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Sınıfınızda Soru Oluşturma Tekniğini yönetebilmek veya süreci 

meslektaşlarınıza tanıtmak için sadece bu şablona bir Soru Odağı ekleyin.   



Soru Oluşturma Tekniği (SOT) 

Öğrenciler şunları öğrenir: 

Kendi sorularını üretmeyi 

Sorularını geliştirmeyi  

Sorularını nasıl kullanacakları konusunda 
strateji oluşturmayı 

Neyi öğrendikleri ve bunu nasıl öğrendikleri 
üzerinde düşünmeyi 

 

 



Soru Üretme Kuralları 

1. Sorabildiğiniz kadar çok soru sorun 

2. Cevap vermek, yargılamak veya 

tartışmak için durmayın 

3. Her soruyu tam olarak belirtildiği gibi 

yazın 

4. Tüm ifadeleri soru olarak değiştirin 

 



Sorular Üretme 

1. Sorular Sorun 
2. Kurallara Bağlı Kalın 

• Sorabildiğiniz kadar çok soru sorun. 
• Cevap vermek, yargılamak veya tartışmak için 

durmayın. 
• Her soruyu tam olarak belirtildiği gibi yazın. 
• Tüm ifadeleri soru olarak değiştirin. 

3. Soruları Numaralandırın 
 



Soru Odağı 

[Buraya yazın] 

Lütfen bu ifadeyi sayfanızın üst kısmına yazın.  

Unutmayın: Soruları numaralandırın. Kurallara bağlı 

kalın.  



Soruları Kategorilere Ayırma: 
Kapalı/Açık 

Tanımlar:  
• Kapalı uçlu sorular "evet" veya "hayır" veya tek 

kelimelik bir cevapla yanıtlanabilir. 

• Açık uçlu sorular  
  daha fazla açıklama gerektirir.  
 

Öneriler: Sorularınızı "K" veya "A" ile işaretleyerek 
kapalı uçlu veya açık uçlu olarak tanımlayın. 



Tartışma 

Kapalı Uçlu Sorular 

Avantajları Dezavantajları  



Tartışma 

Açık uçlu sorular 

Avantajları Dezavantajları  



 

Soruları Geliştirme 

• Bir kapalı uçlu soru alın ve bunu bir açık uçlu soruya 
dönüştürün. 

 

 
 

• Bir açık uçlu soru alın ve bunu bir kapalı uçlu soruya 
dönüştürün. 

 

 

Kapalı Açık 

Kapalı Açık 



Strateji oluşturun: Sorulara Öncelik 
Verme  

Soru listenizi gözden geçirin  
• En önemli olduğunu düşündüğünüz üç soruyu seçin. 

• Öncelik verirken Soru Odağınızı düşünün: Bazı öğrenciler soru 
sormuyor. 

 

Öncelik verdikten sonra şunlar üzerinde düşünün... 
• Neden bu üç soruyu seçtiniz? 

• Tüm soru listenizin sırasına göre öncelikli sorularınız nerede 
bulunuyor? 



Strateji oluşturun: Eylem Planı 

Öncelikli sorulardan eylem planına... 
 

Öncelikli sorularınızı yanıtlamak için: 

• Ne bilmeniz gerekiyor? Bilgi  

• Ne yapmanız gerekiyor? Görevler  



Strateji oluşturun: Eylem Planı 

Bilgi Görevler 

Öncelikli sorularınızı yanıtlamak için: 

• Ne bilmeniz gerekiyor? Bilgi  

• Ne yapmanız gerekiyor? Görevler  



Paylaşma 

1. Açık/kapalı olarak değiştirdiğiniz sorular 

2. Üç öncelikli sorunuz ve bunların asıl 
sıranızdaki sayıları 

3. Öncelikli soruları seçme sebeplerini açıklama 

4. Eylem planınızdan sonraki adımlar  



Etki  

•  Ne öğrendiniz? 

•  Bunu nasıl öğrendiniz? 


