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 SORU ODAĞI TASARIMI (QFOCUS)  

Soru Odağı (QFocus) Tasarımına Giriş 
 

Soru Odağı, öğrencilerin kendi sorularını oluşturmaları için bir hızlandırıcıdır.  QFocus, 
öğretmeniz gereken içerik ve öğrencilerin öğrenmeleri gerekenlerle doğrudan ilişkili 
olmalıdır. Soru Oluşturma Tekniğini her kullandığınızda bir QFocus'a ihtiyacınız olacak. 
 
Öğrencilerinize kendi sorularını sormayı öğretmek için kullanabileceğiniz bir QFocus 
tasarlamak için adım adım ilerleyin.    
 

Konu alanı: _____________________________________Sınıf: ___________________ 
 

1. Ders/Ünite şunlara 
odaklanır: 

 

2. Ele alacağınız belirli 
konu: 

 
 
 

 
3. SOT’u kullanma 

amacınızı belirtin: 

__ ilgi uyandırmak                __ yeni düşünceyi teşvik etmek 

__ kavrayışı derinleştirmek  __ öğrencinin anlayışı hakkında bilgi toplamak 

 __yeni konuya giriş             __ diğer (aşağıdaki durum)  

4. Soru Oluşturma 
Tekniğini ünitede 
veya derste 
kullanacağınız yeri 
belirtin: 

__ başında           __ ortasında   

__ sonunda          __ ünitede/derste farklı noktalarda 

 

 
5. Öğrencilerin 

sorularının nasıl 
kullanılacağını 
belirtin (derhal veya 
daha sonra): 

 

 
__ araştırma yürütmek   __ makale yazmak   __bir grup projesi geliştirmek 

__bireysel projeler           __Sokrat seminerleri/tartışmaları  

__sunular/görüşmeler için hazırlık                  __ diğer: (Aşağıda açıklayın). 

SORU ODAĞI FORMATI VE KRİTERLERİ 
QFocus, öğrettiğiniz içerikle ilgili herhangi bir ortamda bir ifade, görsel veya işitsel 
bir destek olabilir.  
Bir QFocus tasarlamaya yönelik üç temel kriter: 

o Soru olmamalı. 
o Farklı soru sorma yollrı üretmelidir. 
o Ne kadar basit, o kadar iyi. 

 



 

©2013 The Right Question Institute                                                                                                                        
                                                                                             

 

 
SORU ODAĞINI TASARLAMA SÜRECİ 

o Soru Odağı için kullanabileceğiniz 3-4 fikir listeleyin.  
o Farklı soru sorma yolları hayal etmeye çalışın.  

 
 
1 

 
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

 
o Soru Odağınızın temel kriterlere ve SOT’u kullanma amacınıza uyup uymadığını 

değerlendirin.  Geçerli olanların hepsini işaretleyin. 
 

Kriterler  Fikir # 
1 2 3 4 

o Bir soru değil     
o Farklı soru sorma yollarını 

uyarıyor 
    

o Basit.     
o SOT kullanım amacınıza uygun     

 
o SOT’u kullanırken amacınıza en iyi uyan Soru Odağı fikrini seçin.  
o Bu Soru Odağı fikrini seçmenizin nedenlerini düşünün. 
o QFocus'u iyileştirmek amacıyla meslektaşlarınızdan ve iş arkadaşlarınızdan geri 

bildirim alın. 

 

  
Soru Oluşturma Tekniği (SOT-QFT) belgelerinin  

Türkçe diline çevirisi 
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