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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

iyi gözlem teknikleri derslere metodu 

öğrencinin soğuk okurken ders sessiz 

 

 Çeşitli öğrenme…………………….……vardır. 

 Öğrenme metodumuz …………….. göre farklılık gösterebilir. 

 Hangi öğrenme metoduyla iyi öğreniyorsak o ………………. 

uygulamalıyız. 

 Bir şeyin yapılışını izlemeye………..….. denir. 

 İyi öğrenmenin temel şartı; derslerimizi ……….. dinlemektir. 

  ………………..önemli gördüğümüz yerlerin altına çizmeliyiz. 

 Yatağa uzanarak ……………… çalışmamalıyız.  

 Çalışma ortamımız ne çok sıcak ne çok ……………… olmalıdır. 

 Çalışma ortamımız ……… olmalıdır. 

 Her ……………….öğrenme tekniği farklı olabilir. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(   ) Kendimize uygun en iyi öğrenme yolunu bulup öyle 

çalışmalıyız. 

(   ) Ellerimi kullanabileceğim bir şeyler yapmaktan hoşlanırım. 

(   ) Başarılı olmak istiyorsak yatağa uzanarak, müzik dinleyerek, 

televizyon izleyerek ders çalışmamalıyız. 

(   ) Gördüklerimden daha iyi anlam çıkarırım.                                                

(   ) Sadece dinlemek en güzel öğrenme yoludur. 

(   ) En fazla duyu organımızı kullanarak yaptığımız öğrenme 

daha kalıcı olur. 

(   ) Fen Bilgisi dersinde deney yöntemi ile daha iyi öğrenirim. 

(   ) Oyun ve fiziki etkinlik dersinde bedensen uygulama ile daha 

iyi öğreniriz. 

(   ) Paten kaymayı en iyi okuyarak öğrenirim. 

(   ) Ders çalışırken müzik dinlemekten hoşlanırım. 

(   ) Her insan aynı şekilde öğrenir.                                                           

(   ) Öğrenmenin bir tek yolu vardır. 

(   ) Gözlem ve deney yapmak bir öğrenme şeklidir. 

(   ) Ders etkinliklerine katılmayı çok severim. 
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***Test*** 
1.Ali, o gün derste öğretmeninin 

anlattığı buharlaşma olayını çok iyi 
öğrendi. Eve gelince annesinden yardım 
isteyerek çaydanlıktan çıkan buharı 
gördü olayı daha iyi kavradı. 

Yukarıdaki anlatımda Ali sırasıyla hangi 
öğrenme yollarını kullanmıştır? 

A. Dinleyerek öğrenme, deneyerek 
öğrenme 

B. Okuyarak öğrenme, deneyerek 
öğrenme  

C. Okuyarak öğrenme, dinleyerek 
öğrenme             

2. Aşağıdaki öğrenmelerden hangisi 

daha kalıcıdır? 

A. Okuyarak    B. Yaparak     C.Dinleyerek 

3. “Türkçe dersinde öğretmenimizi 

dikkatli bir şekilde dinlersem dersi çok iyi 
anlıyorum. Bu nedenle öğretmenimin 
anlattıklarını hiç kaçırmamaya 
çalışıyorum.” diyen Ahmet için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A.  Türkçe dersinde deney yaparak 
öğreniyor. 

B.  Türkçe dersi öğrenilmesi zor bir derstir. 

C.  Türkçe dersini iyi dinlerse 
öğrenebiliyor. 

4. “……………yaparak öğrenmek daha 

kalıcı olur.” Cümlesinde boş yere hangisi 
gelemez? 

A. Deney  

B. Gözlem 

C.  Kopya 

5.      I. Deneyerek 

          II.  Okuyarak 
         III.  Hissederek  
Yukarıdakilerden hangileri öğrenme 

yoludur? 

  A. I - III         B. I – II      C. I - II - III  

 


