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ÖÖzzeett

‹lkö¤retim fen bilgisi program› ölçme ve de¤erlendirmenin biliflsel, du-
yuflsal ve devinsel alan özellikleri dikkate al›narak yap›lmas›n› önermemekte-
dir. Ancak, ilkö¤retim fen bilgisi dersinde ölçme ve de¤erlendirme a¤›rl›kl› ola-
rak biliflsel alanda yap›lmaktad›r. Bu nedenle, fen bilgisi ö¤retmenleri taraf›n-
dan yap›lan ölçme ve de¤erlendirmenin, ö¤rencilerin ne tür biliflsel özellikleri-
nin belirlenmesinde kullan›ld›¤›n›n ortaya ç›kar›lmas› önemlidir. Bu çal›flmada,
ilkö¤retim okullar›nda görev yapan 45 fen bilgisi ö¤retmeninin yaz›l› s›nav so-
rular› toplanarak Bloom S›n›fland›rmas›na göre seviyeleri belirlenmifltir. Elde
edilen veriler, fen bilgisi ö¤retmenlerinin yaz›l› s›navlarda sorduklar› sorular›n
ço¤unun bilgi ve kavrama düzeyinde oldu¤unu göstermektedir

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Fen Bilgisi Ö¤retimi, Bloom s›n›fland›rmas›, ölçme
ve de¤erlendirme

GGiirriiflfl

E¤itimde ölçme ve de¤erlendirme, her e¤itim-ö¤retim sürecinin önemli bir
parças› ve e¤itimde nitelik aray›fl›n›n temel unsurudur. Ölçme ve de¤erlendirmenin
as›l amac›, e¤itim kalitesinin ortaya konulmas› ve varolan eksikliklerin giderilerek
e¤itimin daha iyi hale getirilmesidir (Balc›, Tekkaya, 2000, 42). Di¤er tüm derslerde
oldu¤u gibi, fen bilgisi dersinde de ölçme ve de¤erlendirme, dersin hedef ve kaza-
n›mlar›na ne derece ulafl›ld›¤›n›n, ö¤retim süreci içerisinde nelerin iflleyip nelerin ifl-
lemedi¤inin, yap›lan ö¤retimin ö¤rencilerin geliflim özelliklerini ne derece etkiledi¤i-
nin ortaya konulmas›nda farkl› flekil ve biçimlerde kullan›lmaktad›r. 

Ö¤retmenler, ö¤rencilerin düflünce ve ak›l yürütmelerini ortaya ç›karmak ve
ö¤retimin ne derece gerçeklefltirildi¤i ile ilgili karar vermede, sürekli olarak yapt›kla-
r› ölçme ve de¤erlendirmelerden yararlanmaktad›rlar. Yap›lan ölçme ve de¤erlendir-
melerin amac›, ö¤rencilerin bilimsel kavramlar› daha iyi ö¤renmelerine yard›mc› ol-
mal›d›r. De¤erlendirme süreçleri, ö¤rencilerin bilginin belirli parçalar›n› ezberleyip
ezberlemediklerini test etmek için de¤il, ö¤rencilerin bilgiyi kullanma, muhakeme
edebilme ve anlamalar›n› araflt›rmay› gerektirmektedir (Treaguest, Jacobowitz, Gal-
lagher, Parker, 2001, 138).

Ö¤renme hedeflerinin de¤erlendirilmesi, biliflsel, duyuflsal ve devinsel alan-
daki geliflmeleri dikkate alarak yap›lmal›d›r. Fakat ö¤retmenlerin büyük bir ço¤unlu-
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¤unun dikkat etti¤i noktalar sadece  biliflsel geliflim özellikleri  üzerine odaklanm›flt›r
(Victor, Kellough, 2000, 162). Ö¤retmenler, yaz›l› s›navlarda ö¤rencilerin biliflsel geli-
flim özelliklerini ortaya ç›karan farkl› tür ve seviyelerde sorular sormaktad›r. Sorula-
r› s›n›fland›rmak için genellikle Bloom’un s›n›fland›rmas›  kullan›lmaktad›r. Blo-
om’un s›n›fland›rmas›na  göre sorular afla¤›daki flekilde s›n›fland›r›l›r:

BBiillggii  sseevviiyyeessii ssoorruullaarr››: Ezberlenen bilgi ve ilkeleri ortaya koymaya çal›fl›r.

KKaavvrraammaa sseevviiyyeessii ssoorruullaarr››:: Ö¤rencilerin kendi dünyalar›ndaki bilgileri ortaya
ç›karmaya çal›fl›r.

UUyygguullaammaa sseevviiyyeessii ssoorruullaarr››: Ö¤rencilerin ö¤renmifl olduklar› bilgileri yeni bir
durumda nas›l kullanacaklar›n› ortaya ç›kar›r. 

AAnnaalliizz sseevviiyyeessii ssoorruullaarr››: Ö¤rencilerin bildikleri bilgileri çok daha küçük par-
çalara ay›rarak bunlar aras›ndaki farkl›l›klar›, iliflkiler ortaya ç›karmalar›n› gerekli k›-
lar.

SSeenntteezz sseevviiyyeessii ssoorruullaarr››: Ö¤rencilerin orijinal olas›l›lar, yeni düflünceler üret-
melerini gerekli k›lar.

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee sseevviiyyeessii ssoorruullaarr››: Ö¤rencilerin tercihler, karfl›laflt›rmalar yap-
malar›n› ve nedenlerini belirtmelerini gerekli k›lar (McConnell, Steer, Owens, 2003,
205-208; Sönmez, 2001; Victor,  Kellough, 2000, 162; Martin, Sexton, Wagner, Gerlo-
vich, 1998, 35; Özçelik,1992).

Bloom s›n›fland›rmas› dikkate al›nd›¤›nda ö¤retmenlerin farkl› seviyede soru-
lar sormalar›n›n ö¤rencileri yorumlamaya, analiz, sentez, de¤erlendirme  yapmaya
sevk edece¤i aç›kt›r. Taba, Levine, Elsey (1964) ö¤retmenler taraf›ndan kullan›lan so-
rular›n ö¤rencilerin düflünme becerilerini etkiledi¤ini belirtmifllerdir (Martin, Sexton,
Wagner, Gerlovich, 1998). Bloom s›n›fland›rmas›na göre, yüksek düflünme becerisi
gerektiren sorular›n yarat›c›l›k gibi özeliklerin geliflmesine katk› sa¤lad›¤› görülmek-
tedir. Bununla birlikte, ö¤retmenlerin sordu¤u sorular kitaplarda olanlara göre daha
etkilidir. Yüksek düflünme becerileri gerektiren sorular genifl bir zaman dilimi ile bir-
likte verildi¤inde, fendeki baflar›y› olumlu bir flekilde art›rmaktad›r. Fakat, ö¤retmen-
ler taraf›ndan kullan›lan sorular›n ço¤u düflük düflünme becerileri gerektirmektedir
(Martin, Sexton, Wagner, Gerlovich, 1998, 139). Ö¤retmenlerin sorduklar› sorular›n
farkl› seviyelerde olmas›, ö¤rencilerin baflar›lar›n›, düflünme becerilerini ve  derse
olan tutumlar›n› etkiledi¤i göz önüne al›nd›¤›nda, ö¤retmenler taraf›ndan sorulan
sorular›n araflt›r›lmas› önemli görülmektedir. Bu çal›flmada, fen bilgisi ö¤retmenleri-
nin, a¤›rl›kl› olarak ölçme ve de¤erlendirmeyi biliflsel alanda yapt›klar› dikkate al›na-
rak, yaz›l› s›navlarda sorduklar› sorular›n Bloom S›n›fland›rmas›na göre seviyeleri
belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu amaç do¤rultusunda, farkl› sosyo-ekonomik düzeydeki
okullarda görev yapan 45 fen bilgisi ö¤retmeninin ( 19 alt, 15 orta ve 11 üst sosyo-eko-
nomik okulda görev yapan) yaz›l› s›nav sorular› izin al›narak toplanm›fl ve de¤erlen-
dirilmifltir. Çal›flmada, ö¤retmenler taraf›ndan yaz›l› s›navlarda sorulan sorular›n
farkl› okul türleri aras›nda Bloom s›n›fland›rmas›na göre farkl› seviyelerde olup, ol-
mad›klar› ve genel olarak yaz›l› sorular›n›n Bloom s›n›fland›rmas›na göre seviyesi be-
lirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

YYöönntteemm

Bu araflt›rmada doküman incelemesi yap›lm›flt›r. Çal›flmada ‹zmir ilinde mer-
kez iki ilçe seçilmifl ve bu ilçelerdeki okullar tabakal› örnekleme tekni¤ine göre sos-
yo-ekonomik düzeylerine ayr›lm›fl ve daha sonra alt sosyo-ekonomik düzeyde 15 (bu
okular çal›flmada ookkuull ttüürrüü11 fleklinde s›n›fland›r›lm›flt›r), orta sosyo-ekonomik dü-
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zeyde 10 (bu okullar çal›flmada ookkuull ttüürrüü22 olarak s›n›fland›r›lm›flt›r) ve üst sosyo-eko-
nomik düzeyde 10 okul (bu okular çal›flmada ookkuull ttüürrüü33 olarak s›n›fland›r›lm›flt›r) be-
lirlenmifl ve bu okullardaki toplam 45 fen bilgisi ö¤retmeninin yaz›l› sorular› (her bir
ö¤retmenden toplanan yaz›l› soru say›s› eflit de¤ildir) bu ö¤retmenlerden izin al›na-
rak toplanm›flt›r. Sorular›n incelenmesinde, Bloom s›n›fland›rmas›ndaki s›n›flama
dikkate al›nm›fl ve sorular iki araflt›rmac› taraf›ndan incelenmifltir. Sorular›n s›n›flan-
d›r›lmas› bilgi, kavrama, uygulama ve üst düzey (analiz, sentez, de¤erlendirme) flek-
linde yap›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr vvee YYoorruumm

Çal›flmada, ö¤retmenler taraf›ndan yaz›l› s›navlarda sorulan sorular›n farkl›
okul türleri aras›nda Bloom s›n›fland›rmas›na göre farkl› seviyelerde olup, olmad›k-
lar› ve genel olarak yaz›l› sorular›n›n Bloom s›n›fland›rmas›na göre seviyesi belirlen-
meye çal›fl›lm›flt›r. Bu amaç do¤rultusunda, bu bölümde, ö¤retmenler taraf›ndan ya-
z›l› s›navlarda sorulan sorular›n Bloom s›n›fland›rmas› dikkate al›nd›¤›nda okul türü-
ne göre farkl›l›k gösterip göstermedi¤i ve genel olarak sorular›n seviyelerinin nas›l ol-
du¤u ile ilgili bulgulara yer verilmifltir.

AA))  OOkkuull TTüürrüünnee GGöörree 66.. SS››nn››ff YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass›› 

TTaabblloo 11:: OOkkuull TTüürrüünnee GGöörree  66.. ss››nn››ff YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn BBlloooomm SS››nn››ffllaanndd››rr--
mmaass›› AAçç››ss››nnddaann DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Tablo 1 incelendi¤inde, Okul türü1 (OK1) ve Okul türü2 (OK2)’den 100 ve
Okul türü3 (OK3)’ den 160 olmak üzere incelenen toplam 360 6.s›n›f yaz›l› sorular›-
n›n, %68’inin bilgi, %17’sinin kavrama, %13’ünün uygulama ve %1’inin üst düzey
seviyede oldu¤u görülmektedir. Okul türüne göre soru seviyeleri karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da, okul türü3 (OK3)’de bilgi düzeyindeki sorunlar›n yüzdesi okul türü1 (OK1) ve
okul türü2 (OK2)’ye göre daha fazla oldu¤u, kavrama düzeyindeki sorular›n ise da-
ha az oldu¤u (%13) görülmektedir. Uygulama düzeyinde ise OK1  ile OK3 ayn›
OK2’nin ise düflük oldu¤u belirlenmifltir. Üst düzey sorular karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise
OK1’de az olmas›na ra¤men di¤er okul türlerine göre daha fazla soruldu¤u görül-
mektedir. 

BB))  OOkkuull TTüürrüünnee GGöörree 77.. SS››nn››ff YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass›› 
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OOkkuull SS››nn››ff BBiillggii KKaavvrraammaa UUyygguullaammaa ÜÜsstt ddüüzzeeyy TTooppllaamm

OOkkuullttüürrüü11((OOKK11)) nn 6 63 20 14 3 100

%% 63 20 14 3 100
OOkkuullttüürrüü22((OOKK22)) nn 6 67 22 10 1 100

%% 67 22 10 1 100
OOkkuull ttüürrüü33((OOKK33)) nn 6 115 21 23 1 160

%% 72 13 14 1 100
TTooppllaamm nn 245 63 47 5 360

%% 68 17 13 1 100

                                                                                                 



TTaabblloo 22:: OOkkuull TTüürrüünnee GGöörree 77.. ss››nn››ff YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn BBlloooomm SS››nn››ffllaanndd››rr--
mmaass›› AAçç››ss››nnddaann DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Tablo 2’de incelenen toplam 330 yedinci s›n›f yaz›l› sorusundan, %46’s›n›n bil-
gi, %27’sinin kavrama, % 23’ünün uygulama ve %4’ünün ise üst düzey seviyede ol-
du¤u görülmektedir. Okul türüne göre sorular›n seviyeleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bilgi
seviyesi sorular›n OK1’de en az oldu¤u (%38)  OK3’de ise en fazla oldu¤u, kavrama
seviyesi sorular›n OK2’de en fazla,  OK3’de en az oldu¤u, uygulama seviyesindeki
sorular›n OK1’de en fazla OK2’de ise en az oldu¤u belirlenmifltir. Üst düzey sorula-
r›n ise her okul türü için çok az bir yüzdede ve OK2’de ise biraz fazla oldu¤u görül-
mektedir.  Bu bulgular dikkate al›nd›¤›nda, kavrama ve uygulama düzeyindeki soru-
lar›n en fazla (%58) OK1’de soruldu¤u,  en az (%37) ise OK3’de soruldu¤u belirlen-
mifltir. 

CC))  OOkkuull TTüürrüünnee GGöörree 88.. SS››nn››ff YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass›› 

TTaabblloo 33:: OOkkuull TTüürrüünnee GGöörree 88.. ss››nn››ff YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn BBlloooomm SS››nn››ffllaanndd››rr--
mmaass›› AAçç››ss››nnddaann DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Tablo 3 incelendi¤inde, toplam 435 sekizinci s›n›f yaz›l› sorusu incelenmifl ve
bu sorular›n %46’sinin bilgi, %29’unun kavrama, % 17’ sinin   uygulama ve %8’inin
üst düzey seviyesinde  oldu¤u görülmektedir. Okul türüne göre sorular›n seviyesi
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bilgi düzeyindeki sorular›n OK3’de en fazla, kavrama ve uygula-
ma seviyesindeki sorular›n ise bu okul türünde en az oldu¤u görülmektedir. OK3’de-
ki   bilgi düzeyindeki sorular›n çoklu¤u, uygulama düzeyindeki sorular›n azl›¤› Tab-
lo 1 ve Tablo 2’deki bu seviyedeki sonuçlar› desteklemektedir. Bununla birlikte, her
okul türü için üst düzey soru say›s›nda az da olsa bir artma oldu¤u belirlenmifltir. Bu
art›fl›n sebebi olarak, ö¤retmenlerin bu seviyedeki sorular› 8. s›n›fta LGS  (Liselere Gi-
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OOkkuull SS››nn››ff BBiillggii KKaavvrraammaa UUyygguullaammaa ÜÜsstt ddüüzzeeyy TTooppllaamm

OOkkuullttüürrüü11((OOKK11)) NN 7 68 52 53 7 180

%% 38 29 29 4 100
OOkkuullttüürrüü22((OOKK22)) NN 7 24 16 6 4 50

%% 48 32 12 8 100
OOkkuull ttüürrüü33((OOKK33)) NN 7 60 20 17 3 100

%% 60 20 17 3 100
TTooppllaamm NN 152 88 76 14 330

%% 46 27 23 4 100

OOkkuull SS››nn››ff BBiillggii KKaavvrraammaa UUyygguullaammaa ÜÜsstt ddüüzzeeyy TTooppllaamm

OOkkuullttüürrüü11((OOKK11)) n 8 91 79 41 15 226

% 40 35 18 7 100
OOkkuullttüürrüü22((OOKK22)) n 8 38 32 20 11 101

% 37 32 20 11 100
OOkkuull ttüürrüü33((OOKK33)) n 8 71 14 15 8 108

% 65 13 14 7 100
TTooppllaamm n 200 125 76 34 435

% 46 29 17 8 100

                                                                                                         



rifl S›nav› ), ÖO (Özel Okullar S›nav›) gibi s›navlara ö¤rencileri haz›rlamak istemeleri
gösterilebilir. 

DD))  YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn BBlloooomm SS››nn››ffllaanndd››rrmmaass››nnaa GGöörree GGeenneell BBiirr KKaarrflfl››llaaflfl--
tt››rr››llmmaass›› 

TTaabblloo 44:: YYaazz››ll›› SS››nnaavv SSoorruullaarr››nn››nn BBlloooomm SS››nn››ffllaanndd››rrmmaass››nnaa GGöörree GGeenneell BBiirr DDee--
¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Tablo 4’te, OK1’den incelenen toplam 506 yaz›l› sorusundan % 44’ünün bilgi,
% 30’unun kavrama, %21’inin uygulama ve %5’inin üst düzey seviyede oldu¤u,
OK2’den incelenen toplam 251 yaz›l› sorusundan %51’nin bilgi, % 28’inin kavrama,
%14’ünün uygulama ve % 6’s›n›n üst düzey seviyede oldu¤u, OK3’den incelenen top-
lam 368 yaz›l› sorusundan %67’sinin bilgi, %15’inin kavrama, %15’inin uygulama ve
%3’ünün üst düzey seviyede oldu¤u görülmektedir. Tüm sorular (1125 soru) okul tü-
rü ay›rmaks›z›n  incelendi¤inde, sorular›n %53’ünün bilgi, %24,5’inin kavrama,
%17,6’s›n›n uygulama ve %4,7’sinin üst düzey seviyede oldu¤u belirlenmifltir. Çepni
ve arkadafllar› (2001) taraf›ndan yap›lan “Okullarda ve Lise Girifl S›navlar›nda Soru-
lan Fen Bilgisi Sorular›n›n Bloom S›n›fland›rmas›na Göre Karfl›laflt›r›lmas›” adl› çal›fl-
mada  benzer sonuçlar bulunmufltur. De¤erlendirme sürecinin amaçlar›ndan birinin,
ö¤rencilerin bilginin belirli parçalar›n› ezberleyip ezberlemediklerini test etmek de¤il,
ö¤rencilerin üst düzey zihinsel becerilerini kullanmalar›na yard›mc› olmak oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, fen bilgisi ö¤retmenlerinin yaz›l› s›nav sorular›n›n ö¤rencilerin
üst düzey zihinsel becerilerini kullanmaya zorlamayaca¤› aç›kt›r. Sorular›n seviyesi-
nin fen ö¤retiminin ne derecede yap›ld›¤›n›n  bir göstergesi olabilece¤i varsay›ld›¤›n-
da, yap›lan fen ö¤retiminin ö¤rencilerin bilgiyi kullanma, muhakeme edebilme, ana-
liz, sentez ve de¤erlendirme yapabilme gibi üst düzey zihinsel becerilerinin geliflme-
sine yeterli flekilde yard›mc› olmad›¤› düflünülebilir. 38 Ülkenin kat›ld›¤›  TIMSS 1999
(The Third International Mathematics and Science Study-Repeat) çal›flmas›nda, Tür-
kiye bilimsel araflt›rma ve bilimin do¤as› alan›nda yap›lan s›ralamada 33. olmas› (K›-
l›ç, 2004), ö¤retmenlerin fen derslerinde ö¤rencilerin bilimsel süreç becerilerini kul-
lanmalar›n› sa¤layacak ve gelifltirecek ortamlar sa¤lamad›klar›n› ve düz anlat›m yön-
temi kullanarak fen derslerini iflledikleri ve ezber bilgiyi ölçmeye çal›flt›klar›n›n bir
göstergesi fleklinde yorumlanabilir.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Çal›flmada, 6. s›n›f seviyesindeki yaz›l› sorular› Bloom s›n›fland›rmas›na göre
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ö¤retmenlerin sosyoekonomik düzey aç›s›ndan alt seviyede olan
okullarda,  sosyoekonomik düzey bak›m›ndan orta ve üst düzeyde bulunan okullar-
dakine göre yaz›l› s›navlarda daha fazla bilgi seviyesinde sorular sorduklar›, uygula-
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OOkkuull BBiillggii KKaavvrraammaa UUyygguullaammaa ÜÜsstt ddüüzzeeyy TTooppllaamm

OOkkuullttüürrüü11((OOKK11)) N 222 151 108 25 506

% 44 30 21 5 100

OOkkuullttüürrüü22((OOKK22)) N 129 70 36 16 251

% 51 28 14 6 100

OOkkuull ttüürrüü33((OOKK33)) N 246 55 55 12 368

% 67 15 15 3 100

TTooppllaamm N 597 276 199 53 1125

53 24 18 5 100

                                                                   



ma seviyesindeki sorular›n ise  üst ve alt seviyedeki okullarda, orta seviyedeki okul-
lara göre daha fazla oldu¤u ve tüm okullar aras›nda üst düzey seviyede çok az soru
bulundu¤u belirlenmifltir.

7. s›n›f seviyesindeki yaz›l› sorular› Bloom s›n›fland›rmas›na göre karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda, sosyo-ekonomik bak›m›ndan üst düzeyde bulunan okullarda di¤er okullara
göre daha fazla  uygulama seviyesinde soru soruldu¤u, sosyo-ekonomik düzey aç›-
s›ndan alt seviyede olan okullarda 6. s›n›flarda oldu¤u gibi di¤er okullara göre daha
fazla bilgi seviyesinde sorular soruldu¤u ve 6. s›n›flara göre üst düzey sorular›n say›-
s›nda bir art›fl olsa da çok fazla olmad›¤› görülmektedir.

8. s›n›f seviyesindeki yaz›l› sorular› Bloom s›n›fland›rmas›na göre karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda, sosyo-ekonomik düzey aç›s›ndan alt seviyelerde olan okullarda, sosyo-eko-
nomik bak›mdan orta ve üst düzeyde bulunan okullardakine göre yaz›l› s›navlarda
daha fazla bilgi seviyesinde ve daha az say›da kavram, uygulama ve üst düzey sevi-
yede sorular soruldu¤u görülmektedir. 

Ayr›ca, yaz›l› s›nav sorular› incelenen fen bilgisi ö¤retmenlerinin ço¤unun, ya-
z›l› s›navlarda, ö¤rencilerin ö¤rendikleri bilgileri ezberleyip ezberlemediklerini ölç-
tükleri ve ö¤rencileri analiz, sentez ve de¤erlendirme yapmaya zorlamad›klar› görül-
mektedir. 

Bu sonuçlar dikkate al›nd›¤›nda, ö¤retmenlerin bilgi ve kavrama seviyesinde-
ki sorular›n say›s›n› azaltmalar›, bunun yerine ö¤rencilerin bilimsel düflünme ve ge-
liflimine yard›mc› olacak üst düzey sorular sormalar›  önerilmektedir.Bunun yan›nda
geleneksel ö¤retim yöntemleri yerine fen dersleri ö¤renciyi aktif k›lacak ö¤retim yön-
tem ve teknikleri ile ifllenmesi gerekmektedir. Gerek soru haz›rlama ve gerekse aktif
ö¤renme ortam›n›n oluflturulmas›nda  MEB ve üniversite iflbirli¤i ile ö¤retmenlere
uzman kifliler taraf›ndan daha kapsaml› hizmet içi e¤itim seminerleri verilmelidir. 
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THE EVALUATION OF SCIENCE TEACHERS’ 
EXAM QUESTIONS*

Ercan AKPINAR**
Ömer ERG‹N***

AAbbssttrraacctt

The primary science curriculum suggests that evaluation and assess-
ment in the schools must be done regarding cognitive, affective and psycho-
motor skills of the students. However, the cognitive skills are mostly assessed
and evaluated in the primary science courses.  Therefore it is important to de-
termine kind of assessed and evaluated cognitive skills by the science teachers.
In this study, the exam papers prepared by 45 science teachers are collected
and analyzed according to the levels of Bloom Taxonomy. The results showed
that most of the exam questions are at the level of knowledge and comprehen-
sion.

KKeeyy WWoorrddss: Science Teaching, Bloom Taxonomy, Measurement and
Evaluation
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