
ÖZET: Bu çal›flmada, çoklu zeka alanlar›na göre düzenlenen
ö¤retim etkinliklerine iliflkin ö¤renci görüfllerinin ve akade-
mik baflar›lar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Çal›flma grubu-
nu, ‹stanbul Özel ‹stek Kaflgarl› Mahmut ‹lkö¤retim Okulu 5-
A s›n›f›n›n 16 ö¤rencisi oluflturmufltur. Araflt›rmada  hem ni-
tel,  hem de nicel veri kullan›lm›flt›r. Araflt›rma bulgular›na da-
yal› olarak, çoklu zeka alanlar›na göre düzenlenen ö¤retim et-
kinliklerinin ö¤rencilerin üzerinde iyi bir etki b›rakt›¤› söyle-
nebilir. Ayr›ca ö¤rencilerin öntest-sontest baflar› puanlar› ara-
s›nda anlaml› fark bulunmufltur.

Anahtar Sözcükler: ö¤retim etkinlikleri, çoklu zeka ku-
ram›, ilkö¤retim.

ABSTRACT: This paper aims to determine opinions and
achievements of the students concerning instructional activiti-
es based on the multiple intelligences theory. The subjects
comprised of sixteen 5th grade ‹stek Özel Kaflgarl› Mahmut
primary school students in Istanbul. The study design included
both qualitative and quantitative data. Research findings sug-
gested that most of the instructional activities based on mul-
tiple intelligences would have a good effect on students. Mo-
reover, there was a significant difference between achieve-
ment scores of pretest and posttest of the students. 

Key Words: instructional activities, multiple intelligen-
ces theory, primary school.

1. G‹R‹fi

Çoklu Zeka Kuram›, 1983’te, biliflsel psikolog-
lardan Howard Gardner taraf›ndan, geleneksel ze-
ka (IQ)’n›n zekay› tüm boyutlar›yla temsil etmedi-
¤i say›lt›s› ile  gelifltirilmifltir. 

Geleneksel zeka (IQ)  sadece dil ve matematik
zekas›n›n ölçümünü içerir, say›sal olarak zeka
testleriyle ölçülebilir; bireyleri düzeylerine göre

s›n›fland›r›r, do¤ufltan kazan›l›r ve de¤iflmez
(Schlingen, 2003; Schwartz, 1997; Yekovich,
1994). Gardner (Armstrong, 1994; Christison &
Kennedy, 1999; Cornhaber & Gardner, 1991;
Gardner, 1999; Gardner & Hatch, 1990; Gardner,
1997; 1999; Hoerr, 2002) çoklu zekay› flöyle aç›k-
lar: Zeka, de¤iflen dünyada yaflamak ve de¤iflimle-
re uyum sa¤lamak amac›yla her insanda kendine
özgü biçimde bulunan yetenekler ve beceriler bü-
tünüdür. ‹nsanlar›n sahip olduklar› zeka alanlar›-
n›n her biri yaflamak, ö¤renmek ve insan olmak
için kullan›lan etkili birer araç olup ö¤rencilerin
sahip olduklar› gizil ya da do¤al güçlerini anlamak
ve uygulayabilecekleri farkl› yollar› keflfetmek
için kullan›l›r. Her insan›n aktif olarak kulland›¤›,
kendine özgü zeka alan› vard›r; ço¤uldur ve sergi-
lenebilir. Yaflamda hiçbir etkinlik,  tek bir zeka
alan› içermez. Yap›lan basit ifllerde bile farkl› zeka
alan› kullan›l›r. Zeka; kal›t›m,  yetenek, kültür,
çevre ve deneyim bileflenleriyle biçimlenir ve ge-
lifltirilebilir. Gardner’a göre tüm çocuklar çeflitli
düzeylerde zeka alanlar›na sahip olarak do¤arlar
ve yaflamlar› boyunca bütün zeka alanlar› geliflebi-
lir. Her insan›n bir ya da birkaç zeka alan›, di¤er-
lerinden daha geliflmifl olabilir. ‹nsan›n zay›f olan
zekas›, onu gelifltirme f›rsat› tan›n›rsa, belli bir sü-
re sonra o kiflinin bask›n zekas› haline gelebilir.
Bu nedenle bir insan›, bask›n ya da zay›f zekal›
olarak tan›mlamak sak›ncal›d›r. Gardner,  sekiz
zeka alan› tan›mlar.  Bu  zeka alanlar›n›n özellik-
leri ve hitap eden etkinlikler afla¤›da aç›klanm›flt›r:
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Sözel-Dilsel Zeka: Anadili ya da baflka bir dili
kullanma ve düflüncelerini hem sözlü, hem de ya-
z›l› olarak etkili biçimde kullanma becerisidir.
Soyut ve simgesel düflünme, kavram, dilbilgisi, fli-
ir, hikaye anlatma, okuma, yazma, konuflma, espri
yapma, tart›flma ve edebi ürünler yaratma gibi
özellikleri geliflmifl kifliler; sunucu, politikac›, fla-
ir, oyun yazar›, editör, gazeteci, yazar, hatip, avu-
kat olanlar, sözel-dilsel zeka alan› bask›n insanlar-
d›r (Armstrong, 1994; Demirel, 1999; Gardner,
1999; Özden, 1998; Ülgen, 1997).  Bu zeka alan›
geliflmifl ö¤rencilere hitap eden etkinlikler flunlar-
d›r (Armstrong, 1994; Demirel, 1999; Offut,
1997):  Not alma, öykü, efsane anlatma, oyun, ma-
kale, mektup yazma, bir hikayeyi ya da roman› di-
¤er konularla iliflkilendirme, sunu yapma, radyo
program› yapma, bant kaydetme, slogan olufltur-
ma, görüflme, tart›flma, bir fleyi yazmak için tekno-
lojiyi kullanma, fleker, difl macunu ve deterjan ku-
tular›n›n üstündeki harflerle yaz›lar yazma.

Mant›ksal-Matematiksel Zeka: Matemati¤i ve
mant›¤› etkili biçimde kullanma becerisidir. S›n›f-
lama, genelleme, hesaplama, problem ve bulmaca
çözme, bilimsel düflünme, objektif gözlem yapma,
sorgulama, say›larla, geometrik flekillerle çal›flma,
neden-sonuç iliflkisi kurma, çal›flma ilkelerini or-
taya koyma, mant›k oyunlar› oynama, sorunlara
analitik yaklaflma gibi özellikleri geliflmifl kifliler;
matematikçi, istatistikçi, muhasebeci, bankac›,
mühendis, bilgisayar programc›s›, bilim insan›
olanlar, mant›ksal-matematiksel zeka alan› bask›n
insanlard›r (Demirel, 1999; Gardner, 1999; Öz-
den, 1998; Ülgen, 1997). Bu zeka alan› geliflmifl
ö¤rencilere hitap eden etkinlikler flunlard›r
(Armstrong, 1994; Demirel, 1999; Offut, 1997):
Bulmaca ve matematik oyunlar›, problem olufltur-
ma, çözme ve denkleme dönüfltürme, zaman fleri-
di oluflturma, deney yapma, strateji oyunu kurma,
karfl›laflt›rma, flifre tasarlama, olgular› s›n›flama,
simetri ya da örüntüleri betimleme ve düflünme
becerilerini kullanma.

Görsel-Uzamsal Zeka: Görme duyusu ve buna
ba¤l› özellikleri etkili biçimde kullanma becerisi-
dir. Kelimelerden çok resimlerden ö¤renme, yü-

zey ve buna ba¤l› bilgileri kullanma, çizme, boya-
ma, flekil verme, iyi harita okuma, görsel sanatlar-
dan zevk alma, üç boyutlu düflünme gibi özellikle-
ri geliflmifl kifliler; denizci, heykelt›rafl, ressam, pi-
lot, mimar, dekoratör ve tasar›mc› olanlar, görsel-
uzamsal zeka alan› bask›n insanlard›r (Armstrong,
1994; Demirel, 1999; Gardner, 1999; Özden,
1998; Ülgen, 1997).  Bu zeka alan› geliflmifl ö¤-
rencilere hitap eden etkinlikler flunlard›r (Armst-
rong, 1994; Demirel, 1999; Offut, 1997):  Harita,
kart, grafik, foto¤raf, bulmaca, üç boyutlu deney,
karikatür, poster, duvar resmi tasarlama, resimler-
le örnekleme, reklam ya da ilan düzenleme, sanat
yap›t› yaratma, slayt gösterisi, video ya da foto¤-
raf albümü yaratma ve hikaye haritas› yapma.

Bedensel-Kinestetik Zeka: Bedeni duyarl› ve
etkili kullanarak, örne¤in, oyun oynayarak, spor
yaparak duygular›n› ifade etme becerisidir. Spor
yapma, dans etme, elleri ve bedeni  koordine etme,
zihin ve beden ba¤lant›s› kurma, parçalay›p birlefl-
tirme, yeni fleylere dokunma gibi özellikleri gelifl-
mifl kifliler; aktör, balerin, tiyatro oyuncusu, ma-
rangoz ve sporcu olanlar, bedensel-kinestetik zeka
alan› bask›n insanlard›r (Armstrong, 1994; Demi-
rel, 1999; Gardner, 1999; Özden, 1998; Ülgen,
1997).  Bu zeka alan› geliflmifl ö¤rencilere hitap
eden etkinlikler flunlard›r (Armstrong, 1994; De-
mirel, 1999; Offut, 1997): Drama, rol yapma, tah-
ta ve yer oyunlar›, görev kartlar›, model, dans,
gösteri, ürün tasarlama, gezi planlama ve kat›lma,
vücut dili kullanma, beden e¤itimi etkinliklerine
kat›lma, el becerisi gerektiren etkinlikler, rahatla-
ma egzersizleri.

Müziksel-Ritmik Zeka: Ritmik kavramlar› ta-
n›ma ve kullanma, tüm  seslere duyarl› olma bece-
risidir. Yeni ö¤renilen dilin telaffuzunu kullanma,
ritmik flekilde konuflma ve hareket etme, seslere
duyarl› olma, müzik aleti çalma, beste yapma, flar-
k› söyleme gibi özellikleri geliflmifl kifliler; müzis-
yen, orkestra flefi, flark›c› ve besteci olanlar, mü-
ziksel-ritmik zeka alan› bask›n insanlard›r (Armst-
rong, 1994; Demirel, 1999; Gardner, 1999; Öz-
den, 1998; Ülgen, 1997).  Bu zeka alan› geliflmifl
ö¤rencilere hitap eden etkinlikler flunlard›r
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(Armstrong, 1994; Demirel, 1999; Offut, 1997):
Fondaki müzi¤i m›r›ldanma, tempo tutma, müzik
eflli¤inde sunu yapma, flark› sözü yazma, söyleme,
ritmik örüntüleri belirleme, dersi müzikle sunma,
müzik bestesinin sonuna yeni bir bölüm ekleme,
enstrüman çalma.

Bireyleraras› Zeka: Di¤er insanlarla sözlü ve
sözsüz iletiflim kurma, grup içinde iflbirli¤i ile ça-
l›flma, düflünme ve ak›l yürütme becerisidir. Birey-
lerin davran›fllar›n› yorumlama ve düflünce ve
inançlar› ile özdeflleflme, birden fazla yak›n arka-
dafl› olma, sorunlar› olan arkadafllar›na öneride
bulunma, organizasyonlara kat›lma, pratik yaflam
tecrübesi olma gibi özellikleri geliflmifl kifliler; ö¤-
retmen, dan›flman, politikac›,  turizmci, psikiyatr
ve iletiflimci olanlar, bireyleraras› zeka alan› bas-
k›n insanlard›r (Armstrong, 1994; Demirel, 1999;
Gardner, 1999; Özden, 1998; Ülgen, 1997).  Bu
zeka alan› geliflmifl ö¤rencilere hitap eden etkin-
likler flunlard›r (Armstrong, 1994; Demirel, 1999;
Offut, 1997): Dönüt verme ve alma, sosyal beceri-
leri kullanma, toplant› düzenleme, sorunun çözü-
müne yard›m etme, hizmet projesinde yer alma,
kulüp kurma, rol yapma, grup etkinlikleri, iflbirli-
¤ine dayal› ö¤renme, beyin f›rt›nas› ve telekomü-
nikasyon program› kullanma.  

Özedönük Zeka: Ba¤›ms›z olma, kendi duygu-
lar›n›n ve tepkilerinin derecesini anlama ve baflka-
lar›na ifade etme becerisidir. Nesne ötesi konulara
uyum sa¤lama,  kendi duygu ve düflünceleriyle
bafl etme, s›n›rl›l›klar›n›n ve isteklerinin fark›nda
olma, özgüveni  yüksek olma, yaln›z çal›flmay›
ye¤leme, kiflisel problemlerini çözme, yaflam›n›
planlama ve yönlendirme gibi özellikleri geliflmifl
kifliler; din adam›, terapist, filozof  olanlar, özedö-
nük zeka alan› bask›n insanlard›r (Armstrong,
1994; Demirel, 1999; Gardner, 1999; Özden,
1998; Ülgen, 1997).  Gardner (1999), bu zeka ala-
n›n›n çok özel oldu¤unu ve di¤er zeka alanlar›n›n
tümünü kapsad›¤›n› savunur. Bu zeka alan› gelifl-
mifl ö¤rencilere hitap eden etkinlikler flunlard›r
(Armstrong, 1994; Demirel, 1999; Offut, 1997):
Kiflisel de¤er yarg›lar›n›, felsefeyi aç›klama, hedef
ortaya koyma, bu hedefi takip etme, bireysel so-

rumluluk alma, kendi kendini yönlendirme, çaba-
lar›na iliflkin dönüt alma, kendi kendini de¤erlen-
dirme, gazete makalesi yazma, günlük tutma, bi-
reysel projeler üretme.

Do¤a Zekas›: ‹liflkileri,  örüntüleri ve arka
planlar› düflünebilme, do¤al dünyay› alg›layabil-
me becerisidir. Yaflayan canl›lara, bitkilere duyar-
l›k, bitki, hayvan türlerini tan›ma, bir fleyler yetifl-
tirme ya da besleme, araflt›rma yapma, seyahat et-
me, do¤ruyu yanl›fltan ay›rma, do¤al kaynaklara
ve sa¤l›kl› bir çevreye ilgi duyma gibi özellikleri
geliflmifl kifliler; zoolog, botanikçi, jeolog,  çiftçi,
arkeolog, çiçekçi, foto¤rafç› ve da¤c› olanlar, do-
¤a zeka alan› bask›n insanlard›r (Checkley, 1997;
Demirel, 1999; Fiske, 1992; Özden, 1998). Do¤a
zekas› alan› geliflmifl ö¤rencilere hitap eden etkin-
likler flunlard›r: Do¤ay› ve do¤a olaylar›n› göz-
lemleme, yaflayarak ö¤renme.  

Gardner, daha sonra yukar›da aç›klanan zeka
alanlar›na varolufl zekas›n› eklemifl, ancak bu ko-
nudaki çal›flmalar›n›n yeterince olgunlaflmad›¤›
düflünülerek, burada, bu zeka alan› aç›klanmam›fl-
t›r. Çoklu zeka alanlar›n›, özellikle müzik, beden-
sel ve görsel zekalar›, zeka alan› olarak de¤il, ye-
tenek olarak adland›rma yönünde yaklafl›mlar var-
d›r (Armstrong, 1994). Baz› e¤itim psikologlar›
(Eisner, 1994; Levin, 1994; Sternberg, 1994) ise
kuram›n e¤itime yönelik do¤urgular›n›n iyi oldu-
¤unu, ancak psikoloji bilimi aç›s›ndan teorik yap›-
s›n›n empirik araflt›rmalarla yeterli düzeyde des-
teklenmedi¤ini iddia etmektedirler. Gardner ise bu
iddialar› makalesinde (1994) flöyle yan›tlar: Ku-
ram; ö¤renme stili, biliflsel stil, duygusal zeka, di-
siplin ya da el becerisiyle ayn› fley de¤ildir; bir
psikometri testi de de¤ildir. Kuram, genel zeka
alanlar›n›n varl›¤›n› de¤il, etki alan›n› ve aç›klay›-
c›l›k gücünü sorgular; ancak zeka alanlar›n›n kal›-
t›msal olup olmad›¤› sorusunun cevab›n› aramak
yerine, genetik-çevresel etkileflimlerin önemini
vurgular. Asl›nda kuram›n en önemli katk›s›n›n
ö¤retimin çeflitlendirilmesi oldu¤u söylenebilir. 

Gardner (1997; 1999)’a göre kuramdan e¤i-
timde flöyle yararlan›labilir: Yeteneklerin geliflti-
rilmesine, bireysel farkl›l›klar›n gözetilmesine ve
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ö¤retimin çeflitlendirilmesine olanak sa¤lanabilir.
Ö¤rencilerin bask›n olduklar› zeka alan›na uygun
mesle¤e (müzisyen, bilim adam›, sanatç›, sporcu
vb.) ulaflmalar›na rehberlik edilebilir. Armstrong
(1994)’a göre ilkö¤retimde çoklu zeka alanlar› gö-
zetilerek bir derse haz›rlan›rken yap›lacak ilk ifl,
ilgili ö¤renme etkinliklerini belirlemektir. Ö¤ret-
menin ayn› konuyu, tüm zeka alanlar›n› içerecek
biçimde ifllemesi gerekir.  Bu yaklafl›m› kullanma-
n›n en iyi yolu,  acaba bu materyali bir zeka ala-
n›ndan di¤erine nas›l transfer ederim fleklinde dü-
flünmektir. Kuram uygulamas›na dönük  ders pla-
n› gelifltirilirken gözetilecek temel unsurlar flöyle
özetlenebilir (Amstrong, 1994; Demirel, 1999):

• Genifl bir boyutta de¤il, özel hedefler üze-
rinde düflünülmelidir. 

• Mevcut yöntem, teknik ve materyallerle s›-
n›rl› kalmamal›, bunlar çeflitlendirilmeli ve
seçilen etkinlikler çerçevesinde ders düzen-
lenmelidir.

• Etkinlik ve materyal sunumunda bütün zeka
alanlar›na eflit derecede önem verilmelidir.

Geleneksel e¤itim sistemi büyük ölçüde sözel
ve say›sal zeka kavram›na dayanmakta, di¤er zeka
alanlar› ihmal edilmekte, tek yönlü zekaya dayal›
e¤itimle zihin geliflimi s›n›rland›r›lmaktad›r. Bu
durumda, sözel ve say›sal alanlarda geliflmemifl
ö¤rencilerin sahip olduklar› di¤er yetenekler gör-
mezden gelinerek, bu ö¤rencilere olumsuz s›fatlar
yüklenebilmektedir. Oysa ö¤renciler geliflim gös-
terebilecekleri baflka yeteneklere de sahiptirler
(Christison & Kennedy, 1999; Gardner, 1997;
1999; Schwartz, 1997). Bu durumun, ülkemiz için
de geçerli oldu¤u söylenebilir. Bu ba¤lamda Bru-
aldi (1996), kuramdan yararlanman›n en iyi yolu-
nun, ö¤retmenlerin, ö¤rencilerindeki farkl›  yete-
neklerin ve becerilerin fark›na vararak, ö¤retimi
bu farkl›l›klara göre düzenlemeleri oldu¤unu ifade
eder. Bunun için ö¤retmenler, çoklu zeka alanlar›-
na özgü etkinliklerden yararlanarak ö¤retimi  zen-
ginlefltirebilirler.  Yukar›da belirtilen literatür, bi-
reylerin birden fazla zeka alan›na sahip olduklar›-
n› ve ö¤renme farkl›l›klar› oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r. Bu çerçevede, çoklu zeka alanlar›n› içe-

ren ö¤retim etkinliklerine iliflkin ö¤renci görüflle-
rinin al›nmas› ve ifllenen dersin ö¤rencilerin aka-
demik baflar›lar›na etkisinin incelenmesi ihtiyac›
gözlenmifltir. Bu nedenle bu çal›flmada, ilkö¤retim
5. S›n›f Sosyal Bilgiler dersi,  “Vatan ve Millet”
ünitesi için çoklu zeka alanlar›na göre düzenlenen
ö¤retim etkinliklerine iliflkin ö¤rencilerin görüflle-
rinin ve akademik baflar›lar›n›n belirlenmesi
amaçlanm›flt›r. Bu amaç do¤rultusunda afla¤›da
belirtilen sorulara yan›t aranm›flt›r:  

• Çoklu zeka alanlar›na göre ö¤rencilerin
bask›n zeka alanlar› nedir?

• Çoklu zeka alanlar›na göre düzenlenen ö¤-
renme etkinliklerinin etkisine iliflkin ö¤ren-
ci görüflleri nedir?

• Ünite bitiminde ö¤rencilerin akademik ba-
flar›lar› nedir?

2. YÖNTEM

Araflt›rmada  hem nitel,  hem de nicel yöntem
kullan›lm›flt›r.

2.1. Çal›flma Grubu

2001-2002 ö¤retim y›l›, ‹stanbul Özel Kaflgar-
l› Mahmut ‹lkö¤retim Okulu 5-A s›n›f›ndaki 16
ö¤renci, çal›flma grubunu oluflturmufltur. 5-A s›n›-
f›, ö¤rencilerin akademik baflar›  ortalamas›  birbi-
rine yak›n oldu¤undan, homojenli¤i sa¤lamak için
seçilmifltir. 

2.2. Ölçme Araçlar›n›n Gelifltirilmesi ve 

Uygulanmas›

Çoklu Zeka Envanteri: Envanter, araflt›rman›n
birinci sorusuna cevap aramak amac›yla, Armst-
rong (1994)’un kitab›ndan al›narak Türkçe’ye
çevrilmifltir. Bu envanterin seçilme nedeni, araflt›r-
ma gurubunun yafllar›na uygun olmas›d›r. Envan-
ter, uygulanmadan önce, uygulama yap›lacak
okuldaki 4. ve 5. s›n›f› okutan iki ö¤retmenin fi-
kirleri al›nm›fl ve ayn› yafl grubundaki baflka ö¤-
rencilere deneme uygulamas› yap›lm›flt›r. Di¤er
zeka alanlar›na ölçekte yer verilmedi¤i için, uygu-
lanan envanter 7 zeka alan›n› kapsam›flt›r. 72 cüm-
leden oluflan envanter,  “evet/hay›r” olmak üzere
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iki seçenekten oluflmufltur. Ö¤renciler düflüncele-
rini, her bir cümle için, kendisine uygun olanlara
“evet”, uygun olmayanlara “hay›r” cevab›na (X)
çarp› iflareti koyarak belirtmifllerdir. 

Ö¤retim Etkinliklerinin Haz›rlanmas› ve Uy-
gulanmas›: Araflt›rman›n ikinci sorusuna cevap
aramak için Kuramda önerilen zeka alanlar›na yö-
nelik etkinlikler çerçevesinde ders planlar› haz›r-
lanm›fl ve uygulanm›flt›r. Bu amaçla önce, “Vatan
ve Millet” ünitesindeki konular,  literatürden ya-
rarlan›larak ve uygulama yap›lacak okulda görev-
li iki beflinci s›n›f  ö¤retmeni ile birlikte incelene-
rek zeka alanlar›na uygun etkinlikler belirlenmifl
ve tüm zeka alanlar›na hitap edecek biçimde ders
planlanm›flt›r. Her uygulamadan önce uygulamay›
yapacak s›n›f ö¤retmeniyle birlikte  dersin uygu-
lanmas› görüflülmüfltür. Gözlem yap›lmas› düflü-
nülmüfl, ancak s›n›f›n do¤al halini bozmamak için
araflt›rmac› gözlemci olarak kat›lmam›flt›r.  Uygu-
lamay› yapan ö¤retmene uygulama esnas›nda vi-
deo kamera ya da ses kayd› yapan teyp kullan›l-
mas› teklif edilmifl, ancak ö¤retmen, s›n›fta kendi-
sinin ve ö¤rencilerin do¤al  ve rahat davranamaya-
ca¤›n› söyleyerek karfl› ç›km›flt›r.  Bunun üzerine,
s›n›f ortam›n›n do¤all›¤›n› bozacak hiçbir arac›n
kullan›lmamas›na karar verilerek, ders planlar› s›-
n›f ö¤retmeni taraf›ndan uygulanm›flt›r. Uygulama
8 ders saati sürmüfltür. Sosyal Bilgiler dersi hafta-
da 3 saattir. Ancak  uygulama yap›lan okulda, haf-
tada birer saat Sosyal Bilgiler etüt dersi yap›lmak-
tad›r. Bu etüt dersleri, öntest ve sontest uygulama-
s› için kullan›lm›flt›r.  

Görüflme: Araflt›rman›n ikinci sorusuna cevap
aramak amac›yla ö¤rencilerle yap›lm›fl olan yar›
yap›land›r›lm›fl görüflme, afla¤›da verilen örnek
sorular çerçevesinde düzenlenmifltir. 

• Vatan ve Millet ünitesinde uygulanan etkin-
liklerden akl›na gelen ilk üç tanesi nedir?

• Bu ünitede kullan›lan materyallerden akl›na
gelen ilk üç tanesi nedir?

• Bu üniteyi ifllerken yapt›¤›m›z etkinlikler
hofluna gitti mi, yoksa gitmedi mi? Niçin?

• Bu etkinliklerden hangisinde en az ve en
çok ö¤rendin? Niçin?

• Baflka hangi derslerin bu flekilde uygulan-
mas›n› istersin? Neden?

Görüflme, do¤al ortam› bozmamak için,  s›n›f
ö¤retmeni taraf›ndan ders bitiminde uygulanm›fl,
ancak araflt›rmac›, görüflme an›nda gözlemci ola-
rak bulunmufltur. Ö¤renciler dörderli gruplar ha-
linde görüflme odas›na al›narak, görüflmeler teyp
kasetine kaydedilmifltir. 

Öntest-Sontest: Araflt›rman›n üçüncü sorusuna
cevap aramak amac›yla uygulanm›flt›r. Öntest ve
sontest olarak uygulanacak tek tip testin sorular›,
uygulama okulundaki beflinci s›n›f Ö¤retmenleri
ve Sosyal Bilgiler Bölüm Baflkan›’n›n yard›m›yla
seçilen ve üç kifliden oluflan bir ekip taraf›ndan,
Sosyal Bilgiler için kabul gören bir isim olan Ali
Ö¤men (1995)’in kitab›ndan seçilmifltir.  Daha
sonra, test, ‹lkö¤retim Türkçe Bölüm Baflkan› ta-
raf›ndan, anlafl›l›rl›k ve Türkçe dilbilgisi kurallar›-
na uygunluk bak›m›ndan kontrol edilmifltir. Ön-
test, üniteye bafllamadan bir gün önce uygulan-
m›flt›r. Özgüven (1994)’e göre, iki test aras›ndaki
zaman aral›¤› 2-4 hafta olmal›d›r. Bu nedenle son-
test, ünite bitiminden  iki hafta sonra s›n›f ö¤ret-
meni taraf›ndan uygulanm›flt›r. 

2.3. Verilerin Çözümlenmesi

Çoklu zeka testinin çözümlenmesi için ö¤ren-
cilerin “evet” cevab›n› verdi¤i cümleler, 7 zeka
alan›na göre ayr›larak tablolaflt›r›lm›flt›r. Oluflturu-
lan tablodan yararlanarak her ö¤rencinin evet de-
di¤i sorular belirlenip, ö¤rencilerin bask›n zekala-
r›, evet cevaplar›n›n çoklu¤una göre  hesaplanm›fl-
t›r.  Görüflmeden elde edilen veriler,  tematik ana-
liz tekni¤i ile çözümlenmifltir. Tematik analizde
izlenen aflamalar Y›ld›r›m ve fiimflek (1999)’in
önerilerinden yararlan›larak, flöyle yap›lm›flt›r:
Analiz için bir çerçeve oluflturma, tematik çerçe-
veye göre verilerin ifllenmesi, bulgular›n tan›m-
lanmas› ve bulgular›n yorumlanmas›.  Bu çerçeve-
de, kasetteki bilgiler hiç bir de¤ifliklik yap›lma-
dan, cümle kurulufllar›ndaki yanl›fllara bak›lma-
dan, aynen  bilgisayara geçirilerek, 16 ö¤rencinin
ayn› sorulara verdi¤i cevaplar bir araya getirilmifl
ve verilen cevaplardan temalar oluflturulmufltur.
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Benzer cevaplar al›nm›fl olan sorular birlefltiril-
mifl; birlikte yorumlanm›fl ve tablolaflt›r›lm›flt›r.
Öntest-sontest ö¤renci baflar›lar› aras›nda anlaml›
bir fark olup olmad›¤› ise t- testi ile incelenmifltir.  

3. BULGULAR VE TARTIfiMA

3.1. Çoklu Zeka Alanlar›na Göre 

Ö¤rencilerin Bask›n Zeka Alanlar› 

Araflt›rman›n birinci sorusuna iliflkin bulgular
Tablo 1’de sunulmufltur.

Tablo 1’den de incelenece¤i gibi ö¤rencilerin
s›ras› ile görsel-uzamsal, bedensel- kinestetik,
mant›ksal-matematiksel, müziksel- ritmik  alan-
larda bask›n oldu¤u, bireyleraras› ve özedönük
alanlar›n ise  hiçbir ö¤rencide bask›n olmad›¤› or-
taya ç›km›flt›r. Bunun yan› s›ra, ö¤rencilerin  sade-
ce bir ya da iki zeka alan›n›n geliflmifl oldu¤u gö-
rülmüfltür. Bunlara yak›n bulgu elde edilen baflka
bir araflt›rmada (Gardner & Hatch, 1990), ilkö¤re-
time yeni bafllayan ö¤rencilerin ço¤unun bir zeka
alan›nda bask›n oldu¤u  sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Gardner (1994; 1999), zeka alanlar›n›n hepsinin,
bir kiflide do¤ufltan varoldu¤unu, ancak ö¤rencile-
rin ailede ve okulda ald›klar›  e¤itime göre bask›n
zekalar›n› gelifltirdiklerini ifade etmifltir. Araflt›r-
ma bulgular›n›n, Gardner’›n sav› ile tutarl›k gös-
terdi¤i söylenebilir. Ancak, çal›flma grubu say›s›-
n›n düflük oldu¤unu dikkate almakta yarar vard›r.
Ayr›ca ideal olan, ö¤rencilerde birden fazla zeka
alan›n›n geliflmifl olmas›d›r. Bunun gerçekleflmesi

için ailedeki ve okuldaki e¤itimin zeka alanlar›n›
gelifltirici biçimde düzenlenmesinde yarar oldu¤u
söylenebilir. Çünkü birden fazla zeka alan› gelifl-
mifl olan bir ö¤renci, hangi etkinlik kullan›l›rsa
kullan›ls›n, bilgiyi kolayca özümseyebilir. 

3.2. Çoklu Zeka Alanlar›na Göre

Düzenlenen Ö¤renme Etkinliklerinin

Etkisine ‹liflkin Ö¤renci Görüflleri

Araflt›rman›n ikinci sorusuna cevap aramak
amac›yla ö¤rencilerle yap›lm›fl olan görüflmeden
elde edilen yan›tlar, nitel araflt›rma tekniklerinden
tematik analize göre temalaflt›r›lm›fl, afla¤›da tema
bafll›klar›na göre sunulmufl, tablolaflt›r›lm›fl ve tar-
t›fl›lm›flt›r.

Hat›rlanan Etkinlikler ve Materyaller: Vatan
ve Millet ünitesinde uygulanan etkinliklerden ak-
l›na gelen ilk üç tanesi nedir?” ve “Ünitede kulla-
n›lan materyallerden akl›na gelen ilk üç tanesi ne-
dir?” fleklindeki görüflme sorular› ile toplanan ö¤-
renci görüfllerinden oluflturulan temalar Tablo
2’de sunulmufltur.

Ö¤rencilerin  hat›rlad›klar› ö¤renme etkinlikle-
ri; resim, boyama, flark› söyleme, müzik oyunu ve
bulmaca  üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Ö¤rencilerin
hoflland›klar› materyallerin ise  resim, boya ve bo-
yama kalemleri, ka¤›tlar, flark›, bulmaca ve bilgi-
sayar oldu¤u görülmüfltür.  Tablo 2’deki ö¤renci
görüflleri ile Tablo 1’deki bask›n zeka alanlar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ç›kan sonuçlar birbirini ta-
mamlamaktad›r. Çünkü Tablo 1’de ö¤rencilerin
görsel-uzamsal, bedensel-kinestetik, mant›ksal-
matematiksel, müziksel-ritmik zeka alanlar›n›n
bask›n oldu¤u; hofllanarak hat›rlad›klar› etkinlik-
lerin ve materyallerin de bask›n zekalarla eflleflti¤i
söylenebilir.

Be¤enilen ve Be¤enilmeyen Etkinlikler: Gö-
rüflmede sorulan  “Bu üniteyi ifllerken yapt›¤›m›z
etkinlikler hofluna gitti mi, yoksa gitmedi mi? Ni-
çin?” sorusuna verilen cevaplara iliflkin baz› ör-
nekler, afla¤›da sunulmufltur:

An›l: E¤lenceliydi. Çok e¤lendim. Yeni fleyler
ö¤rendim. Çünkü yeni ö¤rendi¤im fleyler ilerde, or-
taokulda, lisede, yafllan›nca çok iflime yarayacak. 

Tablo 1. Ö¤rencilerin Çoklu Zeka Alanlar›na Göre 

Da¤›l›mlar›
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zeka Alanlar› f %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Görsel-uzamsal zeka 8 50.0

Bedensel-kinestetik zeka 3 18.7

Mant›ksal-matematiksel zeka 2 12.5

Müziksel-ritmik zeka 2 12.5

Sözel-dilsel zeka 1 6.3

Bireyleraras› zeka - -

Özedönük zeka - -
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Toplam 16 100.0
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Atakan: Bu ünitede yeni fleyler ö¤rendim ve il-

gimi çekti. Di¤er s›n›ftaki ö¤renciler diyor ki, Sos-

yal Dersi çok s›k›c›. Ama bu fleyleri yap›nca çok

zevkli oluyor. Hoflland›m. Çünkü mesela önceden

Sosyal Dersi biraz s›k›c›yd›. fiimdi bu iflleri yap›n-

ca daha zevkli oluyor. Bu dersi daha çok sevmemi

sa¤lad›.

Ece: Bence yeni fleyler ö¤rendik ve daha çok

fleyler ö¤rendik. Ö¤retmenimiz bize oyunlarla, e¤-

lenceyle anlatt› her fleyi. Çünkü bu flekilde dersler

daha zevkli oluyor. Ben bu etkinliklerden hepsini

be¤endim. Hem de çok hofluma gitti. Çünkü, dedi-

¤im gibi, sanki ders yapm›yoruz da oynuyormu-

fluz gibi geliyor. Zaman da çok h›zl› geçiyor. Bir

de, oyun oynayarak ö¤reniyoruz

Erkan: Çok e¤lendim. Çünkü çok zevkli ve
çok güzeldi. Tiyatro yapt›k. Resim yapt›k. Yaz›lar
yazd›k. O yüzden e¤lenceli geçti. Ben hepsini be-
¤endim. Çünkü hepsi de çok e¤lenceliydi. Oyun-
lar çok e¤lenceli. Bu yapt›¤›m›z ifller de oyunlar
gibi oldu¤u için daha da e¤lenceliydi. Çünkü Sos-
yal Bilgiler ilk baflta bize zor gelmiflti, flimdi e¤-
lenceli ve kolay oldu.

Gökmert: Bilgilerim artt›. Hem e¤lendim hem
ö¤rendim. Dersler çok zevkli geçmeye bafllad›.
Eskiden Sosyal Dersi s›k›c›yd›, zordu. fiimdi daha
güzel, daha hofl oldu. 

Sad›k: Bu yeni fleylerin sayesinde baflkalar›na
ö¤retme hakk›m oldu. Bu etkinlikler hofluma gitti.
Çünkü hem e¤leniyoruz, hem de ö¤reniyoruz.

Tablo 3’de, yukar›da verilen ö¤renci görüflleri
sunulmufl ve daha sonra tart›fl›lm›flt›r.

Tablo 2. Hat›rlanan Etkinlikler ve Materyaller
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Etkinlik Söyleyen Ö¤renci Materyal Söyleyen Ö¤renci
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Resim, An›l, Arif, Atakan, Beysin, Boyama An›l, Arif, Beysin, Büflra, Ece,   

boyama Büflra, Ece, Emirhan, Eren, kalemi, Emirhan, Eren, Erkan, ‹mran, 

Erkan, Gökmert, Güray, boya, resim Gökmert, Güray, Özgür, Sad›k

‹mran, Özgür, Sad›k
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bulmaca An›l, Arif, Beysin, Ceren, Bulmaca Atakan, Ceren, Erkan, Sad›k 

Emirhan araçlar›
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

fiark› söyleme, An›l, Atakan, Büflra, Ceren, fiark›, teyp An›l, Büflra, Ceren, Emirhan,

müzik oyunu Güray, ‹mran, Sad›k Onur, Özgür
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kart oyunu Ece, Eren, Güray, ‹mran Kart Güray
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

fiiir okuma Atakan, Büflra fiiir Atakan
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Slogan An›l, Beysin Ka¤›tlar Arif, Beysin, Emirhan, Eren,

oluflturma Güray, ‹mran
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bilgisayar Eren, Gökmert, Özgür Bilgisayar Ece, Eren, Gökmert, Onur, Özgür
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rol yapma Atakan, Emirhan Drama araçlar› Atakan, Ceren
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tombala Ece Kitap Gökmert, Onur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tablo 3. Etkinlikleri Be¤enme ve Be¤enmeme  Nedenleri
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Be¤enen Ö¤renciler Nedeni
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

An›l, Arif, Atakan, Beysin, Büflra, Ceren, Ece, Emirhan, E¤lenceli olma, oyun oynayarak 
Erkan, Eren, Gökmert, Güray, ‹mran, Onur, Özgür, Sad›k ö¤renme, zaman›n h›zl› geçmesi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Atakan, Ceren Dersi  sevdirme.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Erkan Dersin kolaylaflmas›.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uygulanan etkinlikleri tüm ö¤rencilerin be-
¤endi¤i görülmüfltür. Be¤enilme nedenlerine 

gelince, tüm ö¤renciler, derslerin e¤lenceli,
zevkli ve h›zl› geçti¤ini, oyun oynayarak ö¤ren-
diklerini belirtmifltir. 2 ö¤renci Sosyal Bilgiler
dersinin s›k›c›l›¤›n› ortadan kald›rd›¤›n› ve dersi
sevmesine neden oldu¤unu, 1 ö¤renci ise dersin
kolaylaflt›¤›n› belirtmifltir.

Ünitenin Ö¤renilmesinde Etkinliklerin Etki-
si: Görüflmede sorulan “Bu etkinliklerden hangi-
sinde en az ve en çok ö¤rendin? Niçin?” sorusuna
verilen cevaplara iliflkin baz› örnekler afla¤›da su-
nulmufltur:

An›l: En iyi ö¤rendi¤im konu bulmacalarlayd›.
Vatan ve Millet’le ilgili sorular vard›. Kare içinde
harfler vard›. Boyamak gerekiyordu renkli kalem-
le. O karelerde cevaplar vard›.

Atakan: En çok ö¤rendi¤im konu rol yapma ol-
du. Çünkü orda bir bakan›n nas›l bakanl›k kurdu-
¤u akl›mda kald›. O yüzden en iyisi o oldu.

Beysin: Hepsini farkl› ö¤rendik. Bulmacada
kelimeleri ve anlamlar› ö¤rendik. Bu, e¤itici bir
fleydi. Bana göre en çok bunlar› ö¤rendik. Ben pek
sloganlarla ö¤renemedim.

Ceren: Ben en çok bulmacay› sevdim. Çünkü
bulmacadan bilmedi¤im kelimeleri ö¤rendim. En
az resimle ö¤rendim. Çünkü önceden de biraz bi-
liyordum. Fakat bulmacan›n daha iyi oldu¤unu
gördüm.

Ece: Ben hepsinden az az ö¤rendim. Eflit sevi-
yede ö¤rendim. Bunlar›n hepsi birleflince çok ö¤-
renmifl oldum. Yani hepsini birlikte yapt›¤›m›z
için çok güzel ve çok e¤itici oldu.

Gökmert: Kart oyunlar› çok aç›k de¤ildi, onun-
la ö¤renmedim.

Tablo 4’de yukar›da verilen ö¤renci görüflleri
sunulmufl, daha sonra tart›fl›lm›flt›r.

Yukar›da verilen çözümlemelerden de  incele-
nece¤i gibi, ünitenin ö¤renilmesinde etkili olan et-
kinlik, 6 ö¤renci taraf›ndan bulmaca olarak seçil-
mifltir. Bulmacalar daha çok mant›ksal-matema-
tiksel zekas› bask›n olan kifliler taraf›ndan seçilen
bir etkinliktir. Tablo 1 ile bu veriler birlefltirildi-
¤inde, mant›ksal- matematiksel zekas› bask›n olan
ö¤renci say›s›n›n sadece 2 kifli olmas›, bu verileri
ilginç k›lmakta, konunun iyi ö¤renilmesini sa¤la-
yan etkinliklerin bask›n olan zeka alan›yla m›,
yoksa ö¤renci yafl grubunun özellikleriyle mi ilgi-
li oldu¤u sorusunu akla getirmektedir. Bu duru-
mun baflka bir araflt›rma ile incelenmesinde yarar
vard›r. Öte yandan,  ünitenin ö¤renilmesinde tüm
etkinliklerin etkisi oldu¤unu söyleyen 5 ö¤renci-
nin durumu incelendi¤inde, bu ö¤rencilerin tüm
zeka alanlar›nda birbirine yak›n puan ald›¤› görül-
müfltür. Ünitenin ö¤renilmesinde kart oyununu en
az etkili bulan 5 ö¤rencinin de  sözel- dilsel zeka
alan› puan›n›n düflük oldu¤u görülmüfltür. Çünkü
kart oyunu, sözel- dilsel zeka alan›na hitap eder.

Tablo 4. Ünitenin Ö¤renilmesinde Etkinliklerin Etkisi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Etkili Söyleyen Nedeni Etkisiz Söyleyen Nedeni
Etkinlik Ö¤renci Etkinlik Ö¤renci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Boyama An›l, Emirhan, Kolay anlama, Resim Ceren, Onur Önceden bilme.

Erkan sevme
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bulmaca                   An›l,  Arif,                    Kolay ö¤renme, Bulmaca Özgür Zorluk çekme
Beysin, Büflra, e¤lenceli olma. 
Ceren, Emirhan 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rol yapma  Atakan Ak›lda kalma. Slogan Arif,  Emirhan Zorluk çekme.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tüm etkinlikler Ece, Eren, Erkan, Daha iyi ö¤renme Kart oyunu Büflra, Gökmert, Zorluk çekme,

Onur, Özgür, Güray, 
‹mran Sad›k ilk kez 

oynama. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bu iki bulgu birlefltirildi¤inde, Tablo 1’den elde
edilen sonuçlar›n birbirini tamamlad›¤› görülmek-
tedir. Matematiksel, müziksel zekas› bask›n ö¤-
renciler d›fl›ndaki ö¤rencilerin,  üniteyi ö¤renme-
lerinde az ya da  çok etkili olan etkinlikleri bask›n
zeka alanlar›na göre seçmifl olduklar› söylenebilir.

Çoklu Zeka Etkinliklerinin Di¤er Derslerde
Uygulanmas›na ‹liflkin Ö¤renci Görüflleri: “Bafl-
ka hangi derslerin bu flekilde uygulanmas›n› ister-
sin? Neden?” fleklindeki görüflme sorular› ile top-
lanan ö¤renci görüfllerinden oluflturulan temalar
Tablo 5’de sunulmufltur.

Tablo 5’den de anlafl›labilece¤i gibi, 8 ö¤renci
tüm derslerin bu yönteme uygun olarak ifllenmesi-
ni, neden olarak da tüm derslerin Sosyal Bilgiler
dersi gibi zevkli geçmesini istediklerini söylemifl-
tir. 4 ö¤renci ‹ngilizce dersinde zorland›¤›n› bu
yöntemle daha kolay ö¤renebilece¤ini dile getir-
mifltir. 2 ö¤renci Sosyal  Bilgilerin di¤er dersleri-
nin de bu uygulamada oldu¤u gibi daha e¤lenceli
ifllenmesini, 2 ö¤renci ise Fen Bilgisi dersini de-
ney ve oyunlarla ö¤renmek  istedi¤ini belirtmifltir. 

Araflt›rman›n bu sorusuna yönelik olarak di¤er
araflt›rmalarda paralel bulgulara rastlanm›flt›r.  Ör-
ne¤in, Cample (1989)’›n araflt›rmas›nda, üçüncü
s›n›f ö¤rencileri, Gardner’›n yedi zeka alan›na gö-
re gruplanm›fl ve farkl› s›n›flarda yedi ö¤renme
merkezi haz›rlanm›flt›r. Ö¤retmen, yedi zeka ala-
n›na uygun e¤itim durumlar› haz›rlam›flt›r. Ö¤ren-
ciler her gün, üçlü ya da dörtlü gruplar halinde,
her merkezde yirmi dakika olmak üzere etkinlikle-
ri yaparak, ayn› konuyu yedi farkl› türde ö¤ren-
mifllerdir. 27 ö¤rencinin hepsinin hedeflere ulaflt›-
¤› ve ö¤rencilerin bu ö¤renme merkezlerinden

zevk ald›¤› ifade edilmifltir. Bir baflka araflt›rmada
(Campbell, 1997), kuram›n 8 alan›n› içeren etkin-
liklerle ö¤retim  düzenlenen ilkokulda, uygulama-
n›n ö¤renci, ö¤retmen ve aile memnuniyetini sa¤-
lad›¤› ifade edilmifltir. Avusturya’da çoklu zeka
kuram› uygulayan 30 okuldaki s›n›flar› gözlemle-
yen ve 150 ö¤retmen ile görüflme yapan Vialle
(1997)’nin ulaflt›¤› sonuç olumludur.  Di¤er iki
araflt›rmada (Greenhawk, 1997; Hoerr, 1997),
Amerika’daki iki ayr› ilkokulda,  okul çap›ndaki
zeka alanlar›na göre seçilen etkinliklerin olumlu
sonuç verdi¤i ifade edilmifltir. Kokmaz  (2000) ta-
raf›ndan ise ilkö¤retim ö¤rencilerine çoklu zeka
tabanl› etkin ö¤renme yaklafl›m› uygulanm›flt›r.
Araflt›rmada, ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun, etkinlik-
lerden hoflland›klar› ve bu çal›flman›n ö¤rencilerin
biliflsel becerilerini gelifltirmeye katk›da bulundu-
¤u belirtilmifltir. 

3.3. Ünite Sonunda  Ö¤rencilerin Akademik

Baflar›lar›  

Araflt›rman›n üçüncü sorusuna  cevap aramak
için ö¤rencilere öntest-sontest uygulanm›flt›r.  Ö¤-
rencilerin öntesten ald›klar› puanlar›n ortalamas›
52.75, standart sapmas› 13.71 iken, sontestte s›ra-
s› ile 80.75 ve  13.16’d›r. Öntest-sontest ortalama-
lar› aras›ndaki fark›n anlaml› olup olmad›¤›na ilifl-
kin t- testi bulgular› (t= 5.89), bu fark›n 0,01 dü-
zeyinde anlaml› oldu¤unu göstermifltir. Ancak
akademik baflar› art›fl›n›n araflt›rma uygulamas›n-
dan kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›n› belirlemek
için kontrol grubu öntest-sontest bulgular› gerekir.
Oysa bu araflt›rmada, uygulama okulunda sadece
iki flube bulunmas› ve bu flubelerin eflitlenemeyifli
nedeniyle kontrol grubu al›namam›flt›r. Bu neden-

Tablo 5. Çoklu Zeka Etkinliklerinin Di¤er Derslerde Uygulanmas›na  ‹liflkin Ö¤renci Görüflleri
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ders Ad› Söyleyen Ö¤renci Nedeni
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tüm dersler Atakan, Ceren, Ece, Emirhan, Erkan, Tüm derslerin e¤lenceli olmas› için.
Güray, ‹mran, Sad›k

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
‹ngilizce Eren, Gökmert, Onur, Özgür Kolay ö¤renmek için.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sosyal Bilgiler An›l, Beysin E¤lenerek ö¤renmek için.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fen Bilgisi An›l, Arif Deneylerle ve oyunlarla ifllenmesi için

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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le akademik baflar› art›fl›n›n araflt›rma uygulama-
s›ndan kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› belirsizdir.
Bununla birlikte sontestteki yaklafl›k 81’lik baflar›
ortalamas›, Bloom’un tam  ö¤renme modeline gö-
re tart›fl›labilir. Modele göre, ö¤rencilerin özellik-
lerine uygun ö¤renme koflullar› sa¤land›¤›nda her
ö¤renci ö¤renebilir (Erden & Akman, 1998; Ül-
gen, 1997). Bloom (1979)’un çal›flmalar› ise ö¤re-
tim hizmetinin niteli¤i ile ö¤renci baflar›s›n› etki-
leme gücü aras›nda iliflki oldu¤unu ve biliflsel ba-
flar› ölçümlerindeki de¤iflkenli¤in en az dörtte bi-
rini aç›klayabildi¤ini gösteren kan›tlar sunmakta-
d›r. Bu çerçevede bu araflt›rmadaki ö¤renci baflar›-
s›n›n artma nedeninin, ö¤rencilerin zeka alanlar›n›
içeren etkinliklerle ders ifllenmesi, di¤er bir deyifl-
le ö¤rencilerin özelliklerine uygun ö¤renme koflu-
lunun sa¤lanmas› oldu¤u söylenebilir. Çünkü il-
kö¤retim birinci kademe ö¤rencileri henüz oyun
çocu¤udur.  Bu bulgularla paralellik gösteren arafl-
t›rmalara rastlanm›flt›r. Örne¤in, iki ayr› araflt›rma
(Greenhawk, 1997; Hoerr, 1997) ile, Amerika’da-
ki iki ayr› ilkokulda yap›lan okul çap›ndaki uygu-
lamalarda, zeka alanlar›na göre seçilen etkinlikler-
le ifllenen derslerin ö¤rencilerin akademik baflar›-
lar›n› art›rd›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.  K›l›ç (2002)
ise Amerika’da, 41 okulda uygulanan SUMIT
isimli çoklu zeka kuram› uygulamas›n› incelemifl
ve proje uygulamalar›n›n ö¤rencilerin akademik
baflar›lar›n› art›rd›¤›n› ifade etmifltir. 

Çoklu zeka kuram›n›n ö¤retmenler için önem-
li bir do¤urgusu, kuramdan yararlan›larak  zengin-
lefltirilmifl ders ortamlar›n›n oluflturulmas› olabilir.
Ö¤retmenler, konular› ifllerken tüm zeka alanlar›-
na hitap edecek etkinlikler kullanarak hem ö¤ren-
cilerin  ö¤renmeden ald›¤› keyfi, hem ö¤renci ba-
flar›s›n› artt›rabilirler. Ayr›ca bu araflt›rmadan elde
edilen sonuçlar›n ö¤retmenlere, ö¤rencileri tan›-
ma, çoklu zeka alanlar› etkinlikleri ile ders iflleme
konular›nda ›fl›k tutaca¤› ve araflt›rmac›lara da
farkl› ufuklar açaca¤› düflünülmektedir. 

4. SONUÇ ve ÖNER‹LER

Uygulama yap›lan s›n›ftaki ö¤rencilerde gör-
sel-uzamsal, bedensel-kinestetik, mant›ksal- ma-
tematiksel, müziksel-ritmik zeka alanlar›n›n bas-
k›n oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bunun yan› s›ra, ö¤-

rencilerin hofllanarak hat›rlad›klar› etkinliklerin ve
materyallerin, sahip olduklar› bask›n zeka alanlar›
ile genel anlamda paralellik gösterdi¤i söylenebilir.
Ayr›ca, ö¤rencilerin üniteyi ö¤renmelerinde etkili
oldu¤unu belirttikleri etkinliklerin sahip olduklar›
bask›n zeka alanlar›yla paralellik gösterdi¤i ortaya
ç›km›flt›r. Ö¤rencilere uygulanan sontestten elde
edilen bulgular, ö¤rencilerin akademik baflar›lar›n›n
artt›¤›n› ve öntest-sontest baflar› puanlar› aras›ndaki
fark›n  anlaml› oldu¤unu göstermifltir.

Bu çal›flman›n sonuçlar›na dayal› olarak yeni
araflt›rmalar için  gelifltirilen öneriler flöyle  özetle-
nebilir: Çoklu zekan›n s›n›f ortam›nda uygulama-
s›na iliflkin çal›flmalar, farkl› derslerde ve farkl›
gruplarda uygulanarak ö¤rencilerin uygulamaya
iliflkin görüflleri incelenebilir, sonuçlar karfl›laflt›r›-
labilir, sonuçlar›n birbiriyle tutarl› olup olmad›¤›-
na bak›labilir. Bunun yan› s›ra, benzer bir çal›flma
okula yeni bafllayan 1. s›n›flar ile ilkö¤retim I. ka-
demeyi bitiren  5. s›n›flara ve  8. s›n›flara uygula-
narak aralar›ndaki farka bak›labilir.

Sonuç alarak, ö¤rencileri mutlu edecek bir ö¤-
retmenin,  ö¤renciler aras›ndaki farkl›l›klar› göze-
terek derslerini çeflitlendiren ve zenginlefltiren ö¤-
retmen oldu¤u söylenebilir. Ö¤retim ortamlar›n›n
zenginlefltirilmesinde ise çoklu zeka alanlar›na
özgü etkinliklerden yararlan›labilir. Di¤er bir de-
yiflle, ö¤rencilerin ilgi ve yetenek alanlar›n› etkili
birer araç olarak kullanarak, onlara farkl› alanlar›
tan›ma ve ö¤renme yönünde kap›lar aç›labilir.
Çünkü, farkl› ö¤renme yollar›n›n sunuldu¤u,
zevkli ve heyecanl› ö¤renme deneyimlerinin olufl-
tu¤u ortamlar, ö¤renciler için kuflkusuz verimli
geliflim ortamlar›d›r. 
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