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Bu,EaltSnnda progran degerlendirme arasttrnnlarntla duyussal alana
ydnelik dlgntelerin iineni iizerinde durulnil$tur. Bunun. yantstra ,, Fene
Yitnelik rutum )lgegi " nin atlaptasyonu yipilnnstr. ofgek dlrencilerin
liltun ;-e vijnelinle!'ini ve fen progranilarmm etkilili$ini belirlentek iizere
geligtirilnistir. olEeginin gegerlik ve giivenirlik testleri yapilarak
Tiirkiye'de kullaruhcak lrule getirilnistir.
Anahtar Siizciikler : Fen egitinti, 6$renci tutunidn, dlgek.

In This study tlrc intportance of the nteasurenents relating to the affecrive
donain in resecu'ch of tlrc curriculunt evaluation. Besides this, trte
adoptation of the " Attitude Tawards The subjecr science scale" was nutle.
Tle scale deteloped to npasure students' attitudes an.d tenclency lo
science and to define tlrc efficiency of the science educcttional progrunts.
Tlrc yaliditl nntl realibility of tlrc scale was tested and preparerl for usage
in Turkey.
Key Words : Science education,student attitudes. scale.

I. Problent

Bir programrn etkili olup olmadrlmr belirlemek igin yaprlan program delerlendinne
gahqmasrnda biligsel, duyuqsal ve psikomotol alanlarla ilgili amaglann gerqek-
legip gerqekleqmedilinin delerlendirilmesi gerekmektedir. hogram delerlendirme
gal4malannda, genellikle biligset amaglann gergekleqtirilmesinin kliter alndrgr.
duyugsal ve psikomotor amaElarln gergekle$me durumunun gok az incelenmiq
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oldu[u gortilmektedir.

Aragtrmacrlar bir programrn duyugsal alam ile ilgili dawanrg de[igikliEinin
dlgiilmesi gerektilini dile getirmelerine ralmen, gerek duyuqsal davranrglann
tanrmlanmasrndaki giigltikler, gerekse dlgiilen duyugsal davranrglann
yorumlanmasmdaki sftrntrlar bu dawanr$lann <ilgtihnesinde problem
yaratmaktadlr. Bu durumu duyuqsal davramglann program geliqtirme ve
program delerlendirme agnmdan incelenmesini giiglegtirmektedir. Duyugsal
amaglar tanrmlanrken, Ozellikle biligsel amaglar birbirine kan$tnlmaktadr. Bir
programda yer alan amaglar incelendilinde, yazilmr$ olan bir amacr duyugsal
alana mr yoksa biligsel alana mr ydnelik oldu$u anlagrlamamaktadrr. Ornelin ..

Stizlii ve yazrh Tiirk ve diinya ktiltiir tiriinleri yoluyla, Tiirk ktiltiiriinii tanrma ve
kazanmalannda; Tiirk yurdunu ve ulusunu, dolayr, hayatr, insanhlr sevmelerinde
yardrmcr olma" (MEB, 1989, s. 203), "lleide temel bilim dallannda yapacaklan
Olrenim igin gerekli bilgi, tavrr ve maharet kazanmalannr sallamak" (MEB, 19g5,
s. 414) gibi duyugsal , biliEsel ve psikomotor boyutla ilgili gibi gciriilen amaglaln
belirlenmiq oldulu gOriilmektedir.

Amaglann yanhg belirlenmig olmasr, onlann gergeklegtirilmesinde ve
cilgiilmesinde hatalara yol agmaktadrr. Bu nedenle Krynowsky' nin de belirttili
gibi, tutumlann ifadesi olan duyugsal amaglann dolru olarak belirlenmesi.
belirlenen amaglann davranq agrsmdan tanrmlanmasr ve bu amaglann
gergeklegip gergekleqmedi[ine iligkin dlgme ve delerlendirmelerin nasil
yaprlacalna agfthk kazandrnlmas gerekmektedir (1985, s. g).

Herhangi bir olay, egya veya insan grubuna kargr orumlu ya da olumsuz davranrg
gOsterme elilimi olarah tanrmlanan (Turgut,l990, s. 154) tutumlann <ilgtilmesi.
program de[erlendirme ve program geliqtirme qahgmalan igin <inemlidir.
Duytrgsal alana iligkin dzellikler ksmen, bir dersi almayr arzu edip etmeme,
alandaki gahEmalan siirdiirmeye istekli olup olmama. bir dersi sevip sevmeme ve
dersle ilgili gdriig diigiince, be[eniler iizerinde soru listesi yaklaqrmlanyla
olgiilmektedir (Bloom, 1979, s. 74). Tutum rilgmek amacryla kullanrlan
tekniklerden biri olan " Bireylerin bir dizi ciimle ya da srfata verdikleri tepkilere
dayah olarali giliarsamalarda bulunmaya olanak tanryan ycintem " ( Qrknkgr.

1992. s. 241) den yararlanrlarak bireylerin tutumlan Olgiilmektedir. Tutum
dlgekleriyle bir alana kargr tutum ve ycinelimlerinin belirlenmesinde dlgiilmek



istenilen Ozellikle ilgili. dolayh kestirimler yaprldrlr igin OlEeklerin segimi.
kullanrlmasr ve yorumlanmasrnda dikkatli olmak gerekmektedir.

Olumlu tutumlann iilrenmeyi kolaylagtudrlr O$enci ve ri[retmen bagansmr
yiikselttili ve programm etkilili[inin arttndrlr , olumsuz tutumlann ise dlrenmeyi
engelledili , bu nedenle de dlrenci ve Olretmen bagansrnr diiqiirdiilii ve program

etlrilili[inin azalttr[r s<iylenebilir. Bir program uygulamasr srasmda cilrencilerin
qegitli alanlara kargr tutumlalnda bir diigiig olmuq ise bu diigiigiin yani
dlrenme isteklerindeki azalmanrn nedenleri saptanmahd'r.

Erden'inde belirttili gibi tutum puanlan, bireylerin dlgiilen tutum boyutunda
bulunduklan yeri gdsterir. Bir bireyin veya grubun tutum puanlarmm aritmetik
ortalamasrna, standafl sapmasrna vb. bakilarak birey veya grubun tutum
objesine iligkin ortalama tutumlarr hesaplanu (1993, s. 87 ). Bireylerin tutum
Olgiim sonuglan daha gok bireysel rehberlik ve ydnlendirme amacryla
kullanrlrken, guruplann tutum puanr sonuglan daha gok o alana kargr grubun

tutum diizeyinin ortalama olarak belirlenmesinde veya bir programm etkilililinin
delerlendirilmesinde kullanrlr.

0nent

Olrencilerin bir alana ya da konuya y6nelik tutumlarmrn bilinmesi, prograrn

delerlendirme araqtrmalannda etkili geribildirimler elde edilmesine katkr
sallamalctadrr. Ato ve Wiksinsan tutum sonuglanndan, srnrf iEi cilrenme -

ci[retme siirecinin, dlretim programrnln, rilretim ycintemlerinin ve dzellik
duyuqsal amaglara ulagma derecesinin delerlendirilmesinde yaradanrlacalrnr
belirtmektedirler (Krynowsky, 1985, s. 6). Tutum cilgme sonuqlan dikkate
ahnarali. Olrencilerde olumlu tutumlann geligtirilmesi igin <inlemler almmah.
program planrnda veya uygulamalarda diizeltme yaprlmahdr. Tutum cilgiimii
sonuglanndan hareketle amaglar, igerik, yrintemler. ri[retmen davranrglarr. araq -

gereg. delerlendirme ycintemleri, fiziksel ortam vb. program boyutlan g6zden
gegirilerek geligtirilmelidir. Bir alana ydnelik tutumlann do!ru dlqiilmesi iqin
<incelikle rilgtilecek Ozelliklere uygun tutum dlgeklerine ihtiyag vardrr

Bu galrymayla. duyugsal davranrglann Olqiilmesi ve duyuqsal davranrg
sonuglarrnrn program delerlendirme aragtrmalannda kullanrlmaslna dikliatlerin
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4. Adaptasyonu Yaprlan Olgek
Bir program de$erlendirme araftrrmasrnda kullanrlamali iizere yurt iEi ve yurt
drqrnda bulunan fen alanrna yOnerik tutum cilgekleri taranmu, tarama
sonucunda', incelenen dlgeklerden Krynowsky (l9g5r ss. 41-52) tamfrndan
geliqtirilen "Fen Alanrna ydnelik ruqm OlEegi"nin uygun oldu$una,,karar
verihnigtir. Seqilen bu Olgesful.. adaptasyonu gal6ma,su'. zanran. aracalr
diiqiiniilerek program delerlen{inne aragtumasrnda kullanrlmaktan :vaz.
gegilmiqtir. Ancali Olgelin ara$tilmacr tarafindan ilging bulunmasr nedeniyle
daha sonra adaptasyon gahqmasr yapilmasrna karar verilmiqtir. Krynowsky
tarafindan 7.. 8. ve 9. srnrl'larda kullanrlmali iizere geliqtirilmig olan ve EK -
I'de verilen " Fen Alamna yOnelik rutum Olge[i " nin adaptasyonu yaprlarali
gegerli$i ve giivenirligi test edilnrigtir.

Klynowsky'nin geliqtirdili bu dlge$in; 0gretmen ve ydneticiler tar.aflndan
ku.llanrlarali'ci$r'enQiler:in t'en alanrna ydnelik lutumlannr ve ydnelimlerini lrelir,lemc.
t-en elitirn programrnln alaglanna ulagma delecesini belirlerne veya,t'en konulanna
iliEkin dgrenci g0riiSleriyte ilgili ger,ibildirimler alma amacryla kullamlabilecegi
belirtilmiEtir' ( Klyrrowsky. t985. ss. I -4).

Turum cilEelinin adaptasyon gal$masr aga$rda belirrilen aqamalarda
gergekleqtirilmigtir :
l. Tutum Olgelinin terciimesi yaprlarak dil ve anlaqrlrhk ycinrinden bir grup dil
uzmanrna inceletihniqtir. Gerekli diizeltmeler yaprldrlitan sonra hazulanan 6lgekle
ilgili olarak. tutum cilgrne alanrcla uzrnan olan akadernisyenler-in grirtigleri
altnmrrgtrr. Uzmatt kalttsrtrdan sonra diizeltilen cilgek lise birinci srrutra gkuyan
on rilrenci ijzerinde 6n deneme;re tab.i tutulmustur"

2. Qevirisi yaprlan, anlani ve anla$rluhk yciniinden incelenen 6lgek tabrcr l. de
gcirutdii$ii gibi 7.. 8. ve 9. srnrflarda okuyan roplam 2L5 dgrenciye uygulanmrqtr.
Adaptasyonu yaprlan tuturn <ilgeli ile Baykul, (1990-1. ss. 6l-62) taratindan
geligririlmig olan "Fen Bilirnleri ile itgiti ougtinceler Ankeri gegerli ve gi.ivenilir

:!:l 
otaffik kabul edilerek birlikte uygulanmrqru. istatistiksel analizter igin

sPss-wlN paket programr kullanrruak aga$rda lrelirrilen iglemler yaprhnrqtrr.

l .Agarna
- Telrtet Bile;enlel Altalizi i le Birirrci Madde Faktor YUklerinin hcsaplannrasr vc
bciylccc Fen Alanrna Ydnelik Tulutn Olgegi'nin tek boyutlugunun tesl eclilnesi.
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- Madde - Toplam Korelasyonunun hesaplanmasr.

2.Agama
- Tek boyutlu olarali aynlatr maddeler igin ,
. Birinci Faktor Ytiklerinin test edilmesi.

. Madde - Toplam Korelasyonunun hesaplanmast.

. IJst 9a 27 - Alt 9o 27 Grup ortalamalan arasrndaki farkrn t - testi ile test

edilmesi.

3.Aqama
- Otgut geEerlilinin Person r 'si ile test edilmesi
- iE Tutarhhh Katsaytsurur Cronbach Alpha ile test edilmesi

Yukanda belirtilen iglemler yapilrken ;
- Olge[in tek boyutlulu$unu test etmede kullanrlan temel bileqenler analizi

sonucunda madde seEiminde .45 ve daha yiiksek faktdr yiikdeEeri ( Tekin, 1979.

s.222: Tabachnick and Fidell. 1989 ) esas ahnmqtr.
- Madde ayrrtedicililinin bir dlEiitii olarak;

. Madde - toplam korelasyonda .40 deleri.

. Alt 7o 27 - nst Vo 27'litri. gruplann karqrlaqtrrrlmastnda - = 0l esas almmrqtu'

I I I .  Bnlgular

Fen Alanrna Yonelik Tutum Olgegi puanlanna uygulanan Temel Bileqenler

Analizi ve Madde Analizi sonuglarr incelendi[inde birinci faktcir yUkleri .45'in

altrnda kalan ddrt madde ( ml0. m12. ml3, ml5 ) oldulu g0riilm0$tur. Olgelin

geri kalan onbir maddesinde faktOr yiikde$erlerinin en diiqiik .55 ile yiiksek

yiikde$erlerine sahip oldu$u gOrtihniiqtiir. Ayrrca OlEelin dUqUk faktdr

ytikdelerine sahip olan maddelerinin ne denli ayrtedici olduklannr gdrmek iEitt

yaprlan madde analizinde de, daha 6nce diiqiik faktOr yiikdeleri veren maddelerin

madde - toplam korelasyonlannr da ( r = .0173 ile r = .2457 arasnda ) dtigiik

oldulu saptanm{til. Bu baplamda Olqe[in tek boyutlululu d4tnda kalan ve aynt

zamanda iyi ayfietmeyen d6rt maddenin dlgekten Etkanlmastna karar

verilmiqtir. Bdylece <ilgek onbir maddeye inmiq ve analizlere bu qekilde devam

edilmigtir.
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FEN ALANTNA "oHifr 
'ru"u* 

or-geGr
PUANLARINA UYGULANAN, TEMELBILE$ENLER

AN,ALIZI VE MADDE ANALIZI rr. AgAMA

Md.
No

M I

Tutum Ciilnl€si
Birinci Mad - Top. llst-AltVo27
Fakttir Korelasyonu Grup.Karqr.
Yiikti r t

En az haftada bir kez fen ders kitabrnr okurnak .79814 .7396,r*,k 12.39*{.'k

Labbratuvar gahqmalannrn goluna aktif
olarak katrhnak l

.4753*** 5.73,r,*1.

Ayda en azbr kez fenle ilgili televizyon
programi izlemek

.65579 .5853,F,r.'r 8.51*r<r<

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M l l

M14

Fen derslerinde iyi bir defter tutrnaya <izen
grisiermek

.66611 .5966,*** g.7g***

Fen dergilerinden ayda en az bir rnakale
okumak

.65032 .5799*** 9.96***

Fenle ilgili sorulan fen dersi Ofretin€nine
sonnak

.73r93 .6574,F** g.gg'r.:t',

Fgn konuCunda srmfta iiffenilenlerden daha
fazlasurr <ifrenmeye gahErnak

.78208 .7174*** 9.63***

Verilen fen sorularrnr en iyi qekilde gdznreye
gahErnak

.72794 .6549*** 11.52**'r.

Okuldaki fen.derslerini ahyor.p-lmak .77656 ,7Ag3,rctrtc 13.46***

O$etrnenlerin fen konularrndaki agrklarnala-
nnl cau kulalr ile dinlemek

.76390 .6963**{. 10.46*1,:r,

Fen konulannrn go[u ile ilgileniyor olmak .7@87 .5941*** I l:93*{,*

TOPLAM 19.36**,r.

,r.*,l p < .001

Fen Alanrna Yonelik rutum Olge[i'nin onbir maddesi .iizerinde yaprlan temel
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bakrlmrg ve r = .7789 gibi yiiksek kabul edilen bir de[er bulunmuqtur.

Tek boyutlu olarak kabul edilen tilgekle agrkalan varyans deleri Vo 51.6 dr.

Yaprlan analizler sonucunda gegerli ve giivenilir maddeden oluqan on bir

maddelik Fen Alanma Y0netik Tutum OlEeli elde edilmigtir.

IV. Sottng ve )neriler

7., 8. ve 9. srnfta okuyan dlrenciler iEin Fen Alantna Y0nelik Tutum OlEeEi (F A

Y T O) adaptasyonu Eahqmast sonucunda, onbir maddeden olugan tek

boyutlu giivenilir ve gegerli bir <ilgek elde edilmigtir. FAYTO 0l9e!i

cifrencilerin fen alaruna y6nelik tutumlannrn belidenmesinde alan segmelerinde

ve daha somaki srnrflara yOnlendirilmelerinde kullanrlmasr miimkiindiit'.

Bir programrn amaglannrn gerEeklegip gerEeklegmedifine karar vermek igin

programa katrlan d[rencilerin biligsel alana ydnelik davranrglannrn dlgtilmesinin
yanrsrra, aynr cilrencilerin duyugsal davranrylanndaki deliqmelerin de dlEiilmesi
gerekir. Programrn etkilili$ini belirlemek igin olrencilerin biliqsel ve duyugsal

davranq de[igiklikler arasrndaki iliqki analiz edilmelidir.

Duyugsal davranrqlann dlgiilmesi ilgili olarak daha fazla ara$tuma yaptlmaltdr.

Tutumlann rilgiilmesi ve program de$erlendirme arasmdaki iliqkiyi agrklayan

aragtrmalar yaptlmaltdr.
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r,EN ALANTNA voRtitrx ruruM oLqEGr

$eeei. iEaretlerneye baglamadan tince li.itfen agalrdaki agrklamayr dikkatlice okuyuluz.
Bu llgelin amacr, sizin okuldaki fen dersi ile ilgili konu ve faaliyetlere 

-kargr

tutumlanruzr belirlernektir. 9tg"k ll durumu igermekte-olup, her bir durum igin tig ayn
segeneli igaretlemeniz gerekmektedir.

Liitfen her bir duruma iligkin segenekleri kendi diigiincelerinizi yansrtacak Eekilde fen ile
ilgili giirdiiliiniiz dersler-( Fizik, Kimya Biyoloji ), konular ve faaliyetleri gcizcintinde
bulundurarak sarnirni ve di.iriistge igaretleyiniz. IEaretlediliniz <ilgek yalnrzca araqtumacr
tarafindan delerlendirilecek, bunun drErnda bEka bir gekiide kuttinrlinayacakrrr. 

-

DIKKAT,
l. Her biri durumu dikkatlice okuyunuz.

- 2' Het bir drrrurn igin sizce en uygun iig segeneli iqaretledikten sonra bir solraki
duruma geginiz.

4. BaElamadarr <ince aEalrdaki 6me!i inceleyiniz.

ORNBT<:
1. Fen konusu ile ilgili geligmeleri izleme

I LGINQ-L__x_)  (  ,  ) q_ ) (_ ) (  ) (  )  ( _JSrKrc r
Son Derece Gergekten Biraz Kararszun Biraz Gergeliien' So-n DCrece

zEYY\Ll (-x-) C-) L-) ( ) (-) ( ) (_)zEvKStz
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gergekten son DerecelY l ( . -x_)  (  - ) (  

) (_)  (  )  (_ i  c_ l ioru
son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten son Derece

Ornekte sutrulatr durutnda Fen konusu ile ilgili geliEmeleri izlerne'nirr ILGINe ya da
.sI$cI olup ollrl_adr[r. ikinci durumda TByy:Ll ya da ZEVKSIZ, ugtincti durumda ise
IYI ya I {glu olup olmadrlr soruluyor. Her tig duruma yanrt veriirnesi gerekrnektedir.
Omekteki ilkdwurnu inceleyecekolursanrz Fenlonusulteiteiti selisrneleri izleme'nin
f_Lcl]',lQ ya da SIKICI olup olmadrlr sorulmaktadr. Omek gtiz-timii-yap?n kigi bu dururnu
son Derece' Ilging buhnugtur. ornetteki diler durumlarr dikkatlice inLieyiniz.

4. Anlarnadrlrnrz bir konu var ise ara$tfmaclya sorunuz.
5. Bitirdikten sonra igaretleri'izin tam olup oimadrlrnr kontrol edi.iz.

Baglayabilirsiniz

Katkrlanrtrz igin teqekk0r ederirn

Dr. Krymet SELVI
Osmangazi Universitesi Fen Edebiyat

Fakiiltesi Elitirn Bilirnleri Biiliirni.i
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!ffin aEalrdaki biitiin durumlan okulda okudulunuz FEN derslerini giizdni.inde
bulundurarak iEaretleyiniz.

l. Err az haftadabirkez fendersi kitabrnr okumak

ILGINQ C-x-) (-) ( ) (-) ( ) (-). LJ srKrcr
Son Derece Gergekten Biiaz Kararsrzrm Biraz Gergekteii Son Derece

7FyrlLl (-x-)L_. )C_)( ) (_J( ,- ) (_)4vKSU
SonDerece Gergekten ..Biraz Kararsrzrm Biraz Gbrgetten SonDerece

lvtc-x-) ( 
-) 

( )'( ) ( ) ( ) (_) Koru
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

'

2. Laboratuvar gahEmalarrnrn golurra aktif olarak katrlmak

l I c t N Q ( - x - )  ( - - ) (  ) (  ) ( - ) ( - ) (  ) s I K I c I
Son Derece Gergekten Bluaz Kararsrirm Biraz Gergekten Son Derece

Z E V K L I ( - x - ) ( - ) (  ) ( ,  ) (  ) (  ) ( _ ) z E v K s l z
Son Derece Gergekten Biraz Kararszun Biraz Gergekteq Son Derece

I Y I C - x - ) ( _ ) C _ ) (  )  (  )  ( -  i  L _ J K O T U
Son Derece Gergekten Bftaz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

3. Ayda en az bir kez fenle ilgili televizyon prograrnr izlernek

lLGtNq_ ( =-x-) (_) !-_) ( ) (__),
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

ZEVKLI (-x-)(--) C_) (- ) ( ) ( ) (-)ZEvKslZ
* - - Son Derece Gergekten Biraz Kdrarsuun Biraz Gergekten Son Derice
IYI C-x-) (-) L_J (_) ( ) ( ) C_--J KOrU

Son Derece Gergekten Bftaz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

4.Fen dersinde iyibirdefter tuhnaya tizen g<istennek

TLGINQ L-x-) (-) t-) (-) (-) ( ) (*) SIKICI
_ Son Derece Gergekten Biraz Kararslzrm Biraz Gergekten Son Derece
ZEvr<Ll (-x-)L_)( )LJ ( )(.  ) ( )ZEvKstz

Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece
IYI (-x-) (-) (--) (-) ( ) ( ) C_--J KOrU

Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gergekten Son Derece
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Liitfen agalrdaki biitiin durumlan okulda okudulunuz FEN derslerini g<iz<iniinde
bulundurarak iqaretleyiniz.

5. Fen dergilerinden ayda en az bir makale okumak

II-GINC (-x-) (-) (-) (-) (-) ( ) (-) sIKIcl
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gerqekten Son Derece

revIKJJ (-x )C-) ( ) (-) C-) C-) (-)zEvKSIz
Son Dlerece Gergekten Biraz Kararsi2un Biraz Gergekten Son Derece

IYI (-x-) (-) (-) (-) ( ) (-) C-) .KOrU
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrznn Biraz Gergekten Son Derece

5. Fenle ilgili sorularr fen dersi iilretmenine sormak

ILTGINQ(--x-)  (_)  C_)(  )  (  ) (  - )  (_)  s IKIcr
Son Deiece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

ZEvr<LI(-x-)( )( )(____J( ) (_)zEVKslz
Son Derece Gergekten Biraz Kararsuun Biraz Gergekten Sorr Derece

IYI (-x-) (-) (-) (-) ( ) (_) (_) KOru
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

7. Fen konusunda srnrfta iilrenilenlerden daha fazlasurr tilrenrneye gahgrnak

lLctNQ L-x-) (-) ( ) (-) (-) (-) (-) slKlcl
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

ZEYr<L l ( -x - ) ( - ) ( - ) (  ) (  ) (  ) (_ )ZEVKSIZ
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten S.on Derece

IYI (-x-) (-) (-) (-) (-) ( ) ( ) KOrU
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gergekten Son Derece

8. Verilen fen sorulanur en iyi Eekilde g6zureye gahgntak

I L G I N Q C - x  )  (  ) (  ) (  ) C - ) ( :  >  ( _ ) s I K I c I
Son Derece Gergekten Bfuaz Kararsrzun Biraz Gergekten Son Derece

ZEvr<Ll (-x-) (-) ( ) (-) C---) ( ) (-)ZFvKslZ
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Sorr Derece

IYI (-x-) (-) (_) (_) (_) (_) ( ) KOrU
Son Derece Gergekten Biraz Kararszun Biraz Gergekten Son Derece
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Lutfen aqalrdaki bi,itiin durunllan okulda okudulunuz FENiderslerini giiztiniinde
buluudurarak iEaretleyiniz.

9. Okuldaki fen derslerini ahvor olmak

ILGINQ (  x . . - . - - . - )  ( - - ) (  ) (  ) ( - - - - - - . . ) (  ) (  )srKrcr

ZEVKLI (_x_ )C_) ( , ,  . , . , )  )  (  ) (  )  1 , : y reyKSv
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gergekten Son Derece

IYI(*x_) ( ) )(,  ) ( ) ( ) L_--jKoTu
Son Derece Gergektor Btaz Kararsrzun Btaz Gergekten Son Derece

,,1O, Fen dersi srrravurdan iyi not alnraya gahgmak

l l f , G l N g ( _ x , ) ( _ r _ ) (  ) (  ) (  ) (  ) ( _ ) s r K r c r
SonDerecq rGergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekterr' SohDerece

TEvIsJ- l ( -x- ) ( - ) ( - ) (  ) (  ) (  )  (  )ZEvKslZ
Son Derece Gergekten Bfuaz Kararszrm , Biraz Gergelsen Sori Derece

IYI C-x-) ( 
-) 

( ) (_) ( ) (_) L_J KOrU
. 

Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzmr Biraz Gergekten Son Derece

ll'O[retrnenlerin fen konularurdaki agrklamalannrcankulalr ile dinleuurek

l L G I N q c - x - l  ( ,  . , )  (  
' ' ) (  

)  (  , ) c - t (  ) s r K r c r
-. Son Derece ;Gergekten. ., Biraz Kararszun Biraz ,:Gergekten Soh'Derece

ZEYY\LI (-x-) (_) -C_) (_) ( ) ( 
- 

). (, )ZEvKsIz
Son Derece Gergekten 

. 
Biraz Kararsrzrm niraz A-rgeltten 

'Son 
Det "e

tYl (-x-) (-) (-) (_) ( ) ( ) (_) KOrU
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

12. Fen cidevlerini yaprlabilecek en iyi Eekilde lrazrlarrraya gahErnak

ILGINQ (-x-) (-) (-) (-) C-) (-) (-) sIKIcI
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gergekten Son Derece

ZEVKLI (-x_) (_) (_) (_) ( ) ( ) (_)zEvKSIz
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzrm Biraz Gergekten Son Derece

I Y I ( - x - ) ( _ ) (  ) ( _ )  (  )  (  )  (  ) K O T U
Son Derece Gergekten Biraz Kararsrzun Biraz Gergekten Son Derece
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