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ÖZET 

2018 ORTAOKUL FEN BĠLĠMLERĠ DERSĠ PROGRAMININ VE DERS 

KĠTAPLARININ ĠÇERĠĞĠNDE YAġAM TEMELLĠ ÖĞRENME YAKLAġIMININ 

ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

HATĠCE ERDOĞAN 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

MATEMATĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI 

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ 

(TEZ DANIġMANI:DOÇ.DR. NURSEN AZĠZOĞLU) 

BALIKESĠR, ġUBAT - 2021 

 

Bu çalıĢmanın amacı, 2018 ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programının ve ortaokul 

fen ders kitaplarının içeriğinde yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının etkilerinin 

belirlenmesidir. AraĢtırma nitel araĢtırma desenlerinden doküman inceleme yöntemi ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġncelenen dokümanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018) tarafından 

yayınlanan fen bilimleri dersi öğretim programı (ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflar) ve 

ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarıdır. 

Programdaki kazanımlar yaĢam temelli unsurlar içerip içermediklerine göre iki grupta 

toplanmıĢtır. YaĢam temelli unsur içeren kazanımların, ders kitaplarına öğretimsel aktarımı 

da yaĢam temelli yaklaĢımlar bazında incelenmiĢtir. BeĢinci sınıf programında yer alan 

toplam 36 tane kazanımdan 19 tanesinin yaĢam temelli unsurlar içerdiği görülmüĢtür. 

Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 14 tane kazanımın yaĢam temelli yaklaĢıma 

uygun Ģekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiĢtir. Altıncı sınıf programında yer 

alan toplam 59 tane kazanımdan 32 tanesinin yaĢam temelli unsurlar içerdiği görülmüĢtür. 

Ortaokul 6. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 18 tane kazanımın yaĢam temelli yaklaĢıma 

uygun Ģekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiĢtir. Yedinci sınıf programında yer 

alan toplam 67 tane kazanımdan 25 tanesinin yaĢam temelli unsurlar içerdiği görülmüĢtür. 

Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 15 tane kazanımın yaĢam temelli yaklaĢıma 

uygun Ģekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiĢtir. Sekizinci sınıf programında yer 

alan toplam 61 tane kazanımdan 33 tanesinin yaĢam temelli unsurlar içerdiği görülmüĢtür. 

Ortaokul 8. sınıf fen bilimleri ders kitabına; 22 tane kazanımın yaĢam temelli yaklaĢıma 

uygun Ģekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiĢtir. 

Sonuç olarak 2018 ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programının ve ortaokul fen 

bilimleri ders kitaplarının içeriğinde farklı yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımlarının etkileri 

belirlenmiĢtir. 
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ortaokul fen bilimleri dersi programı, fen bilimleri ders kitapları 
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ABSTRACT 

DETERMINING THE INFLUENCE OF CONTEXT-BASED LEARNING 

APPROACH ON THE CONTENT OF 2018SECONDARY SCHOOL SCIENCE 

CURRICULUM AND TEXTBOOKS 

MSC THESIS 

HATĠCE ERDOĞAN 

BALIKESIR UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE 

MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION 

ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION 

(SUPERVISOR:DOÇ. DR. NURSEN AZĠZOĞLU) 

BALIKESĠR, FEBRUARY - 2021 

 

The aim of this study is to determine the influence of context-based learning approach on 

the content of the secondary school science course curriculum and science textbooks. The 

study is a qualitative research based upon the document analysis method. The written 

materials analyzed in this research include the 5
th

, 6
th

, 7
th 

and 8
th 

grade science textbooks 

and Secondary School Science Course Curriculum (for 5
th

, 6
th

, 7
th

 and 8
th

 grades) published 

in 2018 by the Turkish Ministry of National Education (MEB, 2018). 

The learning objectives in the curriculum are classified into two groups, depending on 

whether the learning objectives include life-based elements. Additionally, in this study, the 

didactic transposition of the learning objectives to the textbooks is examined through 

context-based approaches. It is found that 19 learning objectives out of 36 in the 5
th 

grade 

science curriculum included life-based elements. When the secondary school 5
th 

grade 

science textbook was examined, it was seen that 14 learning objectives were transposed to 

the textbook in conformity with context-based approach. It was found that 32 learning 

objectives out of 59 included life-based elementsin the 6
th 

grade science curriculum. In the 

secondary school 6
th

 grade science textbook, it was found that 18 learning objectives were 

transposed to the textbook in conformity with context-based approach. It was seen that 25 

learning objectives out of 67 included life-based elements in the 7
th 

grade science 

curriculum. When the secondary school 7
th

 grade science textbook was examined, it was 

seen that 15 learning objectives were transposed to the textbook in conformity with 

context-based approach. It was seen that 33 learning objectives out of 61 included life-

based elements in the 8
th 

grade science curriculum. In the secondary school 8
th

 grade 

science textbook, it was determined that 22 learning objectives were transposed to the 

textbook in conformity with context-based approach. 

As a result, the effects of the context-based learning approach on the content of the 2018 

secondary school science course curriculum and secondary school science textbooks were 

determined in this study.  

 

 

 

 

KEYWORDS: Context-based approach, relation with daily life, secondary school science 

course curriculum, science textbooks 
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1. GĠRĠġ 

Günümüz toplumunun; düĢünen, sorgulayan, araĢtıran, geliĢtirenden daha çok üst düzey 

düĢünebilen, yenilikçi, yaratıcı, dinamik ve sorumluluk sahibi bireylere ihtiyacı vardır. 

Fakat bunların yolu öncelikle öğrenmeyi arzulamaktan geçer. Öğrenme sürecini harekete 

geçiren bu arzunun en önemli unsurlardan birisi de hiç kuĢkusuz bilgidir. Eğer, bilgiyi 

öğrendiğimizde, bunu baĢka bir yerde kullanabiliyorsak anlamlı ve kalıcı öğrenme 

gerçekleĢmiĢ olur. Öğrenci, bilimsel bilgileri  öğrenme sürecinde yaĢamdan örnekler 

vererek, matematik-mühendislik-teknolojik uygulamalarında, araç-gereç, model üzerinde 

kullanabiliyorsa teorik bilgileri kalıcı ve anlamlı bir Ģekilde öğrenmiĢ olacaktır. Anlamlı ve 

kalıcı öğrenme için de aktif bir katılımcı olmak gerekir. 

 

YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı yapılandırmacılık felsefesi üzerine kuruludur (Berns & 

Ericson, 2001). Çünkü yapılandırmacılık, öğrencilerin bilimsel bilgiyi önceden var olan 

bilgilerle iliĢkilendirdiklerinde öğrenmenin gerçekleĢebileceğini iddia ettiği gibi yaĢam 

temelli yaklaĢım da, günlük hayattaki bağlamları oluĢturan iliĢkileri ve günlük hayatta 

karĢılaĢtığımız problemlerin bağlamını kullanmayı önerir (Kortland, 2010). Bağlam, 

öğrencilerin bilimsel olay, olgu ve kavramları anlamlı hale getiren durumdur (De Jong, 

2008). YaĢam temelli öğrenmede kullanılan bağlamlar, program yükünü azaltarak sıklıkla 

kullanılan kavramların somut bir Ģekilde öğrenilmesini sağlar (Gilbert, 2006). 

 

Öğrencinin zihinlerindeki ön bilgilerini kullanarak nasıl öğrenebileceğini ve yaĢadığı 

sosyal-fiziksel çevreyi nasıl kullanabileceğini bilmesi yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımıyla 

mümkün hale gelmektedir (Acar & Yaman, 2011). YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımında; 

duyuĢsal, biliĢsel ve psikomotor becerilerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Milli Eğitim 

Bakanlığının 2018 yılında (ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) yayınladığı fen bilimleri dersi 

öğretim programında, öğrenme sürecine öğrencilerin aktif katılımını sağlamak için sınıf 

dıĢında da bilim müzeleri, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, doğal yaĢam alanları vb. 

ortamlara öğrencilerin dahil edilmesi önerilmektedir (MEB, 2018). Programın önerdiği bu 

etkinlikler dıĢında alanyazında model geliĢtirmek, deney yapmak, araĢtırma yapmak, rol 

oynamak, iletiĢim kurmak, sunum yapmak, teknolojiden yararlanmak gibi teknikler de 

önerilmektedir (Köse & Tosun, 2013).  
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Öğretmenlerin, yaĢam temelli yaklaĢımı sadece günlük hayattaki örneklerden ibaret 

olduğunu düĢünmeleri, yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımını benimseyemediklerini 

göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımını uygulamayı 

bilmedikleri ile iliĢkilendirilebilir (Topuz, Gençer, Bacanak, & Karamustafaoğlu, 2013). 

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılından günümüze kadar yayınladığı öğretim programları 

incelendiğinde hepsinde de yapılandırmacı öğrenme modelinin esas alındığı görülmektedir. 

2005 yılında yayınlanan fen ve teknoloji dersi öğretim programında fen eğitiminin sosyal 

ve çevresel bağlamda oluĢtuğu göz önüne alındığında endüstri alanında duyulan ihtiyaçları 

gidermek için fen konularının günlük hayatla bağdaĢtırılması gerektiği ifade edilmiĢtir 

(MEB, 2005). Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığının 2013 yılında yayınladığı fen 

bilimleri dersi öğretim programında yine yapılandırmacı temelli araĢtırma ve sorgulamaya 

dayalı öğrenme yaklaĢımı benimsemiĢtir. AraĢtırma ve sorgulamanın gerçekleĢebilmesi 

için, öğrenmelerin yaparak ya da yaĢayarak pekiĢtirilmesi ve günlük hayattaki 

problemlerin çözümünde rol oynaması amaçlanmıĢtır (MEB, 2013). Milli Eğitim 

Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı fen bilimleri dersi öğretim programında, bir önceki 

programda olduğu gibi yapılandırmacılığı esas alan araĢtırma-sorgulamaya dayalı yaklaĢım 

benimsenmiĢtir. Fen bilimleri dersi öğretim programında bilimin uygulama ve ekonomiye 

girdi üretme özelliğine de vurgu yapılmıĢtır. “Bu bağlamda her bir ünite, konu ve kazanım 

günlük hayat ihtiyaçlarını gidermeye yönelik teknolojiler üretilmesini gözeten bir 

yaklaĢımı benimsemiĢtir.” (MEB, 2018). Öğretim programının disiplinler arası bir bakıĢ 

açısıyla geliĢtirildiği ve hedeflediği amaçlara ulaĢılması için, bilgi ve beceri öğrenme 

alanlarında yer alan kazanımların kavratılmasında yaĢam temelli öğrenmenin öneminin 

vurgulandığı görülmektedir. 

 

YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı ile fen konularındaki kazanımlarda fazla bilgi, konular 

arası kopukluk, transfer eksikliği, yaĢamdan kopukluk ve yetersiz vurgu gibi problemlere 

çözüm bulunması amaçlanmıĢtır (Gilbert, 2006). Öğrencinin günlük yaĢamda öğrenmeye 

ihtiyaç duyduğu teorik bilgilerin öğretim programlarına aktarımı sağlanarak programlar 

anlamlı hale gelebilir (Bulte, Westbroek, Jong, & Pilot, 2006). Ulusal alanyazına 

bakıldığında da, fen bilimleri dersi öğretim programlarının günlük yaĢamla iliĢkili bilgi, 

beceri ve teknoloji gibi unsurlar barındırması gerekliliğinin vurgulandığı görülmektedir. 

Ġnci (2019) çalıĢmasında, öğretmenlerin, konuyu öğretirken günlük hayatla ilgili yaklaĢımı 

daha aktif kullanmak için öğretim programları ile ders kitaplarının yaĢam temelli 
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öğrenmeye uygun Ģekilde hazırlanmasını önermiĢtir. Köse ve Tosun (2011), programların 

ve derste anlatılan bilgilerin yaĢam temelli örnekleri içermesini önermiĢtir. Ulusoy (2013) 

program geliĢtirenlere,tüm konularda günlük yaĢamı içeren unsurlara yer vermeleri 

konusunda öneride bulunmuĢtur. 

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılından beri yayınladığı ilköğretim, ilkokul ve ortaokul 

düzeyindeki programlarında yapılandırmacı felsefenin esas alındığı görülmekle beraber, en 

son yayınlanan fen bilimleri dersi öğretim programında (MEB, 2018) yaĢam temelli 

öğrenme yaklaĢımına ait unsurlara yer verilip verilmediği belirsizdir. Bu çalıĢmada, 2018 

fen bilimleri dersi öğretim programında ve ortaokul 5.,6.,7. ve 8. sınıf fen bilimleri ders 

kitaplarıın içeriğinde yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının etkileri incelenmiĢtir.  

 

1.1 Tanımlar 

Bağlam-temelli öğrenme yaklaĢımı: Ġngilizce karĢılığı “context-based” olan bağlam-

temelli öğrenme yaklaĢımın, dil bütünlüğünün sağlanması için bağlam-temelli yerine 

yaĢam temelli olarak kullanılmasını I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sundukları 

çalıĢmada Sözbilir, Sadi, Kutu, ve Yıldırım (2007) önermiĢlerdir. Bu yüzden bu çalıĢmanın 

devamında yer alan ulusal ve uluslarası alanyazın taramasında kullanılan bağlam-temelli 

öğrenme ve context-based learning kavramları yaĢam temelli yaklaĢım olarak 

vurgulanacaktır. 

 

YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı: Fen dersi konularının günlük yaĢamdaki olayları 

kullanarak öğretimini kapsayan öğrenme yaklaĢımıdır (Bennett, Lubben, & Hogarth, 

2006). 

 

Bağlam: Bireyin güncel hayatta karĢılaĢtığı olay, olgu ve kullanmıĢ olduğu teknolojinin 

fen kavramları ile iliĢkilendirerek soyut bir yapıdan somut bir yapıya dönüĢtürülmesidir 

(Çepni, 2016). 

 

Kazanım: Günlük yaĢamda karĢılaĢılan konuların öğrenciye kazandırılması için 

oluĢturulan içeriktir (MEB, 2005). 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümün baĢında, yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımı ile uyumlu fen bilimleri 

programlarına yer verilerek 2005 fen ve teknoloji, 2013 ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim 

programları ve programlarında yer alan yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı açıklanmaktadır. 

Bölüm, yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımıyla ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın ile 

devam etmektedir. Bölümün sonunda, araĢtırmanın problem ve alt problemleri belirtilerek 

araĢtırmanın sınırlılıkları ve önemine değinilecektir. 

 

2.1 Yapılandırmacı Öğrenme YaklaĢımı ile Uyumlu Fen Bilimleri Programları 

Yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımı öğrenmeyi öğrencilerin zihinlerinde sahip oldukları 

eski bilgileri ile yaĢantıları yoluyla edindikleri yeni bilgileri iliĢkilendirerek bilginin inĢa 

edilmesi olarak ele alan öğrenme yaklaĢımıdır. Yapılandırmacı yaklaĢımın en önemli 

özelliği öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına, araĢtırmasına ve sorgulamasına olanak 

sağlamasıdır (MEB, 2005). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında ilk defa yapılandırmacı 

öğrenme modeli ile uyumlu bir fen ve teknoloji dersi öğretim programını uygulamaya 

koymuĢtur. YaĢam temelli öğrenme, öğrencilere günlük olaylarda bilimsel kavramları 

sunmaktır (Barker & Millar, 1999). 2013 yılında uygulamaya konan fen bilimleri dersi 

öğretim programı, yapılandırmacı yaklaĢımı esas alan araĢtırma-sorgulamaya dayalı 

yaklaĢımı benimsemiĢtir. AraĢtırma-sorgulamaya dayalı öğrenmenin temelinde de yaĢam 

becerilerinin vurgulandığı yaĢam temelli öğrenme yer alır. Bu yüzden 2013 fen bilimleri 

dersi öğretim programına, 2005 fen ve teknoloji dersi öğretim programında bulunan 

bilimsel süreç becerileri ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)‟nin yanında yaĢam 

becerileri de eklenmiĢtir. Bir fikri hayata geçirmeyi sağlayan kiĢisel bir beceri olan 

giriĢimcilik (European Commission, 2011) yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı ile aynı 

amaca hizmet ettiği görülmektedir. Bu yüzden 2018 fen bilimleri dersi öğretim programı, 

2013 fen bilimleri dersi öğretim programıyla aynı yaklaĢımı benimsemiĢ olup Fen, 

Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları adı altında giriĢimcilik becerilerine de yer 

verilerek geliĢtirilmiĢtir. GiriĢimcilik becerileri öğrenciyi günlük hayatta kullanabileceği 

araç-gereç yapımına imkân sunmaktadır (MEB, 2018). Böylece son programda yaĢam 

temelli öğrenme yaklaĢımında önemli bir yere sahip olan becerilere vurgu yapıldığı 

görülmektedir. 
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2005 fen ve teknoloji dersi öğretim programının vizyonu, tüm öğrencileri fen okuryazarı 

bireyler olarak yetiĢtirmektir (MEB, 2005). Fen okuryazarlığı yaĢam boyu öğrenen 

bireylerin olmasını amaçlamaktadır.Öğrencilerin gündelik hayatta karĢılaĢılan problemleri 

çözmek için fen bilgilerini kullanarak, teknolojiyi kullanarak, araç tasarlayarak 

öğrencilerin fen okur yazarlığı için gerekli beceriler kazanmasını amaçlayan program, 

“yapılandırmacı yaklaĢımı” benimsemiĢtir. Bu yaklaĢımı benimseyen programın genel 

amacı; öğrenme alanlarından birincisi olan Bilimsel Süreç Becerileri’nin öğrencinin günlük 

hayatıyla fen arasında iliĢki kurmasını ve problemleri çözmesi için gerekli olan becerileri 

kazandırmak ayrıca öğrenme alanlarından ikincisi olanFen-Teknoloji-Toplum-Çevre‟nin 

birey ile olan iliĢkisinin anlaĢılmasını sağlamaktır. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre 

kazanımları üç boyutta toplanmıĢ olup Fen ve Teknolojinin Doğası boyutu, feni teknolojik 

dünyayı yorumlamaya yarayan bireysel ve sosyal faaliyet olarak tanımlarken, Fen ve 

Teknoloji Arasındaki İlişki boyutu ise fen ve teknolojinin sosyal bağlamda nasıl 

kullanıldığını açıklar. Fen ve Teknolojinin Sosyal ve Çevresel Bağlamı olan üçüncü boyut 

ise; günümüz teknolojisinin uygulama alanı olan endüstrinin geliĢmesine katkı sağlayan 

fen, sosyal ve çevresel bağlamında gerçekleĢtiğini ifade eder (MEB, 2005). ġekil 2.1‟de 

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre etkileĢimleri gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1: Fen-teknoloji-toplum-çevre etkileĢimleri (Kaynak: MEB, 2005). 

 

Programdaki yetersiz noktalarda, programı hazırlayan kiĢiler dıĢında alanında uzman olan 

programın uygulayıcısı öğretmenlerin de görüĢü alınarak eksikliklerin belirlenmesi böylece 

programların hedeflediği amaçlara ulaĢması sağlanmıĢtır. 

 

Erdoğan (2007) 2005 fen ve teknoloji dersi dört ve beĢinci sınıflar için olan öğretim 

programını incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini bir uzman, beĢ öğretmen ve 56 beĢinci 
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sınıf öğrencisi oluĢturmuĢtur. AraĢtırma sonuçları, öğretim programının yapılandırmacı 

yaklaĢıma uygun tasarlandığını ancak programın uygulanmasında öğrenilen bilgilerin çok 

azının günlük hayatta kullanıldığı ve günlük hayattan çok uzak olduğu gibi problemler 

belirtilmiĢtir. 

 

2005 fen ve teknoloji öğretim programından farklı olarak, 2013 fen bilimleri dersi öğretim 

programında bilimsel süreç becerileri ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)‟nin 

yanında yaĢam becerilerine yer verilmiĢtir. 2013 fen bilimleri öğretim programı, günlük 

yaĢamda kullanılacak bilimsel bilgileri esas alan yaĢam becerilerine yer vererek bireylerin 

fen okuryazarı olmalarını amaçlamıĢtır. 

 

Becerilerin uygulamaya konulmasını sağlayan öğrenme yaklaĢımı Benimsenen Strateji ve 

Yöntemler baĢlığında araĢtırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaĢımı olarak 

açıklanmıĢtır (MEB, 2013). Bu yaklaĢım, öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin bilgilerini 

yaparak-yaĢayarak yeniden inĢa etmesini sağlayan bir yaklaĢımdır. Bu yaklaĢımı 

benimseyen öğretim programındaki kazanımlar, günlük hayattan bilgileri içeren yaĢam 

becerileri, duyuĢ ve FTTÇ (Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre) öğrenme alanlarını kapsayacak 

Ģekilde hazırlanmıĢtır. Bu öğretim programında yer alan“Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre” 

öğrenme alanının Sosyo-Bilimsel Konular, Bilimin Doğası, Bilim ve Teknoloji İlişkisi, 

Bilimin Toplumsal Katkısı, Sürdürülebilir Kalkınma gibi günlük hayatla iliĢkilendirilen 

baĢlıkları içerdiği görülmüĢtür (MEB, 2013). 

 

Saban, Aydoğdu ve Elmas (2014) 2005 ve 2013 yılı programlarını bilimsel süreç becerileri 

alanı açısından karĢılaĢtırmıĢlardır. 2013 programının çeĢitli öğrenme alanlarının bilimsel 

süreç becerileriyle iliĢkilendirdiği belirtilmiĢ olmasına rağmen programda bilimsel süreç 

becerileriyle iliĢkilendirilmiĢ herhangi bir etkinlik örneğine veya bilgi kazanımına 

rastlanmadığı rapor edilmiĢtir. AraĢtırmacılar, 2013 programında bilimsel süreç 

becerilerine örtülü olarak yer verilmesinin bu becerilerin kazandırılması ile ilgili süreçte 

zorlukların yaĢanabileceğini vurgulamıĢlardır. 

 

Özyurt, Bahar ve Nartgün (2014) 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programında süreç 

değerlendirmenin ürün değerlendirme kadar ön plana çıktığını, öz ve akran değerlendirme 

yaklaĢımlarının benimsendiğini ancak programda bu tekniklerin nasıl kullanılacağından 

bahsedilmediğini ifade etmiĢlerdir. 
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Bekmezci ve AteĢ (2018) 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik 

öğretmen görüĢlerini tespit etmiĢlerdir. Örneklemi oluĢturan 208 tane fen bilimleri 

öğretmeni ve 104 tane sınıf öğretmenine bir anket uygulanmıĢ ve müteakiben yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılmıĢtır. Öğretmenlerin çoğu 2013 fen bilimleri dersi 

öğretim programının fen okuryazar birey yetiĢtirmeyi, yaĢam becerilerini kullanmaya 

olanak sağlayan günlük hayat ile iliĢkilendirilmiĢ program olduğunu düĢünmektedir. 

Ancak öğretmenlerin büyük bir kısmı bu programın, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere 

karĢı merak uyandıracak bir program olmadığını da açıklamıĢlardır.  

 

YaĢam becerileri; analitik düĢünme, karar verme, yaratıcılık, giriĢimcilik, iletiĢim ve takım 

çalıĢmasından oluĢur (MEB, 2013). Günlük hayattan örnek vermekle kalmayıp teorik 

bilgileri pratiğe dökebilmek için günlük hayattaki fen problemlerini çözmek önemli rol 

oynar. Günlük hayattaki fen problemlerini çözmek için; sıra dıĢı düĢünerek analitik 

düĢünme becerileriyle, arkadaĢlarıyla bilgi alıĢveriĢini sağlayan iletiĢim becerilerini, 

ortaya çıkan sorunları birlikte çözebilen takım çalıĢması becerileriyle, farklı ürünleri 

ortaya koyan yaratıcılık becerilerini, ortak paydada anlaĢabilmek adına karar verme 

becerilerini bir araya getirerek yeni bir ürün oluĢturmak için giriĢimcilik becerilerinin 

kullanılması gerekir. YaĢam becerilerinden biri olan giriĢimcilik becerisine yönelik 

Bacanak (2013) tarafından yapılan çalıĢmada fen bilimleri öğretmenlerinin giriĢimcilik 

becerisini yeterli düzeyde açıklayamadıkları görülmüĢtür. 

 

Bu yüzden 2013 fen bilimleri dersi öğretim programında eksik kalan giriĢimcilik 

becerilerini tamamlamak için 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına Fen, 

Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları adı altında da giriĢimcilik becerilerine yer 

verildiği görülmektedir. 

 

2018 fen bilimleri dersi öğretim programındaki alana özgün becerilerden olan yaĢam 

becerileri; analitik düĢünme, karar verme, yaratıcılık, giriĢimcilik, iletiĢim ve takım 

çalıĢmasını kapsayarak öğrencilerin günlük yaĢamda karĢılaĢtığı problemleri çözmesi 

amaçlanmıĢtır. Örneğin, Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları kapsamında 

öğrencilerden yaĢam becerilerini kullanarak bir araç tasarlanması beklenmektedir. 

Yetkinlikler baĢlığı içerisinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde ele alınan inisiyatif alma 

ve giriĢimcilik ile öğrencilerin düĢündüklerini eyleme dönüĢtürerek plan-projeler üretmesi 
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beklenmektedir. Plan ve projeleri üretebilmek için ise, Benimsenen Strateji ve Yöntemler 

baĢlığı altında bilimi ekonomi alanında kullanarak üretim yapmasına olanak sağlayan 

kazanımlar oluĢturulmuĢtur ve bu kazanımlar doğrultusunda günlük hayattaki problemleri 

gidermeye yönelik araçların tasarlanması hedeflenmiĢtir (MEB, 2018). 

 

Özet olarak, 2005 fen ve teknoloji dersi öğretim programı, 2013 fen bilimleri dersi öğretim 

programı ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim programı öğrencilerin fen-okuryazarı bireyler 

yetiĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Üç programın da öğrencilerin günlük hayattaki problemlerin 

çözümünde bilimsel süreç becerilerini kullanmak, bilim, teknoloji ve çevreye karĢı ilgisini 

çekmek gibi ortak amaçlar altında toplandığı görülmektedir (MEB, 2005; MEB, 2013; 

MEB, 2018). Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2013 ve 2018 fen bilimleri dersi 

öğretim programında ölçme-değerlendirme etkinliklerine yer verilmediği görülürken 2005 

fen ve teknoloji programında yer verildiği görülmektedir. 2005 fen ve teknoloji dersi 

öğretim programında ve 2013 fen bilimleri dersiöğretim programında fen, matematik, 

mühendislik ve giriĢimcilik uygulamalarına yer verilmediği görülürken 2018 fen bilimleri 

dersi öğretim programında yer verildiği görülmektedir (Bakaç, 2019). 

 

2.2 YaĢam Temelli Öğrenme YaklaĢımı 

YaĢam temelli öğrenme, farklı ortamda oluĢan öğrenme ve sosyal bağlamın, bilgiyi edinme 

ve kullanmada önemli olduğuna inanılan bir yaklaĢımdır. Bu yaklaĢım, öğrenci ve 

öğretmenin görevlerini öğrenme sürecinde aktif olmak ve öğrencilerin bilgiye kolayca 

eriĢmek Ģeklinde tanımlamaktadır. Böylece bilgi, öğrenci tarafından uygulamalı bir iĢe 

dönüĢür. Yani öğrenci gerçek hayattaki bir görevle meĢgul olmalıdır. Öğrenme artık 

öğrencinin meĢgul olduğu bir faaliyettir. Bu faaliyetler düĢünsel, zihinsel ve fiziksel 

faaliyet olan verileri aramak, nesneleri ölçmek gibi etkinliklerden oluĢur (Rose, 2011). 

 

2.2.1 YaĢam Temelli Öğrenme YaklaĢımının Önemi 

YaĢam temelli yaklaĢım, fen eğitimindeki baĢarıyı artırmak için kullanılan yöntemdir 

(Klassen, 2006). Fen eğitimiyle ilgilenen kiĢiler yaĢam temelli yaklaĢımların motivasyonu 

arttıran etkileriyle ilgili önemli bulgular elde etmiĢlerdir (Ġnci, 2019; AkdaĢ, 2014; ġensoy 

& Gökçe, 2017) 

 

YaĢam temelli eğitim yaklaĢımının fen eğitimine yönelik ilgiyi ve tutumu artırmaya 

odaklanmasının yanı sıra bağlam kullanımı, öğrenme sonuçlarının iyileĢtirilmesi ve 
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öğrencilerin bilim anlayıĢının artması üzerinde de bir etkiye sahiptir (Lijnse, 1995). Ayrıca 

yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımına göre tasarlanan araçları kullanmak öğrencilerin 

kavramları daha iyi anlamasına olanak sağlar (Karslı & Patan, 2016). 

 

Öğrencilerin yaĢama dayalı derslerde aktif rol oynaması,fen okuryazarlığının geliĢmesinde 

ve üst düzey düĢünme becerilerine ulaĢmasında önemlidir (Gilbert, 2006). Mühendislik 

uygulamalarından haberdar olmak ve bilimin doğasını anlamak, fen programındaki 

kazanımları yaĢam temelli yaklaĢımlarla öğrenmeyi önemli kılar. 

 

2.2.2 YaĢam Temelli Öğrenme YaklaĢımının Amacı 

YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının ana amacı; günlük yaĢam ile fen derslerinde 

öğrenilen bilgiler arasındaki iliĢkiyi öğrencilere gösterme isteğidir (Bennett, 2003). Eğer 

öğrenciler feningünlük yaĢamla arasındaki iliĢkiyi görebiliyor ve feni öğrenmeyi anlamlı 

buluyorsa, öğretim sürecindeki uygulama esnasında bilgilerin kalıcılığının da sağlandığını 

görebilirler (Taasoobshirazi & Carr, 2008). 

 

YaĢam temelli öğrenme, günlük yaĢamla iliĢkili olan öğrenme materyallerini kullanarak 

öğrencilerin kiĢisel, sosyal, çevresel bağlamda eğitmeye odaklanır (Ibrahim & Tumurang, 

2018). YaĢam temelli öğrenme için hazırlanan içerikler; öğrencilerileri güdüleyen unsurlar 

ile konuya ait motivasyon ve ilgilerini çekmek, uygulamalı faaliyetler sırasında bireysel 

olarak kendi çalıĢmalarını düzenlemek, iĢbirliğine dayalı iletiĢim becerilerini geliĢtirererek 

öğrencilerin fen dersine yönelik olumlu tutum sergilemesine odaklanır (Bennett, 2003). 

 

2.2.3 YaĢam Temelli Öğrenme YaklaĢımının Özellikleri 

YaĢam temelli dersler aĢağıda belirtilen özelliklere göre belirlenmiĢtir. 

 Bilimsel anlayıĢın geliĢim noktası olarak bilimin bağlamlarının ve uygulamalarının 

kullanılması, 

 öğretimde “öğrenci merkezli” veya “aktif öğrenme” yaklaĢımının benimsenmesi, 

 “spiral müfredat” yoluyla yani, bilimsel fikirlerin tanıtılması ve geliĢtirilmesi 

yaklaĢımı ile konular arasında bağlantı kurma (Bennett, Gräsel, Parchmann, & 

Waddington, 2005). 
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2.2.4 YaĢam Temelli Öğrenme YaklaĢımının Türleri 

De Jong (2008) yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımını üç farklı boyutta incelemiĢtir: 

geleneksel yaklaĢım, modern yaklaĢım ve güncel yaklaĢım. Bu boyutların özellikleri Tablo 

2.1‟de özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 2.1: YaĢam temelli yaklaĢım türleri, bağlamın kullanılma sırası ve iĢlevi. 

YaĢam temelli yaklaĢım 

türleri 

Bağlamların kullanılma 

sırası 

Bağlamın iĢlevi 

Geleneksel yaklaĢım Önce kavramlar sonra 

bağlamlar kullanılır. 

Örneklendirme 

Uygulama 

Modern yaklaĢım Önce bağlamlar sonra 

kavramlar kullanılır. 

Yönlendirme 

Güdüleme 

Güncel yaklaĢım 

 

 

 

Önce bağlamlar sonra 

kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. 

Örneklendirme 

Uygulama 

Yönlendirme 

Güdüleme 

 

De Jong (2008) yaptığı çalıĢmada; geleneksel yaklaĢımlarda, önce kavramların sonra 

bağlamların kullanıldığını belirtmiĢtir. Örneğin; alkanların ilk on üyesi olan; metan, etan, 

propan, bütan, pentan, hekzan, heptan, oktan, nonan, dekan öğretiminden sonra bu 

hidrokarbonların günlük hayattaki kullanımına yer vermek. Geleneksel yaklaĢım, soyut 

kavramlardan örneklendirme yaparak öğrencilerin günlük hayatta uygulama yapabilmesi 

için kullanabileceği bağlamlara yer verir. Modern yaklaĢımda, önce bağlamlar sonra 

kavramlar kullanılır. Örneğin, çevre kirliliğine neden olan araba ve uçaklarda kullanılan 

petrol kavramı hakkında tartıĢma yapıldıktan sonra petrolün yapısındaki bileĢenlerine ve 

kimyasal özelliklerine yer vermek. Modern yaklaĢımda bağlamın iĢlevi, konular arasında 

tartıĢma sağlayarak günlük hayattaki bağlamlara yönlendirme yaparak öğrencilerin 

güdülenmesi için motivasyonunu arttıran kavramlara yer vermek. Güncel yaklaĢımda ise, 

önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı bağlamlar kullanılır. Güncel yaklaĢımda 

bağlamın iĢlevi, örneklendirme, uygulama, yönlendirme ve güdülemedir (De Jong, 2008). 

ġekil 2.2‟de yaĢam temelli eğitimin türleri gösteriliyor. 
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ġekil 2.2: YaĢam temelli eğitimin türleri (Kaynak: Bülbül & Matthews, 2012). 

 

YaĢam temelli iĢlevlerin etkili kullanılabilmesi için; bağlamların sırası ve çeĢitleri 

arasındaki seçim önemlidir. Öğrenciler bağlamların sırası ve çeĢitlerine göre seçim yapılan 

yaĢam temelli konuları bağdaĢtırırken bazı zorluklar yaĢamaktadır. Bu zorlukları oluĢturan 

dört neden vardır. Birinci neden; bağlamlar fen veya kimya derslerinde öğrencilerin ilgisini 

çekmezse öğrenciler çalıĢırken motive olamamaktadır. Örneğin, kimyasal silahların üretimi 

gibi teknolojik alana iliĢkin bağlamlar, kız öğrencilerin ilgisini çekmemektedir. Bir baĢka 

örnek olan ruj gibi kozmetik ürünlerin yapı ve bileĢenleri, erkek öğrencilerin ilgisini 

çekmemektedir. Ġkinci neden; öğrencilerin dikkatini konudan uzaklaĢtıracak kadar ilginç 

olmaktadır. Üçüncü neden; öğrencilerinbağlamlar ile konular arasında iliĢki kuramayacak 

derecede bağlamların karmaĢık olmasıdır. Dördüncü neden; konuların günlük yaĢamdaki 

anlamı ile bilimsel anlamının çoğu zaman uyumlu olmamasıdır. Örneğin, gündelik 

yaĢamdaki yanılgıda asitlik derecesi yüksekse pH derecesi de yüksek sanılmaktadır. Fakat 

bilimsel olarak pH değeri düĢük çıkarsa asitlik yüksek demektir (De Jong, 2008). 

 

Sonuç olarak yaĢam temelli öğrenme için etkili olan; bağlamların sırası ve çeĢitleri, günlük 

yaĢamdaki bağlamların anlamı ile dersteki kavramların anlamı arasında uyumlu olacak 

Ģekilde kullanılmasıdır (De Jong, 2008). 

 

2.2.5 YaĢam Temelli YaklaĢımın Ulusal Alanyazın Taraması 

ÇalıĢmanın bu bölümünde ulusal alanyazın taramasında yer alan yaĢam temelli öğrenme 

yaklaĢımıyla ilgili yapılan çalıĢmaların; örneklemine, yöntemine, bulgularına ve 

sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

 

Sarı (2010) çalıĢmasında “Dünya, GüneĢ ve Ay” konusu ile ilgili yaĢam temelli yaklaĢımı 

benimseyen bir materyal geliĢtirmeyi hedeflemiĢtir. AraĢtırmacı nitel ve nicel yöntemleri 

Geleneksel 

Modern 
Güncel 
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birarada kullanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi 5.sınıflardan oluĢmuĢtur. Öğretimde çeĢitli 

etkinlikler içeren yaĢam temelli materyaller kullanılmıĢtır. Sonuçlar, öğrencilerin 

kavramları öğrenmesinde yaĢam temelli yaklaĢımın etkili olduğunu göstermiĢtir. 

 

Kutu ve Sözbilir (2011) yaptıkları çalıĢmada, odak noktasında yaĢam temelli ARCS 

(Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction) öğretim modelinin ortaöğretim kimya 

öğretiminde uygulanabilirliğini incelemiĢlerdir. Modelin edinilen bilginin kalıcılığına, 

öğrencilerin kimyaya karĢı tutum ve motivasyonları üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. 

AraĢtırmacılar çalıĢmada araçsal durum çalıĢması kullanmıĢtır. Dokuzuncu sınıf kimya 

konusundan “Hayatımızda Kimya” yaĢam temelli ARCS (Attention-Relevance-

Confidence-Satisfaction) öğretim modeline göre iĢlenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini 9. 

sınıflardan toplam 60 öğrenci oluĢturmuĢtur. Tutum ölçeği, motivasyon anketi, 

yapılandırmacı öğrenme ortamı anketi, baĢarı testi ve yarı yapılandırılmıĢ mülakat yoluyla 

veriler toplanılmıĢtır. Betimsel analiz uygulanmıĢtır. Ön-test son-test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilmiĢtir. 

Sonuçlar yaĢam temelli ARCS (Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction) öğretim 

modelinin kalıcılık, tutum ve motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını 

göstermiĢtir.  

 

Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu (2012) çalıĢmalarında, üstün yetenekli öğrencilerin 

REACT (Relating-Experiencing-Applying-Cooperating-Transferring) stratejisine göre 

hazırlanan ders materyali kullanarak asit ve bazların nötrleĢmesi kavramını anlayıp 

anlamadıklarını incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmada aksiyon araĢtırması yapmıĢtır. 

AraĢtırmanın verileri sekiz üstün yetenekli öğrenciden kelime iliĢkilendirme testi ve anket 

ile toplanmıĢtır. Sonuçlar, REACT (Relating-Experiencing-Applying-Cooperating-

Transferring) stratejisine göre hazırlanan ders materyalinin 8. sınıf öğrencilerinin anlamlı 

öğrenmesinde 7. sınıf öğrencilerine göre daha etkili olduğu görülmüĢtür. 

 

Pekdağ, Azizoğlu, Topal, Ağalar ve Oran (2013), öğretmen adaylarının kimya bilgilerini 

günlük yaĢamla iliĢkilendirme düzeyine ve bu düzeyin akademik baĢarıya katkı sağlayıp 

sağlamadığını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmanın örneklemini Genel Kimya dersi almıĢ 

biyoloji, fizik, kimya ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 143 

öğretmen adayı oluĢturmuĢtur. Veri toplamak için 60 soruluk çoktan seçmeli test 
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kullanılmıĢtır. Bulgular, öğretmen adaylarının kimya bilgileri ile günlük yaĢamı 

iliĢkilendirme düzeyinin orta seviyede olduğunu göstermiĢtir.  

 

Ulusoy (2013) çalıĢmasında, yaĢam temelli öğrenme ile desteklenen bütünleĢtirici öğrenme 

modelinin öğrencilerin kimya öğretimine yönelik tutum, motivasyon ve baĢarılarına etkisi 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 10. sınıfta okuyan 60 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırma ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen ile yürütülmüĢtür. Verilerin 

analizi t-testi ile yapılmıĢtır. Sonuç olarak yaĢamtemelli öğrenme etkinliklerinin 

öğrencilerin motivasyon, tutum ve baĢarılarını artırdığı görülmüĢtür. 

  

AkdaĢ (2014) çalıĢmasında ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi “Ġnsan ve Çevre” 

ünitesinde yaĢam temelli öğrenmeyle ilgili etkinlikleri ile kılavuz kitabında yer alan 

etkinliklerin kullanımı arasında farkolup olmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini 

7. sınıftan 43 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmacı çalıĢmada yarı-deneysel yöntem 

kullanmıĢtır. Kontrol grubunda fen ve teknoloji dersi kılavuz kitabında yer alan etkinlikler 

kullanılmıĢtır. Deney grubunda ise yaĢam temelli öğrenmeyle ilgili etkinliklere yer 

verilmiĢtir. Bu etkinliklerde gazete haberleri, günlük hayatta meydana gelen olaylar ile 

ilgili videolar ve hikâyeler yer almıĢtır. Sonucunda,öğrencilerde uygulanan yaĢam temelli 

öğrenmeyle ilgili etkinliklerin,  akademik baĢarı, çevreye olan bakıĢ açıları ve bilgileri 

üzerinde kalıcılık sağlandığı görülmüĢtür. 

 

Özcan ve Gerçek (2015) fizik dersi gören son sınıf üniversite öğrencilerinin yaĢam temelli 

öğrenmeye yönelik ön-bilgileri ölçülmüĢtür. AraĢtırmanın örneklemi fizik öğretmenliği 

programı son sınıf öğrencilerinden oluĢmuĢtur. Veri toplama içerik analizi ile yapılmıĢtır. 

Fizik öğretmen adaylarının fizik derslerinde kullanılan yaĢam temelli yaklaĢımda bilgide 

ve uygulamada zayıf oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

Can (2016) ısı ve sıcaklık konusunun yaĢam temelli öğretiminin kavramsal anlamaya 

etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi toplamda 45 ortaokul 8. sınıf öğrencisi 

oluĢturur. Kavramsal anlama testi ön-test ve son-test olarak uygulanmıĢtır. Öğrencilerin 

verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢtır. “Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir” ve 

“Bilimsel Olarak Kabul Edilemez” Ģeklinde iki temel baĢlıkta toplanmıĢtır. Sonuçlar, 

yaĢam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin derse katılımını ve ilgisini arttırdığını, 

öğrencilerin öğrenme düzeylerine anlamlı bir Ģekilde katkı sağladığını göstermiĢtir. 
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ġensoy ve Gökçe (2017) yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının ortaokul öğrencilerinin fen 

bilimlerine yönelik baĢarı ve motivasyonları üzerine etkisini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada yarı 

deneysel yöntem kullanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 50 kiĢilik 6. sınıf öğrencileri 

oluĢturmuĢtur. Kontrol grubu için ders programı içerisinde bulunan yaklaĢım ve 

uygulamalar deney grubu için yaĢam temelli yaklaĢım kullanılmıĢtır. Her iki gruba da 

elektriğin iletimi ünitesine yönelik baĢarı ölçeği ve fen bilimleri dersi motivasyon ölçeği 

uygulanmıĢtır. Sonuç olarak yaĢam temelli yaklaĢımın uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin elektriğin iletimi ünitesinde baĢarı ve motivasyon üzerinde etkili olduğu 

bulunmuĢtur. 

 

Sarı Ay (2017) yaĢam temelli fen eğitiminin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin baĢarılarına, 

baĢarılarının kalıcılığına ve çevre bilinçlerinin geliĢimine etkisi incelemiĢtir. Fen bilimleri 

alanlarında seçilen “ısı ve sıcaklık, insan ve çevre iliĢkisi, basit bir elektrik devresinde 

lamba parlaklığını etkileyen değiĢkenler” konularıyla ilgili yaĢamtemelli fen eğitimi 

etkinlikleri 5E modeline uyarlanarak geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini 5. sınıftan 

toplam 60 öğrenci oluĢturmuĢtur. Deney grubu için yaĢamtemelli fen eğitimi etkinlikleri 

uygulanmıĢ, kontrol grubu için ders kitabı merkezli öğretim uygulanmıĢtır. Sonuçlar, 

kullanılan yöntemin öğrenci baĢarısını ve çevre bilinci düzeyini arttırdığını, bilginin 

kalıcılığını sağladığını göstermiĢtir. 

 

HoĢbaĢ (2018) yaptığı çalıĢmada, 7. sınıf öğrencilerinin yaĢam temelli öğrenme 

yaklaĢımına göre ders iĢlenirkenfen ve teknoloji dersindeki akademik baĢarısı, bilimin 

doğası hakkındaki görüĢleri ve bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkileri araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmanın örneklemini 50 kiĢiden oluĢan 7. sınıf öğrencisi oluĢturmuĢtur. AraĢtırmacı 

çalıĢmada yarı deneysel yöntem kullanmıĢtır. Deney grubunda dersler günlük yaĢamla 

iliĢkili Ģekilde iĢlenirken, kontrol grubunda ders programında bulunan etkinlikler 

kullanılmıĢtır. Sonuç olarak,deney grubunun yaĢam temelli öğretim sonrasında akademik 

baĢarılarının arttığı görülmüĢtür. 

 

Mercan, Gürlen ve Köseoğlu (2019) biyoloji öğretmeni adaylarının ders süresince 

edindikleri bilgileri günlük hayatlarında iliĢkilendirip iliĢkilendiremediklerini araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmada durum çalıĢması kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi 26 öğretmen 

adayından oluĢmuĢtur. Veri toplamak için içerik analizi ile yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler 
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yapılmıĢtır. Sonuç olarakörneklem grubunun, bilgileri günlük yaĢam ile iliĢkilendirdiği 

görülmüĢtür. 

 

Karslı (2019) sekinci sınıf fen bilimleri dersi „Ses‟ ünitesinin yaĢam temelli öğretim 

yöntemiyle iĢlenmesinin, öğrencilerin akademik baĢarısına, fen bilimleri dersindeki tutumu 

incelemiĢtir. AraĢtırmacı çalıĢmada yarı deneysel yöntem kullanmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklemi 8. sınıfta okuyan 60 öğrenciden oluĢmuĢtur. Deney grubu için, öğretim yaĢam 

temelli öğrenmeye uygun yapılmıĢtır. Kontrol grubu için öğretim, öğretmen kılavuz 

kitabına göre yapılmıĢtır. Sonuç olarak yaĢam temelli öğrenme yöntemi, gruplarda 

akademik baĢarı açısından istatistiksel bir farklılık oluĢturmamıĢtır. Fakat deney grubu 

lehine tutumunu arttırmıĢtır. Sekizinci sınıf deney grubu öğrencileri yaĢam temelli öğretim 

yöntemiyle ders iĢlenmesinin zevkli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

Canpolat ve Ayyıldız (2019) öğrencilerin fen bilimleri dersindeki bilgileri yaĢam temelli 

öğrenme ile iliĢkilendirip iliĢkilendirmedikleri araĢtırmıĢtır. AraĢtırmacı çalıĢma için tekil 

tarama modeli kullanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 8. sınıfta okuyan 62 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. On tane açık uçlu sorudan oluĢan “Kavramları Günlük YaĢamla 

ĠliĢkilendirebilme Testi”  uygulanmıĢtır. Sonuç olaraköğrencilerin fen bilimleri dersindeki 

bilgileri yaĢam temelli öğrenme ile iliĢkilendiremedikleri ortaya çıkmıĢtır. 

 

Ġnci (2019) 8.sınıf öğrencilerinin yaĢam temelli öğrenme ortamı algısı, derse ilgi, derse 

katılım ve akademik güdülenme etkileĢiminin fen dersi baĢarısına etkisini yapısal eĢitlik 

modeliyle test etmiĢtir. AraĢtırmacı çalıĢmada nedensel desen kullanmıĢtır. AraĢtırmanın 

tabakalı örneklemini 9 farklı ortaokuldaki 8. sınıflarda okuyan 572 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

Algı, ilgi, katılım ve güdülenme ölçeği ile veriler toplanmıĢtır. Sonuç olarak yaĢam temelli 

öğrenme ortamı algısı, derse ilgi, derse katılım ve akademik güdülenme değiĢkenlerinin 

öğrencilerin fen dersi baĢarısı ile iliĢkili oldukları belirlenmiĢtir. 

 

Tulum (2019) 5.sınıfların fen dersindeki “IĢık ve Ses” ünitesindeki “ıĢık” konusunda 

yaĢam temelli yaklaĢıma ait materyal geliĢtirerek uygulamaya ve akademik baĢarıları 

üzerindeki etkisine odaklanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 5. sınıflardan 35 öğrenci 

oluĢturur. AraĢtırmacı çalıĢmada yarı deneysel yöntem kullanmıĢtır. Kontrol grubunda fen 

dersi kılavuz kitabında yer alan etkinlikler, deney grubunda yaĢam temelli yaklaĢıma 

yönelik etkinlikler kullanılmıĢtır. Deney grubu için geliĢtirilen materyald eyaĢam temelli 
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hikâyelere, video, dergi ve gazete haberine yer verilmiĢ; ayrıca 6 öğrenci ile yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme yapılmıĢtır. Otuz soruluk “IĢık BaĢarı Testi” ön test ve son test 

olarak uygulanmıĢtır. Sonuç olarak 5.sınıfların yaĢam temelli yaklaĢıma ait materyal 

kullanılan deney grubunun akademik baĢarısının, fen dersi kılavuz kitabında yer alan 

etkinlikler kullanılan kontrol grubundan daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Keskin ve Çam (2019) yaĢam temelli REACT (Relating-Experiencing-Applying-

Cooperating-Transferring) stratejisinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik baĢarısına ve fen 

okur-yazarlığına etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini toplamda 586. sınıf 

öğrencisi oluĢturur. AraĢtırmacılar çalıĢmada yarı deneysel yöntem kullanmıĢtır. Deney 

grubunda dersler yaĢam temelli REACT (Relating-Experiencing-Applying-Cooperating-

Transferring) stratejisine göre iĢlenirken kontrol grubunda 2013 fen bilimleri dersi öğretim 

programına uygun iĢlenmiĢtir. Sonuç olarak, yaĢam temelli REACT (Relating-

Experiencing-Applying-Cooperating-Transferring) stratejisinin kullanıldığı deney 

grubunun kontrol grubuna göre daha baĢarılı olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Kara ve Çelikler (2019) yaĢam temelli öğrenmenin 5. sınıf öğrencilerinde “Maddenin 

DeğiĢimi” ünitesindeki baĢarılarına etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmacı çalıĢmada yarı 

deneysel yöntem kullanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 5. sınıfta okuyan 44 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. “Akademik BaĢarı Testi” ile veriler toplanmıĢtır. Örneklem deney ve 

kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. YaĢam temelli öğrenmenin kullanıldığı 

grubun “Maddenin DeğiĢimi” ünitesindekontrol grubuna göre daha baĢarılı oldukları 

belirlenmiĢtir. 

 

Gül (2020) 7. sınıf öğrencilerinin “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine ait konuları 

günlük yaĢamla iliĢkilendirme düzeylerini tespit etmeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmacı 

çalıĢmada tarama yöntemi kullanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 7. sınıflardan 195 

öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada iliĢkilendirme testi uygulanmıĢtır. Sonuçlar 

öğrencilerin en sık “vücudumuzdaki sistemlerin sağlığı” konusunu günlük yaĢamla 

iliĢkilendirirken, en az iliĢkisi olan konu “organ bağıĢı” olmuĢtur. 

 

Fen eğitiminde yapılan ulusal alanyazın taraması sonucunda yaĢam temelli öğrenmeyle 

ilgili öğrencilerin öğrenme çıktılarına, duyuĢsal tepkilerine ve deneysel çalıĢmalara yer 

verildiği görülmüĢtür. 
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2.2.6 YaĢam Temelli YaklaĢımın Uluslararası Alanyazın Taraması 

ÇalıĢmanın bu bölümünde uluslararası alanyazında yer alan yaĢam temelli öğrenme 

yaklaĢımıyla ilgili yapılan çalıĢmaların; örneklemine, yöntemine, bulgularına ve 

sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

 

Ramsden (1997) yaptığı çalıĢmasında öğrencilerin yaĢam temelli öğretim ve lise 

kimyasında geleneksel öğretim sonrası performanslarını karĢılaĢtırmıĢtır. Sekiz sorudan 

oluĢan bir anket uygulamıĢtır. Sorular, elementler, bileĢikler ve karıĢımlar, kimyanın 

kimyasal reaksiyonlarında kütlenin korunması, kimyasal değiĢim ve periyodik tablo 

konularından oluĢmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini 216 öğrenci oluĢturmuĢtur. Sonuç, iki 

grup arasında anlama düzeylerinde çok az fark olduğunu göstermiĢtir. Ancak araĢtırmacı, 

yaĢama dayalı öğretimin öğrencilerin kimyaya ilgisini ve eğlenmesini teĢvik etmek için 

gerekli olduğunu bildirmiĢtir. 

 

Ingram (2003)‟ın çalıĢmasında, yaĢam temelli öğrenmenin kimya dersinde lise öğrencileri 

üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmacı çalıĢmada, öğrencilerin ders baĢarıları, fene 

karĢı tutumları ve fen dersine yönelik motivasyonlarını incelemiĢtir. ÇalıĢmadan elde 

edilen sonuçlara göre yaĢam temelli öğrenmenin uygulandığı sınıfın baĢarısı, kontrol 

grubunun ders baĢarısından daha yüksek çıkmıĢtır. 

 

Choi ve Johnson (2005) yaĢam temelli derslerde videoya dayalı öğretim yapılmasının, 

geleneksel öğretime göre öğrencilerin algılarındaki ve öğrenmeye karĢı 

motivasyonlarındaki etkiye bakılmıĢtır. Videoya dayalı yaĢama dayalı hikayeler ve 

geleneksel eğitime dayalı metinler kullanmıĢtır. Sonuçta, öğrencilerin derse karĢı olan 

motivasyonları daha yüksek çıkmıĢtır. 

 

Bennett, Hogarth, ve Lubben (2005) çalıĢmasında erkek ve kız öğrenciler üzerindeki 

etkilerini belirlemek amacıyla yaĢama dayalı ve Science-Technology-Society (STS) 

yaklaĢımları üzerine yapılmıĢ14 çalıĢmaya odaklanmıĢtır. Bu çalıĢmalardan 12‟si cinsiyet, 

11‟i cinsiyet ve tutum, 4‟ü cinsiyet ve anlamayı içermektedir. Her çalıĢma orta, orta-

yüksek veya yüksek kalite olarak sınıflandırılmıĢtır. ÇalıĢmanın bulguları yaĢam temelli 

dersleri takip eden erkek ve kız öğrencilerin, geleneksel olarak tasarlanmıĢ dersleri takip 

eden akranlarına göre bilime karĢı daha olumlu tutumları olduğunu göstermiĢtir. 
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Bennett, Gräsel, Parchmann, ve Waddington (2005) öğretmenlerin yaĢama dayalı bir 

kimya dersi olan Salters Advanced Chemistry'i öğretme deneyimlerine bakmıĢlardır. 

Ayrıca yaĢama dayalı derslerin kabul edilip edilmeyeceğine dair kararları etkileyen ana 

faktördür. Anket kullanılarak 222 öğretmenin yaĢam temelli kimya dersine iliĢkin görüĢleri 

alınmıĢtır. Kurs sonunda her iki öğretmen grubu yaĢama dayalı dersin çalıĢmayı ve 

öğretmeyi daha motive ettiğini, öğrencilerin kimyaya daha fazla ilgi duyacağını 

belirtmiĢtir.  

 

Bennett, Lubben, ve Hogarth (2006) yaptıkları çalıĢmasında 8 farklı ülkede yaĢama dayalı 

ve Science-Technology-Society (STS) yaklaĢımlarının etkileri üzerine yapılan 17 deneysel 

çalıĢmanın ayrıntılı araĢtırma kanıtlarını gözden geçirmiĢlerdir. Böylece yaĢama 

dayalı/Science-Technology-Society (STS) yaklaĢımlarının bilime yönelik tutumlarda 

iyileĢme ile sonuçlandığını ve geliĢtirilen bilimsel fikirlerin anlaĢılmasının geleneksel 

yaklaĢımlarla karĢılaĢtırılabilir olduğu görülmüĢtür. YaklaĢımların hem kızlarda hem de 

erkeklerde bilime karĢı daha olumlu tutumlarla sonuçlandığı ve tutumlardaki cinsiyet 

farklılıklarını azalttığı görülmüĢtür. 

 

Gilbert (2006) yaptığı çalıĢmada yaĢamtemelli kimya eğitiminde kullanılabilen içerik ile 

ilgili dört modelden bahsetmiĢtir. Bu modelleri müfredatta bulunan içerik, sosyal müfredat 

olan içerik, kavramlar arasında iliĢkiyi sağlayan içerik ve zekâ aktiviteleriyle oluĢturulan 

içerik olarak adlandırmıĢtır. Kimya eğitiminde öğrencilerde bilgileri transfer eksikliği, ilgi 

eksikliği gibi problemlerden bahsetmiĢtir. Ancak bu problemlerin yaĢam temelli öğrenme 

ile çözülebileceğinden bahsetmiĢtir. 

 

Stolk (2013) Hollanda‟da yaĢama dayalı bir programın tasarlanması ve uygulanması ile 

ilgili kimya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim almasına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Bulgular, kimya öğretmenlerinin yaĢam temelli eğitim programı için güçlendirilmesi 

gerektiğini göstermiĢtir. Ayrıca, programın tasarımının yanında, öğretmenlerin mesleki 

bilgileri, müfredat yenileme aĢaması ve müfredat uygulayıcısının rolü, program sırasında 

öğretmenlerin mesleki geliĢiminde önemli bir rol oynadığı da belirlenmiĢtir. 

 

Kuhn ve Müller (2014) gazete makalelerine ve bunların sağladığı gerçek yaĢama dayanan 

problemleri kullanarak, hem motivasyon hem de öğrenme üzerindeki etkileri incelemiĢtir. 
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Deneysel olarak, 122 tane 10. sınıf öğrencisine enerji konusuyla ilgili gazete tabanlı 

problemlerle, geleneksel ders kitabı problemlerinin (aynı içerik, ders planı ve öğretmen) 

karĢılaĢtırılması önemli ölçüde olumlu etkiler göstermiĢtir. Gazete öyküsü problemleri 

yaĢam temelli fen öğretiminin yararlı bir unsuru olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 

Stanisavljević, Pejčić, ve Stanisavljević, (2016) program içeriğinin gerçekleĢtirilmesinde 

yaĢam temelli öğretimin etkinliğini analiz etmeye odaklanmıĢlardır. Deney grubuna 

“TozlaĢmanın Azalması” konusunun içeriği gazete makalelerine ve yaĢama dayalı bir 

metin kullanılarak sunulmuĢ, kontrolgrubunda da aynı içerik geleneksel anlatım yöntemi 

ile sunulmuĢtur. Sonuçlar, deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğunu göstermiĢtir. YaĢam temelli öğretimin deneysel didaktik modelinin daha 

etkili olduğu kanıtlanmıĢtır. 

 

Knoef (2017) yaptığı çalıĢmada, “YaĢama dayalı bir kimya müfredatında 5E modeli ile 

öğretme ve öğrenmeye yönelik öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını 

geliĢtirmeye nasıl yardımcı olabilir?” sorusuna odaklanmıĢtır. AraĢtırmada nitel ve nicel 

veriler kullanmıĢtır. Bulgular, YaĢam Temelli Eğitimin-5E pedagojisi ile müfredatın 

baĢarılı bir Ģekilde uygulanacağını göstermektedir. AraĢtırmanın sonuçları, öğretmenlerin 

YaĢam Temelli Eğitim-5E pedagojisi hakkında önemli bilgiye sahip olduğunu ve 

yaĢamtemelli becerilerin faydalı olduğunu göstermiĢtir. Öğrencilerin yaĢam temelli 

becerilerinden kısmen haberleri vardır. GörüĢme yapılan öğrenciler YaĢam Temelli 

Eğitimin kimyadaki motivasyonlarını ve zevklerini artırdığına inanmasına rağmen, anket 

bunu desteklememiĢtir. 

 

Fen eğitiminde yapılan uluslararası alanyazın incelendiğinde yaĢam temelli öğrenmeyle 

ilgili öğrencilerin öğrenme çıktılarına, duyuĢsal tepkilerine, deneysel çalıĢmalara ve 

program tasarımına yer verildiği görülmüĢtür. Bu çalıĢmamızda diğer çalıĢmalardan farklı 

olarak, ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında (MEB, 2018) 

yaĢam temelli unsurlara yer veren kazanımların, ortaokul fen bilimleri 5., 6., 7. ve 8. sınıf 

ders kitaplarına yansımaları incelenecektir. 

 

2.3 Problem 

2018 ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programının ve ortaokul 5., 6., 7. ve 8.sınıf fen 

bilimleri ders kitaplarının içeriğinde yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının etkileri nelerdir? 
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2.3.1 Alt Problemler 

1. Program kazanımları yaĢam temelli unsurlar içeriyor mu? 

2. Program kazanımlarının ders kitaplarına öğretimsel transpozisyonu yaĢam temelli 

unsurlar içerecek Ģekilde gerçekleĢmiĢ midir? 

3. Kitaplarda yaĢam temelli yaklaĢım çeĢitlerinden olan geleneksel, modern ve güncel 

yaklaĢımlardan hangilerine yer verilmiĢtir? 

 

2.4 AraĢtırmanın Önemi 

Fen bilimleri dersi öğretim programında (MEB, 2018), öğretim stratejisi olarak 

yapılandırmacılığı esas alan araĢtırma-sorgulamaya dayalı yaklaĢım benimsenmiĢtir. 

Öğretim programının disiplinler arası bir bakıĢ açısıyla geliĢtirildiği (MEB, 2018) ve fen 

kavramların günlük yaĢamın çeĢitli alanlarıyla iliĢkilendirilerek öğretilmesine vurgu 

yapıldığı anlaĢılmaktadır. Bu anlamda, programın yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımını 

kullandığı söylenebilir ancak bu programda ifade edilmemektedir. Günlük hayatında ortaya 

çıkan sorunları çözebilmeye yetecek kadar bilgi sahibi bireyler yetiĢtirmeyi hedefleyen 

öğretim programında, yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımına yer vermesi beklenir.  

Bu çalıĢmada, fen bilimleri dersi programında yaĢam temelli yaklaĢımın etkilerini 

belirlemek için programda yer alan kazanımların yaĢam temelli unsur içerip içermedikleri 

araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla, araĢtırmacı tarafından yaĢam temelli unsur belirleme kriterleri 

geliĢtirilmiĢtir. 

Ġyi bir ders kitabı, fen öğretiminde hala en önemli öğretim aracı olma özelliğini 

taĢımaktadır. Bir ders kitabında bilimsel bir kavramın ifade edilme biçimi, o kavramın 

derinlemesine öğrenilme sürecinde önemlidir (Pekdağ & Azizoğlu, 2013). Bu açıdan 

bakıldığında, ders kitabı öncelikle öğretim programının felsefesine uygun olmalıdır ve 

öğretim programının kazanımlarını, öğretim stratejisini, eğitim durumlarını, ölçme ve 

değerlendirme gibi öğelerini içeriğinde barındırmalıdır. Bu çalıĢmada, ortaokul fen ders 

kitaplarının içeriğinde yaĢam temelli yaklaĢımın etkilerini belirlemek üzere De Jong 

(2008)‟un yaĢam temelli yaklaĢımlar sistematiği uyarlanmıĢtır. Ġlk defa bu çalıĢmada 

kullanılan sistematik, araĢtırmacı tarafından fen bilimleri ders kitabının içerik analizinde 

kullanılabilecek Ģekilde adapte edilmiĢtir. Bu sistematik kullanılarak, ortaokul fen bilimleri 

ders kitaplarının içeriklerinin yaĢam temelli geleneksel, modern ve güncel yaklaĢımlar 

barındırıp barındırmadıkları ile ilgili analizleri sunan orijinal bir çalıĢmadır. 
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Ders kitaplarında yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının etkilerinin belirlenmesi hem 

program geliĢtiricilere hem de kitap yazarlarına dönüt oluĢturmak açısından da önem arz 

etmektedir. Program geliĢtiricileri, programın felsefesine uygun olarak kitapların hazırlanıp 

hazırlanmadığını anlayabilecek; kitap yazarları da, esas aldıkları programın öğelerini 

yazdıkları kitaplara ne kadar iyi aktarabildiklerini görme fırsatı bulacaklardır. 

 

2.5 AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırma,  Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı fen bilimleri dersi öğretim 

programı (5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) ve Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı ve özel 

yayınevelerinin basımı olan ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde okutulmakta olan 

toplam dört tane fen bilimleri ders kitabı ile sınırlıdır.  
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, amacı, araĢtırmanın veri kaynakları, program içeriğinin 

analizinde kullanılan kriterler ve güvenirlik çalıĢması ile araĢtırmanın veri toplama 

yöntemi olan doküman analizine yer verilmiĢtir. 

 

3.1 AraĢtırmanın Modeli 

Bu çalıĢmada nitel araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma; olayları, olguları, 

durumları yorumlayıcı ve anlamlandırmaya yarayan bir modeldir (Kıral, 2020). Nitel 

araĢtırma yöntemlerinden olan doküman analizi, araĢtırmanın veri kaynakları olan fen 

bilimleri öğretim programının ve ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının düzenli ve 

sistematik olarak incelenmesi için kullanılmıĢtır. 

 

3.2 AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmada 2018 ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının ve 

ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarının içeriğinde yaĢam temelli 

öğrenme yaklaĢımının etkilerini belirlemek amacıyla programda yer alan kazanımlar, bu 

kazanımların ders kitaplarına öğretimsel transpozisyonu sonucunda da ders kitaplarının 

yaĢam temelli yaklaĢım unsurları içerip içermedikleri incelenmiĢtir. 

 

3.3 AraĢtırmanın Veri Kaynakları 

AraĢtırmanın veri kaynaklarını,  

1) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018 yılı ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen 

bilimleri öğretim programı 

2) Ortaokul 5., 6., 7. ve 8.  sınıf fen bilimleri ders kitapları:  

a) Ünver, E., Yancı, M. V., & Arslan, Z. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 

Fen Bilimleri 5.Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Dikey Yayıncılık. 

b) Çiğdem, C., Balçık, G. M., & Karaca, D. (2018). Ortaokul ve İmam Hatip 

Ortaokulu Fen Bilimleri 6.Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Sevgi Yayınları. 

c) Seyrek, A., Türker, S., Bozkaya, T., & Üçüncü, Z. (2019). Ortaokul ve İmam 

HatipOrtaokulu 7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı . Ankara: Tutku Yayıncılık. 

d) Yancı, M. V. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri 8.Sınıf Ders 

Kitabı. Ankara: Dikey Yayıncılık. 

oluĢturur.  
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3.4 Program Ġçeriğinin Analizinde Kullanılan Kriterler ve Güvenirlik ÇalıĢması 

Programdaki kazanımların yaĢam temelli unsur içerip içermediğine karar verebilmek için 

öncelikle kazanımları incelerken göz önünde bulundurulması gereken kriterler 

oluĢturulmuĢtur. Bu kriterlerin programın yaĢamla iliĢkilendirdiği öğrenme alanlarını 

içermesine dikkat edilmiĢtir. Program kazanımlarını incelerken araĢtırmacıya kolaylık 

sağlaması açısından kriterler soru cümleleri Ģeklinde ifade edilmiĢtir. OluĢturulan dört 

kriterden en az bir tanesine “evet” cevabı verilebiliyorsa kazanımın yaĢam temelli unsur 

içerdiğine, eğer dört kriterin hiç birine olumlu cevap verilemiyorsa da kazanımın yaĢam 

temelli unsur içermediğine karar verilmiĢtir. Kazanımların analizinde kullanılan kriterler 

aĢağıda yer almaktadır. 

 

1) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan durum, nesne, olay ve olgulardan herhangi 

birine yer verilmiĢ mi? 

2) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan fen ve teknolojik bir uygulama, araç-gereç, 

model kullanımına yer verilmiĢ mi?  

3) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan matematik-mühendislik uygulamalarına, 

araç-gereç, model kullanımına yer verilmiĢ mi?  

4) Kazanımda “insan”, “toplum”, “çevre” gibi ifadelere yer verilmiĢ mi?  

 

Bu kriterler doğrultusunda araĢtırmacı tarafından programdaki kazanımlar tek tek 

incelenmiĢ olup, yaĢam temelli unsur içeriyor veya yaĢam temelli unsur içermiyor Ģeklinde 

iki grupta toplanmıĢtır. AraĢtırmacının yaptığı analizin güvenirliğini kontrol etmek için 

puanlayıcılar arası güvenirlik çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Güvenirlik çalıĢması için dört 

tane uzman fen eğitimcisinden (1 tane öğretim üyesi ve 3 tane fen bilimleri öğretmeni) 

aynı kriterleri kullanarak her bir kazanımı yaĢam temelli unsur içeriyor veya içermiyor 

Ģeklinde gruplamaları istenmiĢtir. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığı ile analiz 

edilmiĢtir. Puanlayıcılar-arası güvenirlik ölçüsü olarak, iki puanlayıcı arasındaki uyumu 

gösteren Cohen‟s kappa (k) kullanılmıĢtır. Cohen‟in k‟sı analizi, araĢtırmacı ile 

puanlayıcılardan herhangi birinin toplamda 223 kazanımın yaĢam temelli unsur içerip 

içermediğine dair kararları arasındaki uyumu belirlemek için gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki 

puanlayıcının kararları arasında yüksek bir uyum olduğu belirlenmiĢtir, k = 0,964 (%95 

güven aralığında), p = 0.000. 

 



  
24 

3.5 Doküman Analizi 

Doküman analizi konuyla iliĢkili dokümanların araĢtırılması, derlenmesi, toplanması, 

incelenmesi, yorumlanması ve sınıflandırılmasıdır (Kıral, 2020). ÇalıĢmanın dokümanları 

olan program ve ders kitaplarına içerik analizi uygulanmıĢtır. Ġçerik analizindeki temel 

amaç, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak kavramlara ve iliĢkilere ulaĢmaktır.  

Program analizinde, içerik olarak kazanımlar seçilmiĢ ve araĢtırmacı tarafından belirlenen 

kriterler doğrultusunda incelenmiĢ olup, kazanımlar yaĢam temelli unsur içeriyor veya 

yaĢam temelli unsur içermiyor Ģeklinde iki grupta toplanmıĢtır. 

 

Dokümanlardan bir diğeri olan ders kitapları için, içerik olarak programda sadece yaĢam 

temelli unsur içerdiği belirlenen kazanımların kitaptaki karĢılığı olan konu içeriği 

seçilmiĢtir. Kitaplardaki konu içeriklerinin analizinde De Jong (2008)‟un yaĢam temelli 

öğrenme sürecini sınıflandırma Ģekli baz alınmıĢtır.  

 

De Jong (2008) yapmıĢ olduğu çalıĢmada yaĢam temelli öğrenmeyi geleneksel, modern ve 

güncel bağlamlı olmak üzere üç yaklaĢım altında toplamıĢtır. Bu yaklaĢımlar, bağlamlar ve 

kavramların kullanılma sırasına göre düzenlemiĢtir. Geleneksel yaklaĢımda bağlamlar 

konulardan sonra kullanılır. Geleneksel yaklaĢımdaki bağlamın iĢlevi örneklendirme ve 

uygulamadır. Modern yaklaĢımda bağlamlar konulardan önce kullanılır. Modern 

yaklaĢımdaki bağlamın iĢlevi yönlendirme ve güdülemedir. Güncel yaklaĢımlarda önce 

bağlamlar, sonra kavramlar daha sonra yine bağlamlar kullanılır. Güncel yaklaĢımlarda 

bağlamın iĢlevi örneklendirme, uygulama, yönlendirme ve güdülemedir. 

 

Örnekleme iĢlevinde; 

 Öğrencilerden kavramlara iliĢkin örnekler vermesi istenir. 

 Günlük hayattaki araç-gereç kullanımına iliĢkin örneklendirme yapılır. 

Uygulama iĢlevinde; 

 Öğrencilerden etkinlik, deney, araç-gereç, model, proje çalıĢması gibi faaliyetlerde 

bulunması istenir. 

 Öğrencilere bazı kavramların günlük hayattaki kullanımına iliĢkin bilgiler verilir. 

Yönlendirme iĢlevinde; 

 Öğrenciye belirli bir konu hakkında tartıĢma sorusu yöneltilir. 

 Öğrenciye bir konu hakkında düĢünceleri sorulur. 
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Güdüleme iĢlevinde; 

 Öğrenciyi harekete geçirecek ifadeler (Haydi, yapabilirsiniz) kullanılır. 

 Öğrencide merak uyandırıcı sorular sorulur. 

 Öğrencinin dikkatini çekecek ifadeler kullanılır. 

 Öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan ifadeler (biliyordunuz, öğrenmiĢtiniz, 

yapmıĢtınız) kullanılır.  

 

Bu çalıĢmada incelenen ders kitaplarında bağlamın kullanılma sırası ve iĢlevine göre 

yaĢam temelli yaklaĢımın türüne karar verilmiĢtir. Yapılan analize ait örneklemeler 

ayrıntıları ile aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Geleneksel YaklaĢıma Örnek: 

Kazanım: F.5.1.1.1. GüneĢ‟in özelliklerini açıklar. 

Kazanım içeriği: c. GüneĢ‟in dönme hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım incelemesi: GüneĢin yaptığı hareket günlük hayatımızda yer alan olaydır. 

MEB onaylı 5. sınıf fen bilimleri ders kitabındaki bilgi: 

GüneĢ‟ten yayılan ısı ve ıĢık, GüneĢ‟in bir ateĢ topu gibi görünmesine neden olur. GüneĢ‟i 

inceleyen bilim insanları, ateĢ topu gibi görünen GüneĢ‟in belli kısımlarında sıcaklığı daha 

düĢük bölgeler bulunduğunu tespit etmiĢlerdir. Bu bölgelere GüneĢ lekeleri adı vermiĢlerdir. 

Bilim insanları, yaptıkları gözlemlerde GüneĢ lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını fark 

etmiĢlerdir (Görsel 1.4, s.17). Bu tespit bilim insanlarını, birçok gök cismi gibi GüneĢ‟in de 

kendi çevresinde dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaĢtırmıĢtır (Ünver, Yancı ve Arslan, 2019, 

s.17). 

 

 

 

 

Kitap incelemesi: Kitap içeriğinin yaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel 

Yaklaşıma” uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar 

kullanılmıştır. Örneğin; önce güneĢ lekeleri hakkında bilgi verilmiĢ sonra bu bilgiden yola 

çıkarak günlük hayattan da bildiğimiz gibi güneĢin dönme hareketi yaptığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Geleneksel yaklaĢım; birçok gök cisminin kendi etrafından dönmesine 

örneklendirme yaparak, güneĢin de kendi etrafında dönme hareketini yaptığını güneĢ 

lekesinin aynı yöne doğru kaydığı uygulama sonucunda ulaĢılmıĢtır. 
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Modern YaklaĢıma Örnek: 

Kazanım: F.6.1.2.1. GüneĢ tutulmasının nasıl oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım içeriği: a. GüneĢ tutulması esnasında Ay‟ın hangi evrede olduğuna değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Her ay GüneĢ tutulmasının olmadığına değinilir. 

Kazanım incelemesi: GüneĢ tutulması günlük hayatımızda yer alan bir olaydır. 

MEB onaylı 6. sınıf fen bilimleri ders kitabındaki bilgi: 

GüneĢ‟in en büyük ıĢık kaynağımız olduğunu biliyorsunuz. GüneĢ ile Dünya arasına güneĢ 

ıĢınlarına engel olacak Ģekilde bir gök cismi girerse ne olur, hiç düĢündünüz mü? AĢağıdaki 

fotoğrafta GüneĢ tutulması yer almaktadır. GüneĢ tutulması sırasında Dünya‟nın bir bölümü, 

gündüz vakti olmasına rağmen güneĢ ıĢınlarını alamaz ve gün ortasında gece olmuĢçasına bir 

karanlık yaĢanır. Birkaç dakika süren bu doğa olayının nedeni, Ay‟ın Dünya ile GüneĢ‟in 

arasına girmesi ve güneĢ ıĢınlarının Dünya‟ya ulaĢmasını engellemesidir. GüneĢ tutulması 

sırasında Dünya‟nın bir bölümünde Ay‟ın gölgesi oluĢur. 

 

Bazı geceler Ay‟ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay‟ın, GüneĢ ile Dünya arasında yer 

almasıdır. Ay yukardaki Ģekilde olduğu gibi GüneĢ ve Dünya arasında olduğunda Dünya 

üzerinden görünmeyen yüzü ıĢık alır. Bu nedenle biz de Ay‟ı göremeyiz. Bu evre yeni ay 

evresi olarak adlandırılır. GüneĢ tutulması yeni ay evresinin yaĢandığı günde gündüz vakti 

gerçekleĢir. 

Ay, Dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır. Her bir dolanım bir ay olarak adlandırılır. 

Dolayısıyla Ay, Dünya ile GüneĢ arasına bir yıl içerisinde 12 kez girerek yeni ay evrelerini 

oluĢturur. Ancak Ay‟ın Dünya etrafındaki her dolanımında GüneĢ, Dünya ve Ay aynı 

doğrultuda bulunmaz. Böylece her yeni ay evresinde GüneĢ tutulması gerçekleĢmez. GüneĢ, 

Dünya ve Ay‟ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde GüneĢ tutulması gözlenir. 

Hatırlayalım: GüneĢ tutulması olayı 5. sınıfta öğrendiğimiz gölge oluĢumuna örnek olarak 

gösterilebilir. GüneĢ bir ıĢık kaynağı, Ay ise saydam olmayan maddedir (Çiğdem, Balçık ve 

Karaca, 2018, s.204). 

Kitap incelemesi: Kitap içeriğinin yaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern 

Yaklaşıma” uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar 

kullanılmıştır. Yani öğrenciye “GüneĢ‟in en büyük ıĢık kaynağımız olduğunu 

biliyorsunuz.” diyerek güdüleme yapılmıĢtır. “GüneĢ ile Dünya arasına güneĢ ıĢınlarına 

engel olacak Ģekilde bir gök cismi girerse ne olur, hiç düĢündünüz mü?” diyerek 
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yönlendirme yapıldıktan sonra öğrenciye, güneĢ tutulmasının yeni ay evresinde 

gerçekleĢtiği ve her ay gerçekleĢmediği açıklanmıĢtır. 

 

Güncel YaklaĢıma Örnek: 

Kazanım: F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluĢumuna yönelik tahminlerde bulunur. 

Kazanım içeriği: a. Dünya‟nın dönme ekseni olduğuna değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Dünya‟nın dönme ekseni ile GüneĢ etrafındaki dolanma düzlemi 

arasındaki iliĢkiye değinilir. 

Kazanım içeriği: c. IĢığın birim yüzeye düĢen enerji miktarının mevsimler üzerindeki 

etkisine değinilir. 

Kazanım incelemesi: Mevsimlerin oluĢması günlük hayatımızda yer alan bir olaydır. 

MEB onaylı 8. sınıf fen bilimleri ders kitabındaki bilgi: 

Dünya‟da aynı zaman içerisinde neden farklı mevsimler oluĢmaktadır? Bu durumun yaĢanma 

sebeplerini, sınıfınızdaki arkadaĢlarınızla tahminlerde bulunarak tartıĢınız.  

Dünya, kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan, dönme ekseni 

etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Dünya‟nın 24 saatte 

tamamladığı günlük hareketinin bazı sonuçları vardır. Bu sonuçlara gece ve gündüzün art arda 

yaĢanması ve günlük sıcaklık farklarının oluĢması örnek olarak verilebilir. 

Dönme ekseninin eğik olması, GüneĢ ıĢınlarının yıl içerisindeki düĢme açılarında farklılıklar 

yaĢanmasına neden olmaktadır. Ayrıca dönme ekseninin eğikliği; gece ve gündüz sürelerinde 

değiĢiklikler olması, sıcaklık farklılıklarının oluĢması, gölge boylarının değiĢmesi ve birim 

yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değiĢmeler yaĢanması gibi birçok etkiye neden olmaktadır. 

Mevsimler, Dünya‟nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanımı sonucu 

oluĢur. Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanımı sonucunda Dünya‟nın GüneĢ‟e yönelen 

kısmında değiĢmeler olur. Bu değiĢmelerle birlikte GüneĢ‟ten gelen ıĢınların farklı yarım 

kürelere gelme açılarında farklılıklar yaĢanır. 

 

Yukarıdaki görsellerde, loĢ bir ortamda bulunan özdeĢ ıĢık kaynaklarının önünde, ilk 

sıcaklıkları eĢit olan özdeĢ termometreler farklı açılar ile durmaktadır. Sizce hangi 

termometredeki sıcaklık artıĢı daha fazla olur? Termometrelerden birinin eğik durmasını 

Dünya‟mız ile nasıl iliĢkilendirebilirsiniz? Açıklayınız. GüneĢ‟ten çıkan ıĢınların yeryüzüne 

düĢme açılarındaki farklılıklar, mevsimlerin oluĢma nedenleri arasındadır. GüneĢ ıĢınları, dik 

veya dike yakın bir açı ile düĢtüğü yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktardığı için 
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sıcaklıklar yükselirken, eğik açıyla düĢtüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı 

için sıcaklıklar düĢük olur. 

 

Dik veya dike yakın açılar ile düĢen GüneĢ ıĢınları, yüzeyde toplu hâlde oldukları için yüzeyde 

daha fazla ısı enerjisi oluĢturur. Eğik açılar ile düĢen GüneĢ ıĢınları ise yüzeyde dağınık hâlde 

oldukları için yüzeyde daha az ısı enerjisi oluĢturur. 

Mevsimlerin oluĢmasına neden olan; Dünya‟nın yıllık hareketi, eksen eğikliği ve yeryüzünde 

oluĢan ısı enerjisi olaylarını daha iyi kavrayabilmek için aĢağıdaki etkinliği yapınız. 

Etkinlik 1.1: Mevsimlerin OluĢumu 

Gerekli Malzemeler: Pinpon topları (4 adet), Pet ĢiĢe kapağı (8 adet), Pil yatağı, YapıĢtırıcı, 

Kalem, Mukavva (30 cm x 40 cm), Basit elektrik devresi düzeneği (duy, pil, ampul, iletken 

kablo, devre anahtarı) 

 

Etkinliğin YapılıĢı: 

 Pinpon toplarının tam ortasından yere paralel olacak Ģekilde birer daire çiziniz. 

 Mukavva üzerine elips Ģeklinde bir çizgi çizerek mukavvayı Görsel 1‟deki gibi 1‟den 4‟e 

kadar numaralandırınız. 

 4 adet pet ĢiĢe kapağını mukavvanın köĢelerine Görsel 2‟deki gibi yapıĢtırarak basit bir 

elektrik devresi hazırlayınız. 

 Pinpon toplarını, geri kalan pet ĢiĢe kapaklarının iç tarafına eĢit eğiklikte olacak Ģekilde 

yapıĢtırınız. 

 Pet ĢiĢe kapaklarının içine yerleĢtirdiğiniz pinpon toplarını, numaralandırdığınız bölümleri 

çevreleyen elips Ģeklindeki çizginin yanına yerleĢtiriniz. 

 Duyu ve ampulü Görsel 3‟teki gibi yerleĢtirerek basit elektrik devresini kurunuz. 

 Ortamı loĢ ya da karanlık hâle getiriniz. 

 Devre anahtarını kapatarak Görsel 4‟teki gibi ampulün ıĢık vermesini sağlayınız. 

Neler Gözlemlediniz? 

 Pinpon toplarının hangi kısımları, hangi konumda ıĢığı daha dik aldı? KarĢılaĢtırınız. 

 Dört farklı pinpon topu kullanmanızın sebebi ne olabilir? Açıklayınız. 

 IĢığın dik ya da eğik olarak düĢmesi, pinpon toplarının ampule olan uzaklıklarına bağlı 
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mıdır? Açıklayınız (Yancı, 2019, s.13-s.14). 

Kitap incelemesi: Kitap içeriğinin yaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel 

Yaklaşıma” uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra 

yine farklı bağlamlar kullanılır. Yani, öğrenciye “Dünya‟da aynı zaman içerisinde neden 

farklı mevsimler oluĢmaktadır?” sorarak öğrenciye yönlendirme yapılmıĢtır. Öğrenciye 

Dünyanın dönme hareketi yapması günlük hayatta gece ve gündüz kavramlarının 

oluĢmasına, dünyanın ekseninin eğik olması ise günlük hayatta gece ve gündüz 

sıcaklıklarının farklı olmasına örneklendirme yapılmıĢtır. Ayrıca “Sizce hangi 

termometredeki sıcaklık artıĢı daha fazla olur?” diyerek öğrencinin güdülenmesi 

sağlandıktan sonra öğrencilerden mevsimlerin oluĢması etkinliği ile uygulama yapılması 

istenmiĢtir. 
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4. DOKÜMAN ANALĠZĠ 

Doküman analizi bölümü iki temel baĢlık altında sunulmaktadır. Birinci baĢlık ortaokul fen 

bilimleri dersi öğretim programındaki hangi kazanımların yaĢam temelli unsur içerdiği ile 

ilgili analiz bulgularını açıklamaktadır. Ġkinci baĢlık ise, ortaokul fen bilimleri ders 

kitaplarında yaĢam temelli unsur bulundurduğu belirlenen içeriğinin De Jong (2008)‟un 

yaĢam temelli yaklaĢımlar sınıflandırmasına göre analiz bulgularını sunmaktadır.  

 

4.1 Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Analizi 

 

Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) yaĢam 

temelli unsur içeren kazanımların belirlenebilmesi için her kazanım aĢağıdaki dört soru 

bazında değerlendirilmiĢtir. 

1) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan durum, nesne, olay ve olgulardan herhangi 

birine yer verilmiĢ mi? 

2) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan fen ve teknolojik bir uygulama, araç-gereç, 

model kullanımına yer verilmiĢ mi?  

3) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan matematik-mühendislik uygulamalarına, 

araç-gereç, model kullanımına yer verilmiĢ mi?  

4) Kazanımda “insan”, “toplum”, “çevre” gibi ifadelere yer verilmiĢ mi?  

Bu dört sorudan en az bir tanesine “evet” cevabı verildiyse kazanımın yaĢam temelli unsur 

içerdiğine, eğer dört sorudan hiç birine “evet” cevabı verilmediyse kazanımın yaĢam 

temelli unsur içermediğine karar verilmiĢtir. Bu Ģekilde programdaki kazanımlar yaĢam 

temelli unsur içeren ve yaĢam temelli unsur içermeyen kazanım Ģeklinde iki grupta 

sınıflandırılmıĢtır.  

 

4.1.1 Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında YaĢam Temelli Unsur 

Ġçeren Kazanımlar 

 

Bu bölümde, ortaokul fen bilimleri dersi programında yaĢam temelli unsur içerdiği 

belirlenen kazanımlar sınıf düzeyine göre sunulmuĢtur. 
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4.1.1.1 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında YaĢam Temelli Unsur 

Ġçeren Kazanımlar 

 

BeĢinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersi öğretim programında yaĢam temelli unsur içeren 

toplam 19 tane kazanım belirlenmiĢtir. 

 

F.5.1.1. GüneĢ’in Yapısı ve Özellikleri 

Kazanım: F.5.1.1.1.GüneĢ‟in özelliklerini açıklar. 

Kazanım içeriği: a. GüneĢ‟in geometrik Ģekline değinilir. 

Kazanım içeriği:  b. GüneĢ‟in de Dünya gibi katmanlardan oluĢtuğuna değinilir ancak 

katmanların yapısından bahsedilmez. 

Kazanım içeriği: c. GüneĢ‟in dönme hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım: F.5.1.1.2. GüneĢ‟in büyüklüğünü Dünya‟nın büyüklüğüyle karĢılaĢtıracak 

Ģekilde model hazırlar. 

 

F.5.1.2. Ay’ın Yapısı ve Özellikleri  

Kazanım: F.5.1.2.1. Ay‟ın özelliklerini açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Ay‟ın büyüklüğü belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Ay‟ın geometrik Ģekline değinilir. 

Kazanım içeriği: c. Ay‟ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. 

Kazanım içeriği: ç. Ay‟ın atmosferinden bahsedilir. 

Kazanım: F.5.1.2.2. Ay‟da canlıların yaĢayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartıĢır. 

 

F.5.1.3. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 

Kazanım:F.5.1.3.1. Ay‟ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Ay‟ın dönme hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Ay‟ın dolanma hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım içeriği: c. Zaman dilimi olarak ay kavramına değinilir. 

Kazanım: F.5.1.3.2. Ay‟ın evreleri ile Ay‟ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi 

arasındaki iliĢkiyi açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Ay‟ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Evrelerin oluĢ sırasına bağlı olarak isimleri belirtilir. 

Kazanım içeriği: c. Ay‟ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. 
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F.5.1.4. GüneĢ, Dünya ve Ay 

Kazanım: F.5.1.4.1.GüneĢ, Dünya ve Ay‟ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir 

model hazırlar. 

Kazanım içeriği: a. Ay‟ın Dünya etrafında dolanma yönü belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanma yönü belirtilir. 

Kazanım içeriği: c. Dünya‟dan bakıldığında Ay‟ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir. 

 

F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım 

Kazanım: F.5.2.1.1.Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre 

sınıflandırır. 

Kazanım içeriği: a. Canlılar; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak 

sınıflandırılır. 

Kazanım içeriği: b. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik terimlerin (alem, cins, tür 

vb.) kullanımından kaçınılır. 

Kazanım içeriği: c. Mikroskobik canlılar (bakteriler, amip, öglena ve paramesyum) ve 

Ģapkalı mantarlara örnekler verilir, ancak yapısal ayrıntısına girilmez. 

Kazanım içeriği: ç. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler. 

Kazanım içeriği: d. Zehirli mantarların yenilmemesi konusunda uyarı yapılır. 

 

F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi  

Kazanım: F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 

 

F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti 

Kazanım: F.5.3.2.1.Sürtünme kuvvetine günlük yaĢamdan örnekler verir. 

Kazanım: F.5.3.2.3. Günlük yaĢamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni 

fikirler üretir. 

 

F.5.4.4. Isı Maddeleri Etkiler 

Kazanım: F.5.4.4.2.Günlük yaĢamdan örnekleri genleĢme ve büzülme olayları ile 

iliĢkilendirir. 
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F.5.6.1. BiyoçeĢitlilik 

Kazanım: F.5.6.1.1. BiyoçeĢitliliğin doğal yaĢam için önemini sorgular.Ülkemizde ve 

Dünyada nesli tükenen veya tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya olan bitki ve hayvanlara 

örnekler verir. 

 

F.5.6.2. Ġnsan ve Çevre ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.1. Ġnsan ve çevre arasındaki etkileĢimin önemini ifade eder.Çevre 

kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir. 

Kazanım: F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne 

iliĢkin öneriler sunar. 

Kazanım: F.5.6.2.3. Ġnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluĢabilecek çevre sorunlarına 

yönelik çıkarımda bulunur. 

Kazanım: F.5.6.2.4. Ġnsan-çevre etkileĢiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler 

üzerinde tartıĢır. 

 

F.5.6.3. Yıkıcı Doğa Olayları 

Kazanım: F.5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını 

açıklar.Depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, hortum, kasırgalara ayrıntıya 

girilmeden değinilir. 

Kazanım: F.5.6.3.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder. 

 

4.1.1.2 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında YaĢam Temelli Unsur 

Ġçeren Kazanımlar 

 

Altıncı sınıf düzeyinde fen bilimleri dersi öğretim programında yaĢam temelli unsur içeren 

toplam 32 tane kazanım belirlenmiĢtir. 

 

F.6.1.1. GüneĢ Sistemi(MEB, 2018). 

Kazanım: F.6.1.1.1. GüneĢ sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karĢılaĢtırır. 

Kazanım içeriği: a. Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dıĢ 

gezegen) değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir. 

Kazanım içeriği: c. Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir. 

Kazanım içeriği: ç. Gezegenlerin GüneĢ‟e olan uzaklık sıralamasına değinilir. 
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Kazanım içeriği: d. Meteor, gök taĢı, asteroit kavramlarına değinilir. 

Kazanım:F.6.1.1.2. GüneĢ sistemindeki gezegenleri, GüneĢ‟e yakınlıklarına göre 

sıralayarak bir model oluĢturur. 

 

F.6.1.2. GüneĢ ve Ay Tutulmaları 

Kazanım: F.6.1.2.1.GüneĢ tutulmasının nasıl oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım içeriği: a. GüneĢ tutulması esnasında Ay‟ın hangi evrede olduğuna değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Her ay GüneĢ tutulmasının olmadığına değinilir. 

Kazanım: F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım içeriği: a. Ay tutulması esnasında Ay‟ın hangi evrede olduğuna değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Her ay, Ay tutulmasının olmadığına değinilir. 

Kazanım: F.6.1.2.3. GüneĢ ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluĢturur. 

 

F.6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi 

Kazanım: F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeĢitleri kısa, uzun ve yassı 

olarak verilir. 

Kazanım içeriği: b. Eklem çeĢitleri ayrıntılara girilmeksizin verilir. 

Kazanım içeriği: c. Kas çeĢitlerinin çalıĢma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma 

durumları çerçevesinde verilerek ayrıntılı yapısına girilmez. 

 

F.6.2.2. Sindirim Sistemi 

Kazanım: F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluĢturan yapı ve organların görevlerini modeller 

kullanarak açıklar. 

 

F.6.2.3. DolaĢım Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.1. DolaĢım sistemini oluĢturan yapı ve organların görevlerini model 

kullanarak açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluĢturan yapılar ve isimleri verilmeden 

belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Kalbi oluĢturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez. 

Kazanım içeriği: c. Kalbin çalıĢma mekanizmasına değinilmez. 

Kazanım içeriği: ç. Nabız ve tansiyona değinilir. 

Kazanım içeriği: d. Lenf dolaĢımına değinilmez. 
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Kazanım: F.6.2.3.5. Kan bağıĢının toplum açısından önemini değerlendirir. 

Kazanım içeriği: a. Kızılay„a vurgu yapılır. 

Kazanım içeriği: b. Kan bağıĢı sırasında dikkat edilmesi gereken hijyene vurgu yapılır. 

 

F.6.2.4. Solunum Sistemi 

Kazanım: F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluĢturan yapı ve organların görevlerini modeller 

kullanarak açıklar. 

F.6.2.5. BoĢaltım Sistemi 

Kazanım: F.6.2.5.1. BoĢaltım sistemini oluĢturan yapı ve organları model üzerinde 

göstererek görevlerini özetler. 

Kazanım içeriği: a. Böbreklerin boĢaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat 

böbreğin ayrıntılı yapısı (nefron, kabuk, havuzcuk, öz vb.) verilmez. 

Kazanım içeriği: b. Kalın bağırsak, deri ve akciğerin yapısına girilmeden görevleri 

özetlenir. 

 

F.6.4.2. Yoğunluk 

Kazanım: F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karĢılaĢtırarak bu 

durumun canlılar için önemini tartıĢır. 

 

F.6.4.3. Madde ve Isı 

Kazanım: F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini 

belirler. 

Kazanım: F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliĢtirir. 

Kazanım: F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve 

kaynakların etkili kullanımı bakımından tartıĢır. 

 

F.6.4.4. Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın Ģekilde 

kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji 

kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler 

verilerek vurgulanır. 

Kazanım: F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre 

üzerine etkilerini tartıĢır. 
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Kazanım: F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri 

araĢtırır ve rapor eder. 

 

F.6.5.4. Sesin Maddeyle EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.Ses yalıtımı için geliĢtirilen 

teknolojik ve mimari uygulamalara değinilir. 

Kazanım: F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.Modern ve kültürel 

mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. Örneğin Süleymaniye Camii‟nin akustik 

mimarisine atıf yapılır. 

Kazanım: F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teĢkil edecek ortam 

tasarımı yapar. 

 

F.6.6.1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model 

üzerinde açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ayrılır. Beynin 

bölümlerine değinilmez. Omurilik soğanı, beyincik ve omuriliğin sadece görevleri verilir. 

Kazanım içeriği: b. Belirtilen sinir sistemi kısımlarının ayrıntılı yapısına girilmez. 

Kazanım içeriği: c. Reflekslere ayrıntıya girilmeden değinilir. 

Kazanım: F.6.6.1.2. Ġç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 

Kazanım içeriği: a. Ġç salgı bezlerinin yapılarına girilmez. 

Kazanım içeriği: b. Büyüme, tiroksin, adrenalin, glukagon ve insülin hormonuna 

değinilir. 

Kazanım içeriği: c. Hormonal değiĢikliklerin ergenlik ile iliĢkisine değinilir. 

Kazanım: F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçiĢte oluĢan bedensel ve ruhsal değiĢimleri 

açıklar. Diğer geliĢim dönemleri ve özellikleri verilmez. 

Kazanım: F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir Ģekilde geçirilebilmesi için nelerin 

yapılabileceğini, araĢtırma verilerine dayalı olarak tartıĢır. 

 

F.6.6.2. Duyu Organları 

Kazanım: F.6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 

Duyu organlarının ayrıntılı yapılarına girilmez. 

Kazanım: F.6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki iliĢkiyi, tasarladığı bir 

deneyle gösterir. 
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Kazanım: F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde 

kullanılan teknolojilere örnekler verir. 

Kazanım içeriği: a. Göz kusurlarından miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık ve ĢaĢılığın 

sebeplerine değinilmeden tedavi yöntemleri kısaca açıklanır. 

Kazanım içeriği: b. Görme ve iĢitme engelli bireylerin yaĢamlarını kolaylaĢtıran 

teknolojiler vurgulanır. 

Kazanım: F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri 

tartıĢır. 

 

F.6.6.3. Sistemlerin Sağlığı 

Kazanım: F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araĢtırma verilerine 

dayalı olarak tartıĢır. 

Kazanım içeriği: a. Sistem hastalıklarından Türkiye‟de en sık rastlanan hastalıklara 

değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları vurgulanır. 

Kazanım içeriği: c. Alkol ve sigara gibi zararlı alıĢkanlıkların insan sağlığına etkilerine 

değinilir. Alkol ve sigara ile mücadelede YeĢilaya vurgu yapılır. 

Kazanım içeriği: ç. Ġlk yardım ile ilgili temel bilgiler verilir. 

Kazanım: F.6.6.3.2. Organ bağıĢının toplumsal dayanıĢma açısından önemini kavrar. 

 

F.6.7.1. Ġletken ve Yalıtkan Maddeler 

Kazanım: F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük 

yaĢamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar. 

 

4.1.1.3 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında YaĢam Temelli Unsur 

Ġçeren Kazanımlar 

 

Yedinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersi öğretim programında yaĢam temelli unsur 

içeren toplam 25 tane kazanım belirlenmiĢtir. 

 

F.7.1.1. Uzay AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Yapay uydulara değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Türkiye‟nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir. 
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Kazanım: F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği 

olası sonuçları tahmin eder. 

Kazanım: F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araĢtırmaları arasındaki iliĢkiyi açıklar. 

Kazanım: F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne iĢe yaradığını açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Teleskop çeĢitlerine değinilir. 

Kazanım içeriği: b. IĢık kirliliğine değinilir. 

 

F.7.1.2. GüneĢ Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 

Kazanım: F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Yıldız çeĢitlerine değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Dünya'dan bakıldığı Ģekliyle görülen yıldız gruplarının, 

isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilir. 

Kazanım içeriği: c. Gök cisimleri arası uzaklığın ıĢık yılı cinsinden ifade edildiğine 

değinilir. 

 

F.7.2.1. Hücre 

Kazanım: F.7.2.1.2. GeçmiĢten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüĢleri teknolojik 

geliĢmelerle iliĢkilendirerek tartıĢır. Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değiĢebileceği ve 

geliĢebileceği vurgulanır. 

 

F.7.2.2. Mitoz 

Kazanım: F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 

 

F.7.2.3. Mayoz 

Kazanım: F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. Mayoz evreleri sadece Mayoz 

I ve Mayoz II olarak verilir. 

 

F.7.3.3. Enerji DönüĢümleri 

Kazanım: F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 

Kazanım içeriği: a. Hava veya su direncinin farklı taĢıtların tasarımındaki etkisine 

değinilir. 
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F.7.4.2. Saf Maddeler 

Kazanım: F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, 

gümüĢ, bakır, çinko, kurĢun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı 

kullanım alanlarını ifade eder. 

Kazanım: F.7.4.2.3. Yaygın bileĢiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını 

ifade eder. 

 

F.7.4.3. KarıĢımlar 

Kazanım: F.7.4.3.2. Günlük yaĢamda karĢılaĢtığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti 

hazırlar. 

 

F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüĢtürülebilen ve dönüĢtürülemeyen maddeleri 

ayırt eder. 

Kazanım: F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüĢümüne iliĢkin proje tasarlar. 

Kazanım: F.7.4.5.3. Geri dönüĢümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. Geri 

dönüĢüm tesislerinin ekonomiye katkısı vurgulanır. 

Kazanım: F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir. 

Kazanım içeriği: a. Atık kontrolü ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluĢlarının 

çalıĢmalarına değinilir. 

Kazanım: F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eĢyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik 

proje geliĢtirir. 

 

F.7.5.1. IĢığın Soğurulması 

Kazanım: F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli 

görünmesinin nedenini, ıĢığın yansıması ve soğurulmasıyla iliĢkilendirir. Renk filtrelerine 

girilmez. 

Kazanım: F.7.5.1.4. GüneĢ enerjisinin günlük yaĢam ve teknolojideki yenilikçi 

uygulamalarına örnekler verir. Kaynakların etkili kullanımı bakımından güneĢ enerjisinin 

önemi vurgulanır. 

Kazanım: F.7.5.1.5. GüneĢ enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına iliĢkin ürettiği 

fikirleri tartıĢır. 
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F.7.5.2. Aynalar 

Kazanım: F.7.5.2.1. Ayna çeĢitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 

 

F.7.5.3. IĢığın Kırılması ve Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaĢam ve teknolojideki kullanım alanlarına 

örnekler verir. 

 

F.7.6.2. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve geliĢme süreçlerini örnekler 

vererek açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Tohumun çimlenmesini etkileyen faktörlerle ilgili olarak bağımlı, 

bağımsız ve kontrol edilen değiĢkenleri içeren bir deney yapılması sağlanır. 

Kazanım içeriği: b. Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur. 

Kazanım: F.7.6.2.4. Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve geliĢim sürecini rapor 

eder. 

 

F.7.7.1. Ampullerin Bağlanma ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar. Öncelikle tasarımını çizimle 

ifade etmesi istenir. ġartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüĢtürmesi istenebilir. 

 

4.1.1.4 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında YaĢam Temelli Unsur 

Ġçeren Kazanımlar 

 

Sekizinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersi öğretim programında yaĢam temelli unsur 

içeren toplam 33 tane kazanım belirlenmiĢtir. 

 

F.8.1.1. Mevsimlerin OluĢumu 

Kazanım: F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluĢumuna yönelik tahminlerde bulunur. 

Kazanım içeriği: a. Dünya‟nın dönme ekseni olduğuna değinilir. 

Kazanım içeriği: b.Dünya‟nın dönme ekseni ile GüneĢ etrafındaki dolanma düzlemi 

arasındaki iliĢkiye değinilir. 

Kazanım içeriği: c. IĢığın birim yüzeye düĢen enerji miktarının mevsimler üzerindeki 

etkisine değinilir. 
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F.8.2.2. Kalıtım 

Kazanım: F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartıĢır. 

 

F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 

Kazanım: F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 

Kazanım: F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 

 

F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 

Kazanım: F.8.2.4.1. Canlıların yaĢadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak 

açıklar.Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır. 

 

F.8.2.5. Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi iliĢkilendirir. 

Kazanım: F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluĢturulan ikilemlerle bu 

uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartıĢır. 

Kazanım: F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının 

neler olabileceği hakkında tahminde bulunur. 

 

F.8.3.1. Basınç 

Kazanım: F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaĢam ve 

teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 

 

F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 

Kazanım: F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaĢamdan örnekler verir. 

Kazanım: F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaĢılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak 

kullanır. 

Kazanım: F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında 

oluĢabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. 

Kazanım: F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.Asit 

yağmurlarının oluĢum sebepleri ve sonuçlarına değinilir. 

 

F.8.4.5. Maddenin Isı ile EtkileĢimi 

Kazanım: F.8.4.5.4. Günlük yaĢamda meydana gelen hâl değiĢimleri ile ısı alıĢveriĢini 

iliĢkilendirir. 
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F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi 

Kazanım: F.8.4.6.1. GeçmiĢten günümüze Türkiye‟deki kimya endüstrisinin geliĢimini 

araĢtırır. 

Kazanım içeriği: a. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin geliĢimine katkı sağlayan resmi / 

özel kurum ve sivil toplum kuruluĢlarının yaptığı çalıĢmalara değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Ġthal ve ihraç edilen kimyasal ürünlerden birkaç önemli örnek 

verilerek Türkiye kimya endüstrisinin iĢleyiĢine değinilir. 

Kazanım: F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araĢtırır ve gelecekteki yeni 

meslek alanları hakkında öneriler sunar. 

 

F.8.5.1. Basit Makineler 

Kazanım: F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, 

eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur. 

Kazanım içeriği: b. DiĢli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu 

görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez. 

Kazanım içeriği: c. Basit makinelerde iĢten kazanç olmadığı vurgulanır. 

Kazanım içeriği: ç. Matematiksel bağıntılara girilmez. 

Kazanım: F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaĢamda iĢ kolaylığı 

sağlayacak bir düzenek tasarlar. 

 

F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları 

Kazanım: F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaĢam açısından önemini sorgular. 

Kazanım: F.8.6.3.3. Küresel iklim değiĢikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını 

tartıĢır. 

Kazanım içeriği: a. Sera etkisi açıklanır. 

Kazanım içeriği: b. Küresel iklim değiĢikliği bağlamında çevre sorunlarının Dünya'nın 

geleceğine ve insan yaĢamına nasıl bir etkisi olabileceği sorgulanır. 

Kazanım içeriği: c. Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etkisinin 

olabileceğine yönelik öngörüleri sanatsal yollarla ifade etmeleri istenir. 

Kazanım içeriği: ç. Öğrencilerin ekolojik ayak izini hesaplaması (uzantısı edu, org ve mil 

gibi güvenli sitelerden yararlanılabilinir) sağlanır. 

Kazanım içeriği: d. Dünya ülkelerinin küresel iklim değiĢikliğini önlemek için aldıkları 

önlemlere (ör. Kyoto Protokolü) değinilir. 
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F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma 

Kazanım: F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 

Kazanım: F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar. 

Kazanım: F.8.6.4.3. Geri dönüĢüm için katı atıkların ayrıĢtırılmasının önemini açıklar. 

Kazanım: F.8.6.4.4. Geri dönüĢümün ülke ekonomisine katkısına iliĢkin araĢtırma 

verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar 

Kazanım: F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte 

karĢılaĢılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar. 

 

F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 

Kazanım: F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama 

örnekleri ile açıklar. 

 

F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler 

Kazanım: F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.Topraklamanın günlük yaĢam ve teknolojideki 

uygulamaları dikkate alınarak can ve mal güvenliği açısından önemine vurgu yapılır. 

 

F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ıĢık ve hareket enerjisine dönüĢtüğü 

uygulamalara örnekler verir. 

Kazanım içeriği: a. Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur. 

Kazanım içeriği: b. Robotların, elektrik enerjisinin, hareket enerjisine dönüĢümü temel 

alınarak geliĢtirildiği vurgulanır. 

Kazanım: F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, ıĢık veya hareket enerjisine dönüĢümü temel 

alan bir model tasarlar. Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. ġartlar 

uygunsa üç boyutlu modele dönüĢtürmesi istenebilir. 

Kazanım: F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar. Güç 

santrallerinden hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere değinilir. 

Kazanım: F.8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir. 

Güç santrallerinin yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirilmesine yönelik fikir 

üretmeleri ve bu fikirlerini savunmaları istenir. 

Kazanım: F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke 

ekonomisi bakımından önemini tartıĢır. 
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Kazanım içeriği: a. Enerji verimliliği konusunda ülkemizdeki resmî kurumlar ve sivil 

toplum kuruluĢları tarafından yapılan çalıĢmalar ve elektrik enerjisi kullanımı bakımından 

yapılması gerekenler belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine verdiği zarar 

vurgulanır. 

Kazanım: F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.Öğrencilerden 

elektrik faturasını azaltmaya yönelik uzun süreli çalıĢmalar yapmaları istenir, süreç izlenir. 

 

4.2 Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Analizi 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için hazırlanan toplam dört tane 

fen bilimleri ders kitabının içeriği incelenmiĢtir. Bu analizin aĢamaları aĢağıda 

açıklanmaktadır. 

1) Program analizi sonucunda sadece yaĢam temelli unsur içerdiği belirlenen 

kazanımlar dikkate alınarak ders kitaplarında bu kazanımların ilgili olduğu 

içerikler tespit edilmiĢtir. 

2) YaĢam temelli unsur içeren kazanımla iliĢkilendirilen içerik, tıpkı kazanımların 

analizi gibi, yaĢam temelli unsur içerip içermediği ile ilgili değerlendirilmiĢtir. 

3) YaĢam temelli unsur içerdiğine karar verilen içeriğin yaĢam temelli bağlamı 

belirlenmiĢtir. 

4) YaĢam temelli bağlamın içerikte kullanılıĢ sırası ve iĢlevi, De Jong (2008)‟un bu 

çalıĢma için uyarlanan yaĢam temelli yaklaĢımlar sınıflandırması dikate alınarak, 

ayrınıtılı bir Ģekilde incelenmiĢtir.  

5) Ġçeriğin, yaĢam temelli bağlamın kullanılıĢ sırası ve iĢlevine göre, üç yaĢam 

temelli yaklaĢımdan (yaĢam temelli geleneksel yaklaĢım, yaĢam temelli modern 

yaklaĢım ve yaĢam temelli güncel yaklaĢım) hangisine uygun olduğuna karar 

verilmiĢtir. 

 

4.2.1 Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında YaĢam Temelli YaklaĢımlar 

 

Bu bölümde, ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının yaĢam temelli unsur bulunduran 

içeriklerinin yaĢam temelli geleneksel, modern ve güncel yaklaĢımlara göre 

sınıflandırılması ile ilgili analizler sınıf düzeylerine göre sunulmuĢtur.  
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4.2.1.1 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Bulunan YaĢam Temelli YaklaĢımlar 

 

Bu bölümde, 5. sınıf ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) 

yaĢam temelli unsur barındıran kazanımlar ile iliĢki olan 5. sınıf fen bilimleri ders 

kitabındaki (Ünver, Yancı ve Arslan, 2019) içeriğin yaĢam temelli yaklaĢımlar bazında 

analizine yer verilmiĢtir. 

 

F.5.1.1. GüneĢ’in Yapısı ve Özellikleri 

Kazanım: F.5.1.1.1.GüneĢ‟in özelliklerini açıklar. 

Kazanım içeriği: c. GüneĢ‟in dönme hareketi yaptığı belirtilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

GüneĢ‟ten yayılan ısı ve ıĢık, GüneĢ‟in bir ateĢ topu gibi görünmesine neden olur. GüneĢ‟i 

inceleyen bilim insanları, ateĢ topu gibi görünen GüneĢ‟in belli kısımlarında sıcaklığı daha 

düĢük bölgeler bulunduğunu tespit etmiĢlerdir. Bu bölgelere GüneĢ lekeleri adı vermiĢlerdir. 

Bilim insanları, yaptıkları gözlemlerde GüneĢ lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını fark 

etmiĢlerdir (Görsel 1.4, S.17). Bu tespit bilim insanlarını, birçok gök cismi gibi GüneĢ‟in de 

kendi çevresinde dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaĢtırmıĢtır(Ünver, Yancı, & Arslan, 

2019). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşımı” 

içerdiği görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. Örneğin; 

önce güneĢ lekeleri hakkında bilgi verilmiĢ sonra bu bilgiden yola çıkarak günlük hayattan 

da bildiğimiz gibi güneĢin dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Geleneksel 

yaklaĢım; birçok gök cisminin kendi etrafından dönmesine örneklendirme yaparak, 

güneĢin de kendi etrafında dönme hareketini yaptığını güneĢ lekesinin aynı yöne doğru 

kaydığı uygulama sonucunda ulaĢılmıĢtır. 

 

Kazanım: F.5.1.1.2. GüneĢ‟in büyüklüğünü Dünya‟nın büyüklüğüyle karĢılaĢtıracak 

Ģekilde model hazırlar. 

Kitapta verilen bilgi:  
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GüneĢ, Dünya‟ya en yakın yıldızdır. Buna rağmen GüneĢ ile Dünya arasındaki mesafe çok 

fazla olduğundan GüneĢ, gerçek büyüklüğünden çok daha küçük görünür. Teknolojideki 

geliĢmeler ile birlikte uzaydan çekilen fotoğraflar GüneĢ‟in Dünya‟dan çok büyük olduğunu 

göstermiĢtir. GüneĢ ile Dünya‟nın büyüklüğünü kıyaslayacak olursak Ģöyle bir karĢılaĢtırma 

yapabiliriz: Dünya bir üzüm tanesi kadar olsaydı GüneĢ, bir basketbol topu büyüklüğünde 

olurdu (Görsel 1.5 s.17). 

BaĢka bir Ģekilde açıklarsak GüneĢ‟in içine yaklaĢık 1.300.000 tane Dünya yerleĢtirilebilir. 

GüneĢ‟in çapı da Dünya‟nın çapının yaklaĢık 109 katıdır. 

Fen ve Mühendislik Uygulamaları: GüneĢ ve Dünya Modeli 

Tasarım Döngü Basamakları 

 Dünya ve GüneĢ‟in büyüklükleri ile ilgili bilgilerimizi arkadaĢlarımız ile tartıĢalım.  

 Dünya ve GüneĢ‟in büyüklüklerini modelleyebilmek için uygun malzemeler düĢünelim.  

 Uygun malzemeler ile oluĢturacağımız modeli defterimize çizelim.  

 YapmıĢ olduğumuz tasarımımızı test edelim.  

 Test sonuçlarını değerlendirerek modelimizin varsa eksiklerini giderip modelimizi 

geliĢtirelim.  

 Modelimizin bilim Ģenliği, okul sergisi, okul gazetesi ve Genel Ağ gibi alanlarda 

tanıtımını yapalım. 

Sonuç Çıkaralım  

 Dünya‟nın büyüklüğü ile GüneĢ‟in büyüklüğü arasında çok büyük fark olmasına rağmen 

Dünya‟dan bakıldığında GüneĢ‟in küçük görünmesinin nedeni nedir? Açıklayalım(Ünver, 

Yancı, & Arslan, 2019, s.17) 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani,önce karĢılaĢtırma yaparak “Dünya bir üzüm tanesi kadar olsaydı GüneĢ, bir 

basketbol topu büyüklüğünde olurdu” diyerek öğrencilerden, GüneĢin Dünyadan büyük 

olduğunu günlük hayattan üzüm ve basketbol topu gibi örneklerle açıkladıktan sonra 

Dünya ve GüneĢ modeli ile uygulama yapmaları istenmiĢtir.  

 

Kazanım: F.5.1.3.2.Ay‟ın evreleri ile Ay‟ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi 

arasındaki iliĢkiyi açıklar. 
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Kazanım içeriği: a. Ay‟ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Evrelerin oluĢ sırasına bağlı olarak isimleri belirtilir. 

Kazanım içeriği: c. Ay‟ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Yeni ay: Ay, Dünya ile GüneĢ‟in arasında olduğunda Ay‟ın Dünya‟ya dönük yüzü GüneĢ 

ıĢığını alamaz. Bu nedenle Ay, Dünya‟dan görülmez (Görsel 1.14, s.26). 

 

 

Ġlk dördün: Yeni aydan bir hafta sonra Ay‟ın ilk dördün evresi oluĢur. GüneĢ, Ay‟ın 

Dünya‟dan görünen yüzünün sağ kısmını aydınlatır. Ay‟ın Dünya‟dan görünen sağ yarısı 

aydınlık, sol yarısı ise karanlıktır. Ay‟ın yüzeyi Dünya‟dan “D” Ģeklinde görünür (Görsel 1.15, 

s.26). 

 

 

Dolunay: Ġlk dördün evresinden bir hafta sonra dolunay evresi oluĢur. Ay, Dünya etrafındaki 

hareketinin yarısını tamamladığında Dünya, GüneĢ ile Ay arasındadır. Bu sayede Ay, 

GüneĢ‟ten aldığı ıĢığı Dünya‟nın karanlık yüzeyine yansıtır. Ay, bu evrede parlak ve küre 

Ģeklinde görünür (Görsel 1.16, s.27). 

 

 

Son dördün: Dolunay evresinden bir hafta sonra da Ay‟ın Dünya‟dan görülen yüzünün sol 

kısmı aydınlanır. Ay‟ın yarım daire biçimde göründüğü bu evreye, son dördün evresi denir. 
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Ay‟ın yüzeyi Dünya‟dan ters “D” Ģeklinde görülür (Görsel 1.17, s.27)(Ünver, Yancı, & Arslan, 

2019, s.26-s.27). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Ay‟ın evreleri olanyeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün kavramlarına örneklendirme 

yaptıktan sonra günlük hayatta Dünya‟dan görünümüne yapılan uygulama sonucunda 

görseller ile yer verilmiĢtir. 

 

F.5.1.4. GüneĢ, Dünya ve Ay 

Kazanım: F.5.1.4.1.GüneĢ, Dünya ve Ay‟ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir 

model hazırlar. 

Kazanım içeriği: a. Ay‟ın Dünya etrafında dolanma yönü belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanma yönü belirtilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

✔ Ay, Dünya‟nın etrafında dolanma hareketi yapar. Ay, Dünya‟nın etrafında saat yönünün 

tersi yönünde dolanır ve bu hareketini 27 gün 8 saatte tamamlar. Ay‟ın kendi ekseni etrafında 

dönme süresi, Dünya‟nın etrafında dolanma süresine eĢittir. Bu nedenle Dünya‟dan 

bakıldığında Ay‟ın hep aynı yüzü görülür (Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.33).  

Fen ve Mühendislik Uygulamaları 

GüneĢ, Dünya ve Ay Modeli  

Tasarım Döngü Basamakları 

 GüneĢ‟in, Dünya‟nın ve Ay‟ın büyüklüklerini dikkate alarak kolay bulabileceğimiz 

malzemeler kullanıp görseldeki gibi bir model hazırlayalım.  

 Dünya, GüneĢ ve Ay‟ın büyüklükleri ile ilgili öğrenmelerimizi gözden geçirelim.  

 EdinmiĢ olduğunuz bilgiler doğrultusunda görseldeki gibi bir model tasarlayalım. 

 Tasarımımızı defterimize çizelim.  

 Gerekli olan malzemeleri alalım ve tasarımımızı oluĢturalım.  

 Tasarımımızı test edelim. GeliĢtirilebilecek yanları var ise geliĢtirerek modelimizi 

arkadaĢlarımız ile paylaĢalım.  

 Modelimizin bilim Ģenliği, okul sergisi, okul gazetesi ve Genel Ağ gibi alanlarda 

tanıtımını yapalım.  
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Sonuç Çıkaralım: 

GüneĢ‟in, Dünya‟nın ve Ay‟ın hareketleri için neler söyleyebiliriz? Açıklayalım. 

✔ Ay, Dünya ile beraber eĢ zamanlı olarak GüneĢ‟in etrafında dolanma hareketi yapar. Bu 

hareket saat yönünün tersi yönündedir. Ay bu hareketi 365 gün 6 saatte yani bir yılda tamamlar 

(Görsel 1.24)(Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.33). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Ay‟ın Dünya etrafında dolanma hereketine ve GüneĢ‟in Dünya etrafında dolanma 

hareketine örneklendirme yaptıktan sonra fen mühendislik uygulaması ile öğrencilerin 

günlük hayatta kullanabileceği model tasarlanması istenilmiĢtir.  

 

F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım 

Kazanım:F.5.2.1.1.Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre 

sınıflandırır. 

Kazanım içeriği: c. Mikroskobik canlılar (bakteriler, amip, öglena ve paramesyum) ve 

Ģapkalı mantarlara örnekler verilir, ancak yapısal ayrıntısına girilmez. 

Kitapta verilen bilgi:  

 

 

Mikroskobik canlılara bakteri, amip, öglena ve paramesyum örnek verilebilir (Görsel 2.4, 

s.43). Mikroskobik canlıların bazıları yararlı, bazıları ise zararlıdır. Yararlı mikroskobik 

canlılar kullanılarak birçok besin üretilebilir. Yoğurt, peynir, sirke, turĢu gibi besinler yararlı 

mikroskobik canlılar kullanılarak üretilen besinlere örnektir. Bunun yanı sıra bazı yararlı 
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mikroskobik canlılardan ilaç üretiminde de yararlanılmaktadır. Zararlı mikroskobik canlılar ise 

vücudumuza açık yaralardan, nefes alıp verme esnasında ağız veya burnumuzdan 

girebilmektedir. Bu durum, hastalanmamıza neden olabilir. Peki, zararlı mikroskobik 

canlılardan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Açık yaraların pansuman edilmesi, ellerimizi bol su 

ve sabunla yıkamamız, düzenli banyo yapmamız mikroskobik canlılardan korunmak için 

yapmamız gerekenlerden bazılarıdır. 

ġapkalı mantarlar, bitkiler gibi toprağa bağlı canlılardır ve bu nedenle bitkilerle karıĢtırılır. 

Mantarların bitkiler gibi kök, gövde ve yaprakları yoktur. ġapkalı mantarların vitamin ve 

protein bakımından besin değeri yüksektir ancak bazı Ģapkalı mantarlar zehirlidir. Zehirli ve 

zehirsiz mantarları ayırmak zordur. Bu nedenle doğada bulduğumuz Ģapkalı mantarları 

kesinlikle tüketmemeliyiz (Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.43). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, mikroskobik canlılar ve Ģapkalı mantarlar kavramlarına örneklendirme yapıldıktan 

sonra mikroskobik canlıların ve Ģapkalı mantarların günlük hayattaki uygulamalarda 

karĢımıza çıktığı bilgisi verilmiĢtir.  

 

F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti 

Kazanım: F.5.3.2.1.Sürtünme kuvvetine günlük yaĢamdan örnekler verir. 

Kitapta verilen bilgi:  

YaĢamımızdaki her harekette sürtünme kuvvetinin etkisi vardır. Sürtünme kuvveti olmasaydı 

birçok hareketi yapmakta zorlanır veya yapamazdık. Örneğin kullandığımız kibritler sürtünme 

kuvvetinin etkisi ile ateĢ alır. GeçmiĢ dönemlerde bilim ve teknoloji bu kadar geliĢmemiĢti. Bu 

nedenle insanlar iki çakmak taĢını (Görsel 3.16, s.70) birbirine sürterek çıkan kıvılcımı ateĢ 

yakmak için kullanıyorlardı. Daha sonraları insanlar bir odun parçasını baĢka bir odun 

parçasına hızla sürterek ateĢ yakmayı öğrendiler (Görsel 3.17, S.70) (Ünver, Yancı, & Arslan, 

2019, s.70). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 
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Sürtünme kuvveti kavramına örneklendirme yapıldıktan sonra sürtünme kuvveti 

etkilerinin günlük yaĢamdaki uygulamalarda karĢımıza çıktığı görseller ile verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.5.3.2.3. Günlük yaĢamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni 

fikirler üretir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Gemilerin (Görsel 3.23) ve uçakların (Görsel 3.24) burunlarının sivri olduğunu biliyorsunuz. 

Peki, neden bu araçların burunları sivridir? Yüzeylerin cisimlere sürtünme kuvveti uyguladığı 

gibi hava ve su da cisimlere sürtünme kuvveti uygular. Gemi ve uçakların uç kısımlarının sivri 

yapılmasının sebebi de suyun ve havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetini azaltmaktır. 

 

 

Suda yaĢayan bazı hayvanları incelediğimizde bu canlıların burunlarının sivri olduğunu fark 

ederiz (Görsel 3.25, s.73). Bu canlıların vücutları sürtünme kuvvetini azaltacak yapıya sahiptir. 

 

 

Yüksekten atlayan paraĢütlü bir kiĢi ile paraĢütsüz bir kiĢi aynı hızla mı yere düĢer? 

TartıĢalım.ParaĢüt havada çok yer kaplar ve sürtünme kuvvetini arttırır (Görsel 3.26, s.73). 

Fakat paraĢütü olmayan kiĢiye çok daha az sürtünme kuvveti etki edeceği için kiĢi hızlı bir 

Ģekilde yere düĢer. 
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Uzay mekiklerinin atmosfere girerken yanmasını önlemek için uzay mekikleri sürtünme 

kuvvetini azaltıcı özel malzemeler ile kaplanmıĢtır (Görsel 3.27, s.74).Uzay mekiklerinin 

istasyona iniĢleri sırasında ise daha kolay durabilmeleri için sürtünme kuvvetini artıran paraĢüt 

açılmaktadır. 

 

 

Günlük yaĢamda sürtünme kuvvetini artırmaya veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretelim 

(Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.73-s.74). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Öğrenciye günlük yaĢamda kullandığımız “Gemilerin ve uçakların burunlarının sivri 

olmasının nedeni nedir?” ya da “Yüksekten atlayan paraĢütlü bir kiĢi ile paraĢütsüz bir kiĢi 

aynı hızla mı yere düĢer?” gibi soruların tartıĢılması istenerek yönlendirme yapıldıktan 

sonra sürtünme kuvvetini artıran veya azaltan kavramlara yönelik yeni fikirler üretelim 

diyerek öğrencinin güdülenmesi istenmiĢtir. 

 

Kazanım: F.5.4.4.2. Günlük yaĢamdan örnekleri genleĢme ve büzülme olayları ile 

iliĢkilendirir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Katılardaki genleĢme ve büzülmeye örnek olarak elektrik 

tellerini verebiliriz. KıĢ aylarında hava sıcaklığı düĢer, hava 

sıcaklığının düĢmesiyle telin sıcaklığı da düĢer. Tellerdeki ısı 

azalıĢı, tellerin hacminin azalmasına yani tellerin 

büzülmesine neden olur. Havalar ısındığında teller de ısınır. 

Sıcaklığı yükselen tellerin hacmi artar. Hacmi artan teller ise 

genleĢerek sarkar (Görsel 4.17, s.103). 

 

Tren rayları yapılırken raylar arasında boĢluklar bırakılır. Bunun sebebi de genleĢme ve 

büzülmedir. Tren rayları yazın sıcaklık etkisi ile genleĢerek o boĢlukları kapatır. KıĢın ise 

sıcaklıkların azalması ile soğuyan tren rayları büzülerek kısalır (Görsel 4.18, s.104). 



  
53 

Katılarda genleĢme ve büzülme olduğu gibi 

sıvılarda da genleĢme ve büzülme olur. 

Termometrenin sıcaklık ölçmek için kullanıldığını 

öğrenmiĢtik. Termometreler sıvıların genleĢme ve 

büzülme özelliğinden yararlanılarak yapılmıĢtır. 

Termometrelerin içinde cıva, etil alkol vb. sıvılar 

bulunur. Termometre içindeki sıvı ısı aldığında sıvının hacmi artar ve sıvı genleĢerek cam boru 

içinde yükselir. Sıvı seviyesinin yükselmesinden sıcaklığın arttığını anlarız. Termometre 

içindeki sıvı dıĢarıya ısı verdiğinde ise sıvının hacminde azalma olur ve sıvı büzülür. Hacmi 

azalan sıvının seviyesi düĢer. Böylece sıcaklığın azaldığını anlayabiliriz. 

Etkinlik: GenleĢme ve Büzülme 

Etkinliğin YapılıĢı: 

 Balon jojenin içerisine biraz su koyalım. Damlalık yardımıyla birkaç damla mürekkep 

damlatarak suyumuzu renklendirelim.  

 Sonra delikli tıpayı balon jojeye takalım ve pipeti delikten geçirelim.  

 Ġspirto ocağını yakalım ve sacayağının üzerine balon jojeyi koyup ısıtmaya baĢlayalım. 

Sonuç Çıkaralım 

 Balon jojeyi ispirto ocağının üzerinde ısıtığımızda ne gözlemledik? Nedenlerini 

açıklayalım (Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.103-s.105). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, günlük hayatta karĢılaĢtığımız katılardaki genleĢme ve büzülme kavramına 

örneklendirme yapıldıktan sonra öğrencilerden,“GenleĢme ve Büzülme” etkiğini 

uygulamaları istenmiĢtir. 

 

F.5.6.1. BiyoçeĢitlilik 

Kazanım: F.5.6.1.1. BiyoçeĢitliliğin doğal yaĢam için önemini sorgular. Ülkemizde ve 

Dünyada nesli tükenen veya tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya olan bitki ve hayvanlara 

örnekler verir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Fosilleri bulunan bu canlıların birçok çeĢidinin olduğu bilinmektedir. Nesli tükenen bu canlıları 

bir daha görebilmemiz mümkün değildir. Dinozor, moa ve mamutların yanı sıra Kaliforniya 

açıklarında yaĢayan kuzey deniz fili, Tasmanya‟da yaĢayan keseli kurt, tüylü gergedan, 

Folkland Adalarının kurtları ölçekağaçları, iğne yapraklı kozalaklı arakorya ağaçları 

günümüzde dünyada nesli tükenen canlı çeĢitlerinden bazılarıdır. Dünyada nesli tükenen bu 

canlıların yanı sıra bazı balina çeĢitleri, orangutan, tepeli pelikan, gergedan, kutup ayısı, nehir 

yunusu, siyah çizgili albatros, leopar, Afrika fili, Amazon timsahı, Avrupa‟da yaĢayan bazı 
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kurt, ayı, yeraltı orkidesi, deniz anası ağacı ve eğrelti otu çeĢitleri de nesilleri tükenme tehlikesi 

ile karĢı karĢıya olan canlı çeĢitlerine örnektir (Görsel 6.8, s.150). 

 

 

Dünyada olduğu gibi çeĢitli faktörler sonucunda ülkemizde de bazı bitki ve hayvan çeĢitleri 

yok olmuĢ veya yok olma tehlikesi altındadır. Anadolu parsı, Asya fili, Afrika kaplanı, Hint 

fili, aslan, çitanın yanı sıra bazı geven ve Türk kayagülü bitki türleri ülkemizde yaĢamıĢ ve 

nesli tükenmiĢ canlılardır (Görsel 6.9, s.151). 

 

 

Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya olan hayvanlara Akdeniz foku, deniz 

kaplumbağası, flamingo, boz ayı, turna, angut, kelaynak, mersin balığı örnektir. Ülkemizde 

nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya olan bitkiler ise kardelen, siklamen, göl soğanı, yanar 

döner çiçeği, kara çiğdem, nergis ve Ģakayık örnek verilebilir (Görsel 6.10) (Ünver, Yancı, & 

Arslan, 2019, s.150-s.152). 

 

 

Etkinlik: Yok Olan Canlılar 

Etkinliğin YapılıĢı: 
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 Getirdiğimiz kartona araĢtırma sonucunda elde ettiğimiz yazıları ve görselleri yapıĢtırarak 

bir poster hazırlayalım.  

 Hazırladığımız posterleri sınıf panosunda sergileyelim. 

Sonuç Çıkaralım: 

 Bazı canlıların nesli neden tükenmiĢtir? ArkadaĢlarımızla tartıĢalım.  

 Nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya olan bitki ve hayvan türleri nelerdir? Açıklayalım.  

 Nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya olan bitki ve hayvan türlerini korumak için neler 

yapılabilir? Açıklayalım (Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.150-s.152). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrencilere nesli tükenmekte olan canlılara örneklendirme yapıldıktan sonra 

öğrencilerden,“Yok Olan Canlılar” etkinliği uygulanması istenmiĢtir. 

 

F.5.6.2. Ġnsan ve Çevre ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.1. Ġnsan ve çevre arasındaki etkileĢimin önemini ifade eder.Çevre 

kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Çevrenin bozulmasından ve oluĢan çevre sorunlarından baĢta insanlar olmak üzere diğer 

canlılar olumsuz etkilenmektedir. Kirlenen toprakta yetiĢen bitkileri tüketen, kirli havayı 

soluyan, kirli suları kullanan insanlar ciddi sağlık sorunları yaĢamaktadır. Ayrıca çevre 

kirliliği, 

 Solunumla bulaĢan hastalıkların yayılmasını hızlandırır. 

 Hastalık yapıcı etkenleri artırır. 

 Meyve ve sebzelerin bol su ile yıkanmadan yenilmesi hastalıklara neden olur. 

 Akciğer hastalıklarına neden olur. 

 Kirli sular nedeniyle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açar (Ünver, Yancı, & Arslan, 

2019, s.159). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye insan ve çevre kavramlarının birbiriyle bağlantısını açıkladıktan sonra 

günlük hayattaki uygulamalarda karĢılaĢtığımız çevre kirliliğinin olumsuz etkilerine 

örneklendirme yaparak yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne 

iliĢkin öneriler sunar. 

Kitapta verilen bilgi:  
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Haydi, okuldaki arkadaĢlarımızı da hava, toprak ve su kirliliğine karĢı alınacak önlemler 

konusunda bilinçlendirelim. Bunun için bir kartona dikkat çeken çeĢitli görseller ve küçük 

notlar yapıĢtıralım. Hazırladığımız kartonları okulumuzun koridorlarına asalım. Biz de 

çevremizdeki bir çevre sorunu için aĢağıda verilenleri inceleyerek bir proje tasarlayalım. 

Kartonlar üzerine aĢağıdaki yazıları yazalım ve bunları okul panosuna asalım. Çevre ile ilgili 

sorunların çözüm önerilerini arkadaĢlarımızla paylaĢalım. 

1. Ağaç dikmek: Hava kirliliğini azaltır. Ağaçlar havaya oksijen verir ve havadaki 

karbondioksidi temizler. 

2. Atıkları azaltmak: Atıkları geri dönüĢtürerek çevre korunmasına katkıda bulunmalıyız. 

3. Su kaynaklarını temiz tutmak: Tarım ilaçlarının, gübrelerin, sanayi atıklarının sulara 

karıĢmasını önlemek için çevremizi bilgilendirmeliyiz. Atık suların arıtılarak tekrar çevreye 

verilmesini sağlamalıyız. 

4. Enerji kaynaklarını doğru kullanmak: GüneĢ enerjisinden yararlanmak için güneĢ 

panellerinin kullanılmasını sağlamalıyız. 

5. SanayileĢme için önlem almak: Fabrikalar ve iĢ merkezleri yerleĢim yerlerinden uzak 

alanlarda yapılmalıdır. Bu tesislerin atıkları arıtıldıktan sonra çevreye bırakılmalıdır (Ünver, 

Yancı, & Arslan, 2019, s.159). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye, "haydi, okuldaki arkadaĢlarımızı da hava, toprak ve su kirliliğine karĢı 

alınacak önlemler konusunda bilinçlendirelim diyerek öğrenciyi güdüledikten sonra 

günlük hayatımızda karĢılaĢtığımız çevre sorunlarıyla ilgili öğrenciyi yönlendirerek proje 

tasarlanması istenmiĢtir. 

 

Kazanım: F.5.6.2.4. Ġnsan-çevre etkileĢiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler 

üzerinde tartıĢır. 

Kitapta verilen bilgi:  

AĢağıda insan ve çevre etkileĢimini gösteren bazı görseller verilmiĢtir. Bu görselleri 

inceleyelim. Görsellerde ifade edilen eylemleri veya durumları insan ve çevre etkileĢimi 

açısından yararlı ya da zararlı olmasına göre değerlendirelim. Fikirlerimizi arkadaĢlarımız ile 

paylaĢalım (Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.160). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani öğrencilerden insan-çevre etkileĢimini içeren görselleri inceleyip çevreye olan 

yararlarının ve zararlarının değerlendirilmesi istenerek öğrencilerin güdülenmesi 

sağlandıktan sonra öğrencilerin fikirlerini arkadaĢları ile paylaĢması istenerek 

yönlendirilmesi sağlanmıĢtır. 

 

F.5.6.3. Yıkıcı Doğa Olayları 

Kazanım: F.5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını 

açıklar.Depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, hortum, kasırgalara ayrıntıya 

girilmeden değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Gezegenimiz Dünya bu zamana kadar birçok yıkıcı doğa olayı ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu 

yıkıcı doğa olayları insanlara büyük zararlar vermiĢtir. GerçekleĢen doğal felaketler kimi 

zaman yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açmıĢtır (Görsel 6.17, s.164). 

 

 

 

Yukarıda verilen görseli inceleyelim. Sizce bu olayın sebebi ne olabilir? 

Doğada insan kontrolü dıĢında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına 

yıkıcı doğa olayları denir. Yıkıcı doğa olaylarının diğer bir adı ise doğal afetlerdir. Bu 

olayların nerede ve ne zaman olacağı tahmin edilemediği için can veya mal kayıpları 

yaĢanabilmektedir. Ancak alınacak tedbirlerle afetlerin zararları azaltılabilir veya 
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engellenebilir. Yıkıcı doğa olaylarına depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, 

hortum ve kasırgalar örnek verilebilir (Ünver, Yancı, & Arslan, 2019, s.164). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye yıkıcı doğa olaylarının günlük hayatta karĢımıza çıkan uygulamalarını 

açıkladıktan sonra öğrenciye yıkıcı doğa olaylarından örnekler verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.5.6.3.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder. 

Kitapta verilen bilgi:  

Yıkıcı doğa olaylarından korunmak için alınabilecek birçok önlem vardır. Yıkıcı doğa 

olaylarından korunma yollarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

Deprem 

 Binalar sağlam zemin üzerine yapılmalıdır. 

 Binalar sağlam yapılmalıdır. Eksik ve çürük malzeme kullanılmamalıdır. 

 Çürük binalar tespit edilip yıkılarak yerine yenileri yapılmalıdır. 

 Deprem konusunda eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirilmelidir. 

 Evdeki düĢebilecek eĢyalar sabitlenmelidir. 

 Büyük ve kırılabilen eĢyalar alt raflara koyulmalıdır. 

 Her odada depremden korunacak emniyetli yerler oluĢturulmalıdır. 

 Deprem çantası hazırlanmalıdır. Deprem çantası içerisinde su, pilli radyo, düdük ve çabuk 

bozulmayacak gıda vb. malzemeler olmalıdır. 

 Merdiven, asansör, balkon ve kapılardan deprem esnasında uzak durulmalıdır. 

 Deprem sırasında çök, kapan, tutun pozisyonu alınmalıdır. 

Volkanik Patlama 

 Ġnsanlar aktif volkanların bulunduğu alanlara yerleĢmemelidir. 

 Volkan patlamalarına karĢı erken uyarı sistemleri oluĢturulmalıdır. 

 Volkanik patlama sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Sel 

 Atık su boĢaltma kanalları yeteri kadar büyük ve temiz olmalıdır. 

 Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır. 

 Suyun akabileceği akarsu yatakları temizlenmeli ve geniĢletilmelidir. 

 Doğal bitki örtüsü ve orman korunmalı, teraslama yapılmalıdır. 

 Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınmalıdır. 

Heyelan 

 Heyelan olabilecek alanlarda bina yapılmamalıdır. 

 Heyelan olabilecek yerlere setler (istinat duvarı) yapılmalıdır. 

 Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar yerleĢtirilmelidir. 

 Dik yamaçlara su kanalları açılarak suyun kolay bir Ģekilde akması sağlanmalıdır. 
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 Doğal bitki örtüsü korunmalı, eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır. 

Kasırga 

 Kasırga uyarı sistemleri kurulmalıdır. 

 Binalar kasırgaya dayanıklı yapılmalıdır. 

 Binalarda sığınaklar bulunmalıdır. 

Hortum 

 Hortum sırasında, sığınaklara ya da penceresiz yerlere geçilmelidir. 

 YaĢam alanları hortuma dayanıklı yapılmalıdır. 

 Hortum esnasında çatı ve ağaç altlarından uzak durulmalıdır (Ünver, Yancı, & Arslan, 

2019, s.164-s.167). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğugörülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrencilere yıkıcı doğa olaylarından günlük hayatta karĢılaĢtığımız uygulamalarda 

korunma yollarına örnekler verilerek açıklanmıĢtır. 

 

4.2.1.2 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Bulunan YaĢam Temelli YaklaĢımlar 

 

Bu bölümde, 6. sınıf ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) 

yaĢam temelli unsur barındıran kazanımlar ile iliĢki olan 6. sınıf fen bilimleri ders 

kitabındaki (Çiğdem, Balçık ve Karaca, 2018) içeriğin yaĢam temelli yaklaĢımlar bazında 

analizine yer verilmiĢtir. 

 

F.6.1.2. GüneĢ ve Ay Tutulmaları 

Kazanım: F.6.1.2.1.GüneĢ tutulmasının nasıl oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım içeriği: a. GüneĢ tutulması esnasında Ay‟ın hangi evrede olduğuna değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Her ay GüneĢ tutulmasının olmadığına değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

GüneĢ‟in en büyük ıĢık kaynağımız olduğunu biliyorsunuz. GüneĢ ile Dünya arasına güneĢ 

ıĢınlarına engel olacak Ģekilde bir gök cismi girerse ne olur, hiç düĢündünüz mü? AĢağıdaki 

fotoğrafta GüneĢ tutulması yer almaktadır. GüneĢ tutulması sırasında Dünya‟nın bir bölümü, 

gündüz vakti olmasına rağmen güneĢ ıĢınlarını alamaz ve gün ortasında gece olmuĢçasına bir 

karanlık yaĢanır. Birkaç dakika süren bu doğa olayının nedeni, Ay‟ın Dünya ile GüneĢ‟in 

arasına girmesi ve güneĢ ıĢınlarının Dünya‟ya ulaĢmasını engellemesidir. GüneĢ tutulması 

sırasında Dünya‟nın bir bölümünde Ay‟ın gölgesi oluĢur. 
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Bazı geceler Ay‟ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay‟ın, GüneĢ ile Dünya arasında yer 

almasıdır. Ay yukardaki Ģekilde olduğu gibi GüneĢ ve Dünya arasında olduğunda Dünya 

üzerinden görünmeyen yüzü ıĢık alır. Bu nedenle biz de Ay‟ı göremeyiz. Bu evre yeni ay 

evresi olarak adlandırılır. GüneĢ tutulması yeni ay evresinin yaĢandığı günde gündüz vakti 

gerçekleĢir. 

Ay, Dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır. Her bir dolanım bir ay olarak adlandırılır. 

Dolayısıyla Ay, Dünya ile GüneĢ arasına bir yıl içerisinde 12 kez girerek yeni ay evrelerini 

oluĢturur. Ancak Ay‟ın Dünya etrafındaki her dolanımında GüneĢ, Dünya ve Ay aynı 

doğrultuda bulunmaz. Böylece her yeni ay evresinde GüneĢ tutulması gerçekleĢmez. GüneĢ, 

Dünya ve Ay‟ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde GüneĢ tutulması gözlenir. 

Hatırlayalım: GüneĢ tutulması olayı 5. sınıfta öğrendiğimiz gölge oluĢumuna örnek olarak 

gösterilebilir. GüneĢ bir ıĢık kaynağı, Ay ise saydam olmayan maddedir(Çiğdem, Balçık, & 

Karaca, 2018, s.26-s.27). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye “GüneĢ‟in en büyük ıĢık kaynağımız olduğunu biliyorsunuz”diyerek 

güdüleme yapılmıĢtır. “GüneĢ ile Dünya arasına güneĢ ıĢınlarına engel olacak Ģekilde bir 

gök cismi girerse ne olur, hiç düĢündünüz mü?diyerek yönlendirme yapıldıktan sonra 

öğrenciye, güneĢ tutulmasının yeni ay evresinde gerçekleĢtiğine ve her ay 

gerçekleĢmediğini kavramlar ile açıklanmıĢtır. 

 

F.6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi 

Kazanım: F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeĢitleri kısa, uzun ve yassı 

olarak verilir. 

Kazanım içeriği: b. Eklem çeĢitleri ayrıntılara girilmeksizin verilir. 

Kazanım içeriği: c. Kas çeĢitlerinin çalıĢma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma 

durumları çerçevesinde verilerek ayrıntılı yapısına girilmez. 

Kitapta verilen bilgi:  
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Bir arabayı düĢününüz. Arabanın farklı parçalardan oluĢtuğunu biliyorsunuz. Her parçanın 

farklı bir görevi vardır. Tekerleğin, motorun, direksiyonun, sileceklerin, koltukların, kapı 

kollarının görevleri farklıdır. Örneğin arabanın freni olmasa arabayı durduramayız. Kapı kolları 

olmasa kapılarını açıp kapatamayız. Ġnsanın kalbi, arabanın motoru gibidir. Motor 

çalıĢmadığında nasıl araba hareket edemezse bizim de kalbimiz çalıĢmazsa yaĢamımız son 

bulur. Ayaklarımızı arabanın tekerleklerine benzetebiliriz. Arabanın tekerleklerinde olduğu 

gibi ayaklarımız da bizim hareket etmemizi kolaylaĢtırır. Bir otomobili çalıĢtıran ve yürüten 

parça ve malzemeleri insan vücudundaki yapı ve organlara benzettiğimizde iĢ birliği içerisinde 

çalıĢmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmiĢsinizdir. Toplumu oluĢturan insanların da 

uyum içerisinde, kendi üzerine düĢen görevleri yerine getirip, birbiri ile yardımlaĢması da 

düzenli bir Ģekilde yaĢamamızı sağlar. 

Vücudumuzu oluĢturan sistemlerden birisi de destek ve hareket sistemidir. Ayaklarımızın, 

kollarımızın, boynumuzun, parmaklarımızın ve vücudumuzun hareketini gerçekleĢtiren bu 

sistem bizim ayakta durmamızı sağlayarak Ģeklimizi korur. Destek ve hareket sistemimiz 

kemikler, eklemler ve kaslardan oluĢur. Kemik ve eklemler ise iskeletimizi oluĢturur. ġimdi 

destek ve hareket sistemimizi oluĢturan bu yapıları daha yakından tanıyalım. 

Bunları Biliyor musunuz? 

Vücudumuzdaki en uzun kemiğin bacağımızdaki uyluk kemiği olduğunu, en küçük kemiklerin 

de kulağımızın içinde bulunduğunu biliyor musunuz? 

Kulağınıza ya da burnunuzun uç kısmına dokunduğunuzda neler hissediyorsunuz? 

Vücudunuzun bu kısımlarının kemikleriniz gibi sert olmadığını fark ettiniz mi? Anne 

karnındaki bir bebeğin iskeletinin büyük bir kısmı kıkırdak dokudan oluĢur. Bebek büyüdükçe 

kıkırdak dokunun yerini kemik doku alır. KemikleĢme süreci yirmili yaĢlara kadar devam eder. 

Ancak soluk borusu, kulak kepçesi, burun ucu gibi bazı bölgelerde kemikleĢme olmaz. 

AraĢtıralım: Yeni doğmuĢ bir bebeğin kafatasında bıngıldak adı verilen kıkırdak yapılar 

bulunur. Bu yapılar zamanla sertleĢerek kemikleĢir. Bu durumun sağladığı faydalar neler 

olabilir? Ġnternet‟teki güvenilir kaynaklardan araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

Yazı yazdığınız elinizin dört parmağını fotoğrafta olduğu gibi hareketsiz 

kalacak Ģekilde sabitleyiniz. Daha sonra bu elinizle kalem tutmaya çalıĢınız. 

Eliniz bu Ģekildeyken kalemi tutup yazı yazabilir misiniz? Neden? 

Elinizle alnınıza, yanaklarınıza, çenenize ve boynunuza hafifçe bastırınız. 

Yandaki resimde yer alan yapıları hissedebiliyor musunuz? Ağzınızı açıp 

kapatınız. Yüzünüzdeki bu yapılardan hangilerinin hareket ettiğini dokunarak 

hissetmeye çalıĢınız(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.38-s.42). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. Öğrenciye, arabanın parçalarını insanların destek ve hareket 

sistemindeki yapı ve organlara örnekler vererek açıklandıktan sonra destek ve hareket 

sistemiyle ilgili kavramlar açıklanmıĢtır. Daha sonra “AraĢtıralım” etkinliği ile öğrenciyi 
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düĢünmeye yönlendirme yaptıktan sonra “Bunları Biliyor Musunuz?” diyerek öğrencinin 

güdülenmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca öğrencilerden, “Yazı yazdığınız elinizin dört parmağını 

fotoğrafta olduğu gibi hareketsiz kalacak Ģekilde sabitleyiniz. Daha sonra bu elinizle kalem 

tutmaya çalıĢınız.” ve “Elinizle alnınıza, yanaklarınıza, çenenize ve boynunuza hafifçe 

bastırınız.” gibi uygulama yapmaları istenmiĢtir.  

 

F.6.2.3. DolaĢım Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.1. DolaĢım sistemini oluĢturan yapı ve organların görevlerini model 

kullanarak açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluĢturan yapılar ve isimleri verilmeden 

belirtilir. 

Kazanım içeriği: b. Kalbi oluĢturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez. 

Kazanım içeriği: c. Kalbin çalıĢma mekanizmasına değinilmez. 

Kazanım içeriği: ç. Nabız ve tansiyona değinilir. 

Kazanım içeriği: d. Lenf dolaĢımına değinilmez. 

Kitapta verilen bilgi:  

DolaĢım sistemini Ģehrimizdeki su Ģebekesine benzetebiliriz. ġehrimizdeki su Ģebekesinde 

sokaklardan binalara, binalardan evlere kadar su boruları döĢenmiĢtir. Su deposunda bulunan 

pompanın bastığı su, borular aracılığıyla evimize kadar ulaĢıp musluğumuzdan akar. 

Vücudumuzda da benzer Ģekilde kalbin pompaladığı kan, damarlar yoluyla hücrelerimize kadar 

ulaĢır. Canlılar yaĢamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ġhtiyaç 

duyulan bu enerji besinlerden sağlanır. Vücudumuz için gerekli olan besin ve oksijenin 

hücrelere taĢınmasını, hücrelerde yaĢamsal faaliyetler sonucu oluĢan karbondioksit gazı ile 

zararlı atık maddelerin boĢaltım organlarına (akciğerlere ve böbreklere) iletilmesini sağlayan 

sisteme dolaĢım sistemi denir. Bu sistem kalp, damarlar ve kandan oluĢur. DolaĢım sisteminin 

bir diğer görevi de vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olmaktır. 

Bunları Biliyor musunuz?  



  
63 

Kalbinizin büyüklüğünün yaklaĢık yumruğunuz kadar olduğunu biliyor musunuz? 

 

Kalbin art arda kasılmaları sonucu oluĢan özellikle bilekteki atar damarlarda hissedilen kanın 

düzenli, ritmik hareketine nabız denir.  

Ġnsanlarda nabız 60 saniyede,  

• 0 - 1 yaĢ bebeklerde 120 - 140 arası  

• 1 - 7 yaĢ çocuklarda 90 - 120 arası  

• 7 - 20 yaĢ gençlerde 80 - 90 arası  

• 20 yaĢ üzeri yetiĢkinlerde 68 - 80 arası normal kabul 

edilir.  

Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca 

tansiyon (kan basıncı) adı verilir. Sağlıklı, yetiĢkin bir 

kiĢinin normal tansiyon değeri 120 mm-Hg / 80 mm-Hg gelmektedir. Bu 12 / 8 olarak da 

söylenebilir. 

 

AraĢtıralım: ÇeĢitli malzemeler kullanarak (renkli kalemler, kâğıtlar vb.) dolaĢım sistemiyle 

ilgili bir poster hazırlayınız. Hazırladığınız posteri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız(Çiğdem, 

Balçık, & Karaca, 2018, s.57-s.62). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. Öğrenciye, su Ģebekesini insan vücutundaki dolaĢım sistemine 

örnekler vererek açıkladıktan sonra dolaĢım sistemi kavramını açıklamıĢtır. Daha sonra 

“Bunları biliyor musunuz” ile öğrenciyi güdüleyip “Kalp Nasıl Bir Organdır” deneyini 

uygulamaları istenmiĢtir. Ayrıca “AraĢtıralım” etkinliği ile öğrenci yönlendirilmiştir. 
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F.6.2.4. Solunum Sistemi 

Kazanım: F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluĢturan yapı ve organların görevlerini modeller 

kullanarak açıklar. 

Kitapta verilen bilgi:  

Bir soluk alıp verme egzersizi yaparak burnunuzdan hava alırken hangi organlarınızın hareket 

ettiğini anlamaya çalıĢınız. Soluk alırken göğüs kafesinizin ĢiĢtiğini fark etmiĢsinizdir. Soluk 

verirken de göğüs kafesinizin daraldığını fark ettiniz mi? (Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, 

s.71). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye soluk alıp verme kavramlarını kendi üzerimizden örnekler vererek 

açıkladıktan sonra “Solunum Sistemi Modeli OluĢturalım” etkinliği ile öğrencilerden 

uygulama yapılması istenmiĢtir. 

 

F.6.4.3. Madde ve Isı 

Kazanım: F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini 

belirler. 
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Kitapta verilen bilgi:  

 

 

Yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı fotoğraflarda sırasıyla silikon yünü, cam yünü ve ahĢap yer 

almaktadır. Bu malzemelerin her üçü de yalıtım amacıyla kullanılmaktadır ama kullanım 

alanları farklıdır. Silikon yünü dıĢ cephe yalıtımında kullanılırken cam yünü daha çok tavanda, 

iç ve dıĢ duvarlarda, tesisat borularında kullanılmaktadır. AhĢap ise genellikle iç döĢemede 

kullanılan bir malzemedir. AĢağıdaki tabloda bazı yalıtım malzemeleri ve bunlara ait özellikler 

verilmiĢtir. Tabloyu inceleyerek malzemeleri karĢılaĢtırınız(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, 

s.144). 

 

  

Kullanacağımız yalıtım malzemelerinin tablodaki özelliklerini bilmemizin bize ne gibi faydası 

olabilir? Yaz günlerinde dondurmanın ve etin taĢınmasında, evlerimizde kullandığımız 

buzdolabında, evimizin iç ve dıĢ duvarlarında, pencerelerde ve sıcak suların taĢındığı borularda 

hangi tür yalıtım malzemelerinin kullanılması uygundur?(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, 

s.144). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye yalıtım malzemeleri kavramına örnekler vererek ifade ettikten sonra 

günlük hayattaki uygulamalarda hangi tür yalıtım malzemelerini kullanacağı 

açıklanmıĢtır. 

 

Kazanım:F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliĢtirir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Bunları Biliyor Musunuz? 

Soğuk havalarda tüylerini kabartan kuĢların tüylerinin arasına hava dolmasını sağladığını, bu 

Ģekilde ısı yalıtımı yaptığını biliyor musunuz? 
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(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.145). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye ısı yalıtımı kavramını örnekler verilerek açıklandıktan sonra “Yeni Bir 

Yalıtım Malzemesi Hazırlayalım” etkinliği ile öğrenciden uygulama yapılması 

istenilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve 

kaynakların etkili kullanımı bakımından tartıĢır. 

Kitapta verilen bilgi:  

TartıĢalım 
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Binalarda ısı yalıtımının sağladığı yararları Ġnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araĢtırınız. 

AraĢtırmanızın sonuçlarını ekonomiye katkıları ve kaynakların etkili kullanımı bakımından 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Yalıtım yapılırken ısının, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düĢük olan maddeye 

geçiĢinin engellenmesi amaçlanır. Isı yalıtımı yoksa kıĢın ısı kaybı çok olur. Binaları ve 

konutları sıcak tutmak için daha çok yakıt tüketilir. Yaz aylarında ise binalar ve konutlar aĢırı 

ısınacağı için klimalar daha çok çalıĢtırılacak, bu da elektrik tüketimine neden olacaktır. 

 

 

Yukarıdaki fotoğrafta, binalarda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla kullanılan malzeme örnekleri 

yer almaktadır. Binaların yapımında bu tür malzemeler kullanıldığında daha az enerji satın 

alınacağı için aile ekonomisinde tasarruf sağlanır. Ülke ekonomisine ise sınırlı olan enerji 

kaynaklarının daha uzun süre kullanılması ile katkı yapılır(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, 

s.146). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye binalardaki ısı yalıtımının ekonomiye katkısını tartıĢınız diyerek 

öğrencinin yönlendirilmesi sağlandıktan sonra günlük hayatta ısı yalıtımlı malzemeleri 

kullanarak aile ekonomisinde tasarruf sağlanır diyerek güdülenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

F.6.4.4. Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın Ģekilde 

kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji 

kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler 

verilerek vurgulanır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Günlük yaĢantınızda en çok rastladığınız ya da adını duyduğunuz yakıtlar hangileridir? 
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Yukarıdaki fotoğraflarda ısıtma amacıyla kullandığımız araçlar yer almaktadır. Bu araçların 

kullanım amaçları aynı olmasına rağmen ısı vermelerini sağlayan maddeler farklılık gösterir. 

Yandığında çevresine ısı veren maddeler yakıt olarak adlandırılır(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 

2018, s.152-s.153). 

 

 

 

Odun ve kömür çok eski çağlardan beri insanların ısınma amaçlı kullandıkları yakıtlara 

örnektir. Bu tür yakıtlar katı yakıt olarak adlandırılır. Yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz 

araçların da hareket edebilmeleri için yakıta ihtiyaçları vardır. Bu araçlar, benzin ya da mazot 

gibi sıvı yakıtlar ile çalıĢır. Fuel-oil adı verilen bir baĢka sıvı yakıt ise binalarda ısınma amaçlı 

kullanılmaktadır. 

ġeker pancarı ve bazı bitkilerin atıklarından üretilen ispirto, laboratuarlarınızda sıkça 

kullandığınız sıvı bir yakıttır. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir diğer yakıt 

ise doğal gazdır. Evlerimizde genellikle ocak, Ģofben gibi araçlarda kullanılan tüplerde 

sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) bulunmaktadır. LPG gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. 

Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlar kadar atık bırakmadığı için temiz yakıt olarak kabul 

edilir. Kömür ve petrol gibi yakıtlar fosil yakıtlar olarak adlandırılır. Çevreye zarar vermeden 

kullanılabilecek ve kullanıldığında tükenmeyecek enerji kaynakları arayıĢı, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaĢtırdı. Hidroelektrik, rüzgâr, güneĢ, jeotermal 

kaynaklar ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. Bunların yenilenebilir 

özellikte olmaları, kullanıldıkları hâlde tükenmemelerinden kaynaklanmaktadır(Çiğdem, 

Balçık, & Karaca, 2018, s.152-s.153). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye günlük yaĢantımızda en çok kullandığımız yakıt kavramlarının tanımını 

yapılarak örnekler verildikten sonra yakıtların günlük hayattaki uygulamalarına iliĢkin 

bilgiler verilmiĢtir. 
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Kazanım: F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre 

üzerine etkilerini tartıĢır. 

Kitapta verilen bilgi:  

ÇeĢitli kaynaklardan açığa çıkan katı, sıvı veya gaz hâldeki kirleticilerin hava, toprak ve su 

içerisinde yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliğinin oluĢtuğunu öğrenmiĢtiniz. 

Isı elde etmek için kullandığımız yakıtlar da çevreyi kirletir mi? Soluk alıp vermenin temel 

canlılık faaliyetlerinden birisi olduğunu biliyorsunuz.  

Yandaki fotoğrafta gösterilen yerde yaĢamayı, soluk alıp vermeyi ister 

miydiniz? 

Konutların ve sanayi kuruluĢlarının bacalarından, taĢıtların egzozlarından çıkan zehirli 

maddeler havaya karıĢarak solunum sistemimize zarar vermektedir. Nefes darlığı, kronik 

bronĢit gibi akciğer hastalıklarının nedenlerinden birisi de hava kirliliğidir(Çiğdem, Balçık, & 

Karaca, 2018, s.156). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Öğrenciye çevre kirliliğinin nasıl oluĢtuğunu öğrenmiĢtiniz diyerek öğrencinin ön 

bilgilerini yoklayıp güdülenmesini ve “…fotoğrafta gösterilen yerde soluk alıp vermeyi 

ister miydiniz?” sorusunu yönelterek öğrenciyi yönlendirdikten sonra öğrencilere hava 

kirliliği kavramının tanımı yapılmıĢtır. 

 

Kazanım: F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri 

araĢtırır ve rapor eder. 

Kitapta verilen bilgi:  

AĢağıdaki Ġnternet haberlerinde soba ve doğal gaz zehirlenmesi sonucu meydana gelen ölümler 

yer almaktadır. Siz de gazete, televizyon veya radyo gibi iletiĢim araçlarında benzeri haberlere 

rastlamıĢ olabilirsiniz. Benzeri olayları önlemek için alınması gereken tedbirleri biliyor 

musunuz?(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.157). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye dikkatini çekmesini sağlayan internet haberlerini gösterip öğrencinin 

güdüleyerek soba ve doğalgaz zehirlenmelerini engellemek için alınması gereken tedbirleri 

sorarak öğrenciye yönlendirme yapılmıĢtır. 

 

F.6.5.4. Sesin Maddeyle EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.Modern ve kültürel 

mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. Örneğin Süleymaniye Camii‟nin akustik 

mimarisine atıf yapılır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Günümüzde nüfusun ve kentleĢmenin artması, teknolojik aletlerin kullanımının yaygınlaĢması 

sonucu gürültü de çok artmıĢtır. Artan gürültü, insanların yaĢamını olumsuz yönde etkilemiĢ, 

dolayısıyla yaĢam kalitesini düĢürmüĢtür. Bütün bunlar karĢısında insanlar akustik 

düzenlemelere yönelmiĢtir. Akustik, seslerin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Gürültünün 

azaltılması, sesin dengeli ve insanları rahatsız etmeyecek biçimde yayılması, ses yalıtımları vb. 

hep akustik düzenlemelerle yapılmaktadır. Eski zamanların antik tiyatrolarındaki akustik 

düzen, tiyatronun sahnesindeki fısıltının bile rahatça duyulmasını sağlar. Benzer akustik 

düzenler, sesin daha iyi yayılması ve duyulması için camilerde de kullanılmaktadır(Çiğdem, 

Balçık, & Karaca, 2018, s.187). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye akustik kavramı açıkladıktan sonra günlük hayattaki akustik uygulamalara 

ve örneklere yer verilmiĢtir. 

 

F.6.6.1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model 

üzerinde açıklar. 
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Kazanım Ġçeriği: a. Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ayrılır. Beynin 

bölümlerine değinilmez. Omurilik soğanı, beyincik ve omuriliğin sadece görevleri verilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Belirtilen sinir sistemi kısımlarının ayrıntılı yapısına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. Reflekslere ayrıntıya girilmeden değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Sinir sisteminde görevli organları, okulunuzdaki insan sinir sistemi 

modeli, levhası ya da Ģeması üzerinde gösteriniz. Bu organların 

vücudunuzdaki yerlerini belirtiniz. 

TartıĢalım  

UyuĢturucu ve alkolün insan vücuduna olumsuz etkilerini beyinciğin 

görevleriyle nasıl iliĢkilendirebilirsiniz? TartıĢınız. 

Omurilik Soğanı  

Beynin bölümlerinden bir diğeri olan omurilik soğanı, beynin 

arkasında ve beyinciğin altında yer alır. Omuriliğin devamı Ģeklinde görülür ve yapısı beyne 

benzemez. Omurilik soğanı, omurilik ile beyin arasındaki sinirlerin geçtiği yerdir. Omurilik 

soğanı, solunum, dolaĢım, sindirim ve üreme gibi iĢlevlerden sorumlu iç organların yönetimini 

sağlayan merkezleri içermektedir. Ayrıca öksürme, hapĢırma, yutkunma, kusma gibi olayları 

kontrol eder. 

Beyincik  

Beyincik, beynin arka alt kısmında yer alır ve bu organın üzeri girintili çıkıntılıdır. 

Vücudumuzun bazı doku ve organlarından gelen bilgileri değerlendirerek kas hareketlerini 

düzenler ve vücudumuzun dengesini sağlar. Beyincik, ayrıca kol ve bacaklarımızdaki kasların 

birbiriyle uyumlu çalıĢmasında beyne yardım ederek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. 

Refleks  

Gözünüzün önüne doğru ani bir hareket yapılsa veya bir nesne uzatılsa buna nasıl bir tepki 

verirsiniz? Bu tepkiyi verirken düĢünür müsünüz; yoksa tepki düĢünülmeden, kendiliğinden mi 

oluĢur? Çevrede oluĢan ve canlıyı etkileyen değiĢimlere neden olan etkenler uyaran, bazı 

uyaranlara karĢı vücudumuzun gösterdiği ani, hızlı, istemsiz tepkiler ise refleks olarak 

adlandırılır. Ġnsanda omurilik tarafından kontrol edilen reflekse; mum alevine tutulan parmağın 

geri çekilmesi, diz kapağına vurulduğunda ayağın uzatılması, yüksek ıĢıkta göz bebeğinin 

küçülmesi ya da az ıĢıkta büyümesi gibi birçok davranıĢ örnek verilebilir. 

Çevresel Sinir Sistemi  

Vücudumuzda veya çevremizde ortaya çıkan uyarılara karĢı, organların ne yapması gerektiğini 

merkezî sinir sisteminin belirlediğini öğrendiniz(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.198-200). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel 

Yaklaşıma” uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar 

sonra yine farklı bağlamlar kullanılır. Öğrenciye Sinir sisteminde görevli organları, 

okulunuzdaki insan sinir sistemi modeli, levhası ya da Ģeması üzerinde gösteriniz.” 
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diyerek öğrenciden uygulama yapması istendikten sonra öğrenci tartıĢalım etkinliği 

ile yönlendirilmiştir. Sonra refleks hareketlerine günlük hayattan örneklendirme 

yapılmıĢtır. Daha sonra öğrenciye “Vücudumuzda veya çevremizde ortaya çıkan 

uyarılara karĢı, organların ne yapması gerektiğini merkezî sinir sisteminin 

belirlediğini öğrendiniz.” diyerek öğrencinin güdülenmesi sağlanmıĢtır. 

 

Kazanım: F.6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki iliĢkiyi, tasarladığı bir 

deneyle gösterir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Sizce koku ve tat alma duyuları arasında bir iliĢki olabilir mi? Örneğin, bir yemeğin lezzetli 

olup olmadığını daha tadına bakmadan yalnızca kokusunu algılayarak söyleyebilir miyiz? Bu 

soruları cevaplayabilmek için aĢağıdaki deneyi yapınız(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, 

s.216). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Koku ve tat kavramları arasındaki iliĢkiyi yemeğin lezzetli olup olmadığına daha tadına 

bakmadan algılayabilir miyiz gibi günlük hayattan örnekler verildikten sonra 

öğrenciden,“Burnumuz Olmasaydı” deneyini uygulamaları istenmiĢtir. 
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Kazanım: F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde 

kullanılan teknolojilere örnekler verir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Göz kusurlarından miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık ve ĢaĢılığın 

sebeplerine değinilmeden tedavi yöntemleri kısaca açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Görme ve iĢitme engelli bireylerin yaĢamlarını kolaylaĢtıran 

teknolojiler vurgulanır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Duyu organlarımızda en sık rastlanan aksaklıklar, görme ve iĢitme ile ilgilidir. Gözde meydana 

gelen miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık, ĢaĢılık gibi kusurlar ile kulakta meydana gelen 

iĢitme kayıpları en sık rastlanan duyu organı kusurlarıdır. Miyopluk, uzağı iyi görememe 

Ģeklindeki göz kusurudur. Hipermetropluk, yakını iyi görememe Ģeklindeki göz kusurudur. 

Astigmatlık, korneanın düzensiz kavislenmesi sonucu ortaya çıkar ve farklı yerlerde birden çok 

görüntü oluĢur. Bu durumda görüntü daima bulanık olur. Bir diğer göz kusuru da gözü hareket 

ettiren kasların uyumsuz çalıĢması nedeniyle ortaya çıkan ĢaĢılıktır. ġaĢılığın tedavisi 

ameliyatla yapılabilmektedir.Braille (Briyl) alfabesi görme engellilerin okuyup yazması için 

geliĢtirilmiĢtir. Bir dikdörtgen üzerinde altı kabartılarak 6 noktadan oluĢan alfabedir. Louis 

Braille tarafından 1821‟de geliĢtirilmiĢtir. Braille alfabesi ile sayılar noktalama iĢaretleri gibi 

farklı iĢaretler kullanılır. Böylece alfabeyi öğrenen görme engelli kiĢiler kitap okuma, iĢlem 

yapma olanağına kavuĢurlar. ĠĢitme ile ilgili aksaklıkların birçoğu çeĢitli teknolojik iĢitme 

cihazları yardımıyla geçici biçimde giderilebilmektedir. Kulak içine de yerleĢtirilebilen bu 

cihazların bazıları dıĢarıdan fark edilmemektedir. ĠĢitme cihazının dıĢarıdan görülmemesi, bu 

cihazı kullanan kiĢilerin psikolojik açıdan olumsuz etkilenmelerini de engellemektedir. Deri 

hastalıkları; ezici, kesici, delici, yakıcı maddeler ve çeĢitli mikroorganizmalar nedeniyle ortaya 

çıkabilir. Deri hastalıklarının teĢhis ve tedavisinde çeĢitli teknolojik cihazlar kullanılır. 

Dermatoskop bu teknolojik cihazlara örnektir. Bu cihaz derideki güneĢ lekelerini ve benleri 

inceleyerek kanser riskinin olup olmadığını belirler. Ayrıca cilde sürülen ilaçlı kremlerle deri 

hastalıklarının tedavisi mümkün olmaktadır(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.222). 

Görme veya iĢitme engelli kiĢiler günlük yaĢamlarında pek çok zorlukla karĢılaĢırlar. Bu 

kiĢilerin göz ya da kulak gibi duyu organlarını kullanamadıklarını düĢünerek onlara öncelik 

vermeli ve saygı göstermeliyiz. Otoparklarda, kaldırımlarda, çeĢitli kurumlarda, binalarda toplu 

ulaĢım araçlarında vb. yerlerde engelliler için ayrılan bölümleri iĢgal etmemeli ve onların 

kaliteli yaĢamalarına destek olmalıyız. Görme veya iĢitme engelli kiĢilerin günlük hayatlarında 

karĢılaĢabilecekleri zorlukların neler olabileceğini ve engelli kiĢilere karĢı nasıl davranmamız 

gerektiğini düĢününüz. DüĢüncelerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢtıktan sonra aĢağıdaki 

etkinliği yapınız(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.224). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye günlük yaĢamda karĢılaĢtığı görme ya da iĢitme engelli bireylerin 

kullanabileceği teknolojilere örnekler verildikten sonra öğrencilerden,“Bana Neler Oldu” 

etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. 

 

Kazanım: F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri 

tartıĢır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Sizce duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmamız gerekir? Sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. Duyu organlarımızın sağlığının bozulması, yaĢam kalitemizi 

olumsuz etkiler. Bu nedenle duyu organlarımızın sağlığını korumamız gerekir. Duyu 

organlarımızın sağlığını korumak için yapılması gerekenleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

• Dil sağlığımızı korumak için aĢırı sıcak ya da aĢırı soğuk yiyecek ve içeceklerden 

kaçınmalıyız. Ayrıca bozulmaya veya çürümeye baĢladığını düĢündüğümüz yiyeceklerin tadına 

bakmamalıyız.  

• Burun sağlığımızı korumak için ne olduğunu bilmediğimiz ve keskin kokulu maddeleri 

koklamamalıyız. Koklandığında kiĢileri zehirleyebilen ya da uyuĢturucu etkisi bulunan 

kimyasal maddelerden uzak durmalıyız.  

• Deri sağlığımızı korumak için yapmamız gereken ilk iĢ, deriyi temiz tutmaktır. Bu amaçla sık 

sık banyo yapmalıyız.  

• Deriye zarar veren tuz ruhu, çamaĢır suyu, böcek ilacı vb. maddeler ile temas etmemeye özen 

göstermeliyiz. Eğer bu maddelerle temas edersek o bölgeyi hemen bol su ile yıkamalıyız.  
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• Ellerimize zarar verebilecek maddelerle çalıĢırken eldiven kullanmalıyız.  

• GüneĢ ıĢınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneĢ altında gereğinden fazla 

kalmamalıyız.  

• Göz sağlığımızı korumak için bilgisayar ya da televizyonu çok yakından ve uzun süreli 

izlememeliyiz.  

• Göz sağlığı için süt ürünleri, meyveler ve sebzeler gibi A vitaminince zengin yiyecekler 

tüketmeye özen göstermeliyiz(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.223-224). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye “Sizce duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmamız 

gerekir?” diyerek öğrencinin güdülenmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca öğrenciye “Sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız.” diyerek yönlendirme yapıldıktan sonra duyu organlarının 

sağlığını korumak için yapılması gereken kavramlara yer verilmiĢtir. 

 

F.6.6.3. Sistemlerin Sağlığı 

Kazanım: F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araĢtırma verilerine 

dayalı olarak tartıĢır. 

Kazanım içeriği: a. Sistem hastalıklarından Türkiye‟de en sık rastlanan hastalıklara 

değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları vurgulanır. 

Kazanım içeriği: c. Alkol ve sigara gibi zararlı alıĢkanlıkların insan sağlığına etkilerine 

değinilir. Alkol ve sigara ile mücadelede YeĢilaya vurgu yapılır. 

Kazanım içeriği: ç. Ġlk yardım ile ilgili temel bilgiler verilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

AraĢtıralım 

Ġç salgı bezlerinin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiği ile ilgili yaptığınız 

araĢtırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

Kan Ģekerini ve bunun düzensizliğinin neden olduğu Ģeker hastalığını duymuĢsunuzdur. 

Kandaki Ģekerin düzensizliğinin nedeni, pankreasın bu hormonları gereğinden az veya çok 

salgılamasıdır. Öte yandan, doku hücrelerinin kandaki Ģekeri alıp enerji kaynağı olarak 
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kullanabilmesi için insüline ihtiyaç vardır. Doku hücreleri, insülin yetersizliğinde kandaki 

Ģekerden yeterince yararlanamaz. Bu durum, kandaki Ģeker oranını yükseltir ve Ģeker 

hastalığının (diyabet) oluĢmasına yol açar. 

Tiroksin hormonu fazla salgılandığında dokuların oksijen kullanımı artar. Bu durum hücrelerde 

canlılık faaliyetlerinin hızlanmasına neden olur. Vücutta tiroksin hormonunun gerekenden fazla 

salgılanması, bir yandan kalbin atıĢ sayısını artırırken, öte yandan iskelet kaslarının 

zayıflamasına ve sinirliliğe yol açar. Tiroit bezi, iyot eksikliği gibi nedenlerle yavaĢ çalıĢmaya 

baĢlayınca tiroksin üretebilmek için ĢiĢer. Bu durumda guatr hastalığı ortaya çıkar. 

Bilinçsiz Ġlaç Kullanımı  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlıĢ ve gereksiz ilaç kullanımı ciddi bir sorundur. 

Bilinçsiz ilaç kullanımı bazı hastalarda, tedaviye uygunluğunun azalmasına, ilaçlara karĢı 

direnç geliĢmesine, hastalıkların tekrarlamasına ve tedavi masraflarının artmasına neden 

olmaktadır. 

YeĢilay  

YeĢilay, 5 Mart 1920‟de Hilal-ı Ahdar adıyla alkolle mücadele amacıyla kurulmuĢtur. Sonraki 

yıllarda mücadele alanına sigara, uyuĢturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığını da eklemiĢtir. 

YeĢilay, toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. 

Ġlk yardım 

Herhangi bir kaza ya da yaĢamı tehlikeye düĢüren bir durumda ilk yardım yapılması 

gerekebilir. Sağlık görevlileri gelene kadar hasta ve yaralı kiĢilere ani olarak yapılan yardıma 

ilk yardım denir. Yerinde ve doğru ilk yardımın öncelikleri;  

1. YaĢamın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek,  

2. Acının azaltılması,  

3. Engelli olmayı önlemek,  

4. YaĢam kalitesidir(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.228-237). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. Öğrenciye sistem hastalıklarıyla ilgili günlük hayattan örnekler 

verilmiĢtir. Ayrıca öğrenciye “AraĢtıralım” etkinliği ile yönlendirme yapıldıktan sonra 

öğrenciden “Sınıfta Yapalım” etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. Sonra bilinçsiz 

ilaç kullanımı, yeĢilay gibi kavramlar açıklanmıĢtır. Daha sonra öğrencinin “Bunları 

Biliyor musunuz?” ile güdülenmesi sağlanmıĢtır. 

 

F.6.7.1. Ġletken ve Yalıtkan Maddeler 

Kazanım: F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük 

yaĢamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar. 

Kitapta verilen bilgi:  
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Elektriği ileten maddelerin iletken, iletmeyen maddelerin ise yalıtkan olarak adlandırıldığını 

öğrendiniz. Buna göre iletken ve yalıtkan maddelerin nerelerde kullanıldığını söyleyebilir 

misiniz? AĢağıdaki ütü fotoğrafını dikkatlice inceleyiniz. Sizce ütünün hangi bölümlerinde 

iletken, hangi bölümlerinde ise yalıtkan maddelerin kullanılması gerekir? 

 

Ütü 

 

 

 

Yandaki karikatürde ütünün fiĢini prize takan bir kiĢiyi elektrik 

çarpmıĢ. Bunun nedeni prize takılan bölümün iletken bir maddeden 

yapılması olabilir mi? 

 

Günlük yaĢamımızda tost makinesinden bilgisayara, televizyondan müzik setine elektrikli pek 

çok aracı kullanıyoruz. Bu araçların yapımında hem iletken hem de yalıtkan maddeler 

kullanılır. Araçlarda elektriği iletmesi istenen parçalar iletken maddeler, iletmemesi istenen 

parçalar ise yalıtkan maddeler kullanılarak üretilir. Örneğin bilgisayarınızın fiĢinin uç kısmı 

iletken iken elektriğin bilgisayara ulaĢmasını sağlayan telin üzeri yalıtkan madde ile 

kaplıdır(Çiğdem, Balçık, & Karaca, 2018, s.249-s.250). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye “Elektriği ileten maddelerin iletken, iletmeyen maddelerin ise yalıtkan 

olarak adlandırıldığını öğrendiniz” diyerek öğrencinin güdülenmesi sağlanmıĢtır. “Sizce 

ütünün hangi bölümlerinde iletken, hangi bölümlerinde ise yalıtkan maddelerin 

kullanılması gerekir?” gibi sorular ile yönlendirme yapılmıĢtır. 

 

4.2.1.3 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Bulunan YaĢam Temelli YaklaĢımlar 

 

Bu bölümde, 7. sınıf ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) 

yaĢam temelli unsur barındıran kazanımlar ile iliĢki olan 7. sınıf fen bilimleri ders 
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kitabındaki (Seyrek, Türker, Bozkaya ve Üçüncü, 2019) içeriğin yaĢam temelli yaklaĢımlar 

bazında analizine yer verilmiĢtir. 

 

F.7.1.1. Uzay AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araĢtırmaları arasındaki iliĢkiyi açıklar. 

Kitapta verilen bilgi:  

AĢağıdaki örnekleri inceleyiniz (Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.23). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Öğrenciye günlük hayattaki teknolojik araçlardan örnekler verilmiĢtir. Daha sonra 

teknolojik araçların günlük hayattaki uygulamaları açıklamıĢtır. 

 

F.7.3.3. Enerji DönüĢümleri 

Kazanım: F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 
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Kazanım Ġçeriği: a) Hava veya su direncinin farklı taĢıtların tasarımındaki etkisine 

değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Havada hareket eden cisimlerin hareketini zorlaĢtıran bir kuvvet olduğunu ve bu kuvvete hava 

direnci dendiğini biliyorsunuz. Bisikletle giderken yüzünüzde hava direncini hissedebilirsiniz. 

Süratiniz arttıkça hava direnci de artar. Dizlerinize kadar suya girip yürümeye çalıĢtığınızda 

zorlanmanızın nedeni ise bacaklarınızın hareketini yavaĢlatan su direncidir. Hava ve su 

direncinin yaĢamınızdaki olumlu ve olumsuz etkilerini hiç düĢündünüz mü? Bununla ilgili 

aĢağıda verilen örnekleri inceleyiniz. 

Buluttan ayrılan yağmur damlalarının sürati önce artar, bir süre sonra azalır. Daha sonra sabit 

bir süratle damlalar yeryüzüne iner. Yağmur damlalarının hızlanmasını engelleyen kuvvet hava 

direncidir. Hava direnci olmasaydı yağmur damlaları sürekli hızlanarak yere düĢerdi. 

Atmosfere giren meteorların hızlarını azaltarak yeryüzüne zarar vermesini engelleyen de hava 

direncidir. Suda yaĢayan canlıların vücut yapıları su direncinden en az etkilenecek Ģekildedir. 

Balıkların vücutlarının kaygan olması ve üzerlerindeki pullar su dirençlerini azaltarak 

hareketlerini kolaylaĢtırır 

Fen, Mühendislik ve GiriĢimcilik Uygulamaları 

 A4 kâğıdı ve cetvel kullanarak kâğıttan bir uçak tasarlayınız. Bunun için aĢağıdaki 

basamaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Kâğıdın 3‟te 2‟sini hesapladıktan sonra iĢaretli yerlerinden önce sol, sonra da sağ 

tarafından kâğıdı ġekil 1‟deki gibi kıvırınız ve sonra tekrar açınız. Kâğıdınızda “X” izi 

oluĢacaktır. 

 X‟in birleĢtiği noktayı iĢaretleyiniz. Bu, kâğıdı katlarken size yol gösterici olacaktır. 

 Bir önceki adımda iĢaretlediğiniz noktaya denk gelecek Ģekilde önce sol sonra sağ 

kenarlardan kâğıdı ġekil 3‟teki gibi katlayınız. 

 Ortada kalan kısmı içe doğru ġekil 4‟teki gibi katlayınız. Katlı yerlerin eĢit olmasına 

dikkat ediniz. 

 Sonra, tepedeki köĢeleri tam merkezde buluĢacak Ģekilde ġekil 5‟teki gibi katlayınız. 

 Kâğıt uçağınızı çeviriniz ve sol tarafı sağ tarafa doğru ġekil 7‟deki gibi ikiye katlayınız. 

 ġekil 8‟de gördüğünüz iĢaretli yerlerden kâğıdın iki tarafını da katlayarak kanatları 

oluĢturunuz. 

 Uçağınızın yapısını inceleyiniz. 

 Uçağınızı uçurarak gittiği mesafeyi ölçünüz. 

 Sınıfınızda bir yarıĢma düzenleyerek en uzağa giden uçağı belirleyiniz(Seyrek, Türker, 

Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.96). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. Öğrenciye “Havada hareket eden cisimlerin hareketini zorlaĢtıran bir 

kuvvet olduğunu ve bu kuvvete hava direnci dendiğini biliyorsunuz.” diyerek güdülenmesi 

sağlanmıĢtır. Öğrenciye “Hava ve su direncinin yaĢamınızdaki olumlu ve olumsuz 

etkilerini hiç düĢündünüz mü?” sorusu ile yönlendirme yapılmıĢtır. Öğrenciye hava ve su 

direnci kavramlarını günlük hayattan örnekler verilerek açıklandıktan sonra “Fen 

Mühendislik ve GiriĢimcilik”uygulamaları yapmaları istenmiĢtir. 

 

F.7.4.2. Saf Maddeler 

Kazanım: F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, 

gümüĢ, bakır, çinko, kurĢun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı 

kullanım alanlarını ifade eder. 

Kitapta verilen bilgi:  

Hidrojen, suyun yapısını oluĢturan elementlerden biridir. Kahvaltılık ve yemeklik yağlar gibi 

gıda ürünlerinin hazırlanmasında, gübre yapımında hidrojen kullanılır. Ayrıca hidrojenden 

roketlerde yakıt olarak da yararlanılır. 

Helyum, zeplin ve balon gibi hava taĢıtlarını ĢiĢirmede, roket yakıtlarını sıkıĢtırmada 

kullanılır. Bazı lambaların yapısında da helyum bulunur. Rüzgâr tünellerinde, nükleer 

santrallerde, MR cihazlarında da helyum elementi kullanılır 

Lityum, seramik, cam ve pillerin yapımında kullanılır. Nükleer santrallerde soğutucu olarak 

lityumdan yararlanılır. Ayrıca bu element bazı ilaçların yapısında yer alır. 

Berilyum, uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır. Uzay 

taĢıtları ve iletiĢim uydularının yapımında da berilyumdan yararlanılır. 

Bor, ısıya dayanıklı cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtında kullanılır. Ülkemizde en 

çok çıkarılan madenlerden biri olan bor, son yıllarda çamaĢır deterjanlarında da 

kullanılmaktadır. 
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Karbon, doğal gaz, kömür ve petrol gibi doğal organik yakıtların temelidir. Kalemler ve 

maden eritme kapları için karbon molekülünün farklı bir biçimi olan grafit kullanılır. Saf elmas 

da tamamen karbon atomlarından oluĢmaktadır. 

Azot, havada yaklaĢık %78 oranında bulunan elementtir. Besinlerin ve kimyasalların 

soğutularak saklanmasında azottan yararlanılır. Azotun bazı bileĢenleri ise gübre ya da 

patlayıcı yapımında kullanılır. 

Oksijen, bitkilerin ve hayvanların yaĢamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli bir elementtir. 

Solunum rahatsızlığı olan hastaların tedavisi, çelik üretimi, suyun saflaĢtırılması, yanma ve 

paslanma olayları için oksijen gereklidir. 

Flor, diĢ ve kemik geliĢimi için önemli bir elementtir. DiĢlerin çürümelerini engellediği için 

diĢ macunlarının yapısında yer alır. Ayrıca buzdolabı ve klimalarda kullanılır. 

Neon, renkli reklam panolarının aydınlatılmasında kullanılır. Ayrıca televizyon tüplerinde, 

lambalarda ve paratonerlerde neondan yararlanılır. 

Sodyum, eczacılık, tarım ve fotoğrafçılık alanlarında sıkça kullanılır. Sokak aydınlatmalarında, 

pillerde, cam yapımında ve sofra tuzu elde edilmesinde kullanılan önemli bir elementtir. 

Magnezyum, canlıların yapısında bulunan bir elementtir. Hava taĢıtlarının yapısında, 

eczacılıkta, iĢaret fiĢeklerinde kullanılır. Ayrıca kurutulmuĢ meyvelerde bulunur. 

Alüminyum, çeĢitli mutfak aletlerinin ve dekorasyon malzemelerinin ana yapım maddesidir. 

BaĢta füze ve uçak yapımı olmak üzere pek çok alanda alüminyum kullanılır. 

Silisyum, beton ve tuğla yapımında kullanılır. Çeliğin bileĢimine de katılır. Camın yapısında 

yer alır. Bitkilerin ve insan iskeletinin yapısında da silisyum bulunur. 

Fosfor, canlılarda kemiklerin yapısında bulunur. Suni gübre yapımında fosfor kullanılır. Havai 

fiĢek ve kibritlerin yapımında da fosfordan yararlanılır. 

Kükürt, barut yapımında kullanılır. Kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak, kayısı gibi 

meyvelerin renklerinin ağartılmasında da kükürtten yararlanılır. 

Klor, sofra tuzunun yapısında yer alır. Ġçme sularında mikrop öldürücü olarak kullanılır. 

Yüzme havuzlarını dezenfekte etmek için klorlama iĢlemi yapılır. 

Argon, renksiz ve kokusuz bir elementtir. Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılır. 

Demir, otomotiv ve gemi sanayinde, binaların temel ve kolonlarında kullanılır. Elektrikli ev 

aletleri ve teknolojik aletlerin yapımında demirden yararlanılır. Ayrıca demir, çeliğin ham 

maddesidir. 

Bakır, elektriği iyi ilettiği için en önemli kullanım alanı elektrik-elektronik sanayisidir. Madenî 

para ve silah yapımında kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu bakır içerir. Ayrıca bakır, 

kuyumculukta ve bronz heykelciliğinde kullanılır. 

Altın, kuyumculukta, dekorasyonda ve diĢ hekimliğinde kullanılır. Uzay uydularında kaplama 

maddesi olarak tercih edilir. Kolay iĢlenebilirliği nedeniyle elektronik endüstrisinde de 

kullanımı vardır. 

GümüĢ, kuyumculuktan fotoğrafçılığa kadar çok geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. DiĢçilikte 

kullanılan bazı dolguların yapımında ve pillerde de gümüĢten yararlanılır. Cam ya da 

metallerin üzeri gümüĢ boyayla kaplanarak ayna üretilir. 
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Ġyot, yaralar için antiseptik olarak kullanılmaktadır. Ġyotun bazı bileĢikleri, bazı tiroid 

hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca fotoğraf filminde iyot bulunmaktadır. 

Çinko, otomotiv, elektrik ve donanım endüstrilerinde kullanılan döküm kalıplarının yapımında 

kullanılır. Demir ve benzeri metallerin aĢınmasını engellemek için çinkodan yararlanılır. Çinko 

boya, kozmetik ürünü, ilaç gibi pek çok alanda kullanılan bir elementtir. 

KurĢun, ses titreĢimlerini emici özelliği çok güçlü olan bir elementtir. Bu özelliği sayesinde 

ses yalıtımında kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak kurĢundan yararlanılır. Ayrıca kurĢun, 

kristal cam üretiminde kullanılır. 

Cıva, termometre, barometre ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır. Ayrıca sokak lambaları 

ile floresan lambalarda da kullanılmaktadır. 

Platin, laboratuvar kaplarının yapımında ve tıp alanında, kullanılır. Çok yüksek sıcaklıklarda 

çalıĢan elektrikli fırınların yapımında da platinden yararlanılır(Seyrek, Türker, Bozkaya, & 

Üçüncü, 2019, s.115-s.118). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani periyodik sistemin ilk 18 üyesi olan; hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, 

azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, 

argon, demir, bakır, altın, gümüĢ, iyot, çinko, kurĢun, civa, platin elementlerinin günlük 

hayattaki uygulamaları ve örnekleri açıklanmıĢtır. 

 

Kazanım: F.7.4.2.3. Yaygın bileĢiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını 

ifade eder. 

Kitapta verilen bilgi:  

AĢağıdaki tabloda bazı bileĢiklerin, isimleri, formülleri, molekül modelleri ve kullanım alanları 

verilmiĢtir(Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.121). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıĢtır. Yani 

öğrenciye tabloda yaygın bileĢik isimlerinin formülünü tanımladıktan sonra bileĢiklerin 

günlük hayattaki uygulamaları ve örnekleri verilmiĢtir. 

 

F.7.4.3. KarıĢımlar 

Kazanım: F.7.4.3.2. Günlük yaĢamda karĢılaĢtığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti 

hazırlar. 

Kitapta verilen bilgi:  

Günlük yaĢamda en çok kullandığınız çözücü sudur. Örneğin limonata, suyun içerisinde limon 

ve Ģekerin çözünmesiyle elde edilir. Siz de değiĢik çözücü ve çözünenleri kullanarak farklı 

çözeltiler hazırlamak amacıyla aĢağıdaki etkinliği yapınız. 

 

 

(Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.127). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar sonra bağlamlar kullanılır. Yani 
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öğrenciye günlük yaĢamda kullandığımız çözücülere örnekler verilerek açıklandıktan 

sonra öğrencilerden, “Çözelti Hazırlayalım” etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. 

 

F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüĢtürülebilen ve dönüĢtürülemeyen maddeleri 

ayırt eder. 

Kitapta verilen bilgi:  

Sizce atılan her Ģey çöp müdür? Aralarında yeniden kullanılması mümkün olanlar da var 

mıdır?(Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.137). 

 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye “Sizce atılan her Ģey çöp müdür? Aralarında yeniden kullanılması 

mümkün olanlar da var mıdır?” soruları ile yönlendirme yapıldıktan sonra “Sıra sizde” 

diyerek öğrencilerin güdülenmesi istenmiĢtir.  

 

Kazanım: F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüĢümüne iliĢkin proje tasarlar. 

Kitapta verilen bilgi:  
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Meyve suyu süt gibi içeceklerin ĢiĢeleri plastik deterjan kutuları veya poĢetler kırılan Cam 

eĢyalar ya da bozulan plastik eĢyalar evsel katı atıklardır. Ayrıca kullanılamaz halde olan 

televizyon telefon bilgisayar gibi elektronik araçlar bitmiĢ piller de birer katı atıktır. 

Kızartmayapıldıktan sonra yanmıĢ olan yağlar ise  evsel sıvı atıklardandır(Seyrek, Türker, 

Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.139). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye evsel katı ve sıvı atık kavramların tanımını günlük hayattan 

örneklendirme verilerek açıklandıktan sonra öğrencilerden, “Fen Mühendislik ve 

GiriĢimcilik” uygulamaları etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. 

 

Kazanım: F.7.4.5.3. Geri dönüĢümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.Geri 

dönüĢüm tesislerinin ekonomiye katkısı vurgulanır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Atıkları geri dönüĢüme kazandırmanın, çevre ve kaynakların etkili kullanımı açısından önemini 

öğrendiniz. Peki geri dönüĢüm ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlar? 

 

 

Ülkemizde cam, plastik, kâğıt, elektronik, pil gibi pek çok atığın geri dönüĢtürülmesini 

sağlayan tesisler vardır. Bu tesislerde gerçekleĢen geri dönüĢüm, uzun vadede verimli bir 

ekonomik yatırımdır. Geri dönüĢüm sağlanarak kaynakların tüketiminin azaltılması ülke 

ekonomisi açısından önemlidir. Geri dönüĢümle israfın önüne geçildiğinden ülke 

ekonomisine katkı sağlanır. Acaba geri dönüĢümün ülke ekonomisine baĢka nasıl katkıları 

vardır? 

 Atık maddelerin ve çöplerin taĢınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan 

kalkmasını sağlar. 

 Ham madde tüketiminin azalmasına neden olur. 

 Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer. 

 Atık maddelerin yeni bir ürün olarak hizmete sunulmasını sağlar. 

 Kalabalık bölgelerdeki atık malzemelerin problem oluĢturmasını engeller. 

 Yeni bir iĢ kolu oluĢturarak iĢsizliği azaltır. 

 BaĢka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. 
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 KullanılmıĢ alüminyumdan alüminyum üretilerek atık su kirlenmesi %97 oranında 

azaltılabilir (Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.140). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye “Atıkları geri dönüĢüme kazandırmanın, çevre ve kaynakların etkili 

kullanımı açısından önemini öğrendiniz.” diyerek güdülenmesi sağlandıktan sonra 

öğrenciye geri dönüĢüm kaynakları kavramının etkili kullanımı hakkında araĢtırma ve 

tartıĢma ile yönlendirme yapılmıĢtır. 

 

Kazanım: F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eĢyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik 

proje geliĢtirir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Kullanmadığımız eĢyaların tamir ve temizleme dıĢında hiçbir iĢleme tabi tutulmadan tekrar 

kullanılmasına yeniden kullanma denir. 

 

 

(Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.144). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye yeniden kullanma kavramı tanımına örnekler verildikten sonra öğrenciye 

proje çalıĢması verilerek öğrenciden uygulama yapılması istenmiĢtir. 
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F.7.5.1. IĢığın Soğurulması 

Kazanım: F.7.5.1.4. GüneĢ enerjisinin günlük yaĢam ve teknolojideki yenilikçi 

uygulamalarına örnekler verir. Kaynakların etkili kullanımı bakımından güneĢ enerjisinin 

önemi vurgulanır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Ġnsanların güneĢ enerjisinden faydalanmaları oldukça eski tarihlerde 

baĢlamıĢtır. Zamanla bu enerjiden faydalanma alanları geniĢlemiĢtir. 

Günümüzde GüneĢ ıĢınlarından daha fazla yararlanmak için pek çok 

teknolojik ürün geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bazılarında güneĢ 

enerjisinden ıĢık ya da ısı enerjisi elde edilirken bazılarında elektrik 

enerjisi elde edilir. AĢağıda bu durumlara çeĢitli örnekler verilmiĢtir. 

Besinlerin kurutulması ve seralar güneĢ enerjisinin tarım alanındaki 

uygulamalarındandır. Bu sistemler ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz 

Bölgesi‟nde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle besin kurutma, kıĢ mevsiminde 

yetiĢmeyen ürünlerin, kıĢın da tüketilebilmesi ve uzun süre saklanabilmesi için güneĢ 

enerjisinin günlük yaĢamdaki uygulamalarından biridir. 

GüneĢ ocakları; iç yüzeyi alüminyum folyo gibi yansıtıcı maddelerle 

kaplanmıĢ, GüneĢ ıĢığını toplayan araçlardır. Özellikle sıcak 

bölgelerde güneĢ ocakları rahatlıkla kullanılabilir. Çanak ya da kutu 

Ģeklindeki bu araçlardan yemek piĢirmekte yararlanılır. 

GüneĢ enerjisinden, sıcak su elde edilmesinde yararlanılır. Bunun için 

çatılara güneĢ enerjisini ısıya dönüĢtüren kolektörler yerleĢtirilir. Bu kolektörler GüneĢ ıĢığını 

soğurarak suyun ısıtılmasını sağlar. 

Isıtılan sular, sıcak su ihtiyacının karĢılanmasında kullanılır. Birçok binanın ısıtılmasında bu 

yöntemden yararlanılır. 

GüneĢ bacaları; güneĢ enerjisini önce ısı enerjisine, sonra kinetik enerjiye ve son olarak da 

elektrik enerjisine dönüĢtüren sistemlerdir. Bu sistemlerde bacanın yüksekliği arttıkça üretilen 

elektrik enerjisi miktarı da artar. 

 

GüneĢ enerjisini elektrik enerjisine dönüĢtürmek için güneĢ pillerinden yararlanılır. GüneĢ 

pilleri bu özellikleri sayesinde pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan bazılarını 

incelemeye ne dersiniz? 

Park ve bahçe aydınlatmalarında, küçük çapta yapılan sulamalarda ve elektrikli araçların 

çalıĢtırılmasında bu güneĢ pillerinden yararlanılır. Ġçerisinde güneĢ enerjisini elektrik enerjisine 
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dönüĢtüren güneĢ pillerinin bulunduğu hesap makineleri ve saatler günlük yaĢamda 

kullanılmaktadır(Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.159-s.160). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye güneĢ enerjisinden günlük yaĢamla ilgili örnekler verildikten sonra günlük 

yaĢamdaki uygulamalarına yer verilmiĢtir. 

 

F.7.5.2. Aynalar 

Kazanım: F.7.5.2.1. Ayna çeĢitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Düz aynalar evlerde, iĢ yerlerinde, mağazalarda, kuaförlerde, alıĢveriĢ merkezlerinde, 

marketlerde ve daha pek çok yerde kullanılır. Saçınızı taramak, elbisenizi düzeltmek için 

kullandığınız boy aynaları birer düz aynadır. Ayrıca otomobillerdeki dikiz aynaları da düz 

aynadır. 

El feneri ve araba farları gibi aydınlatma araçlarında çukur aynalar kullanılır. Bu araçların 

içerisindeki ampulün arkasında bulunan çukur ayna, ampulden çıkan ıĢığın bu aynadan 

yansıyarak yoğun bir ıĢık demeti elde edilmesini sağlar. Böylece karanlık ortamlar aydınlatılır. 

Tümsek aynalar daha geniĢ alanları gösterdiği için taĢıtlarda yan ayna olarak kullanılır. Sürücü 

Ģerit değiĢtirmek istediğinde arkadan gelen araçları bu aynalara bakarak kontrol edebilir. Bu 

sayede hatalı Ģerit değiĢtirmeden kaynaklanan trafik kazaları önlenebilir(Seyrek, Türker, 

Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.168). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye ayna çeĢitleri kavramına günlük hayattan örnekler verildikten sonra ayna 

çeĢitlerinin günlük hayattaki uygulamalarına yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaĢam ve teknolojideki kullanım alanlarına 

örnekler verir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Mercekler pek çok optik aracın yapısında bulunur. Özelliğine göre bazı araçların yapısında 

ince kenarlı, bazılarında ise kalın kenarlı mercek vardır. Hangi araçlarda hangi mercek 

bulunduğunu öğrenmek için aĢağıdaki örnekleri inceleyiniz. 

Ġnce kenarlı mercekler hipermetrop adı verilen yakını görememe göz kusurunun giderilmesinde 

kullanılan gözlük ve lenslerde bulunur. 
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Mikroskopların yapısında iki veya daha fazla ince kenarlı mercek 

kullanılır. Bu sayede görüntü defalarca büyütülerek gözle görülemeyecek 

kadar küçük canlıların görülebilmesi sağlanır. 

Teleskop, gök cisimlerinin incelenmesinde kullanılan optik araçtır. 

Teleskobun yapısındaki ince kenarlı mercekler sayesinde uzaktaki 

cisimlerin büyük görüntüsü elde edilir. 

Kuyumcu, antikacı ve bazı araĢtırmacı ların kullandığı büyüteçler birer ince 

kenarlı mercektir. Bunlar sayesinde objelerin daha iyi incelemesi sağlanır. 

Dürbün, ince kenarlı mercekler yardımıyla uzaktaki cisimlerin 

görülebilmesini sağlar. Gemilerde, doğa araĢtırmalarında, spor 

karĢılaĢmalarında ve daha pek çok alanda dürbün kullanılır. 

Fotoğraf makinelerinin yapısında da ince kenarlı mercek bulunur. Bu 

mercek sayesinde ıĢık, film üzerine odaklanır ve görüntü kaydedilir. 

Kalın kenarlı mercekler ise miyop adı verilen uzağı görememe göz 

kusurunun giderilmesinde kullanılan gözlük ve lenslerde bulunur. 

El feneri ve ıĢıldakların bazı çeĢitlerinde kalın kenarlı mercekler kullanılır. 

Karanlık yerleri aydınlatmada bu araçlardan yararlanılır(Seyrek, Türker, 

Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.182-s.183). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye günlük yaĢamda kullandığımız kalın ve ince kenarlı kavramlara 

örneklendirme verilerek tanımlandıktan sonra günlük hayattaki uygulamalarına yer 

verilmiĢtir. 

 

F.7.6.2. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve geliĢme süreçlerini örnekler 

vererek açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Tohumun çimlenmesini etkileyen faktörlerle ilgili olarak bağımlı, 

bağımsız ve kontrol edilen değiĢkenleri içeren bir deney yapılması sağlanır. 

Kazanım içeriği: b. Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur. 

Kitapta verilen bilgi:  

Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve GeliĢme 

Bahçenize ekilen bir gül fidesi birkaç ay içinde büyüyüp geliĢerek mis kokulu güller açar. 

Yumurtadan yeni çıkan civciv hızla büyür ve geliĢimini tamamlar acaba bu süreçte neler olur. 

Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve geliĢme süreci nasıldır? 

Etkinlik: Bitkim Büyüyüp GeliĢiyor 

Etkinliğin YapılıĢı: 

 Sınıf içinde dört gruba ayrılınız. 
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 Pamuğun bir kısmını su ile hafifçe ıslatarak tabağa koyunuz. 

 Nohutları aralarında biraz mesafe bırakarak pamuğun 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Kalan pamuğu biraz ıslatarak nohutların üzerini kapatacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

Birinci grup: 

 Tabağı oda sıcaklığında ve GüneĢ ıĢığı alan bir yere koyarak pamukları her gün biraz 

ıslatınız. 

 Nohutlardaki değiĢimi bir hafta boyunca gözlemleyiniz. 

 Bu grubun düzeneği diğer gruptakilerin gözlemlerini kontrol etmek amacıyla 

kullanılacaktır. 

Ġkinci grup: 

 Tabağı karanlık bir ortamda bir hafta boyunca bekleterek gözlemleyiniz. 

Üçüncü grup: 

 Tabağı oda sıcaklığında değil soğuk bir ortamda bir hafta boyunca bekleterek nohutlardaki 

değiĢimi gözlemleyiniz. 

Dördüncü grup: 

 Nohutları kapalı bir kap içinde bekleterek bir hafta boyunca gözlemleyiniz. 

Neler Gözlemlediniz? 

 Nohutların büyüme ve geliĢme sürecinde neler gözlemlediniz? 

 Tohumun çimlenme sürecine etki eden faktörler nelerdir? 

 Yaptığınız etkinlikte kontrol edilen, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler hangileridir? 

Belirleyiniz (Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, s.212-s.213). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye bitki ve hayvanlardaki büyüme süreci kavramlarına günlük hayattan 

örneklendirme verilerek açıkladıktan sonra öğrenciden, “Bitkim Büyüyüp GeliĢiyor” 

etkiliği ile uygulama yapması istenmiĢtir. 

 

Kazanım: F.7.6.2.4. Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve geliĢim sürecini rapor 

eder. 

Kitapta verilen bilgi:  
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Sıra Sizde  

YaĢadığınız ortama uygun bir bitki veya hayvan seçiniz. Gerekirse büyüklerinizden yardım 

alarak bu canlının beslenme, su, temizlik, barınma gibi ihtiyaçlarını karĢılayarak onun bakımını 

üstleniniz. Bu bitki ya da hayvanın geliĢim sürecini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aĢağıdaki 

gibi rapor hâline getirerek arkadaĢlarınıza sununuz(Seyrek, Türker, Bozkaya, & Üçüncü, 2019, 

s.215). 

 

 1. 

Hafta 

2. 

Hafta 

3. 

Hafta 

4. 

Hafta 

Yaptıklarım     

Canlıda 

görülen 

değiĢim 

    

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye günlük yaĢamdan örnek bir hikaye verildikten sonra öğrenciden, “Sıra 

Sizde” etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. 

 

4.2.1.4 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Bulunan YaĢam Temelli YaklaĢımlar 

 

Bu bölümde, 8. sınıf ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) 

yaĢam temelli unsur barındıran kazanımlar ile iliĢki olan 8. sınıf fen bilimleri ders 

kitabındaki (Yancı, 2019) içeriğin yaĢam temelli yaklaĢımlar bazında analizine yer 

verilmiĢtir. 
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F.8.1.1. Mevsimlerin OluĢumu 

Kazanım: F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluĢumuna yönelik tahminlerde bulunur. 

Kazanım Ġçeriği: a.Dünya‟nın dönme ekseni olduğuna değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b.Dünya‟nın dönme ekseni ile GüneĢ etrafındaki dolanma düzlemi 

arasındaki iliĢkiye değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c.IĢığın birim yüzeye düĢen enerji miktarının mevsimler üzerindeki 

etkisine değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Dünya‟da aynı zaman içerisinde neden farklı mevsimler oluĢmaktadır? Bu durumun yaĢanma 

sebeplerini, sınıfınızdaki arkadaĢlarınızla tahminlerde bulunarak tartıĢınız.  

Dünya, kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan, dönme ekseni 

etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Dünya‟nın 24 saatte 

tamamladığı günlük hareketinin bazı sonuçları vardır. Bu sonuçlara gece ve gündüzün art arda 

yaĢanması ve günlük sıcaklık farklarının oluĢması örnek olarak verilebilir. 

Dönme ekseninin eğik olması, GüneĢ ıĢınlarının yıl içerisindeki düĢme açılarında farklılıklar 

yaĢanmasına neden olmaktadır. Ayrıca dönme ekseninin eğikliği; gece ve gündüz sürelerinde 

değiĢiklikler olması, sıcaklık farklılıklarının oluĢması, gölge boylarının değiĢmesi ve birim 

yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değiĢmeler yaĢanması gibi birçok etkiye neden olmaktadır. 

Mevsimler, Dünya‟nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanımı sonucu 

oluĢur. Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanımı sonucunda Dünya‟nın GüneĢ‟e yönelen 

kısmında değiĢmeler olur. Bu değiĢmelerle birlikte GüneĢ‟ten gelen ıĢınların farklı yarım 

kürelere gelme açılarında farklılıklar yaĢanır. 

 

 

Yukarıdaki görsellerde, loĢ bir ortamda bulunan özdeĢ ıĢık kaynaklarının önünde, ilk 

sıcaklıkları eĢit olan özdeĢ termometreler farklı açılar ile durmaktadır. Sizce hangi 

termometredeki sıcaklık artıĢı daha fazla olur? Termometrelerden birinin eğik durmasını 

Dünya‟mız ile nasıl iliĢkilendirebilirsiniz? Açıklayınız. GüneĢ‟ten çıkan ıĢınların yeryüzüne 

düĢme açılarındaki farklılıklar, mevsimlerin oluĢma nedenleri arasındadır. GüneĢ ıĢınları, dik 

veya dike yakın bir açı ile düĢtüğü yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktardığı için 

sıcaklıklar yükselirken, eğik açıyla düĢtüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı 

için sıcaklıklar düĢük olur. 
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Dik veya dike yakın açılar ile düĢen GüneĢ ıĢınları, yüzeyde toplu hâlde oldukları için yüzeyde 

daha fazla ısı enerjisi oluĢturur. Eğik açılar ile düĢen GüneĢ ıĢınları ise yüzeyde dağınık hâlde 

oldukları için yüzeyde daha az ısı enerjisi oluĢturur. 

Mevsimlerin oluĢmasına neden olan; Dünya‟nın yıllık hareketi, eksen eğikliği ve yeryüzünde 

oluĢan ısı enerjisi olaylarını daha iyi kavrayabilmek için aĢağıdaki etkinliği yapınız. 

Etkinlik 1.1: Mevsimlerin OluĢumu 

Gerekli Malzemeler: Pinpon topları (4 adet),Pet ĢiĢe kapağı (8 adet), Pil 

yatağı,YapıĢtırıcı,Kalem,Mukavva (30 cm x 40 cm),Basit elektrik devresi düzeneği (duy, pil, 

ampul, iletken kablo, devre anahtarı) 

Etkinliğin YapılıĢı: 

 

 Pinpon toplarının tam ortasından yere paralel olacak Ģekilde birer daire çiziniz. 

 Mukavva üzerine elips Ģeklinde bir çizgi çizerek mukavvayı Görsel 1‟deki gibi 1‟den 4‟e 

kadar numaralandırınız. 

 4 adet pet ĢiĢe kapağını mukavvanın köĢelerine Görsel 2‟deki gibi yapıĢtırarak basit bir 

elektrik devresi hazırlayınız. 

 Pinpon toplarını, geri kalan pet ĢiĢe kapaklarının iç tarafına eĢit eğiklikte olacak Ģekilde 

yapıĢtırınız. 

 Pet ĢiĢe kapaklarının içine yerleĢtirdiğiniz pinpon toplarını, numaralandırdığınız bölümleri 

çevreleyen elips Ģeklindeki çizginin yanına yerleĢtiriniz. 

 Duyu ve ampulü Görsel 3‟teki gibi yerleĢtirerek basit elektrik devresini kurunuz. 

 Ortamı loĢ ya da karanlık hâle getiriniz. 

 Devre anahtarını kapatarak Görsel 4‟teki gibi ampulün ıĢık vermesini sağlayınız. 

Neler Gözlemlediniz? 

 Pinpon toplarının hangi kısımları, hangi konumda ıĢığı daha dik aldı? KarĢılaĢtırınız. 

 Dört farklı pinpon topu kullanmanızın sebebi ne olabilir? Açıklayınız. 

 IĢığın dik ya da eğik olarak düĢmesi, pinpon toplarının ampule olan uzaklıklarına bağlı 

mıdır? Açıklayınız (Yancı, 2019, s.13-s.14). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. Yani, öğrenciye “Dünya‟da aynı zaman içerisinde neden farklı 

mevsimler oluĢmaktadır?” diyerek öğrenci yönlendirme yapılmıĢtır. Öğrenciye Dünya‟nın 

dönme hareketi yapması günlük hayatta gece ve gündüz kavramlarının oluĢmasına, 

dünyanın ekseninin eğik olması ise günlük hayatta gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı 

olmasına örneklendirme yapılmıĢtır. Ayrıca “Sizce hangi termometredeki sıcaklık artıĢı 

daha fazla olur?” diyerek öğrencinin güdülenmesi sağlandıktan sonra öğrencilerden 

mevsimlerin oluĢması etkinliği ile uygulama yapılması istenmiĢtir. 

 

F.8.2.2. Kalıtım 

Kazanım: F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartıĢır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Canlılara ait özelliklerin kromozomlar üzerinde taĢındığını öğrenmiĢtik. Kromozomlarda 

taĢınan bazı özellikler canlı için hastalık etkeni olabilmektedir. Canlıda hastalığa neden olan 

aleller, bu hastalığın nesilden nesile aktarılmasına yol açmaktadır. Kalıtsal hastalıkların ortaya 

çıkma olasılığı ile akraba evlilikleri arasında nasıl bir iliĢki vardır? ArkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

Yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıklardan bazıları hemofili (kanın damar dıĢında 

pıhtılaĢmaması), orak hücreli anemi, Down (Davn) sendromu, renk körlüğü ve 

altıparmaklılıktır. Orak hücreli anemi hastası olan kiĢilerde, kanda bulunan alyuvar 

hücrelerinde görsel olarak bozukluk görülmektedir. Hastalık alelinin hem anne hem de babada 

bulunması durumunda doğacak olan çocuklarda orak hücreli anemi hastalığı ortaya 

çıkabilmektedir. Çekinik alellerle aktarılan kalıtsal hastalıkların akraba olmayan kiĢilerde bir 

araya gelme olasılığı düĢük olmasına rağmen, akraba evliliği yapan kiĢilerde bir araya gelme 

olasılığı daha fazladır. 

Aralarında kan bağı olan kiĢiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akrabalar 

arası genetik benzerlik fazladır. Genetik benzerliğin fazla olması, akraba evliliği sonucu 

doğacak çocuklarda genetik hastalık görülme oranını artırır. Çünkü genetik hastalıkların çoğu 

çekinik aleller ile taĢınır. Bu hastalıklar bireyleri genellikle bebeklik döneminde etkiler. ÇeĢitli 

enzim eksikliğine bağlı olarak zaman içerisinde zekâ geriliğine ve/veya organ yetmezliği 

sonucu ölüme neden olabilir. Akraba olan kiĢilerde bu alellerin bir araya gelme olasılığı 

arttığından genetik hastalıkların görülme sıklığı da artar. Toplumu yanıltan ise kendilerinde ve 

çevrelerinde akraba evlilikleri sonucu sağlıklı çocukların doğmasıdır(Yancı, 2019, s.50-s.51) 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye, “Canlılara ait özelliklerin kromozomlar üzerinde taĢındığını öğrenmiĢtik.” 

Diyerek öğrencinin güdülenmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca “Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma 
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olasılığı ile akraba evlilikleri arasında nasıl bir iliĢki vardır? ArkadaĢlarınız ile tartıĢınız.” 

diyerek öğrencinin yönlendirilmesi sağlanmıĢtır. Sonra akraba evliliği kavramının tanımı 

yapılmıĢtır. 

 

F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 

Kazanım: F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 

Kitapta verilen bilgi:   

DNA‟da bulunan nükleotidler belirli bir düzen içerisindedir. Ancak bazı durumlarda DNA ya 

da kromozom yapısında veya kromozom sayısında değiĢmeler yaĢanabilir. Bu durum, canlının 

genetik yapısında değiĢiklik meydana getirmektedir. Bu Ģekilde canlının genetik yapısında 

meydana gelen değiĢmelere mutasyon adı verilir. Mutasyona çevresel etkenler de sebep 

olabilmektedir. Özellikle radyoaktif veya bazı kimyasal maddelerin etkisiyle canlılarda 

mutasyon görülebilmektedir. Örneğin HiroĢima‟ya atılan atom bombası, Japonya‟da yaĢayan 

insanlarda ve onların bu olaydan sonra doğan çocuklarında radyasyonun sebep olduğu 

mutasyonlar ortaya çıkarmıĢtır. Mutasyonların büyük bir bölümü zararlı iken bakterilerin 

antibiyotiğe direnç kazanması gibi çok az bir kısım mutasyon o canlı açısından yararlı 

olabilmektedir. 

Albinizm olarak da bilinen albino, vücutta var olması gereken renk maddesinin eksikliği veya 

bu maddenin vücutta hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir kalıtsal hastalıktır. Ġnsan ve 

hayvanlarda görülebilen albinizm, mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Bazı yılanların iki baĢlı 

olmasının sebebi mutasyonlardır. Tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak da ortaya 

çıkabilen kanser, mutasyondur. Bazı bitkilerin yapısının bozulması, mutasyonlar sonucu ortaya 

çıkar. Van ve Ankara kedilerinin göz renginin birbirinden farklı olmasının sebebi 

mutasyonlardır. Polidaktili olarak da bilinen 6 parmaklılık, insanlar dıĢında bazı canlılarda da 

görülebilen, mutasyonlar sonucu oluĢan bir hastalıktır(Yancı, 2019, s.53-s.54). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye mutasyon kavramının tanımı örnek verilerek açıklandıktan sonra günlük 

hayattaki uygulamalarda karĢılaĢtığımız mutasyon sonucu oluĢan canlılara yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 

Kitapta verilen bilgi:  

Nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluĢan gen iĢleyiĢindeki değiĢikliklere 

modifikasyon denir. Modifikasyonlar, canlının dıĢ görünüĢünü etkileyen ve kalıtsal olmayan 

değiĢikliklerdir. Örneğin çekirgeler 16 °C‟ta yetiĢtirilirlerse beneksiz, 25 °C‟ta yetiĢtirilirlerse 

benekli olur. Bu farklılık, sıcaklık etkisiyle gen iĢleyiĢindeki değiĢiklikten kaynaklanmaktadır. 

Bu canlıların genetik yapıları aynı olmasına rağmen genlerinin farklı çalıĢması çekirgelerdeki 

bu değiĢikliğe sebep olmaktadır. 
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Spor yapan insanların kaslarının geliĢmesi modifikasyondur. GüneĢin etkisiyle tenin 

bronzlaĢması modifikasyondur. Çuha bitkisinin 25-35 °C‟luk sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-25 

°C‟luk sıcaklıkta kırmızı çiçek açması modifikasyondur. Karahindiba bitkisinin dağda 

yetiĢeninin kısa boylu, ovada yetiĢeninin uzun boylu olması modifikasyondur(Yancı, 2019, 

s.55-s.56). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye modifikasyon kavramının tanımı örnek verilerek açıklandıktan sonra 

günlük hayattaki uygulamalarda karĢılaĢtığımız modifikasyon sonucu oluĢan canlılara yer 

verilmiĢtir. 

 

F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 

Kazanım: F.8.2.4.1. Canlıların yaĢadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 

Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Bir canlının bir çevrede yaĢamasını çevre koĢulları belirler. Bir çevrede aynı türden farklı 

genetik yapıda canlıların bulunması, o türdeki bazı canlıların çevre koĢullarına uyum Ģansını 

artırır. Canlıların, belirli çevre koĢullarında yaĢama ve üreme Ģansını artıran kalıtsal özellikler 

kazanmasına adaptasyon denir. 

Kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olmaları, geniĢ ayak tabanlarına sahip olmaları ve 

vücutlarında yağ depolamaları gibi özellikler kutup ayılarının yaĢama ve üreme Ģansını artıran 

adaptasyonlarıdır. Adaptasyonları daha iyi kavrayabilmek için aĢağıdaki etkinliği yapınız. 

Etkinlik:2-3: Haydi Bul Bakalım. 

Gerekli Malzemeler: Belli bir miktarda kırmızı, beyaz, mavi, kahverengi, yeĢil ve diğer 

renklerde boncuklar, Kronometre 

Etkinliğin YapılıĢı: 

 ArkadaĢlarınızla gruplara ayrılınız. 

 Okul bahçesinde veya yakın çevrenizde çim bulunan bir alana gidiniz. Gruptan bir kiĢiyi 

seçiniz. 

 Boncukları çimlerin üzerine rastgele atınız. Seçtiğiniz arkadaĢınızdan 1 dakika sürede 

boncukları toplamasını isteyiniz. 

 Aynı iĢlemi her gruptan bir öğrenci için uygulayınız. 

Neler Gözlemlediniz? 

 En az hangi renkteki boncuklar toplanmıĢtır? Belirtiniz. 

 Boncukları toplayan arkadaĢınızın, boncukları toplamada öncelik verdiği renk ya da 

renkler hangisiydi? Nedenini açıklayınız. 
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Haydi Bul Bakalım” etkinliğinde de gördüğünüz gibi çimin üzerinde yeĢil veya yeĢile yakın 

renkteki boncuklar zor seçilirken yeĢil dıĢındaki diğer boncuklar hemen fark edilmiĢtir. Bu da 

doğaya uyum sağlayan canlıların yaĢama Ģansının arttığını gösterir(Yancı, 2019, s.57) 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

öğrenciye adaptasyon kavramının tanımı örnek verilerek açıklandıktan sonra 

öğrencilerden, “Haydi Bul Bakalım” etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. 

 

F.8.2.5. Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi iliĢkilendirir. Islah, 

aĢılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur. 

Kitapta verilen bilgi:  

 

 

Zararlı genleri etkisiz hâle getirmek ve tedavi etmek amacı ile tedavi edici genlerin hastalara 

aktarılmasına gen tedavisi denir. Gen tedavisi uygulanırken çeĢitli mikroorganizmalar 

kullanılabilmektedir. Bu tedavi yöntemi ile kanser gibi bazı hastalıklar ve kalıtsal hastalıkların 

olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilmektedir. Seçilen bir canlının ya da bir özelliğin birçok 

kopyasının üretilmesine klonlamaadı verilir.  

 

Örneğin Dr. IanWilmut (IanVilmut) tarafından 1996 yılında, Dolly (Doli) isimli bir koyun 

klonlanmıĢtır. Dr. Wilmut, bir koyunun vücut hücrelerinden bir tanesinin çekirdeğini özel 

yöntemler ile çıkararak yine baĢka bir koyundan elde edilmiĢ, çekirdeği çıkarılmıĢ yumurta 

hücresine yerleĢtirmiĢtir. Elde ettiği bu yumurta hücresini de baĢka bir koyunun rahmine 

yerleĢtirerek vücut hücresinin çekirdeğini çıkardığı koyunun kopyasını elde etmiĢtir. 
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Çocuk sahibi olamayan birçok kiĢinin gebelik Ģansını artırmak için yardımcı üreme teknikleri 

kullanılır. Klasik tüp bebek yöntemi, yumurtalıktan toplanan yumurtaların erkekten alınan 

spermler ile laboratuvar ortamında birleĢtirilmesi ile elde edilen embriyoların anne rahmine 

transfer edilmesi iĢlemidir. Ancak sperm hücreleri yumurta hücrelerini doğal olarak 

dölleyemediği zaman, özel bir aĢı ile sperm hücresinin genetik bilgisini yumurta hücresine 

aktarılmasına aĢılama ya da mikro enjeksiyon yöntemi adı verilir. AĢılama ile embriyo 

oluĢturma oranı artar. AĢılama genellikle; sperme ait yapıların bozukluğu, spermin 

hareketsizliği ya da yumurta zarının kalın olduğu durumlarda uygulanan bir yöntemdir. 

Biyoteknolojinin, genetik mühendisliği yöntemlerini kullanarak insan, hayvan ve bitki 

hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiĢtirmek amacıyla uygulanan çeĢitli teknikleri ve 

iĢlemleri tanımlamak için kullanılan bir terim olduğunu öğrenmiĢtiniz. Bu terim, canlıların 

verimliliğinin artırılmasını, endüstriyel kullanıma yönelik ürünler geliĢtirilmesini ve modern 

teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar. Biyoteknoloji; özellikle kalıtsal 

hastalıkların tanısının yapılması için tıpta, istenilen özelliklerde ürünlerin elde edilmesi için 

tarımda da kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çevre kirliliğinin önlenmesinde, madencilikte ve 

pek çok alanda biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin çalıĢmaları sayesinde daha ucuz, daha 

kolay bulunabilen ve daha verimli ürünler elde edilebilmektedir. Genetik mühendisliği ile 

canlıların DNA‟sında da değiĢiklikler yapmak mümkündür. Ancak binlerce yılda ortaya çıkmıĢ 

olan türleri, DNA teknolojisinin gücü ve genetik mühendisliği ile çok etkili ve hızlı bir Ģekilde 

değiĢime uğratabilme imkânı elbette tedbirli olmayı gerektirmektedir. Birçok kiĢinin bu 

değiĢmelerin oluĢturacağı tehlikelerle ilgili kaygıları bulunmaktadır. Biyoteknolojinin 

oluĢturabileceği olası tehlikelere iliĢkin ilk kaygılar, hastalık yapan mikroorganizmaları 

üretebileceği üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Örneğin kanser hücresi genlerinin mikroorganizmalara 

aktarılması ne gibi sonuçlara neden olabilirdi?(Yancı, 2019, s.65-s.66). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye gen tedavisi, klonlama, tüp bebek yöntemi, aĢılama gibi biyoteknoloji 

kavramlarını açıkladıktan sonra günlük yaĢantımızda genetik mühendisliğinin 

biyoteknoloji alanındaki uygulamalarına ve örneklendirmeye yer verilmiĢtir. 
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F.8.3.1. Basınç 

Kazanım: F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaĢam ve 

teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 

Kitapta verilen bilgi:  

AĢağıda katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaĢam ve teknolojideki 

uygulamalarına örnekler verilmiĢtir. Bu örnekleri inceleyerek basıncın sağladığı avantajları 

açıklamaya çalıĢınız(Yancı, 2019, s.89). 

 

 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye katı, sıvı ve gaz basıncı kavramlarına günlük yaĢamdan örnekler verilerek 

açıklandıktan sonra günlük yaĢamdaki uygulamaların kullanımına iliĢkin görseller 

verilmiĢtir. 

 

F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 

Kazanım: F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaĢamdan örnekler verir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Günlük yaĢamdaki deneyimlerinizden de fark edebileceğiniz gibi gıda maddelerinin her birinin 

lezzeti diğerinden farklıdır. Örneğin limon, yeĢil erik ve yeĢil elma gibi bazı gıda maddelerinin 

tatları ekĢi; sivri biber, pul biber gibi bazı gıda maddelerinin tatları ise acıdır. Peki limon, yeĢil 

erik gibi gıda maddelerinin ekĢi; sivri biber, pul biber gibi bazı gıda maddelerinin ise acı 

olmasının sebebi nedir? Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir. 

Asitler suda iyonlaĢarak çözünür. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 

Hidroklorik asit (HCl), sülfürik asit (H2SO4), nitrik asit (HNO3) ve asetik asit (CH3COOH) 

yaygın olarak kullanılan asitlere örnek olarak verilebilir. Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu 
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veren maddelere ise baz denir. Bazlar da asitler gibi suda iyonlaĢarak çözünür. Bu nedenle 

bazların da sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Potasyum hidroksit (KOH), sodyum hidroksit 

(NaOH), kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2), amonyak (NH3) bazlara örnek olarak verilebilir(Yancı, 

2019, s.115). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye asit ve bazlara örnekler verildikten sonra asit ve bazların günlük 

yaĢamdaki uygulamalarına yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında 

oluĢabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. 

Kitapta verilen bilgi:  

Asit ve baz çözeltilerini temizlik malzemesi olarak kullanırken 

mutlaka önlük ve plastik eldiven giymeli, gözlük takmalı, bunları 

üzerimize ve yüzümüze sıçratmamalıyız. Asit buharlarının 

gözlerimize veya solunum sistemimize zarar vermesini 

engellemeliyiz. Temizlik malzemelerini çocukların ulaĢamayacağı yerlere koymalıyız. Bu 

kimyasalları su, süt, meĢrubat ĢiĢelerine koymamalıyız(Yancı, 2019, s.122). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye asit ve bazların temizlik malzemelesi olarak kullanırken gerekli önlemleri 

almamız konusunda bilgi verildikten sonra temizlik malzemelerine örnekler verdikten 

sonra öğrencinin günlük hayattaki uygulamalarda dikkat etmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. 

 

F.8.4.5. Maddenin Isı ile EtkileĢimi 

Kazanım: F.8.4.5.4. Günlük yaĢamda meydana gelen hâl değiĢimleri ile ısı alıĢveriĢini 

iliĢkilendirir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Hâl değiĢimi sırasında maddeler arasında ya da madde ile ortam arasında ısı alıĢveriĢi 

gerçekleĢir. Maddelerin doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunduğunu biliyorsunuz. Acaba, hâl 

değiĢimi için gerekli olan ısı miktarı madde miktarına bağlı mıdır? Bu sorunun cevabını 

öğrenebilmek için aĢağıdaki etkinliği yapınız. 

Etkinlik 4.8: Buzu Eritelim. 

Etkinliğin YapılıĢı: 

 Beherglasa 400 mL su koyunuz. 

 Beherglası sacayağı üzerine koyarak suyu kaynatınız. 
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 Destek çubuklarını döküm ayaklara sabitleyerek 

bünzen kıskaçlarını bağlama parçası yardımıyla 

destek çubuklarına sabitleyiniz. 

 Deney tüplerini bünzen kıskacına takarak deney 

tüplerinin içerisine farklı miktarlarda buz 

parçalarını koyunuz. 

 Termometreleri lastik tıpaların deliklerinin birinden geçirerek deney tüpleri içerisine 

yerleĢtiriniz. 

 Aynı anda beherglas içindeki suya deney tüplerini daldırınız. 

 Buzlar tamamen eriyene kadar geçmesi gereken süreyi kaydediniz. 

 Termometrelerde okunan sıcaklık değerinin hangi değerde, ne kadar süre sabit kaldığını 

kaydediniz. 

Neler Gözlemlediniz?  

 Deney tüplerinde bulunan farklı miktarlardaki buzlar, hangi sıcaklıkta erimeye baĢladı? 

Nedenini açıklayınız. 

 Farklı miktarlardaki buzların erimesi için gerekli olan süre aynı mıdır? Sebebini 

açıklayınız. 

 Günlük yaĢamda gördüğümüz birçok olay, ısı alıĢveriĢiyle gerçekleĢir. Suyun donması 

veya bir buz parçasının erimesi, ısı alıĢveriĢiyle gerçekleĢir (Yancı, 2019, s.132-s.133). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Güncel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar sonra kavramlar sonra yine farklı 

bağlamlar kullanılır. Yani, öğrenciye “Maddelerin doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde 

bulunduğunu biliyorsunuz.” diyerek güdülenmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca maddenin doğada 

bulunma haline (katı, sıvı, gaz) gibi örneklendirmeye yer verilmiĢtir. Öğrenciye “Acaba, 

hâl değiĢimi için gerekli olan ısı miktarı madde miktarına bağlı mıdır?” sorusu ile 

yönlendirme yapıldıktan sonra öğrenciden “Buzu Eritelim” etkinliği ile uygulama yapması 

istenmiĢtir. 

 

F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi 

Kazanım: F.8.4.6.1. GeçmiĢten günümüze Türkiye‟deki kimya endüstrisinin geliĢimini 

araĢtırır. 

Kazanım içeriği: a. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin geliĢimine katkı sağlayan resmi / 

özel kurum ve sivil toplum kuruluĢlarının yaptığı çalıĢmalara değinilir. 

Kazanım içeriği: b. Ġthal ve ihraç edilen kimyasal ürünlerden birkaç önemli örnek 

verilerek Türkiye kimya endüstrisinin iĢleyiĢine değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  
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Kimya endüstrisinin geliĢmesi, beraberinde birçok sanayi kolunun da geliĢmesine olanak 

sağlamaktadır. Ülkemizde de kimya endüstrisinin geliĢimine katkı sağlayan kurum ve sivil 

toplum kuruluĢları vardır. Bu kurum ve kuruluĢlar, yapmıĢ oldukları çalıĢmalar ile 

yayımladıkları kitap ve dergilerin yanı sıra çeĢitli teĢviklerle de ülkemizin bu alanda geliĢme 

hedeflerine katkı sağlamaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisinin geliĢmine katkı sağlayan 

kurum ve sivil toplum kuruluĢlarından bazıları Ģunlardır: TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma 

Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ulusal 

Bor AraĢtırma Enstitüsü (Boren), Kimya Mühendisleri Odası. Ayrıca üniversitelerin kimya 

bölümleri de yaptıkları bilimsel çalıĢmalar ile kimya endüstrisinin geliĢimine katkı 

sağlamaktadır. 

 

(Yancı, 2019, s.148-149). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye kimya endüstrisinin sivil kuruluĢlarına örneklendirme ile yer verildikten 

sonra sivil kuruluĢların günlük hayattaki uygulamalarına yer verilmiĢtir. 

 

F.8.5.1. Basit Makineler 

Kazanım: F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 

Kazanım içeriği: a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, 

eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur. 

Kazanım içeriği: b. DiĢli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu 

görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez. 

Kitapta verilen bilgi:  
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YaĢamımızda iĢlerimizi kolaylaĢtıran pek çok basit makine vardır. Çivi çakmamıza yarayan 

çekiç, tırnaklarımızı kesmek için kullandığımız tırnak makası, ekmek dilimlediğimiz bıçak da 

birer basit makinedir. Makaralar, kaldıraçlar, eğik düzlemler, çıkrıklar, diĢli çarklar, vidalar ve 

kasnaklar birer basit makine çeĢitleridir. ġimdi bu basit makine çeĢitlerini inceleyiniz. 

ĠnĢaatlarda, inĢaat malzemelerinin taĢınmasında, gemilerin yelken açma ve çapa çıkarma 

sistemlerinde, bayrak direklerinde, yangın söndürme hortumlarının sarıldığı yerlerde ve bazı 

perde sistemlerinde sabit makaralardan yararlanılabilmektedir. 

Hareketli makara sistemleri genellikle ağır yüklerin daha az kuvvet ile taĢınmasını sağlayan 

çeĢitli vinç sistemlerinde kullanılmaktadır (Yancı, 2019 s.161-s.174). 

 

 

Kaldıraçlar, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız basit 

makinelerdir. Araçların pedal sistemleri ile bisikletlerin fren 

sistemlerinde ve bazı çatıların pencere sistemlerinde çeĢitli 

kaldıraçlardan yararlanılmaktadır. 

Günlük hayatta sürekli kullandığımız merdiven, bir eğik 

düzlem örneğidir. Denizcilikte, inĢaat sektöründe ve nakliyecilikte de eğik düzlemlerden 

yararlanılmaktadır (Yancı, 2019 s.161-s.174). 

 

 

 

 

Bazı kalemtıraĢlar, el mikseri, el matkabı, olta makinesi, bazı kahve değirmenleri, araç 

direksiyonları ve bisiklet gidonları, bazı kıyma makineleri, bazı gaz vanaları, kapı kolları ve 

tekstil tezgâhlarında yün eğirmek için kullanılan araçlarda çıkrık sistemleri 

kullanılabilmektedir(Yancı, 2019 s.161-s.174). 

DiĢli çarklar, kuvveti diĢlere veya bir zincir yardımıyla diğer bir diĢli çarka aktaran 

sistemlerdir. DiĢli çarklar eĢ merkezli olabileceği gibi farklı merkezli diĢler de vardır. EĢ 
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merkezli diĢlilerin dönme yönleri aynı iken farklı merkezli diĢlilerin dönme yönleri birbirine 

zıttır. Bazı değirmenler, saatler, zeytinyağı fabrikaları, bisiklet ve araçlar diĢli çarkların 

kullanım alanlarından bazılarıdır (Yancı, 2019, s.173-s.175). 

 

 

Vida, günlük yaĢamda parçaları birbirine sabitlemek için kullanılan eğik düzlemden oluĢan bir 

tür basit makinedir. Vida, eğik düzlemde olduğu gibi yolu uzatarak kuvvet kazancı 

sağlayabilen bir araçtır. Akordeon krikolar, vida düzeneği içeren ve tüm araçlarda bulunması 

gereken bir araçtır. Kriko kolunun döndürülmesi ile uygulanan kuvvetten daha büyük 

ağırlıktaki yükler kaldırılabilmektedir (Yancı, 2019, s.173-s.175). 

 

 

Kasnaklar ise diĢleri olmayan tekerleklerdir. Kasnaklar birbirlerine bir kayıĢ ile bağlanır ve 

kuvvet aktarımı sağlar. Teleferik sistemleri, tekne ve araç motorları kasnakların kullanım 

alanlarından bazılarıdır (Yancı, 2019, s.173-s.175). 

 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani günlük hayattaki basit makinelerden örneklendirme yapıldıktan sonra günlük 

hayattaki uygulamalara yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaĢamda iĢ kolaylığı 

sağlayacak bir düzenek tasarlar. 

Kitapta verilen bilgi:  

Sıra Sizde  

Basit makinelerin bir arada kullanılması ile bileĢik makineler elde edilir. Örneğin bisiklet; 

çıkrık, kaldıraç ve diĢli çark içeren bileĢik makinedir. BileĢik makineler, basit makinelerin 

yaptığından daha zor iĢleri yapabilir. Siz de aĢağıda verilen bölüme en az üç basit makineden 

oluĢan ve günlük yaĢamda iĢ kolaylığı sağlayabileceğini düĢündüğünüz bir düzenek 

tasarlayınız(Yancı, 2019, s.176). 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye basit makine kavramını günlük hayattan örneklendirme yaptıktan sonra 

öğrencilerden, “Sıra Sizde” etkinliği ile uygulama yapmaları istenmiĢtir. 

 

F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları 

Kazanım: F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaĢam açısından önemini sorgular. 

Kitapta verilen bilgi:  

Doğada bulunan elementlerin bir kısmı, canlı ve cansız çevre arasında sürekli hareket 

hâlindedir. Canlılar, kendileri için gerekli elementleri çeĢitli Ģekillerde ortamdan alır ve bu 

elementleri kullanıp çeĢitli Ģekillerde ortama geri verir. Canlıların yapısında bulunan 

elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü denir. 

Yeryüzünde bulunan su, sürekli hâl değiĢtirir. Bu hâl değiĢimleri su döngüsünün bir parçasıdır. 

Su; bitki ve hayvanların solunum ve terleme gibi faaliyetleri, özellikle de yeryüzündeki suların 

buharlaĢarak havaya karıĢması, bulutları oluĢturması ve havadaki su buharının yoğuĢması ile 

yağıĢ hâlinde yeryüzüne geri döner. YağıĢın bir kısmı toprak tarafından emilerek yer altı 

sularını oluĢturur. Yer altı suları da tekrar deniz, okyanus vb. yerlere karıĢır. Bu sürece su 

döngüsü denir (Yancı, 2019, s.204-s.206). 

 

 

 

Baklagiller havada bulunan serbest azotu, köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler 

aracılığıyla yapılarına katarlar. Bitkiler azotlu bileĢikleri topraktan alarak protein üretiminde 

kullanır. Tüketiciler de üreticilerden aldıkları proteini kaynak olarak kullanıp kendi 

proteinlerini üretir. Organizmalar öldüklerinde azotun doğaya dönüĢü için ayrıĢtırıcıların 

etkinlikleri baĢlar. Böylece canlı atıkları, ayrıĢtırıcıların etkinliği ile yeniden üreticilerin 

kullanabileceği azotlu bileĢiklere dönüĢtürülür. Topraktaki azotlu bileĢiklerin bir bölümü 

bitkiler tarafından yeniden kullanılıp tüketicilere aktarılır. Bir bölümü ise azot ayrıĢtırıcı 

bakteriler tarafından azot gazına dönüĢtürülerek atmosfere verilir. Topraktaki azotun havaya, 

havadaki azotun ise toprağa karıĢmasına azot döngüsü denir (Yancı, 2019, s.204-s.206). 
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Üreticiler ürettikleri, tüketiciler ise besin zinciri yolu ile elde ettikleri besinlerin bir kısmını 

solunum yoluyla atmosfere karbondioksit olarak geri verir. Ayrıca fosil yakıtların yanması, ölü 

üretici ve tüketicilerin ayrıĢtırıcılar tarafından parçalanması ile yapılarındaki karbon, 

karbondioksit olarak yine atmosfere verilir. Canlı ve cansız çevre arasında karbonun bu Ģekilde 

dolanımına karbon döngüsü denir (Yancı, 2019, s.204-s.206). 

 

 

Atmosferde %21 oranında oksijen gazı bulunur. Bu oran çok uzun bir döngünün sonucunda 

oluĢmuĢtur. Fotosentez olayı ile su ve karbondioksit kullanılarak atmosfere oksijen verilir. 

Atmosferdeki bu oksijen, solunum olaylarında kullanılmak üzere canlılara geçer. Solunum 

sonucunda oksijen, besinlerin yapısında bulunan hidrojen ile birleĢerek su buharını oluĢturur. 

OluĢan su buharı, canlılar tarafından atmosfere verilir. Atmosferdeki su buharı yoğunlaĢma ile 

sıvı hâle geçerek fotosentezde tekrar kullanılabilecek hâle gelir. Canlı ve cansız çevre arasında 

oksijenin bu Ģekildeki dolanımına oksijen döngüsü denir (Yancı, 2019, s.204-s.206). 
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Doğada hayati önem taĢıyan besin maddeleri, canlı ve cansız çevre arasında döngü hâlindedir. 

Bu maddelerin döngüsünde bir bozulma ya da aksama olur ise tüm canlılar bu durumdan 

olumsuz etkilenir. Örneğin karbon döngüsündeki aksama, fotosentez olayını dolayısı ile 

oksijen döngüsünü etkiler. Bu durum sonucunda tüm canlılar bu döngülerin bozulmasından 

olumsuz yönde etkilenir. Benzer Ģekilde azot döngüsündeki bir aksama da çevredeki ölü 

atıkların ayrıĢmasını engelleyebileceğinden çevre sorunlarına neden olabilir(Yancı, 2019, 

s.204-s.206). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye madde döngüsü kavramının önemini örneklendirme yaparak 

açıklandıktan sonra madde döngülerinin günlük hayatımızdaki uygulamalarda nasıl 

gerçekleĢtiğine yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.8.6.3.3. Küresel iklim değiĢikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını 

tartıĢır. 

Kazanım içeriği: a. Sera etkisi açıklanır. 

Kazanım içeriği: b. Küresel iklim değiĢikliği bağlamında çevre sorunlarının Dünya'nın 

geleceğine ve insan yaĢamına nasıl bir etkisi olabileceği sorgulanır. 

Kazanım içeriği: c. Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etkisinin 

olabileceğine yönelik öngörüleri sanatsal yollarla ifade etmeleri istenir. 

Kazanım içeriği: ç. Öğrencilerin ekolojik ayak izini hesaplaması (uzantısı edu, org ve mil 

gibi güvenli sitelerden yararlanılabilinir) sağlanır. 

Kazanım içeriği: d. Dünya ülkelerinin küresel iklim değiĢikliğini önlemek için aldıkları 

önlemlere (ör. Kyoto Protokolü) değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Dünya yüzeyinden yansıyan ıĢınların, bazı gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi; 

yeryüzünden yansıyan ıĢınları tutma özelliği gösteren karbondioksit gibi gazlara da sera gazları 

denildiğini öğrenmiĢtiniz. Bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artıĢın 

insan kaynaklı nedenlerden olduğunu doğrulamıĢlardır. SanayileĢme ile birlikte giderek artan 

fosil yakıt kullanımı ve ormanlık alanların yok edilmesi, atmosferdeki karbondioksit miktarını 

artıran baĢlıca insan kaynaklı faktörlerdir. 

Karbondioksidin yanı sıra sera gazlarından bir diğeri de metandır. Atmosferdeki miktarı 

karbondioksitten çok daha az olmasına rağmen karbondioksitten 23 kat daha fazla güneĢ ıĢını 

tutabilme kapasitesine sahiptir. Bu sebepten metan gazı, sera etkisine bağlı olarak ortaya çıkan 

toplam ısınmanın %10‟undan sorumludur(Yancı, 2019, s.208-s.209). 
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Soğutma, deodorant, elektronik parça üretimi gibi alanlarda kullanılan, insanlar tarafından 

üretilen kloroflorokarbonlar ve hidrokloroflorokarbonlar da sera etkisinin artmasına neden olan 

gazlardandır. Sera gazlarının neden olduğu etki sonucu Dünya‟da gözlemlenebilir bir sıcaklık 

artıĢı meydana gelmektedir. Bu artıĢa küresel ısınma denir. Küresel ısınma sonucunda, Dünya 

ikliminde önemli değiĢiklikler ortaya çıkmıĢtır. Yerkürenin ortalama sıcaklığındaki artıĢ ve 

iklimlerde oluĢan değiĢiklikler küresel iklim değiĢikliği olarak adlandırılmaktadır. 

Küresel Ġklim DeğiĢikliğinin Bazı Sonuçları 

 Buzulların erimesi 

 Deniz seviyesinin yükselmesi 

 Bazı bölgelerin sular altında kalması 

 Bazı bitki ve hayvan nesillerinin tükenmesi 

 Tarım ürünlerinin azalması (Yancı, 2019, s.209). 

 

Sıra Sizde  

Küresel iklim değiĢikliğinin, Dünya‟nın geleceğine ne gibi etkileri olacağını düĢününüz. 

DüĢüncelerinizi aĢağıda verilen boĢ alana Ģiir, resim, hikâye gibi çeĢitli sanatsal yollar ile ifade 

ediniz. ÇalıĢmalarınızı arkadaĢlarınız ile de paylaĢarak fikir alıĢveriĢi yapınız. 

 

Türkiye, gerçekleĢtirdiği düzenlemelerle küresel iklim sisteminin korunmasına yönelik 

önlemleri almaya baĢlamıĢtır. Ġklimsel değiĢimin önlenebilmesi, sera gazı salınımlarının 

azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre ile ilgili kanunların 

üzerinde hassasiyetle durulması sonucunda, küresel iklim değiĢikliği konusunda ülkemizde 

umut verici geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Bu konuda mücadeleyi sağlamaya yönelik tek çözüm, 

dünya ülkelerinin bu soruna karĢı daha etkin iĢ birliği yapmasıdır. Sera gazlarının salınımına 

engel olma konusundaki ilk adım, 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü ile atılmıĢtır. Bu 

protokolü ilk imzalayan 169 ülke, sera etkisine neden olan karbondioksit ve diğer gazların 

salınımını azaltmayı kabul etmiĢlerdir(Yancı, 2019, s.209). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Modern Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce bağlamlar, sonra kavramlar kullanılmıştır. 
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Yani öğrenciye, “yeryüzünden yansıyan ıĢınları tutma özelliği gösteren karbondioksit gibi 

gazlara da sera gazları denildiğini öğrenmiĢtiniz.” diyerek öğrencinin güdülenmesi 

sağlandıktan sonra “Sıra sizde” etkinliği ile öğrenci yönlendirilmesi sağlanmıĢtır. 

 

F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma 

Kazanım: F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar. 

Kitapta verilen bilgi:  

Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, tasarruflu olunması gerekmektedir. Örneğin 

sebze ve meyvelerin yıkanmasında kullanılan suların çiçek sulamak için kullanılması veya 

evdeki atıkların sınıflandırılarak değerlendirilmesi, kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik 

projelerdendir. 

Proje: Siz de kaynakların verimli kullanımıyla ilgili bir araĢtırma yapınız. AraĢtırma 

sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir proje hazırlayınız. Hazırladığınız projeyi sınıfınızdaki 

arkadaĢlarınıza sununuz(Yancı, 2019, s.215). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye, kaynakları tasarruflu kullanmak için günlük hayattan örneklendirme ile 

yer verilerek açıklandıktan sonra öğrenciden kaynakları tasarruflu kullanmak için proje 

uygulaması istenmiĢtir. 

 

F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 

Kazanım: F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama 

örnekleri ile açıklar. 

Kitapta verilen bilgi:  

Yıldırım olayı elektriklenmenin doğa olaylarındaki en güzel örneklerinden biridir. Bulutların 

birbirine sürtünmesi sonucu bulutlarda biriken yük, havanın özel durumlarda iletken hâle 

geçebilmesi sonucu aktarılabilir. ġimĢek, iki bulut arasındaki yük aktarımıdır. Bulut ile 

yeryüzü arasındaki yük aktarımı ise yıldırım olarak adlandırılır. Bulutların genellikle alt 

kısımları (–) yük ile yüklenmiĢ olur. (–) yüklü bulutlar ile (+) yüklü durumda olan yeryüzü 

arasındaki yük geçiĢi sonucu yıldırımlar oluĢmaktadır. Yıldırımlarda yük geçiĢi çoğunlukla 

buluttan yeryüzüne doğrudur (Yancı, 2019, s.230-s.231). 
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AĢağıdaki görsellerde elektriklenmenin teknolojideki uygulama alanları verilmiĢtir. Görselleri 

inceleyerek elektriklenme olayından teknolojide nasıl yararlanıldığı hakkındaki fikirlerinizi 

sınıf ortamında arkadaĢlarınız ile paylaĢınız(Yancı, 2019, s.230-s.231). 

 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye ĢimĢek ve yıldırım kavramlarını açıkladıktan sonra elektriklenme olayının 

günlük hayattaki örneklerine ve uygulamalarına yer verilmiĢtir. 

 

F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ıĢık ve hareket enerjisine dönüĢtüğü 

uygulamalara örnekler verir. 

Kazanım içeriği: a. Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur. 

Kazanım içeriği: b. Robotların, elektrik enerjisinin, hareket enerjisine dönüĢümü temel 

alınarak geliĢtirildiği vurgulanır. 

Kitapta verilen bilgi:  

b. Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine DönüĢümü 

Elektrik motorları günümüzde çok büyük bir geliĢim göstermektedir. Araçların birçok yerinde 

elektrik motorları kullanılmaktadır. Koltukların, yan aynaların ayarlanması, camlarının açılıp 

kapatılması gibi araçlardaki küçük boyuttaki iĢlevlerin yanı sıra günümüzde, sadece elektrik 

motorları ile hareket eden araçlarda geliĢtirilmiĢtir. Son yıllarda büyük bir geliĢim gösteren 

robot teknolojisi, elektrik motorlarının bilgisayar programları ile oluĢturduğu bir teknolojidir. 

Bilgisayar programı ile robotun yapacağı hareket planlanırken robotun yapacağı tüm mekanik 

hareketler elektrik motorları ile yapılmaktadır. Robotlar günümüzde fabrikalarda, güvenlik 

alanında kullanılmaktadır. 

Etkinlik: Elektrik Motoru Yapalım 

Etkinliğin YapılıĢı 

 Bakır teli pilin çevresine 8-10 kez dolayınız. 
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 OluĢturduğunuz sarımı iki ucu açık kalacak Ģekilde pilden dikkatlice ayırınız. 

 Bakır telin uç kısımlarını, sarımın içerisinden geçirerek sarımımızın dağılmamasını 

sağlayınız. 

 Bakır telin emaye kaplı uç kısımlarını maket bıçağı yardımı ile kazıyınız. 

 Çengelli iğneleri bant yardımıyla pilin (+) ve (–) kutuplarına yapıĢtırınız. 

 Pili bant yardımıyla masaya sabitleyerek mıknatısı pilin üstüne koyunuz. 

 Çengelli iğnelerin yuvarlak kısımlarından bakır telin uç kısımlarını geçirerek sarımınızı 

görseldeki gibi yerleĢtiriniz. 

 

Neler Gözlemlediniz? 

 Yaptığınız düzenekte gerçekleĢen enerji dönüĢümlerini açıklayınız (Yancı, 2019, s.244-

s.245). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüĢümünü anlattıktan sonra 

robotların günlük hayattaki kullanımına örnekler verilerek öğrenciden “Elektrik Motoru 

Yapalım” etkinliği ile uygulama yapması istenmiĢtir. 

 

Kazanım: F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar. Güç 

santrallerinden hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere değinilir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Barajlarda elektrik enerjisi üretmek için dev jeneratörler bulunur. Barajlarda biriken durgun su, 

potansiyel enerjiye sahiptir. Bu potansiyel enerji, suyun yüksekten aĢağıya doğru akmasıyla 

kinetik enerjiye dönüĢür. Bu kinetik enerji, su değirmenine benzer bir mekanizmaya sahip olan 

türbinleri döndürür ve türbine bağlı olan mil, jeneratörün çalıĢmasını sağlar. Elektrik 

enerjisinin üretiminde barajlardan yararlanıldığı gibi termik, nükleer, jeotermal ve rüzgâr 

santrallerinden de yararlanılabilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yöntemlerde 

ve enerji kaynaklarında farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Elektrik enerjisi üretiminde rüzgâr 

ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yanında, nükleer ve fosil 

yakıt gibi yenilenemez enerji kaynakları da kullanılabilmektedir(Yancı, 2019, s.245-s.246) 
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Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani öğrenciye güç santralleriyle ilgili örnekler verildikten sonra güç santrallerinin 

kullanımındaki uygulamalara yer verilmiĢtir. 

 

Kazanım: F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir. Öğrencilerden 

elektrik faturasını azaltmaya yönelik uzun süreli çalıĢmalar yapmaları istenir, süreç izlenir. 

Kitapta verilen bilgi:  

Elektrik enerjisi; günlük hayattaki tüketim yaygınlığı, kullanım kolaylığı, istenildiği anda diğer 

enerji türlerine dönüĢtürülebilmesi nedeniyle ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyinin en önemli 

göstergelerinden biridir. GeliĢmekte olan ülkemizi göz önünde bulundurduğumuzda, elektrik 

tasarrufu konusunda hepimize ciddi görevler düĢtüğünün bilincinde olmalıyız. Elektrik 

enerjisini tasarruflu kullanmak için bazı önlemler alabiliriz. Örneğin evlerimizde kullandığımız 

elektrikli araçların az enerji tüketen verimli araçlar olmasına dikkat etmeliyiz. Akkor ampul 

olarak adlandırılan ampuller verimsizdir. Enerjinin çoğunu ısı enerjisine dönüĢtürürler ki bu da 

istediğimiz bir durum değildir. LED lambalar ise enerjinin çoğunu ıĢık enerjisine dönüĢtürür. 

Bu nedenle akkor ampullerin yerine LED lambaları kullanmalıyız. Elektrik enerjisini bilinçli 

bir Ģekilde kullanmak için baĢka hangi önlemler alınmalıdır? DüĢüncelerinizi arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
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Anne ya da babanızdan, son üç aya ait elektrik faturalarını bulma konusunda yardım isteyiniz. 

Altı aylık bir süreç için elektrik enerjisi kullanım miktarını gösteren bir tablo oluĢturunuz. 

Tabloya son üç aya ait elektrik enerjisi kullanım miktarını yazınız. Aile bireyleriniz ile birlikte 

bir sonraki ayda kullanım miktarını daha da azaltmak adına çalıĢmalar yaparak oluĢturduğunuz 

tabloyu doldurunuz. ÇalıĢmalarınızı komĢu, arkadaĢ ve akrabalarınız ile paylaĢarak onların da 

benzer çalıĢmalar yapmasını isteyiniz(Yancı, 2019, s.248). 

Kitap içeriğinin analizi: YaĢam temelli yaklaĢım unsurlarından “Geleneksel Yaklaşıma” 

uygun olduğu görülmektedir. Çünkü; önce kavramlar, sonra bağlamlar kullanılmıştır. 

Yani, öğrenciye elektrik enerjisi kavramını örneklendirme yaparak açıkladıktan sonra 

öğrenciden günlük hayattaki uygulamalardan elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması 

istenmiĢtir. 
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5. BULGULAR 

Bu bölümde, doküman analizi sonucunda elde edilen bulgular araĢtırma sorularına cevap 

verecek Ģekilde açıklanmaktadır. 

 

5.1 Program Kazanımlarının YaĢam Temelli Unsur Ġçerip Ġçermediği ile Ġlgili 

Bulgular 

ÇalıĢmanın birinci araĢtırma sorusuna cevap verebilmek için ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf 

fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) kazanımlar araĢtırmacı tarafından 

belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak incelenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda 

öğretim programında yer alan toplam 223 tane kazanımdan 109 tanesinin yaĢam temelli 

unsur içerdiği tespit edilmiĢtir. ġekil 5.1‟de kazanımların oranları verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 5.1: Programda yaĢam temelli unsur içeren ve içermeyen kazanımların oranları. 

 

Kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde; 8. sınıf düzeyinde 33 

kazanım, 7. sınıf düzeyinde 25 kazanım, 6. sınıf düzeyinde 32 kazanım ve 5. sınıf 

düzeyinde 19 kazanımın yaĢam temelli unsur içerdikleri belirlenmiĢtir. Fen bilimleri dersi 

öğretim programında, yaĢam temelli unsur içeren kazanım sayısının 8. sınıf düzeyinde en 

yüksek, 5. sınıf düzeyinde ise en düĢük olduğu görülmektedir. 

 

49%51%

Yaşam Temelli Unsur Var Yaşam Temelli Unsur Yok
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5.2 Programdaki Kazanımların Ders Kitaplarına YaĢam Temelli YaklaĢım Bazında 

Aktarımı ile Ġlgili Bulgular 

ÇalıĢmanın “Program kazanımlarının ders kitaplarına öğretimsel transpozisyonu yaĢam 

temelli unsurlar içerecek Ģekilde gerçekleĢmiĢ midir?” Ģeklindeki ikinci araĢtırma sorusuna 

cevap verebilmek için öncelikle ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim 

programında (MEB, 2018) yaĢam temeli unsur içeren kazanımlar belirlenmiĢtir. YaĢam 

temelli unsur içerdiği tespit edilen kazanımların 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri ders 

kitaplarına yaĢam temelli yaklaĢıma göre aktarılıp aktarılmadıkları incelenmiĢtir. 

 

BeĢinci sınıf programında yer alan toplam 36 tane kazanımdan 19 tanesinin yaĢam temelli 

unsurlar içerdiği görülmüĢtür. Bu 19 tane kazanımın ders kitaplarına öğretimsel aktarımı 

incelendiğinde sadece 14 tanesinin yaĢam temelli yaklaĢım süreçlerinden herhangi birine 

uygun olarak aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

 

Altıncı sınıf programında yer alan toplam 59 tane kazanımdan 32 tanesinin yaĢam temelli 

unsurlar içerdiği görülmüĢtür. Bu 32 tane kazanımın ders kitaplarına öğretimsel aktarımı 

incelendiğinde sadece 18 tanesinin yaĢam temelli yaklaĢım süreçlerinden herhangi birine 

uygun olarak aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

 

Yedinci sınıf programında yer alan toplam 67 tane kazanımdan 25 tanesinin yaĢam temelli 

unsurlar içerdiği görülmüĢtür. Bu 25 tane kazanımın ders kitaplarına öğretimsel aktarımı 

incelendiğinde sadece 15 tanesinin yaĢam temelli yaklaĢım süreçlerinden herhangi birine 

uygun olarak aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

 

Sekizinci sınıf programında yer alan toplam 61 tane kazanımdan 33 tanesinin yaĢam 

temelli unsurlar içerdiği görülmüĢtür. Bu 33 tane kazanımın ders kitaplarına öğretimsel 

aktarımı incelendiğinde sadece 22 tanesinin yaĢam temelli yaklaĢım süreçlerinden herhangi 

birine uygun olarak aktarıldığı belirlenmiĢtir.  
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ġekil 5.2‟de yaĢam temelli unsur içerdiği belirlenen kazanımların sınıf düzeyine göre ders 

kitaplarına aktrarılan sayıları ve yaĢam temelli yaklaĢım türü dikkate alınarak 

özetlenmiĢtir. 

 

 

Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yaĢam temelli unsur 

içerdiği belirlenen 109 tane kazanımdan sadece 69 tanesinin (% 63) ders kitaplarına yaĢam 

temelli yaklaĢımlardan herhangi birine uygun olarak aktarıldığı görülmektedir. 

 

5.3 Kazanımların Kitaplara Aktarımında Kullanılan YaĢam Temelli YaklaĢımlar 

ÇalıĢmanın “Kitaplarda yaĢam temelli yaklaĢım çeĢitlerinden olan geleneksel, modern ve 

güncel yaklaĢımlardan hangilerine yer verilmiĢtir?” Ģeklindeki üçüncü araĢtırma sorusuna 

cevap verebilmek için öncelikle sadece yaĢam temelli unsur içerdiği belirlenen 

kazanımların ders kitaplarına aktarılıp aktarılmadıkları incelenmiĢtir. Ders kitaplarına 

öğretimsel aktarımı yapıldığı tespit edilen kazanımların ilgili oldukları konu içeriği, De 

Jong (2008)‟un yaĢam temelli öğrenme sürecini sınıflandırma kriterlerine göre analiz 

edilmiĢtir. Bu analizde bağlamın kullanılma sırası ve iĢlevi dikkate alınarak içeriğin 

geleneksel mi, modern mi yoksa  güncel yaĢam temelli yaklaĢım sürecine mi uygun olduğu 

ġekil 5.2: Sınıf düzeyine göre geleneksel, modern ve güncel yaklaĢımların kitaplarda 

bulunma sıklığı. 
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kararı verilmiĢtir. Bu ayrıntılı analizin sonucunda 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri ders 

kitaplarının içerikleri ile ilgili bulgular alt baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır. 

 

5.3.1 BeĢinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan YaĢam Temelli 

YaklaĢımlar 

BeĢinci sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında 19 tane kazanımın yaĢam temelli 

unsur içerdiği belirlenmiĢtir. Bu kazanımlardan sadece 14 tanesinin yine yaĢam temelli 

yaklaĢımlardan herhangi birine uygun olarak ders kitabına aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 10 tane kazanımın yaĢam temelli geleneksel 

yaklaĢıma ve 4 tane kazanımın yaĢam temelli modern yaklaĢıma uygun olarak aktarıldığı 

görülmüĢtür. Programda yaĢam temelli unsur içerdiği belirlenen kazanımların, 5. sınıf fen 

bilimleri ders kitabına aktarılırken hangi yaĢam temelli yaklaĢıma uygun olarak 

aktarıldıkları Tablo 5.1‟de ayrıntıları ile sunulmaktadır. 

Tablo 5.1: Program kazanımlarının 5. sınıf ders kitabına aktarımı. 

5.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.5.1.1. 

GüneĢ’in 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım:F.5.1.1.1.GüneĢ‟in özelliklerini 

açıklar. 

Kazanım: a. GüneĢ‟in geometrik Ģekline 

değinilir. 

Kazanım: b. GüneĢ‟in de Dünya gibi 

katmanlardan oluĢtuğuna değinilir ancak 

katmanların yapısından bahsedilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. GüneĢ‟in dönme 

hareketi yaptığı belirtilir. 

Var Var Geleneksel 

F.5.1.1. 

GüneĢ’in 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım:F.5.1.1.2. GüneĢ‟in 

büyüklüğünü Dünya‟nın büyüklüğüyle 

karĢılaĢtıracak Ģekilde model hazırlar. 

Var Var Geleneksel 

F.5.1.2. 

Ay’ın 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım:F.5.1.2.1. Ay‟ın özelliklerini 

açıklar. 

Kazanım Ġçeriği:a. Ay‟ın büyüklüğü 

belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ay‟ın geometrik 

Ģekline değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Ay‟ın yüzey yapısı 

hakkında bilgi verilir. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Ay‟ın atmosferinden 

bahsedilir. 

Var Var Yok 

F.5.1.2. 

Ay’ın 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım:F.5.1.2.2. Ay‟da canlıların 

yaĢayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri 

tartıĢır. 

Var Var Yok 
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Tablo 5.1 :(devam). 

5.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.5.1.3. Ay’ın 

Hareketleri 

ve Evreleri 

Kazanım: F.5.1.3.1. Ay‟ın dönme ve 

dolanma hareketlerini açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın dönme 

hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ay‟ın dolanma 

hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Zaman dilimi olarak 

ay kavramına değinilir. 

Var Var Yok 

F.5.1.3. Ay’ın 

Hareketleri 

ve Evreleri 

Kazanım: F.5.1.3.2.Ay‟ın evreleri ile 

Ay‟ın Dünya etrafındaki dolanma 

hareketi arasındaki iliĢkiyi 

açıklar.Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın ana ve 

ara evreleri arasındaki farkı / farkları 

belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Evrelerin oluĢ 

sırasına bağlı olarak isimleri 

belirtilir.Kazanım Ġçeriği: c. Ay‟ın iki 

ana evresi arasında geçen sürenin bir 

hafta olduğu belirtilir. 

Var Var Geleneksel 

F.5.1.4. 

GüneĢ, 

Dünya ve Ay 

Kazanım: F.5.1.4.1.GüneĢ, Dünya ve 

Ay‟ın birbirlerine göre hareketlerini 

temsil eden bir model hazırlar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın Dünya 

etrafında dolanma yönü belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Dünya‟nın GüneĢ 

etrafındaki dolanma yönü belirtilir. 

Var Var Geleneksel 

F.5.2.1. 

Canlıları 

Tanıyalım 

Kazanım:F.5.2.1.1.Canlılara örnekler 

vererek benzerlik ve farklılıklarına göre 

sınıflandırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Canlılar; bitkiler, 

hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik 

canlılar olarak sınıflandırılır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Canlıların 

sınıflandırılmasında sistematik terimlerin 

(alem, cins, tür vb.) kullanımından 

kaçınılır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Mikroskobik 

canlılar (bakteriler, amip, öglena ve 

paramesyum) ve Ģapkalı mantarlara 

örnekler verilir, ancak yapısal ayrıntısına 

girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Mikroskop yardımı 

ile mikroskobik canlıların varlığını 

gözlemler. 

Kazanım Ġçeriği: d. Zehirli mantarların 

yenilmemesi konusunda uyarı yapılır. 

Var Var Geleneksel 

F.5.3.1. 

Kuvvetin 

Ölçülmesi 

Kazanım: F.5.3.1.2. Basit araç gereçler 

kullanarak bir dinamometre modeli 

tasarlar. 

Var Var Yok 

F.5.3.2. 

Sürtünme 

Kuvveti 

Kazanım:F.5.3.2.1.Sürtünme kuvvetine 

günlük yaĢamdan örnekler verir. 
Var Var Geleneksel 

 



  
119 

 

Tablo 5.1 :(devam). 

5.Sınıf/  

Ünite Adı 

Program Kazanımı ve Kazanım 

Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam 

temelli unsur 

içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.5.3.2. 

Sürtünme 

Kuvveti 

Kazanım: F.5.3.2.3. Günlük yaĢamda 

sürtünmeyi artırma veya azaltmaya 

yönelik yeni fikirler üretir. 

Var Var Modern 

F.5.4.4. Isı 

Maddeleri 

Etkiler 

Kazanım: F.5.4.4.2. Günlük yaĢamdan 

örnekleri genleĢme ve büzülme olayları 

ile iliĢkilendirir. 

Var Var Geleneksel 

F.5.6.1. 

BiyoçeĢitlilik 

Kazanım: F.5.6.1.1. BiyoçeĢitliliğin 

doğal yaĢam için önemini sorgular. 

Ülkemizde ve Dünyada nesli tükenen 

veya tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya 

olan bitki ve hayvanlara örnekler verir. 

Var Var Geleneksel 

F.5.6.2. Ġnsan 

ve Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.1.Ġnsan ve çevre 

arasındaki etkileĢimin önemini ifade 

eder. Çevre kirliliğinin insanların 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine 

değinilir. 

Var Var Geleneksel 

F.5.6.2. Ġnsan 

ve Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.2. Yakın 

çevresindeki veya ülkemizdeki bir 

çevre sorununun çözümüne iliĢkin 

öneriler sunar. 

Var Var Modern 

F.5.6.2. Ġnsan 

ve Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım:F.5.6.2.3.Ġnsan faaliyetleri 

sonucunda gelecekte oluĢabilecek çevre 

sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur” 

Var Var Yok 

F.5.6.2. Ġnsan 

ve Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.4. Ġnsan-çevre 

etkileĢiminde yarar ve zarar 

durumlarını örnekler üzerinde tartıĢır. 

Var Var Modern 

F.5.6.3. Yıkıcı 

Doğa Olayları 

Kazanım:F.5.6.3.1.Doğal süreçlerin 

neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını 

açıklar. Depremler, volkanik 

patlamalar, seller, heyelanlar, hortum, 

kasırgalara ayrıntıya girilmeden 

değinilir. 

Var Var Modern 

F.5.6.3. Yıkıcı 

Doğa Olayları 

Kazanım:F.5.6.3.2.Yıkıcı doğa 

olaylarından korunma yollarını ifade 

eder. 

Var Var Geleneksel 
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5.3.2 Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan YaĢam Temelli 

YaklaĢımlar 

Altıncı sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında 32 tane kazanımın yaĢam temelli 

unsur içerdiği belirlenmiĢtir. Bu kazanımlardan sadece 18 tanesinin yine yaĢam temelli 

yaklaĢımlardan herhangi birine uygun olarak ders kitabına aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

Ortaokul 6. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 7 tane kazanımın yaĢam temelli geleneksel 

yaklaĢıma, 7 tane kazanımın yaĢam temelli modern yaklaĢıma ve 4 tane kazanımın güncel 

yaklaĢıma uygun olarak aktarıldığı görülmüĢtür. Programda yaĢam temelli unsur içerdiği 

belirlenen kazanımların, 6. sınıf fen bilimleri ders kitabına aktarılırken hangi yaĢam temelli 

yaklaĢıma uygun olarak aktarıldıkları Tablo 5.2‟de ayrıntıları ile sunulmaktadır. 

Tablo 5.2: Program kazanımlarının 6. sınıf ders kitabına aktarımı. 

6.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.6.1.1. 

GüneĢ 

Sistemi 

Kazanım: F.6.1.1.1. GüneĢ sistemindeki 

gezegenleri birbirleri ile karĢılaĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Gezegenlerin temel 

özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, 

dıĢ gezegen) değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Gezegenlerin 

uyduları olduğundan bahsedilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Gezegenlerin 

büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Gezegenlerin 

GüneĢ‟e olan uzaklık sıralamasına 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: d. Meteor, gök taĢı, 

asteroit kavramlarına değinilir. 

Var Var Yok 

F.6.1.1. 

GüneĢ 

Sistemi 

Kazanım: F.6.1.1.2. GüneĢ sistemindeki 

gezegenleri, GüneĢ‟e yakınlıklarına göre 

sıralayarak bir model oluĢturur. 

Var Var Yok 

F.6.1.2. 

GüneĢ ve 

Ay 

Tutulmaları 

Kazanım:F.6.1.2.1.GüneĢ tutulmasının 

nasıl oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım Ġçeriği:a. GüneĢ tutulması 

esnasında Ay‟ın hangi evrede olduğuna 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Her ay GüneĢ 

tutulmasının olmadığına değinilir. 

Var Var Modern 

F.6.1.2. 

GüneĢ ve 

Ay 

Tutulmaları 

Kazanım:F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl 

oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım Ġçeriği:a. Ay tutulması 

esnasında Ay‟ın hangi evrede olduğuna 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Her ay, Ay 

tutulmasının olmadığına değinilir. 

Var Var Yok 

F.6.1.2. 

GüneĢ ve 

Ay 

Tutulmaları 

Kazanım:F.6.1.2.3. GüneĢ ve Ay 

tutulmasını temsil eden bir model 

oluĢturur. 

Var Var Yok 
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Tablo 5.2: (devam). 

6.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders 

kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.6.2.1. 

Destek ve 

Hareket 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.1.1. Destek ve hareket 

sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kemiklerin yapısına 

girilmeksizin kemik çeĢitleri kısa, uzun ve 

yassı olarak verilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Eklem çeĢitleri ayrıntılara 

girilmeksizin verilir. 

Kazanım Ġçeriği:c. Kas çeĢitlerinin çalıĢma 

prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma 

durumları çerçevesinde verilerek ayrıntılı 

yapısına girilmez. 

Var Var Güncel 

F.6.2.2. 

Sindirim 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.2.1. Sindirim sistemini 

oluĢturan yapı ve organların görevlerini 

modeller kullanarak açıklar. 

Var Var Yok 

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.1. DolaĢım sistemini 

oluĢturan yapı ve organların görevlerini model 

kullanarak açıklar. 

Kazanım Ġçeriği:a. Kalbin dört odacığı, kalbi 

oluĢturan yapılar ve isimleri verilmeden 

belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Kalbi oluĢturan yapıların 

ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez. 

Kazanım Ġçeriği:c. Kalbin çalıĢma 

mekanizmasına değinilmez. 

Kazanım Ġçeriği:ç. Nabız ve tansiyona 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği:d. Lenf dolaĢımına 

değinilmez. 

Var Var Güncel 

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

 

Kazanım: F.6.2.3.5. Kan bağıĢının toplum 

açısından önemini değerlendirir. 

 Kazanım Ġçeriği: a. Kızılay„a vurgu yapılır 

Kazanım Ġçeriği: b. Kan bağıĢı sırasında 

dikkat edilmesi gereken hijyene vurgu yapılır. 

Var Var Yok 

F.6.2.4. 

Solunum 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.4.1. Solunum sistemini 

oluĢturan yapı ve organların görevlerini 

modeller kullanarak açıklar. 

Var Var Geleneksel 

F.6.2.5. 

BoĢaltım 

Sistemi 

Kazanım:F.6.2.5.1. BoĢaltım sistemini 

oluĢturan yapı ve organları model üzerinde 

göstererek görevlerini özetler. 

Kazanım Ġçeriği: a. Böbreklerin boĢaltım 

sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat 

böbreğin ayrıntılı yapısı (nefron, kabuk, 

havuzcuk, öz vb.) verilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Kalın bağırsak, deri ve 

akciğerin yapısına girilmeden görevleri 

özetlenir. 

Var Var Yok 

F.6.4.2. 

Yoğunluk 

Kazanım: F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı 

hâllerine ait yoğunlukları karĢılaĢtırarak bu 

durumun canlılar için önemini tartıĢır. 

Var Var Yok 
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Tablo 5.2: (devam). 

6.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam 

temelli unsur 

içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.6.4.3. 

Madde ve 

Isı 

Kazanım: F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı 

yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini 

belirler. 

Var Var Geleneksel 

F.6.4.3. 

Madde ve 

Isı 

Kazanım: F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım 

malzemeleri geliĢtirir. 
Var Var Geleneksel 

F.6.4.3. 

Madde ve 

Isı 

Kazanım: F.6.4.3.4. Binalarda ısı 

yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi 

ve kaynakların etkili kullanımı bakımından 

tartıĢır. 

Var Var Modern 

F.6.4.4. 

Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve 

gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın 

Ģekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 

Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve 

yenilenemez enerji kaynaklarından biri 

olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi örnekler verilerek 

vurgulanır. 

Var Var Geleneksel 

F.6.4.4. 

Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların 

ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre 

üzerine etkilerini tartıĢır. 

Var Var Modern 

F.6.4.4. 

Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz 

zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken 

tedbirleri araĢtırır ve rapor eder. 

Var Var Modern 

F.6.5.4. 

Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini 

açıklar.Ses yalıtımı için geliĢtirilen 

teknolojik ve mimari uygulamalara değinilir. 

Var Var Yok 

F.6.5.4. 

Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.4. Akustik 

uygulamalarına örnekler verir. Modern ve 

kültürel mimarideki uygulamalara vurgu 

yapılır. Örneğin Süleymaniye Camii‟nin 

akustik mimarisine atıf yapılır. 

Var Var Geleneksel 

F.6.5.4. 

Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya 

akustik uygulamalarına örnek teĢkil edecek 

ortam tasarımı yapar. 

Var Var Yok 

F.6.6.1. 

Denetleyici 

ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım:F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî 

ve çevresel sinir sisteminin görevlerini 

model üzerinde açıklar. 

Kazanım Ġçeriği:a. Merkezî sinir sistemi 

beyin ve omurilik olarak ayrılır. Beynin 

bölümlerine değinilmez. Omurilik soğanı, 

beyincik ve omuriliğin sadece görevleri 

verilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Belirtilen sinir sistemi 

kısımlarının ayrıntılı yapısına 

girilmez.Kazanım Ġçeriği:c. Reflekslere 

ayrıntıya girilmeden değinilir. 

Var Var Güncel 
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Tablo 5.2: (devam). 

6.Sınıf/ 

Ünite Adı 

Program Kazanımı ve Kazanım 

Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders 

kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.6.6.1. 

Denetleyici 

ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.2. Ġç salgı bezlerinin 

vücut için önemini fark eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ġç salgı bezlerinin 

yapılarına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Büyüme, tiroksin, 

adrenalin, glukagon ve insülin 

hormonuna değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Hormonal 

değiĢikliklerin ergenlik ile iliĢkisine 

değinilir. 

Var Var Modern 

F.6.6.1. 

Denetleyici 

ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.3. Çocukluktan 

ergenliğe geçiĢte oluĢan bedensel ve 

ruhsal değiĢimleri açıklar. Diğer geliĢim 

dönemleri ve özellikleri verilmez. 

Var Var Yok 

F.6.6.1. 

Denetleyici 

ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin 

sağlıklı bir Ģekilde geçirilebilmesi için 

nelerin yapılabileceğini, araĢtırma 

verilerine dayalı olarak tartıĢır. 

Var Var Yok 

F.6.6.2. 

Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.1. Duyu organlarına 

ait yapıları model üzerinde göstererek 

açıklar. Duyu organlarının ayrıntılı 

yapılarına girilmez. 

Var Var Yok 

F.6.6.2. 

Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.2. Koku alma ve tat 

alma duyuları arasındaki iliĢkiyi, 

tasarladığı bir deneyle gösterir. 

Var Var Geleneksel 

F.6.6.2. 

Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.3. Duyu 

organlarındaki kusurlara ve bu kusurların 

giderilmesinde kullanılan teknolojilere 

örnekler verir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Göz kusurlarından 

miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık 

ve ĢaĢılığın sebeplerine değinilmeden 

tedavi yöntemleri kısaca açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Görme ve iĢitme 

engelli bireylerin yaĢamlarını 

kolaylaĢtıran teknolojiler vurgulanır. 

Var Var Geleneksel 

F.6.6.2. 

Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.4. Duyu organlarının 

sağlığını korumak için alınması gereken 

tedbirleri tartıĢır. 

Var Var Modern 
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Tablo 5.2: (devam). 

6.Sınıf/ 

Ünite Adı 

Program Kazanımı ve Kazanım 

Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders 

kitabına 

yansıması 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.6.6.3. 

Sistemlerin 

Sağlığı 

Kazanım:F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı 

için yapılması gerekenleri araĢtırma 

verilerine dayalı olarak tartıĢır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Sistem 

hastalıklarından Türkiye‟de en sık 

rastlanan hastalıklara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Bilinçsiz ilaç 

kullanımının zararları vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Alkol ve sigara gibi 

zararlı alıĢkanlıkların insan sağlığına 

etkilerine değinilir. Alkol ve sigara ile 

mücadelede YeĢilaya vurgu yapılır. 

Kazanım Ġçeriği: d. Ġlk yardım ile ilgili 

temel bilgiler verilir. 

Var Var Güncel 

F.6.6.3. 

Sistemlerin 

Sağlığı 

Kazanım: F.6.6.3.2.Organ bağıĢının 

toplumsal dayanıĢma açısından önemini 

kavrar. 

Var Var Yok 

F.6.7.1. 

Ġletken ve 

Yalıtkan 

Maddeler 

Kazanım: F.6.7.1.2. Maddelerin 

elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık 

özelliklerinin günlük yaĢamda hangi 

amaçlar için kullanıldığını örneklerle 

açıklar. 

Var Var Modern 
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5.3.3 Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan YaĢam Temelli 

YaklaĢımlar 

Yedinci sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında 25 tane kazanımın yaĢam temelli 

unsur içerdiği belirlenmiĢtir. Bu kazanımlardan sadece 15 tanesinin yine yaĢam temelli 

yaklaĢımlardan herhangi birine uygun olarak ders kitabına aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 11 tane kazanımın yaĢam temelli geleneksel 

yaklaĢıma, 3 tane kazanımın yaĢam temelli modern yaklaĢıma ve 1 tane kazanımın güncel 

yaklaĢıma uygun olarak aktarıldığı görülmüĢtür. Programda yaĢam temelli unsur içerdiği 

belirlenen kazanımların, 7. sınıf fen bilimleri ders kitabına aktarılırken hangi yaĢam temelli 

yaklaĢıma uygun olarak aktarıldıkları Tablo 5.3‟te ayrıntıları ile sunulmaktadır. 

Tablo 5.3: Program kazanımlarının 7. sınıf ders kitabına aktarımı. 

7.Sınıf/  

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam 

temelli unsur 

içeriği 

Kazanımın 

ders 

kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini 

açıklar. 

Kazanım Ġçeriği:  a. Yapay uydulara 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği:  b. Türkiye‟nin uzaya 

gönderdiği uydulara ve görevlerine 

değinilir. 

Var Var Yok 

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin 

nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol 

açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 

Var Var Yok 

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay 

araĢtırmaları arasındaki iliĢkiyi açıklar. 
Var Var Geleneksel 

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve 

ne iĢe yaradığını açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Teleskop çeĢitlerine 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. IĢık kirliliğine 

değinilir. 

Var Var Yok 

F.7.1.2. 

GüneĢ 

Sistemi Ötesi: 

Gök 

Cisimleri 

Kazanım:F.7.1.2.2. Yıldız kavramını 

açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Yıldız çeĢitlerine 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Dünya'dan bakıldığı 

Ģekliyle görülen yıldız gruplarının, 

isimlendirmesi olan takımyıldızlara 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Gök cisimleri arası 

uzaklığın ıĢık yılı cinsinden ifade edildiğine 

değinilir. 

Var Var Yok 

F.7.2.1. 

Hücre 

Kazanım:F.7.2.1.2. GeçmiĢten günümüze, 

hücrenin yapısı ile ilgili görüĢleri teknolojik 

geliĢmelerle iliĢkilendirerek tartıĢır. 

Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp 

değiĢebileceği ve geliĢebileceği vurgulanır. 

Var Var Yok 
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Tablo 5.3: (devam). 

7.Sınıf/  

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders 

kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.7.2.2. 

Mitoz 

Kazanım: F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için 

önemini açıklar. 
Var Var Yok 

F.7.2.3. 

Mayoz 

Kazanım: F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için 

önemini açıklar. 
Var Var Yok 

F.7.3.3. 

Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım: F.7.3.3.3. Hava veya su 

direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir 

araç tasarlar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Hava veya su 

direncinin farklı taĢıtların tasarımındaki 

etkisine değinilir. 

Var Var Güncel 

F.7.4.2. Saf 

Maddeler 

 

Kazanım: F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki 

ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin 

(altın, gümüĢ, bakır, çinko, kurĢun, civa, 

platin, demir ve iyot) isimlerini, 

sembollerini ve bazı kullanım alanlarını 

ifade eder. 

Var Var Geleneksel 

F.7.4.2. Saf 

Maddeler 

Kazanım: F.7.4.2.3. Yaygın bileĢiklerin 

formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım 

alanlarını ifade eder. 

Var Var Geleneksel 

F.7.4.3. 

KarıĢımlar 

Kazanım: F.7.4.3.2. Günlük yaĢamda 

karĢılaĢtığı çözücü ve çözünenleri 

kullanarak çözelti hazırlar. 

Var Var Geleneksel 

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri 

dönüĢtürülebilen ve dönüĢtürülemeyen 

maddeleri ayırt eder. 

Var Var Modern 

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı 

atıkların geri dönüĢümüne iliĢkin proje 

tasarlar. 

Var Var Geleneksel 

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.3. Geri dönüĢümü, 

kaynakların etkili kullanımı açısından 

sorgular. Geri dönüĢüm tesislerinin 

ekonomiye katkısı vurgulanır. 

Var Var Modern 

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık 

kontrolüne özen gösterir.  

Kazanım Ġçeriği: a. Atık kontrolü ile ilgili 

kamu ve sivil toplum kuruluĢlarının 

çalıĢmalarına değinilir. 

Var Var Modern 

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.5. Yeniden 

kullanılabilecek eĢyalarını, ihtiyacı 

olanlara iletmeye yönelik proje geliĢtirir. 

Var Var Geleneksel 

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

Kazanım:F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda 

cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli 

görünmesinin nedenini, ıĢığın yansıması 

ve soğurulmasıyla iliĢkilendirir. 

Var Var Yok 

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

 

Kazanım: F.7.5.1.4. GüneĢ enerjisinin 

günlük yaĢam ve teknolojideki yenilikçi 

uygulamalarına örnekler verir. 

Kaynakların etkili kullanımı bakımından 

güneĢ enerjisinin önemi vurgulanır. 

Var Var Geleneksel 
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Tablo 5.3: (devam). 

7.Sınıf/  

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.7.5.1. 

IĢığın 

Soğurulması 

 

Kazanım:F.7.5.1.5. GüneĢ enerjisinden 

gelecekte nasıl yararlanılacağına iliĢkin 

ürettiği fikirleri tartıĢır. 

Var Var Yok 

F.7.5.2. 

Aynalar 

Kazanım: F.7.5.2.1. Ayna çeĢitlerini 

gözlemleyerek kullanım alanlarına 

örnekler verir. 

Var Var Geleneksel 

F.7.5.3. 

IĢığın 

Kırılması ve 

Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.4. Merceklerin günlük 

yaĢam ve teknolojideki kullanım 

alanlarına örnekler verir. 

Var Var Geleneksel 

F.7.6.2. Bitki 

ve 

Hayvanlarda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.2.2. Bitki ve 

hayvanlardaki büyüme ve geliĢme 

süreçlerini örnekler vererek açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Tohumun 

çimlenmesini etkileyen faktörlerle ilgili 

olarak bağımlı, bağımsız ve kontrol 

edilen değiĢkenleri içeren bir deney 

yapılması sağlanır. 

Kazanım Ġçeriği: b.Çiçekli bir bitki 

örneği üzerinde durulur. 

Var Var Geleneksel 

F.7.6.2. Bitki 

ve 

Hayvanlarda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.2.4. Bir bitki veya 

hayvanın bakımını üstlenir ve geliĢim 

sürecini rapor eder. 

Var Var Geleneksel 

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.6. Özgün bir 

aydınlatma aracı tasarlar. Öncelikle 

tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. 

ġartlar uygunsa üç boyutlu modele 

dönüĢtürmesi istenebilir. 

Var Var Yok 
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5.3.4 Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan YaĢam Temelli 

YaklaĢımlar 

Sekizinci sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında 33 tane kazanımın yaĢam temelli 

unsur içerdiği belirlenmiĢtir. Bu kazanımlardan sadece 22 tanesinin yine yaĢam temelli 

yaklaĢımlardan herhangi birine uygun olarak ders kitabına aktarıldığı belirlenmiĢtir. 

Ortaokul 8. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 18 tane kazanımın yaĢam temelli geleneksel 

yaklaĢıma, 2 tane kazanımın yaĢam temelli modern yaklaĢıma ve 2 tane kazanımın güncel 

yaklaĢıma uygun olarak aktarıldığı görülmüĢtür. Programda yaĢam temelli unsur içerdiği 

belirlenen kazanımların, 8. sınıf fen bilimleri ders kitabına aktarılırken hangi yaĢam temelli 

yaklaĢıma uygun olarak aktarıldıkları Tablo 5.4‟te ayrıntıları ile sunulmaktadır. 

Tablo 5.4: Program kazanımlarının 8. sınıf ders kitabına aktarımı. 

8.Sınıf/  

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.8.1.1. 

Mevsimlerin 

OluĢumu 

Kazanım:F.8.1.1.1. Mevsimlerin 

oluĢumuna yönelik tahminlerde bulunur. 

Kazanımın Ġçeriği:a. Dünya‟nın dönme 

ekseni olduğuna değinilir. 

Kazanımın Ġçeriği:b. Dünya‟nın dönme 

ekseni ile GüneĢ etrafındaki dolanma 

düzlemi arasındaki iliĢkiye değinilir. 

Kazanımın Ġçeriği:c. IĢığın birim yüzeye 

düĢen enerji miktarının mevsimler 

üzerindeki etkisine değinilir. 

Var Var Güncel 

F.8.2.2. 

Kalıtım 

Kazanım:F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin 

genetik sonuçlarını tartıĢır. 
Var Var Modern 

F.8.2.3. 

Mutasyon ve 

Modifikasyon 

Kazanım:F.8.2.3.1. Örneklerden yola 

çıkarak mutasyonu açıklar. 
Var Var Geleneksel 

F.8.2.3. 

Mutasyon ve 

Modifikasyon 

Kazanım:F.8.2.3.2. Örneklerden yola 

çıkarak modifikasyonu açıklar. 
Var Var Geleneksel 

F.8.2.4. 

Adaptasyon 

(Çevreye 

Uyum) 

 

Kazanım:F.8.2.4.1. Canlıların yaĢadıkları 

çevreye uyumlarını gözlem yaparak 

açıklar. Adaptasyonların kalıtsal olduğu 

vurgulanır. 

Var Var Geleneksel 

F.8.2.5. 

Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.1. Genetik 

mühendisliğini ve biyoteknolojiyi 

iliĢkilendirir. 

Var Var Geleneksel 

F.8.2.5. 

Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.2. Biyoteknolojik 

uygulamalar kapsamında oluĢturulan 

ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için 

yararlı ve zararlı yönlerini tartıĢır. 

Var Var Yok 

F.8.3.1. 

Basınç 

Kazanım:F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların 

basınç özelliklerinin günlük yaĢam ve 

teknolojideki uygulamalarına örnekler 

verir. 

Var Var Geleneksel 
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Tablo 5.4: (devam). 

8.Sınıf/  

Ünite Adı 

 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.8.4.4. 

Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük 

yaĢamdan örnekler verir. 
Var Var Geleneksel 

F.8.4.4. 

Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.3. Günlük hayatta 

ulaĢılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı 

olarak kullanır. 

Var Var Yok 

F.8.4.4. 

Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.6. Asit ve bazların 

temizlik malzemesi olarak kullanılması 

esnasında oluĢabilecek tehlikelerle ilgili 

gerekli tedbirleri alır. 

Var Var Geleneksel 

F.8.4.4. 

Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının 

önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 

Asit yağmurlarının oluĢum sebepleri ve 

sonuçlarına değinilir. 

Var Var Yok 

F.8.4.5. 

Maddenin 

Isı ile 

EtkileĢimi 

Kazanım:F.8.4.5.4. Günlük yaĢamda 

meydana gelen hâl değiĢimleri ile ısı 

alıĢveriĢini iliĢkilendirir. 

Var Var Güncel 

F.8.4.6. 

Türkiye’de 

Kimya 

Endüstrisi 

Kazanım:F.8.4.6.1. GeçmiĢten günümüze 

Türkiye‟deki kimya endüstrisinin geliĢimini 

araĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ülkemizdeki kimya 

endüstrisinin geliĢimine katkı sağlayan resmi 

/ özel kurum ve sivil toplum kuruluĢlarının 

yaptığı çalıĢmalara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ġthal ve ihraç edilen 

kimyasal ürünlerden birkaç önemli örnek 

verilerek Türkiye kimya endüstrisinin 

iĢleyiĢine değinilir. 

Var Var Geleneksel 

F.8.4.6. 

Türkiye’de 

Kimya 

Endüstrisi 

Kazanım:F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde 

meslek dallarını araĢtırır ve gelecekteki yeni 

meslek alanları hakkında öneriler sunar. 

Var Var Yok 

F.8.5.1. 

Basit 

Makineler 

Kazanım:F.8.5.1.1. Basit makinelerin 

sağladığı avantajları örnekler üzerinden 

açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Basit makinelerden, 

sabit makara, hareketli makara, palanga, 

kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde 

durulur. 

Kazanım Ġçeriği: b. DiĢli çarklar, vida ve 

kasnakların da birer basit makine 

olduğugörsellerle belirtilir, ayrıntıya 

girilmez. 

Var Var Geleneksel 

F.8.5.1. 

Basit 

Makineler 

Kazanım:F.8.5.1.2. Basit makinelerden 

yararlanarak günlük yaĢamda iĢ kolaylığı 

sağlayacak bir düzenek tasarlar. 

Var Var Geleneksel 

F.8.6.1. 

Besin 

Zinciri ve 

Enerji 

AkıĢı 

Kazanım:F.8.6.1.1. Besin zincirindeki 

üretici, tüketici, ayrıĢtırıcılara örnekler verir. 
Var Var Geleneksel 
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Tablo 5.4: (devam). 

8.Sınıf/  

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam temelli 

unsur içeriği 

Kazanımın 

ders 

kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.8.6.3. 

Madde 

Döngüleri ve 

Çevre 

Sorunları 

Kazanım:F.8.6.3.2. Madde döngülerinin 

yaĢam açısından önemini sorgular 
Var Var Geleneksel 

F.8.6.3. 

Madde 

Döngüleri ve 

Çevre 

Sorunları 

Kazanım:F.8.6.3.3. Küresel iklim 

değiĢikliklerinin nedenlerini ve olası 

sonuçlarını tartıĢır. 

Kazanım Ġçeriği:a. Sera etkisi açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Küresel iklim 

değiĢikliği bağlamında çevre sorunlarının 

Dünya'nın geleceğine ve insan yaĢamına 

nasıl bir etkisi olabileceği sorgulanır. 

Kazanım:c. Çevre sorunlarının dünyanın 

geleceğine nasıl bir etkisinin 

olabileceğine yönelik öngörüleri sanatsal 

yollarla ifade etmeleri istenir. 

Kazanım:ç. Öğrencilerin ekolojik ayak 

izini hesaplaması (uzantısı edu, org ve 

mil gibi güvenli sitelerden 

yararlanılabilinir) sağlanır. 

Kazanım Ġçeriği: d. Dünya ülkelerinin 

küresel iklim değiĢikliğini önlemek için 

aldık değinilir. 

Var Var Geleneksel 

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım:F.8.6.4.1. Kaynakların 

kullanımında tasarruflu davranmaya özen 

gösterir. 

Var Var Yok 

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım:F.8.6.4.2. Kaynakların 

tasarruflu kullanımına yönelik proje 

tasarlar. 

Var Var Geleneksel 

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım:F.8.6.4.3. Geri dönüĢüm için 

katı atıkların ayrıĢtırılmasının önemini 

açıklar. 

Var Var Yok 

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım: F.8.6.4.4. Geri dönüĢümün 

ülke ekonomisine katkısına iliĢkin 

araĢtırma verilerini kullanarak çözüm 

önerileri sunar. 

Var Var Yok 

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım: F.8.6.4.5. Kaynakların 

tasarruflu kullanılmaması durumunda 

gelecekte karĢılaĢılabilecek problemleri 

belirterek çözüm önerileri sunar. 

Var Var Yok 

F.8.7.1. 

Elektrik 

Yükleri ve 

Elektriklenme 

Kazanım:F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı 

doğa olayları ve teknolojideki uygulama 

örnekleri ile açıklar. 

Var Var Geleneksel 

F.8.7.2. 

Elektrik 

Yüklü 

Cisimler 

Kazanım: F.8.7.2.2. Topraklamayı 

açıklar.Topraklamanın günlük yaĢam ve 

teknolojideki uygulamaları dikkate 

alınarak can ve mal güvenliği açısından 

önemine vurgu yapılır. 

Var Var Geleneksel 
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Tablo 5.4: (devam). 

8.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

Kazanımın 

yaĢam 

temelli unsur 

içeriği 

Kazanımın 

ders kitabına 

aktarımı 

YaĢam 

temelli 

yaklaĢım 

türü 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, 

ıĢık ve hareket enerjisine dönüĢtüğü 

uygulamalara örnekler verir. 

Kazanım Ġçeriği:a. Güvenlik açısından 

elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur. 

Kazanım Ġçeriği: b. Robotların, elektrik 

enerjisinin, hareket enerjisine dönüĢümü 

temel alınarak geliĢtirildiği vurgulanır. 

Var Var Geleneksel 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım:F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, 

ıĢık veya hareket enerjisine dönüĢümü temel 

alan bir model tasarlar. Öncelikle 

tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. 

ġartlar uygunsa üç boyutlu modele 

dönüĢtürmesi istenebilir. 

Var Var Yok 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım:F.8.7.3.3. Güç santrallerinde 

elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar. 

Güç santrallerinden hidroelektrik, termik, 

rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere 

değinilir. 

Var Var Geleneksel 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım:F.8.7.3.4. Güç santrallerinin 

avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler 

üretir. Güç santrallerinin yarar-zarar ve 

riskler yönünden değerlendirilmesine 

yönelik fikir üretmeleri ve bu fikirlerini 

savunmaları istenir. 

Var Var Yok 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım:F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin 

bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve 

ülke ekonomisi bakımından önemini tartıĢır. 

Kazanım Ġçeriği:a. Enerji verimliliği 

konusunda ülkemizdeki resmî kurumlar ve 

sivil toplum kuruluĢları tarafından yapılan 

çalıĢmalar ve elektrik enerjisi kullanımı 

bakımından yapılması gerekenler belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Kaçak elektrik 

kullanımının ülke ekonomisine verdiği zarar 

vurgulanır. 

Var Var Yok 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

 

Kazanım: F.8.7.3.6. Evlerde elektriği 

tasarruflu kullanmaya özen gösterir. 

Öğrencilerden elektrik faturasını azaltmaya 

yönelik uzun süreli çalıĢmalar yapmaları 

istenir, süreç izlenir. 

Var Var Geleneksel 
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6. SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu çalıĢmada ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının (MEB, 

2018) ve dört tane ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) fen bilimleri ders kitabının içeriğinde yaĢam 

temelli öğrenme yaklaĢımının etkilerini belirlemek amacıyla programda yer alan 

kazanımlar, bu kazanımların ders kitaplarına öğretimsel transpozisyonu sonucunda da ders 

kitaplarının yaĢam temelli yaklaĢım unsurları içerip içermedikleri incelenmiĢtir. Programın 

ve ders kitaplarının içeriğinin incelenebilmesi için, öncelikle araĢtırmacı tarafından yaĢam 

temelli unsur belirleme ölçütleri oluĢturulmuĢtur; yaĢam temelli unsur içerdiği belirlenen 

kitap içeriği de ikinci bir analize tabi tutulmuĢ ve içeriğin yaĢam temelli yaklaĢımlardan 

(geleneksel, modern ve güncel) herhangi birine uygun olup olmadığına karar verilmiĢtir. 

 

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programındaki (MEB, 2018) 

kazanımlar incelendiğinde, neredeyse yarısının yaĢam temelli unsur içerdiği tespit 

edilmiĢtir. Fen bilimleri dersi öğretim programının, felsefesi yapılandırmacılığa dayalı olan 

araĢtırma-soruĢturma temelli bir öğretim yakalaĢımı benimsediği düĢünüldüğünde bu 

oranın düĢük olduğu görülmektedir. 

 

Bu çalıĢmanın kitap analizi ile ilgili bölümünde, farklı yayınevlerine ait her sınıf 

seviyesinden bir kitap olmak üzere toplamda dört kitabın içeriği ele alınmıĢtır. Ortaokul 5., 

6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yaĢam temelli unsur içerdiği 

belirlenen kazanımların sadece % 63‟ünün ders kitaplarına yaĢam temelli yakaĢımlardan 

herhangi birine uygun olarak aktarıldığı görülmektedir. Bu durum, programdaki bütün 

kazanımlardan ancak % 31‟inin ders kitaplarına yaĢam temelli unsur içerecek Ģekilde 

aktarıldığına iĢaret etmektedir. 

 

Ders kitaplarının içeriğinin yaĢam temelli yaklaĢım türlerinden hangisine uygun olduğu 

incelendiğinde; kitaplarda geleneksel, modern ve güncel yaklaĢımların üçüne de yer 

verildiği görülmüĢtür. Sınıf düzeyinden bağımsız olarak, ders kitaplarında yaĢam temelli 

geleneksel bağlamların en sık kullanılan tür olduğu dikkati çekmektedir. Kullanılma sıklığı 

bakımından ikinci sırada gelen yaklaĢım türü yaĢam temelli modern yaklaĢımdır. En düĢük 

sıklıkta kullanılan yaklaĢım türü ise güncel yaklaĢım olmuĢtur. BeĢinci sınıf fen bilimleri 

ders kitabının incelenen içeriğinde ise, güncel yaklaĢımın hiç kullanılmadığı görülmüĢtür. 

YaklaĢımların türünü günlük yaĢamla iliĢkili kullanılan bağlamın konu içeriğinde 
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kullanılma sırası ve iĢlevi belirlemektedir. Burada önemli olan, hangi tür yaklaĢımın 

kullandıldığı değil; herhangi bir yaĢam temelli yaklaĢımın içerikte kullanılmıĢ olduğudur. 

Hangi yaĢam temelli yaklaĢımın kullanılacağı konuya bağlı olduğu gibi, yazarın anlatım 

becerilerine ve konu bilgisine de bağlı olabilir.  

 

Ġncelenen ulusal ve uluslararası çalıĢmalardan ortaya çıkan sonuçlar dikkate alındığında 

yaĢam temelli öğrenmenin; bilgilerin kalıcılığını sağladığı (AkdaĢ, 2014), anlamlı 

öğrenmede etkili olduğu (Sarı, 2010), teorik bilgilerin yaĢam ile iliĢkilendirilmesini 

sağlıdığı (Mercan, Gürlen,& Köseoğlu, 2019), öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı 

(Knoef, 2017) görülmektedir. YaĢam temelli yaklaĢım ile iĢlenen derslerin sadece 

motivasyonu değil; algı, ilgi ve tutum gibi diğer duyuĢsal değiĢkenleri de olumlu 

etkilediğine yönelik sonuçlar da rapor edilmiĢtir (Ġnci, 2019).  

 

Ulusoy (2013)‟un yaptığı çalıĢmada, öğrenciler kimya derslerinin yaĢam temelli öğretimini 

savunmuĢ olsalar da böyle bir öğretim sonucunda konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olamayacakları endiĢesini taĢıdıklarını ifade etmiĢlerdir. Konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak, bilgilerin yaĢamla iliĢiklendirilebileceği anlamına gelmediğini de Canpolat ve 

Ayyıldız (2019) ile Pekdağ vd. (2013) çalıĢmalarında görmekteyiz. Canpolat ve Ayyıldız 

(2019), öğrencilerin ortaokul fen bilimleri dersindeki bilgileri günlük yaĢam ile 

iliĢkilendiremediklerini, cevapların büyük bir oranının anlamsız veya belirli bir kavram 

yanılgısı içerdiğini tespit etmiĢlerdir. Pekdağ vd. (2013)‟nin yaptığı çalıĢmada, üniversite 

öğrencilerinin de kimya bilgilerini günlük yaĢam olayları ile iliĢkilendirmelerinin orta 

düzeyde olduğu ve akademik baĢarının iliĢkilendirme becerisine anlamlı bir katkısının 

olmadığı görülmüĢtür.  

 

YaĢam temelli yaklaĢımının öğrecilere hem teorik bilgi alanında hem de duyuĢsal anlamda 

pozitif etkilerinin olduğunu rapor eden bu çalıĢmalar dikkate alındığında, hem programlara 

hem de ders kitaplarına bu yaklaĢımın entegre edilmesinin önemli olduğu sonucuna 

varılabilir.  
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7. ÖNERĠLER 

ÇalıĢmanın sunuçları doğrultusunda oluĢturulan önerilerin, hem program hazırlayan 

uzmanlara hem de ders kitabı yazarlarına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

 Bu çalıĢmada dikkat çeken nokta, fen bilimleri dersi öğretim programında (MEB, 

2018) yaĢam temelli becerilerin kazandırılmasına yönelik sıklıkla vurgu 

yapılmasına rağmen, yaĢam temelli unsur içeren kazanımların toplam kazanımların 

yarısı kadar olmasıdır. Buna göre, yaĢam temelli yaklaĢımın benimsendiği 

programların revizyonlarında, program geliĢtiricilere kazanımlarda daha sık yaĢam 

temelli unsur kullanmaları önerilebilir. 

 Ders kitabı yazarken programları birer rehber olarak kullanan kitap yazarlarının ele 

aldıkları programların felsefesini ve programda vurgulanan öğretim startejisine 

odaklanmaları ve buna uygun içerik hazırlamaya dikkat etmeleri önerilebilir. 

 Programlarda yaĢam temelli unsur içeren kazanımların çokluğu, kitap yazarlarına 

kitap içeriğinde de yaĢam temelli unsurlar kullanmalarına yardımcı olacaktır. 

 YaĢam temelli geleneksel yaklaĢımın kitap içeriklerinde en sık kullanılan yaklaĢım 

olduğu dikkat çekmektedir. Kitap yazarlarına diğer yaklaĢım türlerini de örneğin, 

güncel yaklaĢımı daha sık kullanmaları önerilebilir. 

 ÇalıĢmada kullanılan yaĢam temelli yaklaĢım türlerinden hangisinin öğretimde 

daha etkili olduğunun tespitine yönelik deneysel çalıĢmalar planlanabilir. 
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EK A: Rubrik 

 

Kazanımların yaĢam temelli unsur içerip içermediğine göre karar verirken  kazanımı ve içeriğini bir bütün 

olarak değerlendirerek aĢağıdaki sorulardan herhangi birine cevabınız evet ise kazanımın yaĢam temelli 

unsuru var sütununu iĢaretleyininz. 

1) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan durum, nesne, olay ve olgulardan herhangi birine yer verilmiĢ 

mi? 

2) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan fen ve teknolojik bir uygulama, araç-gereç, model kullanımına 

yer verilmiĢ mi?  

3) Kazanımda günlük yaĢamda karĢılaĢılan matematik-mühendislik uygulamalarına, araç-gereç, model 

kullanımına yer verilmiĢ mi?  

4) Kazanımda “insan”, “toplum”, “çevre” gibi ifadelere yer verilmiĢ mi? 

 

 

5.Sınıf/ 

Ünite  
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.5.1.1. 

GüneĢ’in 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım:F.5.1.1.1.GüneĢ‟in özelliklerini açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. GüneĢ‟in geometrik Ģekline değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. GüneĢ‟in de Dünya gibi katmanlardan oluĢtuğuna 

değinilir ancak katmanların yapısından bahsedilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. GüneĢ‟in dönme hareketi yaptığı belirtilir. 

 

 

 

 

F.5.1.1. 

GüneĢ’in 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım: F.5.1.1.2. GüneĢ‟in büyüklüğünü Dünya‟nın büyüklüğüyle 

karĢılaĢtıracak Ģekilde model hazırlar. 

  

F.5.1.2. 

Ay’ın 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım: F.5.1.2.1. Ay‟ın özelliklerini açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın büyüklüğü belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ay‟ın geometrik Ģekline değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Ay‟ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Ay‟ın atmosferinden bahsedilir. 

  

F.5.1.2. 

Ay’ın 

Yapısı ve 

Özellikleri 

Kazanım:F.5.1.2.2. Ay‟da canlıların yaĢayabileceğine yönelik ürettiği 

fikirleri tartıĢır. 

  

F.5.1.3. 

Ay’ın 

Hareketle

ri ve 

Evreleri 

Kazanım: F.5.1.3.1. Ay‟ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın dönme hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ay‟ın dolanma hareketi yaptığı belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Zaman dilimi olarak ay kavramına değinilir. 

  

F.5.1.3. 

Ay’ın 

Hareketle

ri ve 

Evreleri 

Kazanım: F.5.1.3.2.Ay‟ın evreleri ile Ay‟ın Dünya etrafındaki dolanma 

hareketi arasındaki iliĢkiyi açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları 

belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Evrelerin oluĢ sırasına bağlı olarak isimleri belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Ay‟ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta 

olduğu belirtilir. 
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5.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.5.1.4. 

GüneĢ, 

Dünya ve 

Ay 

Kazanım: F.5.1.4.1.GüneĢ, Dünya ve Ay‟ın birbirlerine göre 

hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay‟ın Dünya etrafında dolanma yönü belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki dolanma yönü 

belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Dünya‟dan bakıldığında Ay‟ın hep aynı 

yüzünün görüldüğü belirtilir. 

  

F.5.2.1. 

Canlıları 

Tanıyalım 

Kazanım:F.5.2.1.1.Canlılara örnekler vererek benzerlik ve 

farklılıklarına göre sınıflandırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Canlılar; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve 

mikroskobik canlılar olarak sınıflandırılır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik 

terimlerin (alem, cins, tür vb.) kullanımından kaçınılır. 

Kazanım Ġçeriği: c.Mikroskobik canlılar (bakteriler, amip, öglena 

ve paramesyum) ve Ģapkalı mantarlara örnekler verilir, ancak yapısal 

ayrıntısına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların 

varlığını gözlemler. 

Kazanım Ġçeriği: d. Zehirli mantarların yenilmemesi konusunda 

uyarı yapılır. 

  

F.5.3.1. 

Kuvvetin 

Ölçülmesi 

Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 

Kuvvet birimi olarak Newton (N) kullanılır. 

  

F.5.3.1. 

Kuvvetin 

Ölçülmesi 

Kazanım: F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre 

modeli tasarlar. 

  

F.5.3.2. 

Sürtünme 

Kuvveti 

Kazanım:F.5.3.2.1.Sürtünme kuvvetine günlük yaĢamdan örnekler 

verir. 

  

F.5.3.2. 

Sürtünme 

Kuvveti 

Kazanım:F.5.3.2.2.Sürtünme kuvvetinin çeĢitli ortamlarda harekete 

etkisini deneyerek keĢfeder. 

  

F.5.3.2. 

Sürtünme 

Kuvveti 

Kazanım: F.5.3.2.3. Günlük yaĢamda sürtünmeyi artırma veya 

azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 

  

F.5.4.1. 

Maddenin 

Hâl 

DeğiĢimi 

Kazanım: F.5.4.1.1.Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiĢtirebileceğine 

yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda 

bulunur.Sıvıların her sıcaklıkta buharlaĢtığı fakat belirli sıcaklıkta 

kaynadığı belirtilerek buharlaĢma ve kaynama arasındaki temel fark 

açıklanır. 

  

F.5.4.2. 

Maddenin 

Ayırt Edici 

Özellikleri 

Kazanım: F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin 

erime, donma, kaynama noktalarını belirler. Erime, donma, kaynama 

noktalarının ayırt edici özellikler olduğu vurgulanır. 

  

F.5.4.3. Isı 

ve Sıcaklık 
Kazanım: F.5.4.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 

  

F.5.4.3. Isı 

ve Sıcaklık 

Kazanım: F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıĢtırılması 

sonucu ısı alıĢveriĢi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını 

yorumlar. 

  

F.5.4.4. Isı 

Maddeleri 

Etkiler 

Kazanım: F.5.4.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleĢip büzüleceğine 

yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartıĢır. 

  

F.5.4.4. Isı 

Maddeleri 

Etkiler 

Kazanım:F.5.4.4.2. Günlük yaĢamdan örnekleri genleĢme ve 

büzülme olayları ile iliĢkilendirir. 
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5.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.5.5.1. 

IĢığın 

Yayılması 

Kazanım: F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ıĢığın her yönde ve doğrusal 

bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 

  

F.5.5.2. 

IĢığın 

Yansıması 

Kazanım: F.5.5.2.1. IĢığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki 

yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 

  

F.5.5.2. 

IĢığın 

Yansıması 

Kazanım: F.5.5.2.2. IĢığın yansımasında gelen ıĢın, yansıyan ıĢın ve 

yüzeyin normali arasındaki iliĢkiyi açıklar. 

  

F.5.5.3. 

IĢığın 

Maddeyle 

KarĢılaĢm

ası 

Kazanım: F.5.5.3.1. Maddeleri, ıĢığı geçirme durumlarına göre 

sınıflandırır. 

  

F.5.5.4. 

Tam 

Gölge 

Kazanım: F.5.5.4.1. Tam gölgenin nasıl oluĢtuğunu gözlemleyerek 

basit ıĢın çizimleri ile gösterir.Yarı gölge konusuna girilmez. 

  

F.5.5.4. 

Tam 

Gölge 

Kazanım: F.5.5.4.2.Tam gölgeyi etkileyen değiĢkenlerin neler 

olduğunu deneyerek keĢfeder. Tam gölge oluĢumunda sadece cismin 

ve ıĢık kaynağının konumları ile gölgenin büyüklüğü arasındaki iliĢki 

üzerinde durulur. 

  

F.5.6.1. 

BiyoçeĢitli

lik 

Kazanım: F.5.6.1.1. BiyoçeĢitliliğin doğal yaĢam için önemini 

sorgular.Ülkemizde ve Dünyada nesli tükenen veya tükenme tehlikesi 

ile karĢı karĢıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir. 

  

F.5.6.1. 

BiyoçeĢitli

lik 

Kazanım: F.5.6.1.2. BiyoçeĢitliliği tehdit eden faktörleri, araĢtırma 

verilerine dayalı olarak tartıĢır. 

  

F.5.6.2. 

Ġnsan ve 

Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.1.Ġnsan ve çevre arasındaki etkileĢimin önemini 

ifade eder. Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerine değinilir. 

  

F.5.6.2. 

Ġnsan ve 

Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre 

sorununun çözümüne iliĢkin öneriler sunar. 

  

F.5.6.2. 

Ġnsan ve 

Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.3.Ġnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte 

oluĢabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 

  

F.5.6.2. 

Ġnsan ve 

Çevre 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.5.6.2.4. Ġnsan-çevre etkileĢiminde yarar ve zarar 

durumlarını örnekler üzerinde tartıĢır. 
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5.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.5.6.3. Yıkıcı 

Doğa Olayları 

Kazanım:F.5.6.3.1.Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa 

olaylarını açıklar. Depremler, volkanik patlamalar, seller, 

heyelanlar, hortum, kasırgalara ayrıntıya girilmeden değinilir. 

  

F.5.6.3. Yıkıcı 

Doğa Olayları 

Kazanım:F.5.6.3.2.Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını 

ifade eder. 
  

F.5.7.1. Devre 

Elemanlarının 

Sembollerle 

Gösterimi ve 

Devre 

ġemaları 

Kazanım: F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları 

sembolleriyle gösterir. Devre sembollerinin ortak bilimsel dil 

açısından önemi belirtilir.  

  

F.5.7.1. Devre 

Elemanlarının 

Sembollerle 

Gösterimi ve 

Devre 

ġemaları 

Kazanım: F.5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin Ģemasını kurar. 

  

F.5.7.2. Basit 

Bir Elektrik 

Devresinde 

Lamba 

Parlaklığını 

Etkileyen 

DeğiĢkenler 

Kazanım: F.5.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını 

etkileyen değiĢkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini 

test eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değiĢken 

kavram grupları, örneklerle açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği:b. Bağımsız değiĢken olarak pil sayısı ve ampul 

sayısı dikkate alınır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Paralel bağlamaya girilmez. 
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6.Sınıf/ Ünite 

Adı 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.6.1.1. GüneĢ 

Sistemi 

Kazanım: F.6.1.1.1. GüneĢ sistemindeki gezegenleri birbirleri ile 

karĢılaĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, 

gazsal, iç gezegen, dıĢ gezegen) değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Gezegenlerin uyduları olduğundan 

bahsedilir”(MEB, 2018). 

Kazanım Ġçeriği:c. Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Gezegenlerin GüneĢ‟e olan uzaklık sıralamasına 

değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: d. Meteor, gök taĢı, asteroit kavramlarına 

değinilir. 

  

F.6.1.1. GüneĢ 

Sistemi 

Kazanım: F.6.1.1.2. GüneĢ sistemindeki gezegenleri, GüneĢ‟e 

yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluĢturur. 

  

F.6.1.2. GüneĢ 

ve Ay 

Tutulmaları 

Kazanım: F.6.1.2.1.GüneĢ tutulmasının nasıl oluĢtuğunu tahmin 

eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. GüneĢ tutulması esnasında Ay‟ın hangi evrede 

olduğuna değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Her ay GüneĢ tutulmasının olmadığına 

değinilir. 

  

F.6.1.2. GüneĢ 

ve Ay 

Tutulmaları 

Kazanım: F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluĢtuğunu tahmin eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ay tutulması esnasında Ay‟ın hangi evrede 

olduğuna değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Her ay, Ay tutulmasının olmadığına değinilir. 

  

F.6.1.2. GüneĢ 

ve Ay 

Tutulmaları 

Kazanım: “F.6.1.2.3. GüneĢ ve Ay tutulmasını temsil eden bir 

model oluĢturur”(MEB, 2018). 

  

F.6.2.1. 

Destek ve 

Hareket 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları 

örneklerle açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik 

çeĢitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Eklem çeĢitleri ayrıntılara girilmeksizin verilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Kas çeĢitlerinin çalıĢma prensipleri (istemli - 

istemsiz) ve yorulma durumları çerçevesinde verilerek ayrıntılı 

yapısına girilmez. 

  

F.6.2.2. 

Sindirim 

Sistemi 

 

Kazanım: F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluĢturan yapı ve organların 

görevlerini modeller kullanarak açıklar. 

  

F.6.2.2. 

Sindirim 

Sistemi 

 

Kazanım: F.6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel 

(mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını 

yapar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kimyasal sindirim denklemlerine girilmeden 

sadece kimyasal (mekanik) ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.  

Kazanım Ġçeriği: b. Kimyasal sindirimde enzimlerin görev aldığı 

belirtilir ancak yapıları, çalıĢma mekanizmaları ve isimlerine 

değinilmez. 

  

F.6.2.2. 

Sindirim 

Sistemi 

 

Kazanım: F.6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini 

açıklar. Karaciğer ve pankreasın yapısına girilmeksizin sindirimdeki 

görevleri açıklanır ve salgıların ince bağırsağa döküldüğü belirtilir. 
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6.Sınıf/ 

Ünite Adı 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.1. DolaĢım sistemini oluĢturan yapı ve organların 

görevlerini model kullanarak açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluĢturan yapılar ve 

isimleri verilmeden belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Kalbi oluĢturan yapıların ve kapakçıkların 

isimlerine yer verilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. Kalbin çalıĢma mekanizmasına değinilmez. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Nabız ve tansiyona değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: d. Lenf dolaĢımına değinilmez. 

  

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaĢımını Ģema üzerinde 

inceleyerek bunların görevlerini açıklar. Atardamar, toplardamar ve 

kılcal damarların ayrıntılı yapısına girilmeden görevleri belirtilir. 

  

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kan hücrelerinin yapısı verilmeden sadece 

görevleri açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Alyuvarlarda hemoglobin ile gaz alıĢveriĢine 

değinilmez. 

  

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alıĢveriĢini ifade 

eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kan gruplarında moleküler temellere girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Kan alıĢveriĢinin, uygulamalarda aynı gruplar 

arasında yapılması esas alındığından “genel alıcı” ve “genel verici” 

ifadeleri kullanılmaz. 

Kazanım Ġçeriği: c. Rh faktörüne kısaca değinilir ancak kan 

uyuĢmazlığına girilmez. 

  

F.6.2.3. 

DolaĢım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.3.5. Kan bağıĢının toplum açısından önemini 

değerlendirir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Kızılay„a vurgu yapılır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Kan bağıĢı sırasında dikkat edilmesi gereken 

hijyene vurgu yapılır. 

  

F.6.2.4. 

Solunum 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluĢturan yapı ve 

organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 

  

F.6.2.5. 

BoĢaltım 

Sistemi 

Kazanım: F.6.2.5.1. BoĢaltım sistemini oluĢturan yapı ve organları 

model üzerinde göstererek görevlerini özetler.  

Kazanım Ġçeriği: a. Böbreklerin boĢaltım sistemindeki görev ve 

önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı (nefron, kabuk, 

havuzcuk, öz vb.) verilmez.  

Kazanım Ġçeriği: b. Kalın bağırsak, deri ve akciğerin yapısına 

girilmeden görevleri özetlenir. 

  

F.6.3.1. 

BileĢke 

Kuvvet 

Kazanım: F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, 

doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 

  

F.6.3.1. 

BileĢke 

Kuvvet 

Kazanım: F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti 

deneyerek gözlemler.Aynı doğrultudaki kuvvetlerin bileĢkesi 

üzerinde durulur. Doğrultuları farklı kuvvetlerin bileĢkesine 

girilmez. 

  

F.6.3.1. 

BileĢke 

Kuvvet 

Kazanım: F.6.3.1.3. DengelenmiĢ ve dengelenmemiĢ kuvvetleri, 

cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karĢılaĢtırır. 

  

F.6.3.2. 

Sabit 

Süratli 

Hareket 

Kazanım: F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 

Kazanım Ġçeriği:a. Sürat birimleri olarak metre/saniye (m/sn.) ve 

kilometre/saat (km/sa.) dikkate alınır. 
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6.Sınıf/ Ünite 

Adı 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.6.3.2. Sabit 

Süratli Hareket 

Kazanım: F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki iliĢkiyi 

grafik üzerinde gösterir. 

  

F.6.4.1. 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı 

Kazanım: F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boĢluklu ve 

hareketli yapıda olduğunu ifade eder. Hareketli yapı ile ilgili 

titreĢim, öteleme ve dönme kavramlarına değinilir. 

  

F.6.4.1. 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı 

Kazanım: F.6.4.1.2. Hâl değiĢimine bağlı olarak maddenin 

tanecikleri arasındaki boĢluk ve taneciklerin hareketliliğinin 

değiĢtiğini deney yaparak karĢılaĢtırır. 

  

F.6.4.2. 

Yoğunluk 

Kazanım: F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Yoğunluğun madde için ayırt edici bir 

özellik olduğu vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Yoğunluk birimi olarak g/cm3 kullanılır. 

  

F.6.4.2. 

Yoğunluk 

Kazanım: F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeĢitli 

maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 

  

F.6.4.2. 

Yoğunluk 

Kazanım: F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların 

yoğunluklarını deney yaparak karĢılaĢtırır. 

  

F.6.4.2. 

Yoğunluk 

Kazanım: F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait 

yoğunlukları karĢılaĢtırarak bu durumun canlılar için önemini 

tartıĢır. 

  

F.6.4.3. Madde 

ve Isı 
Kazanım: F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından 

sınıflandırır. 

  

F.6.4.3. Madde 

ve Isı 

Kazanım: F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım 

malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler. 

  

F.6.4.3. Madde 

ve Isı 

Kazanım: F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri 

geliĢtirir. 

  

F.6.4.3. Madde 

ve Isı 

Kazanım: F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve 

ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından 

tartıĢır. 

  

F.6.4.4. 

Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak 

sınıflandırıp yaygın Ģekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 

Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji 

kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi örnekler verilerek vurgulanır. 

  

F.6.4.4. 

Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı 

kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartıĢır. 

  

F.6.4.4. 

Yakıtlar 

Kazanım: F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili 

alınması gereken tedbirleri araĢtırır ve rapor eder. 

  

F.6.5.1. Sesin 

Yayılması 

Kazanım: F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder 

ve tahminlerini test eder. 

  

F.6.5.2. Sesin 

Farklı 

Ortamlarda 

Farklı 

Duyulması 

Kazanım:F.6.5.2.1. Ses kaynağının değiĢmesiyle seslerin farklı 

iĢitildiğini deneyerek keĢfeder. 

  

F.6.5.2. Sesin 

Farklı 

Ortamlarda 

Farklı 

Duyulması 

Kazanım: F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değiĢmesiyle 

farklı iĢitildiğini deneyerek keĢfeder. 
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6.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.6.5.3. Sesin 

Sürati 

Kazanım: F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini 

karĢılaĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Sesin boĢlukta neden yayılmadığı belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği:b.IĢık ve sesin havadaki sürati; ĢimĢek, 

yıldırım ve gök gürültüsü olayları üzerinden karĢılaĢtırılır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Sesin bir enerji türü olduğuna değinilir. 

  

F.6.5.4. Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler 

verir. 

  

F.6.5.4. Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik 

tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 

  

F.6.5.4. Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar. Ses 

yalıtımı için geliĢtirilen teknolojik ve mimari uygulamalara 

değinilir. 

  

F.6.5.4. Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir. 

Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. 

Örneğin Süleymaniye Camii‟nin akustik mimarisine atıf yapılır. 

  

F.6.5.4. Sesin 

Maddeyle 

EtkileĢmesi 

Kazanım: F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına 

örnek teĢkil edecek ortam tasarımı yapar. 

  

F.6.6.1. 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir 

sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 

Kazanım Ġçeriği:a. Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilik 

olarak ayrılır. Beynin bölümlerine değinilmez. Omurilik soğanı, 

beyincik ve omuriliğin sadece görevleri verilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Belirtilen sinir sistemi kısımlarının ayrıntılı 

yapısına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. Reflekslere ayrıntıya girilmeden değinilir. 

  

F.6.6.1. 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.2. Ġç salgı bezlerinin vücut için önemini fark 

eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ġç salgı bezlerinin yapılarına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Büyüme, tiroksin, adrenalin, glukagon ve 

insülin hormonuna değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Hormonal değiĢikliklerin ergenlik ile 

iliĢkisine değinilir. 

  

F.6.6.1. 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçiĢte oluĢan 

bedensel ve ruhsal değiĢimleri açıklar. Diğer geliĢim dönemleri 

ve özellikleri verilmez. 

  

F.6.6.1. 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım: F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir Ģekilde 

geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araĢtırma verilerine 

dayalı olarak tartıĢır. 

  

F.6.6.1. 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Kazanım:F.6.6.1.5. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin 

vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eĢ güdümlü 

çalıĢmasına olan etkisini tartıĢır. 

  

F.6.6.2. Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model 

üzerinde göstererek açıklar. Duyu organlarının ayrıntılı 

yapılarına girilmez. 

  

F.6.6.2. Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki 

iliĢkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir. 
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6.Sınıf/ 

Ünite Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.6.6.2. 

Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların 

giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir 

Kazanım Ġçeriği:a. Göz kusurlarından miyopluk, hipermetropluk, 

astigmatlık ve ĢaĢılığın sebeplerine değinilmeden tedavi yöntemleri 

kısaca açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği:b. Görme ve iĢitme engelli bireylerin yaĢamlarını 

kolaylaĢtıran teknolojiler vurgulanır. 

  

F.6.6.2. 

Duyu 

Organları 

Kazanım: F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için 

alınması gereken tedbirleri tartıĢır. 

  

F.6.6.3. 

Sistemlerin 

Sağlığı 

Kazanım: F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri 

araĢtırma verilerine dayalı olarak tartıĢır. 

Kazanım Ġçeriği:a. Sistem hastalıklarından Türkiye‟de en sık 

rastlanan hastalıklara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği:c. Alkol ve sigara gibi zararlı alıĢkanlıkların insan 

sağlığına etkilerine değinilir. Alkol ve sigara ile mücadelede 

YeĢilaya vurgu yapılır. 

Kazanım Ġçeriği: “ç. Ġlk yardım ile ilgili temel bilgiler verilir. 

  

F.6.6.3. 

Sistemlerin 

Sağlığı 

Kazanım: F.6.6.3.2.Organ bağıĢının toplumsal dayanıĢma açısından 

önemini kavrar. 

  

F.6.7.1. 

Ġletken ve 

Yalıtkan 

Maddeler 

Kazanım: F.6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak 

maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 

  

F.6.7.1. 

Ġletken ve 

Yalıtkan 

Maddeler 

Kazanım: F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık 

özelliklerinin günlük yaĢamda hangi amaçlar için kullanıldığını 

örneklerle açıklar. 

  

F.6.7.2. 

Elektriksel 

Direnç ve 

Bağlı 

Olduğu 

Faktörler 

Kazanım: F.6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün 

parlaklığının bağlı olduğu değiĢkenleri tahmin eder ve tahminlerini 

deneyerek test eder. 

Kazanım Ġçeriği:a. Ampulün parlaklığının değiĢtirilmesinde 

devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve iletkenin cinsi 

değiĢkenleri üzerinde durulur 

Kazanım Ġçeriği:b. Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerle 

ilgili olarak matematiksel bağıntıya girilmez. 

  

F.6.7.2. 

Elektriksel 

Direnç ve 

Bağlı 

Olduğu 

Faktörler 

Kazanım:F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar. 

Kazanım Ġçeriği:a. Ohm Yasası‟na girilmez. 

Kazanım Ġçeriği:b. Elektriksel direnç, “maddelerin, elektrik 

enerjisinin iletimine karĢı gösterdikleri zorluk” olarak tanımlanır. 

Kazanım Ġçeriği:c. Akım kavramına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği:ç. Direncin büyüklüğünün ölçülmesine ve 

birimine girilmez. 

  

F.6.7.2. 

Elektriksel 

Direnç ve 

Bağlı 

Olduğu 

Faktörler 

Kazanım: F.6.7.2.3. Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu 

fark eder. 
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7.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam 

Temelli Unsur 

Var Yok 

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Yapay uydulara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Türkiye‟nin uzaya gönderdiği uydulara ve 

görevlerine değinilir. 

  

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu 

kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 

  

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araĢtırmaları arasındaki 

iliĢkiyi açıklar. 

  

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne iĢe yaradığını 

açıklar” (MEB, 2018). 

Kazanım Ġçeriği:a. Teleskop çeĢitlerine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. IĢık kirliliğine değinilir. 

  

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 

Kazanım: F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin geliĢimindeki 

önemine yönelik çıkarımda bulunur. 

Kazanım Ġçeriği: a. Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin 

seçimine ve bu yerlerin taĢıdığı Ģartlara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Batılı gök bilimciler ve Türk Ġslam gök 

bilimcilerinin katkılarına değinilir. 

  

F.7.1.1. Uzay 

AraĢtırmaları 
Kazanım: F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 

  

F.7.1.2. 

GüneĢ 

Sistemi Ötesi: 

Gök 

Cisimleri 

Kazanım: F.7.1.2.1. Yıldız oluĢum sürecinin farkına varır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Bulutsu kavramına değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Bulutsu örnekleri verilir. 

Kazanım Ġçeriği:c. Karadelik kavramına değinilir. 

  

F.7.1.2. 

GüneĢ 

Sistemi Ötesi: 

Gök 

Cisimleri 

Kazanım: F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Yıldız çeĢitlerine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Dünya'dan bakıldığı Ģekliyle görülen yıldız 

gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Gök cisimleri arası uzaklığın ıĢık yılı 

cinsinden ifade edildiğine değinilir. 

  

F.7.1.2. 

GüneĢ 

Sistemi Ötesi: 

Gök 

Cisimleri 

Kazanım: F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Galaksi çeĢitlerine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve 

Andromeda galaksilerine değinilir. 

  

F.7.1.2. 

GüneĢ 

Sistemi Ötesi: 

Gök 

Cisimleri 

Kazanım: F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 

  

F.7.2.1. 

Hücre 

Kazanım: F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları 

ve görevleri açısından karĢılaĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre 

zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları 

verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. DNA, gen ve kromozom kavramları 

arasındaki iliĢkiden bahsedilir. 
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7.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.7.2.1. Hücre 

Kazanım: F.7.2.1.2. GeçmiĢten günümüze, hücrenin yapısı ile 

ilgili görüĢleri teknolojik geliĢmelerle iliĢkilendirerek tartıĢır. 

Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değiĢebileceği ve 

geliĢebileceği vurgulanır. 

  

F.7.2.1. Hücre 

Kazanım: F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma 

iliĢkisini açıklar. Hücre-doku-organ-sistem-organizma 

kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki iliĢkilere değinilir. 

  

F.7.2.2. Mitoz Kazanım: F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. 
  

F.7.2.2. Mitoz 
Kazanım: F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı 

evrelerden oluĢtuğunu açıklar. Mitoz evrelerinin adları verilmez. 

  

F.7.2.3. 

Mayoz 
Kazanım: F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar. 

  

F.7.2.3. 

Mayoz 

Kazanım: F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl 

gerçekleĢtiğini model üzerinde gösterir. Gamet oluĢumları 

sırasında hücre isimlerine değinilmez. Sadece sperm ve yumurta 

verilir. 

  

F.7.2.3. 

Mayoz 

Kazanım: F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları 

karĢılaĢtırır. Mayoz ve mitoz arasındaki farklılıklar verilirken 

bölünme evrelerindeki farklılıklara değinilmez. 

  

F.7.3.1. Kütle 

ve Ağırlık 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini 

ağırlık olarak adlandırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ağırlığın bir kuvvet olduğu vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Dinamometre kullanılarak ağırlık ölçümü 

yaptırılır. 

  

F.7.3.1. Kütle 

ve Ağırlık 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karĢılaĢtırır. 
  

F.7.3.1. Kütle 

ve Ağırlık 

ĠliĢkisi 

Kazanım: F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök 

cisimleri temelinde açıklar. 

 

  

F.7.3.2. 

Kuvvet, ĠĢ ve 

Enerji ĠliĢkisi 

Kazanım: F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda yapılan iĢin, uygulanan 

kuvvet ve alınan yolla iliĢkili olduğunu açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. ĠĢin birimi joule olarak verilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Matematiksel bağıntılara girilmez. 

  

F.7.3.2. 

Kuvvet, ĠĢ ve 

Enerji ĠliĢkisi 

Kazanım: F.7.3.2.2. Enerjiyi iĢ kavramı ile iliĢkilendirerek, 

kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi 

ve esneklik potansiyel enerjisi Ģeklinde sınıflandırılır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Potansiyel enerjinin kütle ve yüksekliğe, 

kinetik enerjinin kütle ve sürate bağlı olduğu belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği: c. Matematiksel bağıntılara girilmez. 

  

F.7.3.3. Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım: F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin 

birbirine dönüĢümünden hareketle enerjinin korunduğu 

sonucunu çıkarır. 
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7.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.7.3.3. Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım: F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji 

üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji 

üzerindeki etkisinin örneklendirilmesinde sürtünmeli yüzeyler, 

hava direnci ve su direnci dikkate alınır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir 

deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine 

dönüĢtüğü vurgulanır. 

  

F.7.3.3. Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım: F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya 

yönelik bir araç tasarlar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Hava veya su direncinin farklı taĢıtların 

tasarımındaki etkisine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Tasarımlar çizimle ortaya konulur, üç 

boyutlu bir ürüne dönüĢtürülmez. 

  

F.7.4.1. 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı 

Kazanım: F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel 

parçacıklarını söyler. 

  

F.7.4.1. 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı 

Kazanım: F.7.4.1.2. GeçmiĢten günümüze atom kavramı ile 

ilgili düĢüncelerin nasıl değiĢtiğini sorgular. 

Kazanım Ġçeriği: a. Atom teorileri ile ilgili ayrıntıya girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Bilimsel bilginin zamanla değiĢebileceğine 

vurgu yapılır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Bilimsel bilgi türlerinden teori hakkında 

genel bilgi verilir(MEB, 2018). 

  

F.7.4.1. 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı 

Kazanım: F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek 

molekül oluĢturacağını ifade eder. 

  

F.7.4.1. 

Maddenin 

Tanecikli 

Yapısı 

Kazanım: F.7.4.1.4. ÇeĢitli molekül modelleri oluĢturarak sunar. 

  

F.7.4.2. Saf 

Maddeler 

 

Kazanım: F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileĢik olarak 

sınıflandırarak örnekler verir. 

  

F.7.4.2. Saf 

Maddeler 

 

Kazanım: F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve 

yaygın elementlerin (altın, gümüĢ, bakır, çinko, kurĢun, civa, 

platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım 

alanlarını ifade eder. 

  

F.7.4.2. Saf 

Maddeler 

Kazanım: F.7.4.2.3. Yaygın bileĢiklerin formüllerini, isimlerini 

ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 

  

F.7.4.3. 

KarıĢımlar 

Kazanım: F.7.4.3.1. KarıĢımları, homojen ve heterojen olarak 

sınıflandırarak örnekler verir. Homojen karıĢımların çözelti 

olarak da ifade edilebileceği vurgulanır. 

  

F.7.4.3. 

KarıĢımlar 

Kazanım: F.7.4.3.2. Günlük yaĢamda karĢılaĢtığı çözücü ve 

çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 

  

F.7.4.3. 

KarıĢımlar 

 

Kazanım: F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney 

yaparak belirler. 

Kazanım Ġçeriği:a. Temas yüzeyi, karıĢtırma ve sıcaklık 

faktörlerine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen 

değiĢken kavram gruplarına vurgu yapılır. 
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7.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.7.4.4. 

KarıĢımların 

Ayrılması 

Kazanım:F.7.4.4.1. KarıĢımların ayrılması için kullanılabilecek 

yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.KarıĢımların 

ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden buharlaĢtırma, 

yoğunluk farkı ve damıtma üzerinde durulur. 

  

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüĢtürülebilen ve 

dönüĢtürülemeyen maddeleri ayırt eder. 

  

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüĢümüne 

iliĢkin proje tasarlar. 

  

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.3. Geri dönüĢümü, kaynakların etkili kullanımı 

açısından sorgular” Geri dönüĢüm tesislerinin ekonomiye katkısı 

vurgulanır. 

  

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen 

gösterir” (MEB, 2018). 

Kazanım Ġçeriği: a. Atık kontrolü ile ilgili kamu ve sivil toplum 

kuruluĢlarının çalıĢmalarına değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Tıbbi atık ile temas etmemesi gerektiği 

hatırlatılır. 

  

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve 

Geri 

DönüĢüm 

Kazanım: F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eĢyalarını, ihtiyacı 

olanlara iletmeye yönelik proje geliĢtirir. 

  

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

Kazanım:F.7.5.1.1. IĢığın madde ile etkileĢimi sonucunda madde 

tarafından soğurulabileceğini keĢfeder. 
  

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

Kazanım:F.7.5.1.2. Beyaz ıĢığın tüm ıĢık renklerinin 

bileĢiminden oluĢtuğu sonucunu çıkarır. 
  

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

Kazanım F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, 

beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ıĢığın yansıması ve 

soğurulmasıyla iliĢkilendirir. 

  

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

 

Kazanım: F.7.5.1.4. GüneĢ enerjisinin günlük yaĢam ve 

teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 

Kaynakların etkili kullanımı bakımından güneĢ enerjisinin önemi 

vurgulanır. 

  

F.7.5.1. IĢığın 

Soğurulması 

Kazanım: F.7.5.1.5. GüneĢ enerjisinden gelecekte nasıl 

yararlanılacağına iliĢkin ürettiği fikirleri tartıĢır. 
  

F.7.5.2. 

Aynalar 

Kazanım: F.7.5.2.1. Ayna çeĢitlerini gözlemleyerek kullanım 

alanlarına örnekler verir. 
  

F.7.5.2. 

Aynalar 

Kazanım: F.7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluĢan 

görüntüleri karĢılaĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Özel ıĢınlarla görüntü çizimine girilmez. 

Kazanım Ġçeriği:  b. Matematiksel bağıntılara girilmez” 

Kazanım Ġçeriği: c. Çukur aynada cismin görüntüsünün 

özelliklerinin (büyük / küçük, ters / düz) cismin aynaya olan 

uzaklığına göre değiĢebileceği belirtilir. 
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YaĢam Temelli 
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F.7.5.3. IĢığın 

Kırılması ve 

Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.1. Ortam değiĢtiren ıĢığın izlediği yolu 

gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değiĢikliği ile 

iliĢkilendirir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Tam yansımaya ve prizmalarda kırılmaya 

girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Snell (Kırılma) Yasası‟na girilmez. 

  

F.7.5.3. IĢığın 

Kırılması ve 

Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.2. IĢığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı 

mercekler kullanarak deneyle gözlemler. 

  

F.7.5.3. IĢığın 

Kırılması ve 

Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.3. Ġnce ve kalın kenarlı merceklerin odak 

noktalarını deneyerek belirler” 

Kazanım Ġçeriği: a. Ormanlık alanlara bırakılan cam 

atıklarının yangın riski oluĢturabileceğine değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Özel ıĢınlarla görüntü çizimine girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. Matematiksel bağıntılara girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Ġnce ve kalın kenarlı merceklerin odak 

noktaları çizimle gösterilir. 

  

F.7.5.3. IĢığın 

Kırılması ve 

Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaĢam ve 

teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 

  

F.7.5.3. IĢığın 

Kırılması ve 

Mercekler 

Kazanım: F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak bir 

görüntüleme aracı tasarlar. Öncelikle tasarımını çizimle ifade 

etmesi istenir. Ġmkânlar uygunsa üç boyutlu modele 

dönüĢtürmesi istenebilir. 

  

F.7.6.1. 

Ġnsanda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.1.1. Ġnsanda üremeyi sağlayan yapı ve 

organları Ģema üzerinde göstererek açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Üreme hücrelerinin yapıları verilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Neslin devamı için üreme hücrelerinin 

oluĢturulduğu vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Üreme sistemi sağlığında hijyenin önemi 

vurgulanır. 

  

F.7.6.1. 

Ġnsanda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve 

bebek arasındaki iliĢkiyi açıklar. Embriyonun geliĢim 

evrelerine girilmez. 

  

F.7.6.1. 

Ġnsanda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı geliĢebilmesi için 

alınması gereken tedbirleri, araĢtırma verilerine dayalı olarak 

tartıĢır. 

  

F.7.6.2. Bitki 

ve 

Hayvanlarda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım:F.7.6.2.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeĢitlerini 

karĢılaĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. EĢeyli üreme türlerine girilmez fakat 

eĢeysiz üreme türlerine örnek verilerek değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Metagenez (döl almaĢı) konularına 

değinilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. Hayvanlardaki iç ve dıĢ döllenme ile iç ve 

dıĢ geliĢmeye değinilmez. BaĢkalaĢım, doğurarak ve 

yumurtayla çoğalma konularına kısaca değinilir. 
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YaĢam Temelli 

Unsur 
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F.7.6.2. Bitki 

ve 

Hayvanlarda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve 

geliĢme süreçlerini örnekler vererek açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Tohumun çimlenmesini etkileyen 

faktörlerle ilgili olarak bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen 

değiĢkenleri içeren bir deney yapılması sağlanır. 

Kazanım Ġçeriği: b.Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur. 

  

F.7.6.2. Bitki 

ve 

Hayvanlarda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım:F.7.6.2.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve 

geliĢmeye etki eden temel faktörleri açıklar. 

  

F.7.6.2. Bitki 

ve 

Hayvanlarda 

Üreme, 

Büyüme ve 

GeliĢme 

Kazanım: F.7.6.2.4. Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir 

ve geliĢim sürecini rapor eder. 

  

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.1. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluĢan 

bir devre Ģeması çizer. 

  

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı 

durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek 

çıkarımda bulunur. 

  

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.3. Elektrik akımını tanımlar. 

  

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.4. Elektrik enerjisinin devrelere akım 

yoluyla aktarıldığını açıklar. 

  

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.5. Bir devre elemanının uçları arasındaki 

gerilim ile üzerinden geçen akımı iliĢkilendirir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Gerilim kavramı piller üzerinden 

açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Bir iletkende gerilim, akım ve direnç 

arasındaki iliĢki Ohm Yasası üzerinden açıklanır. 

Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

  

F.7.7.1. 

Ampullerin 

Bağlanma 

ġekilleri 

Kazanım: F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar. 

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. ġartlar 

uygunsa üç boyutlu modele dönüĢtürmesi istenebilir. 
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8.Sınıf/ Ünite 

Adı 

 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.8.1.1. 

Mevsimlerin 

OluĢumu 

Kazanım:F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluĢumuna yönelik 

tahminlerde bulunur. 

Kazanımın Ġçeriği:a. Dünya‟nın dönme ekseni olduğuna 

değinilir. 

Kazanımın Ġçeriği:b. Dünya‟nın dönme ekseni ile GüneĢ 

etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki iliĢkiye değinilir. 

Kazanımın Ġçeriği:c. IĢığın birim yüzeye düĢen enerji 

miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 

  

F.8.1.2. Ġklim 

ve Hava 

Hareketleri 

Kazanım:F.8.1.2.1. Ġklim ve hava olayları arasındaki farkı 

açıklar.  

  

F.8.1.2. Ġklim 

ve Hava 

Hareketleri 

Kazanım: F.8.1.2.2. Ġklim biliminin (klimatoloji) bir bilim 

dalı olduğunu ve bu alanda çalıĢan uzmanlara iklim bilimci 

(klimatolog) adı verildiğini söyler. 

  

F.8.2.1. DNA 

ve Genetik 

Kod 

Kazanım: F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom 

kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında iliĢki kurar. 

Bazların isimleri verilirken pürin ve pirimidin ayrımına 

girilmez. 

  

F.8.2.1. DNA 

ve Genetik 

Kod 

Kazanım: F.8.2.1.2. DNA‟nın yapısını model üzerinde 

gösterir. 

Kazanımın Ġçeriği:a. Hidrojen, glikozit, ester, fosfodiester 

bağlarına girilmez. 

Kazanımın Ġçeriği: b. DNA‟daki hataların onarılıp 

onarılmadığı belirtilir. 

Kazanımın Ġçeriği: c. DNA‟daki nükleotid hesaplamaları 

verilmez. 

  

F.8.2.1. DNA 

ve Genetik 

Kod 

Kazanım: F.8.2.1.3. DNA‟nın kendini nasıl eĢlediğini ifade 

eder. 

Kazanımın Ġçeriği: a. Replikasyon ifadesi kullanılmaz. 

Kazanımın Ġçeriği: b. EĢlenme deneyleri anlatılmaz. 

Kazanımın Ġçeriği: c. EĢlenme ile ilgili hesaplama sorularına 

girilmez. 

  

F.8.2.2. 

Kalıtım 

Kazanım:F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 

Kazanımın Ġçeriği: a. Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez 

döl kavramlarına değinilir. 

Kazanımın Ġçeriği: b. Baskın ve çekinik gen kavramlarına 

değinilir. 

  

F.8.2.2. 

Kalıtım 

Kazanım: F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili 

problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 

Kazanımın Ġçeriği: a. Çaprazlamalarda sadece bezelye 

karakterleri kullanılır. 

Kazanımın Ġçeriği: b. Diğer canlılarda da karakterlerin 

aktarımının benzer olduğu vurgulanır. 

Kazanımın Ġçeriği: c. Ġnsanda çocuğun cinsiyetinin babadan 

gelen eĢey kromozomu ile belirlendiği vurgulanır. 
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8.Sınıf/ Ünite 

Adı 

 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.8.2.2. Kalıtım 
Kazanım: F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını 

tartıĢır. 

  

F.8.2.3. 

Mutasyon ve 

Modifikasyon 

Kazanım:F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu 

açıklar. 

  

F.8.2.3. 

Mutasyon ve 

Modifikasyon 

Kazanım:F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu 

açıklar. 

  

F.8.2.3. 

Mutasyon ve 

Modifikasyon 

Kazanım: F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki 

farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 

  

F.8.2.4. 

Adaptasyon 

(Çevreye 

Uyum) 

Kazanım:F.8.2.4.1. Canlıların yaĢadıkları çevreye uyumlarını 

gözlem yaparak açıklar. Adaptasyonların kalıtsal olduğu 

vurgulanır. 

  

F.8.2.5. 

Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi 

iliĢkilendirir. 
  

F.8.2.5. 

Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında 

oluĢturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve 

zararlı yönlerini tartıĢır. 

  

F.8.2.5. 

Biyoteknoloji 

Kazanım: F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve 

biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında 

tahminde bulunur. 

  

F.8.3.1. Basınç 

Kazanım: F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değiĢkenleri 

deneyerek keĢfeder. Basınç birimi olarak Pascal verilir. 

Matematiksel bağıntılara girilmez. 

  

F.8.3.1. Basınç 

Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değiĢkenleri 

tahmin eder ve tahminlerini test eder. 

Kazanımın Ġçeriği: a. Gazların da sıvılara benzer Ģekilde 

basınç uyguladıkları belirtilir. Açık hava basıncı örneklendirilir. 

Kazanımın Ġçeriği: b. Matematiksel bağıntılara girilmez. 

Kazanımın Ġçeriği: c. Gaz basıncını etkileyen değiĢkenlere 

girilmez. 

  

F.8.3.1. Basınç 

Kazanım:F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin 

günlük yaĢam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 

Kazanımın Ġçeriği: a. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin 

uygulamalarından örnekler verilir. 

Kazanımın Ġçeriği: b. Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve 

prensiplere vurgu yapılır. 

  

F.8.4.1. 

Periyodik 

Sistem 

Kazanım: F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların 

nasıl oluĢturulduğunu açıklar. Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç 

ve periyodik sistemin oluĢturulma süreci ayrıntıya girilmeden 

vurgulanır. 

  

F.8.4.1. 

Periyodik 

Sistem 

Kazanım: F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde 

metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Elementlerin özelliklerine girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Soygazların üzerinde durulur. 
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8.Sınıf/ Ünite Adı Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.8.4.2. Fiziksel ve 

Kimyasal 

DeğiĢimler 

Kazanım:F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değiĢim arasındaki 

farkları, çeĢitli olayları gözlemleyerek açıklar. 

  

F.8.4.3. Kimyasal 

Tepkimeler 

Kazanım:F.8.4.3.1. BileĢiklerin kimyasal tepkime 

sonucunda oluĢtuğunu bilir. Kimyasal tepkime 

denklemlerine formüller kullanılarak girilmez. 

  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım: F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade 

eder. 
  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaĢamdan 

örnekler verir. 
  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaĢılabilecek 

malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 
  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına 

iliĢkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. Konu ile 

ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları sağlanır. 

  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeĢitli maddeler 

üzerindeki etkilerini gözlemler. 
  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi 

olarak kullanılması esnasında oluĢabilecek tehlikelerle ilgili 

gerekli tedbirleri alır. 

  

F.8.4.4. Asitler ve 

Bazlar 

Kazanım:F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik 

çözüm önerileri sunar. Asit yağmurlarının oluĢum sebepleri 

ve sonuçlarına değinilir. 

  

F.8.4.5. Maddenin 

Isı ile EtkileĢimi 

Kazanım: F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine 

ve/veya sıcaklık değiĢimine bağlı olduğunu deney yaparak 

keĢfeder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Q=m.c. Δt bağıntısına girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen 

değiĢkenler örneklerle açıklanır. 

  

F.8.4.5. Maddenin 

Isı ile EtkileĢimi 

Kazanım: F.8.4.5.2. Hâl değiĢtirmek için gerekli ısının 

maddenin cinsi ve kütlesiyle iliĢkili olduğunu deney yaparak 

keĢfeder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Saf maddelerin hâl değiĢimi sırasında 

sıcaklığının sabit kaldığına değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

  

F.8.4.5. Maddenin 

Isı ile EtkileĢimi 

Kazanım: F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değiĢimi ve ısınma 

grafiğini çizerek yorumlar. 
  

F.8.4.5. Maddenin 

Isı ile EtkileĢimi 

Kazanım:F.8.4.5.4. Günlük yaĢamda meydana gelen hâl 

değiĢimleri ile ısı alıĢveriĢini iliĢkilendirir. 
  

F.8.4.6.Türkiye’de 

Kimya Endüstrisi 

Kazanım: F.8.4.6.1. GeçmiĢten günümüze Türkiye‟deki 

kimya endüstrisinin geliĢimini araĢtırır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin 

geliĢimine katkı sağlayan resmi / özel kurum ve sivil toplum 

kuruluĢlarının yaptığı çalıĢmalara değinilir. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ġthal ve ihraç edilen kimyasal 

ürünlerden birkaç önemli örnek verilerek Türkiye kimya 

endüstrisinin iĢleyiĢine değinilir. 
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8.Sınıf/ Ünite 

Adı 

 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.8.4.6.Türkiye’

de Kimya 

Endüstrisi 

Kazanım: F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını 

araĢtırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler 

sunar. 

  

F.8.5.1. Basit 

Makineler 

Kazanım:F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları 

örnekler üzerinden açıklar. 

Kazanım Ġçeriği: a. Basit makinelerden, sabit makara, 

hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık 

üzerinde durulur. 

Kazanım Ġçeriği: b. DiĢli çarklar, vida ve kasnakların da 

birer basit makine olduğugörsellerle belirtilir, ayrıntıya 

girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: c. Basit makinelerde iĢten kazanç olmadığı 

vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği: ç. Matematiksel bağıntılara girilmez. 

  

F.8.5.1. Basit 

Makineler 

Kazanım:F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük 

yaĢamda iĢ kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 
  

F.8.6.1. Besin 

Zinciri ve Enerji 

AkıĢı 

Kazanım: F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, 

ayrıĢtırıcılara örnekler verir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Parazit besin zincirlerine değinilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Ekoloji piramitlerinde enerji aktarımı, 

vücut büyüklüğü, birey sayısı ve biyolojik birikim vurgulanır. 

  

F.8.6.2. Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım: F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin 

önemini fark eder. 

Kazanım Ġçeriği: a. Fotosentezde karbondioksit ve su 

kullanıldığı, besin ve oksijen üretildiği vurgulanır. Kimyasal 

denklemine girilmez. 

Kazanım Ġçeriği: b. Fotosentezin yapay ıĢıkta da meydana 

gelebileceği vurgulanır. 

Kazanım Ġçeriği: c. Fotosentez yapan canlıların üretici 

olduğu ifade edilir. 

  

F.8.6.2. Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım:F.8.6.2.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile 

ilgili çıkarımlarda bulunur. IĢık rengi, karbondioksit miktarı, 

su miktarı, ıĢık Ģiddeti ve sıcaklık vurgulanır. 

  

F.8.6.2. Enerji 

DönüĢümleri 

Kazanım: F.8.6.2.3. Canlılarda solunumun önemini belirtir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Solunumun kimyasal denklemine 

girilmez. 

Kazanım Ġçeriği:b. Bitkilerin gece ve gündüz solunum 

yaptığına değinilir”(MEB, 2018). 

Kazanım Ġçeriği: c.Oksijenli ve oksijensiz solunum 

evrelerine girilmeden verilir fakat açığa çıkan enerji 

miktarları sayısal olarak belirtilmez. 

Kazanım Ġçeriği: ç. ATP‟nin yapısına girilmeden isminden 

bahsedilir. 

  

F.8.6.3. Madde 

Döngüleri ve 

Çevre Sorunları 

Kazanım: F.8.6.3.1. Madde döngülerini Ģema üzerinde 

göstererek açıklar. 
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8.Sınıf/ Ünite 

Adı 

 

Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.8.6.3. Madde 

Döngüleri ve 

Çevre Sorunları 

Kazanım:F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaĢam açısından 

önemini sorgular. 

  

F.8.6.3. Madde 

Döngüleri ve 

Çevre Sorunları 

Kazanım:F.8.6.3.3. Küresel iklim değiĢikliklerinin 

nedenlerini ve olası sonuçlarını tartıĢır. 

Kazanım Ġçeriği:a. Sera etkisi açıklanır. 

Kazanım Ġçeriği: b. Küresel iklim değiĢikliği bağlamında 

çevre sorunlarının Dünya'nın geleceğine ve insan yaĢamına 

nasıl bir etkisi olabileceği sorgulanır. 

Kazanım Ġçeriği:c. Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine 

nasıl bir etkisinin olabileceğine yönelik öngörüleri sanatsal 

yollarla ifade etmeleri istenir. 

Kazanım Ġçeriği:ç. Öğrencilerin ekolojik ayak izini 

hesaplaması (uzantısı edu, org ve mil gibi güvenli sitelerden 

yararlanılabilinir) sağlanır. 

Kazanım Ġçeriği: d. Dünya ülkelerinin küresel iklim 

değiĢikliğini önlemek için aldık değinilir. 

  

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım:F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu 

davranmaya özen gösterir. 

  

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım:F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına 

yönelik proje tasarlar. 

  

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım:F.8.6.4.3. Geri dönüĢüm için katı atıkların 

ayrıĢtırılmasının önemini açıklar. 

  

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım: F.8.6.4.4. Geri dönüĢümün ülke ekonomisine 

katkısına iliĢkin araĢtırma verilerini kullanarak çözüm önerileri 

sunar. 

  

F.8.6.4. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Kazanım: “F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması 

durumunda gelecekte karĢılaĢılabilecek problemleri belirterek 

çözüm önerileri sunar”(MEB, 2018). 

  

F.8.7.1. Elektrik 

Yükleri ve 

Elektriklenme 

Kazanım:F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve 

teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 

  

F.8.7.1. Elektrik 

Yükleri ve 

Elektriklenme 

Kazanım: F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve 

farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 

  

F.8.7.1. Elektrik 

Yükleri ve 

Elektriklenme 

Kazanım: F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme 

çeĢitlerini fark eder. 

  

F.8.7.2. Elektrik 

Yüklü Cisimler 

Kazanım: F.8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri 

bakımından sınıflandırır. Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim 

anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük 

miktarlarının eĢit olduğu vurgusu yapılır. Elektroskopun yük 

ölçümünde kullanıldığı belirtilir, çalıĢma prensibine girilmez. 

  

F.8.7.2. Elektrik 

Yüklü Cisimler 

Kazanım: F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.Topraklamanın 

günlük yaĢam ve teknolojideki uygulamaları dikkate alınarak 

can ve mal güvenliği açısından önemine vurgu yapılır. 
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8.Sınıf/ Ünite 

Adı 
Program Kazanımı ve Kazanım Ġçeriği 

YaĢam Temelli 

Unsur 

Var Yok 

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ıĢık ve hareket 

enerjisine dönüĢtüğü uygulamalara örnekler verir. 

Kazanım Ġçeriği: a. Güvenlik açısından elektrik sigortasının 

önemi üzerinde durulur. 

Kazanım Ġçeriği: b. Robotların, elektrik enerjisinin, hareket 

enerjisine dönüĢümü temel alınarak geliĢtirildiği vurgulanır. 

  

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, ıĢık veya 

hareket enerjisine dönüĢümü temel alan bir model tasarlar. 

Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. ġartlar 

uygunsa üç boyutlu modele dönüĢtürmesi istenebilir. 

  

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin 

nasıl üretildiğini açıklar. Güç santrallerinden hidroelektrik, 

termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere değinilir. 

  

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve 

dezavantajları konusunda fikirler üretir. Güç santrallerinin 

yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirilmesine yönelik 

fikir üretmeleri ve bu fikirlerini savunmaları istenir. 

  

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu 

kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini 

tartıĢır. 

Kazanım Ġçeriği: a. Enerji verimliliği konusunda 

ülkemizdeki resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluĢları 

tarafından yapılan çalıĢmalar ve elektrik enerjisi kullanımı 

bakımından yapılması gerekenler belirtilir. 

Kazanım Ġçeriği:b. Kaçak elektrik kullanımının ülke 

ekonomisine verdiği zarar vurgulanır. 

  

F.8.7.3. 

Elektrik 

Enerjisinin 

DönüĢümü 

Kazanım: F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya 

özen gösterir.Öğrencilerden elektrik faturasını azaltmaya 

yönelik uzun süreli çalıĢmalar yapmaları istenir, süreç 

izlenir. 
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Doğum tarihi ve yeri : 1995 / Balıkesir 
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