 

1. Alma: farkına olma, almaya açık olma 

2. Tepkide bulunma: uysal davranma, tepki 
göstermede istekli davranma ve tepkiden doyum 
sağlama 

3. Değer verme: bir değeri kabullenme, taraf olma 

4. Bütünleştirme:  değerleri kavramsallaştırma, bir 
değerler sistemi oluşturma 

5. Bir değerler bütünüyle niteleme: genellenmiş 
örüntü, nitelenme. 
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 İlgi ölçekleri: bireylerin neleri tercih ettiğini, nelerden 
kaçındığını veya neleri yapmaktan kaçındığını 
belirlemek amacıyla kullanılan araçlardır. 

 

 Tutum ölçekleri: bireylerin belirli bir nesneye, konuya, 
kişiye yakınlık veya uzaklık düzeyini belirlemek 
amacıyla kullanılan araçlardır. 

 

 Gözlem: bir kişinin diğer bir kişi veya olay hakkında 
duyu organları yolu ile bilgi edinme yoludur. Gözlem 
formları, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, sesli 
ve görsel kayıt araçları, kayıt formları gibi araçlardan 
faydalanılır.  
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 Devinişsel (psikomotor) davranışlar, bir organ 
tarafından yapılan veya vücut organlarının 
koordinasyonu ile gerçekleşen davranışları 
kapsar. 

 Belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre 
doğru, hızlı, ve otomatik olarak yapılması 
sonucunda ortaya çıkan davranışları içerir. 

 Bir müzik aletini çalma, yemek pişirme, klavyede 
10 parmakla yazı yazabilme.  

 Algılama, kurulma, kılavuzla yapma, mekanizma, 
beceri haline getirme, uyum, yaratma gibi 
aşamaları vardır. 

6.04.2021 29 Doç. Dr. Sedat ŞEN 



 Okullarda, derslerin bir işin yapılması ile ilgili 
hedeflerini dolaylı olarak ölçmek çok 
yaygındır 

 Bu yaklaşımda işin bilgisine sahip olan bireyin 
işi yapabileceği sayıltısı vardır. 

 Ancak bilgiye sahip olma her zaman işin iyi 
yapılacağını göstermez. 

 Örneğin bir çok insan uçağın nasıl uçtuğunun 
bilgisine sahip olabilir. Ancak bu, söz konusu 
kişilerin uçağı uçurabileceği anlamına gelmez. 
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 Devinişsel davranışların geçerli olarak ölçülmesi için 
doğrudan gözlem yoluna başvurulmalıdır. Bu amaçla 
gerçek durumlarda veya gerçeğe yakın durumlar 
oluşturularak bireylerin bu davranışları gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği veya ne düzeyde gerçekleştirdiği 
belirlenebilir. 

 Performans testleri kullanarak devinişsel alan becerilerini 
ölçebiliriz.  

 Performans testleri bir işin yapılma sürecinde izlenecek 
aşamalı sırayı ve veya işin belli bir yolla yapılma düzeyini 
gözlemek amacıyla geliştirilen araçlardır. Ürün ve süreç 
değerlendirilebilir. Bu amaçla performansın 
gözlenmesinde kontrol listeleri, gözlem formu, 
dereceleme ölçeği ve puanlama ölçeği kullanılabilir.    
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 Bir işin yapılma sürecinde izlenecek aşamalı sırayı 
veya işin belli bir yolla yapılma düzeyini (işin 
kalitesini) gözlemek amacıyla geliştirilen 
araçlardır. 

 Bu araçlarla süreç (işin yapılmasında izlenen 
yolun doğruluk derecesi ve işin yapılma hızı), 
ürün (ortaya çıkan ürünün kalitesi) veya her ikisi 
birden değerlendirilebilir. 

 Bu amaçla performansın gözlenmesinde kontrol 
listeleri, gözlem formundan, dereceleme 
ölçeklerinden ve puanlama yönergelerinden 
yararlanılabilir. 
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Gözlenecek davranışlar EVET HAYIR 

1 Engele geldiğinde doğru pozisyon aldı mı? 

2 Serbest ayağı ileri uzattı mı? 

3 Serbest ayağını iyice büktü mü? 

4 Sıçrama ayağını hareket kesilmeden ileri aldı mı? 

5 Sıçrama ayağını engele paralel hale getirdi mi? 

6 Öndeki ayağı aşağı doğru uzattı mı? 

7 Engelden geçerken gövdeye uygun pozisyon verdi mi? 

8 Tekrar koşu pozisyonu kazandı mı? 

9 Engeller arasını 3 adımda geçti mi? 

Toplam 

Bu kontrol listesi koşu sırasında engelleri geçme 
davranışını değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Adayın 
gösterdiği davranışlar için EVET sütununa, göstermediği 
davranışlar için HAYIR sütununa (X) işareti koyunuz 
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Gözlenecek davranışlar 0 1 2 3 4 

1 Elleri sol el sağ elin üzerine gelecek 
biçimde yerleştirme 

2 Bacakları omuz genişliğinde açma 

3 Bacakları dizlerden bükme 

4 Kolları dirsekten bükme 

5 Bir ayağın diğerinden ilerde olması 

6 Gövdenin hafif öne eğilip, başın ileriye 
bakması 

7 Topa vuruş anında kolların bükülmesi 

8 Topun dirsek ile el bileği arasında 
karşılanması 

9 Topa vuruş anında ayak parmak 
uçlarında yükselme 

10 Topa vurduktan sonra vücuda eski 
konumuna getirme 

Toplam 

Voleybolda 
manşet pas 
davranışı 
gözlemlen-
mesi 
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 Haladayna 

 Marzano 

 Gagne 
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