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Öğrenmenin ön koşulu NEDEN soru 
sormaktır?



Soru Oluşturma Tekniği (SOT)

DERS PLANI

https://drive.google.com/file/d/1jLl83-_hMp-viWy_x6Nto1ZP1Mhklpxy/view?usp=sharing


SORU OLUŞTURMA TEKNİĞİ(SOT)

�  4.Sınıf düzeyinde uygulanmıştır.

� Soru odağı olarak kitap okuma 
alışkanlığı ile ilgili bir görsel 
kullanılmıştır.



Soru Oluşturma Tekniği (SOT)

● Çalışmanın başında soru sormanın neden önemli olduğunun, 

merak ve soru sorma arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunun 

vurgulanması. Bu çalışma boyunca sürekli soru sorabileceklerini, 

sormaktan çekinmemeleri gerektiğinin belirtilmesi.

● Soru odağının(QFocus) kavramının açıklanması, 



Soru Üretme Kuralları

● Öğrencilere soru üretmeye yönelik dört temel kuralın tanıtımı

➔ Mümkün olduğu kadar çok soru sorun. 

➔ Tartışmak, yargılamak veya soruları cevaplamak için durmayın. 

➔ Her soruyu tam olarak belirtildiği gibi yazın.

➔ Herhangi bir ifadeyi soruya dönüştürün



Sorular Üretin

Motivasyon: Tekniğin uygulama aşamalarını ders süresince yapacağımız 
etkinliklerde göreceksiniz. Korkmadan size verilen soru odağı ile ilgili sorular 
sorun. Özgür düşünün soru odağı ile ilgili önce kendinizi, sonra ailenizi, sonra 
okulunuzu, sonra yaşadığınız kenti, sonra ülkenizi, sonra dünyayı 
düşünebilirsiniz. Soru odağı ile ilgili bakış açınız nereden olursa olsun. Siz hep 
soru sorunuz. 



Soru Odağı

1.ADIM: SORU OLUŞTURMA (5 dakika)
� Öğretmen tarafından öğrencilere soru odağı verilir. Soru Odağı 

Görseli için tıklayınız. EK1 
� Verilen görseli arkadaşlarınızla tartışınız.
� Etkinlikte ayrılan bölüme sorularınızı yazınız ve 

numaralandırınız.

https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_WTxEizQXEcXKnZHs7YFnXkY4KUxZ0P/view?usp=sharing


SORULARI SINIFLANDIRMA

2.ADIM: SORULARI SINIFLANDIRMA 
� Listenizde,  iki tür soru olabilir: kapalı uçlu ve açık uçlu.   

� Listedeki sorular açık ve kapalı sorular şeklinde sınıflandırılır. EK2

https://drive.google.com/file/d/1X_yNYAE12VKviYp0EgHt2nymmr48sRjx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing


SORULARI SINIFLANDIRMA

� Kapalı, açık uçlu soruların avantajları dezavantajları EK3 

https://drive.google.com/file/d/1LG0l6Tl3f1IpjaXt78skQvVk2pJflYI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing


SORULARI DÖNÜŞTÜRME

https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing


SORULARI ÖNCELİKLENDİRME

3. ADIM: SORULARI ÖNCELİKLENDİRME EK4

� Öncelikli görülen soruların öğrenciler tarafından yazılması. 

� Niçin bu soruları seçtiğini açıklaması.

� Bu soruların ilk soru listesinde kaçıncı sırada 

https://drive.google.com/file/d/1LMl7cXm2wOTy1Gu0dBxZtYy9GCbE4D3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing


Tartışma
4. ADIM: DEĞERLENDİRME EK5

Sorularımızı cevaplarken neye ihtiyacım var?

Bilgi:

Eylem:

Çalışmada elde edilen öğrenmelerin ifade edilmesi.

https://drive.google.com/file/d/1tBfyvC6elsetRuhyRCOXnBgVKdb__MKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing


DERİN DÜŞÜNME

5. ADIM: DERİN DÜŞÜNME

� Öğrenciler dağıtılan “post-it”lere 

“SOT’u uyguladığımız bu etkinlik sırasında neler öğrendiniz? 
Farkındalıklarınızı ifade ediniz.” sorusuna yanıt verirler. Yanıtlar 
sınıfta uygun bir yere asılır.

https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing


KAÇIRILAN FIRSATLAR

� Tartışma konusu olan bir soru belirlemek?

� Bu soru hakkında araştırma yapmak

� Kaynak araştırması

� Akran ve yetişkin görüşleri alma

https://drive.google.com/file/d/1XUVWU3Uwso9tsjziKfHtsFry5dWeGc_1/view?usp=sharing
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