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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

Sekiz yıllık ilköğretim uygulamasının birinci kademesine yönelik bir uygulamdır. Birleştirilmiş 

sınıf öğretimini Türkiye`de zorunlu kılmanın üç temel nedeni vardır: 

• Öğrenci sayısının azlığı 

 

• Öğretmen sayısının azlığı 
 

• Derslik sayısının yetersizliği 

 
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN YARARLARI 

 

Arkadaştan öğrenme , grup çalışması ,bağımsız çalışma , çevre ile bütünleşme , eğitimin 

uygulamaları        arasındadır.        Bu        uygulamalar ,birleştirilmiş sınıflarda 

zorunluluktur.Birleştirilmiş sınıflarda grup çalışmaları ,bağımsız çalışma gerekmektedir.Öğrenci 

düzeylerinin farklı olması seviye gruplarının yapılmasını kolaylaştırır.Ayrıca farklı düzeydeki 

öğrenciler aynı derslikte sürekli ders yaptıkları için bu derslerde öğretmen , aynı düzeydeki 

öğrencilere sınıflarına  bakılmaksızın aynı etkinlikleri çok rahat yaptırabilirler. Ayrıca 

birleştirilmiş sınıf ortamı “ezberci sistemin” yok edebileceği en uygun ortamdır. ÖABT sınavında 

muhtemel çıkması beklenen konulardan biridir. 

Ayrıca öğrenciler bu çalışmalar sonucunda bazı beceriler elde edecekler. Bu beceriler; 

 

• Yardımseverlik 
 

• Paylaşım 
 

• Kişiliğin özgürce gelişmesi 
 

• Eleştirel bakış 

 

• Farklılıklara karşı saygılı olma 
 

• Girişimcilik olarak sıralanabilir. 

 
SINIRLILIKLARI 

 

• Öğretmenin görev ve sorumlulukları artmaktadır. 



• Öğretmenin birleştirilmiş sınıflarda yapacağı etkinlikler için hazırlıklar bir kat daha artmaktadır. 

• Programda belirtilen kazanımlara ulaşmak güçleşmektedir. 
 

• Ayrıca öğretmen yeterli bilgi ve birikime sahip değilse uygulamalarda sıkıntılar yaşamaktadır. 

• Öğretmenin müdür yetkili olarak okulda bulunmasından dolayı görev ve sorumluluklarının fazla 

olmasına neden olmaktadır. 

• Rehberlik hizmetlerinden öğretmen gerektiği kadar faydalanamaz. 

 
ÖĞRECİLERİN KENDİ KENDİLERİNE ÇALIŞMALARI 

 

• Öğrenci öğrenmeyi öğrenir. 
 

• Bilginin kaynağını bulmayı öğrenir. 

 

• En önemlisi sessiz çalışmayı öğrenir. 
 

• Planlı çalışmayı öğrenir. 
 

• Çalışırken özellikle çevresini rahatsız etmemeyi işbirliği içinde çalışmayı öğrenir. 

 
Birleştirilmiş sınıflarda öğretim genellikle iki türde yapılır.Bunlar: 

 

• Öğretmenli dersler 

 

• Ödevli derslerdir. 

 
Öğretmeli dersler: 

 

• Öğretmenlerin öncelikli görevi öğrencilere rehberlik etmektir. 
 

• Öğretmenli dersleri ve ödevli dersleri birbirinden bağımsız lmayacak şekilde bir bütün olarak 

elealınmalıdır. 

• Bu derslerde öğrencinin zorlanabileceği kendi kendine öğrenmekte zorlandığı konulara ağırlık 

verilmelidir. 

• Ödevli saatlerde de değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 



Ödevli dersler: 

 

Birleştirilmiş sınıflarda ,birleşmiş durumda olan bütün sınıflar aynı ders saatinde aynı derslik 

içindedir.Bu sınıflardan kendi kendine çalışmak durumunda olanlar  ödevli sınıflardır.Bunların 

dersleride verilen ödevlerdir. 

İlgi kümeleri: 

 

Öğrencilerin istedikleri bir konuda derinleşmelerini sağlamak için oluşturulan topluluğa denir.  

 

Seviye kümeleri öğrencinin başarı durumunu dikkate alırken ilgi kümelerinde ise öğrencinin ifade  

 

ve beceri derslerindeki çalışma fırsatı sağlar. 

 

Küme çalışması: 

 

Temaların işlenmesi sırasında doğan ilgi ve ihtiyaçların biraraya getirdiği 3-5 öğrencinin yerine 

göre bireysel , yerine göre birlikte yaptığı çalışmaya küme çalışması denir. 

Sesli çalışmalar: 

 

Bir konuyu tartışmak,okuma parçasını veya yazıyı okumak,film veya televizyon 

seyretmek,drama çalışmaları yapmak gibi. 

Sessiz çalışmalar: 

 

Birleştirilmiş  sınıflarda  ençok  başvurulan  kendi  kendine çalışma ödevleri sessiz çalışma 

ödevleridir. 

Sessiz çalışma ödevleri : 
 

Rapor,giriş için soru,konularla ilgili özetler hazırlamak,kitaptaki resimleri yazılı olarak anlatmak 

gibi. 

TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR: 

Türkiye’de birleştirilmiş sınıflar en fazla; Doğu Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Orta Anadolu  

 

bölgelerinde bulunurken en az ise Marmara ile Ege bölümlerinde bulunmaktadır. 

 

Birleştirilmiş sınıflarda ders programında ödevli ders saatleri küçük harfle yazılmakta, öğretmenli  

 

ders saatleri büyük harfle yazılmaktadır.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fen ve Teknoloj, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler gibi derslerin Birleştirilmiş 

Sınıflarda okutulması ile aşağıda verilenlerinden hangisi amaçlanmıştır? 

 

A) Müstakil sınıflarda okuyanlar ile Birleştirilmiş sınıflarda okuyanlar arasında 

eşitsizliğin oluşmasını sağlamak 

 

B) Bütün öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm dersleri öğrenmelerini 

sağlamak 

 

C) Sınıflar arasında oluşacak uyumsuzlukların artmasına neden olmak  

 

D) Eğitim öğretim faaliyetlerin birlik ve bütünlüğün sağlanmasını gerçekleştirmek 

 

E) Müstakil ve Birleştirilmiş sınıfların ayrı şeyler olduğunu belirtilerek sadece 

birleştirilmiş sınıflarda bu derslere yer vermek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda yapılan eğitimin 

sınırlılıklarından biri olamaz? 

 

A) Öğretmenin yapacağı hazırlıklar müstakil sınıftaki bir öğretmen göre daha 

fazladır. 

 

B) Birleştirilmiş sınıf eğitimi ile ilgili bilgi ve beceri düzeyi yeterli olmayabilir. 

 

C) Öğretmenin ders sürecinde neyi yapması veya yapmaması ile ilgili yeterli 

rehberlik yardımı alamaması 

 

D) Öğretmenin her ders kademesi için farklı etkinlikler ve hazırlıklar yapamaması 

 

E) Öğretmen derslerinde öğrenciye göre hareket ederek planlar. 

 
 

MİNİ DENEME SINAVI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Birleştirilmiş sınıflarda seviye gruplarının oluşturulması ile amaçlananlardan 

biri olamaz? 

 

A) Kendileri ile aynı seviyedeki öğrencilerle daha iyi öğrenir. 

 

B) Öğretmenin iş yükünün azalmasına neden olur. 

 

C) Rekabet duygusunu engeller ve olumlu bir bağlılık oluşmasına neden olur. 

 

D) Eğitim öğretimde verim artar. 

 

E) Seviye grupları oluşturulurken öğrencilere hangi seviyede olduğu söylenmeli 

böylelikle eğitimde verim sağlanmalıdır. 

 

 

4. Aşağıdakilerden hnagisi birleştirilmiş sınıf uygulamasının nedenlerinden biri 

değildir? 

 

A) Köy ve kırsal alanda yer alan yerleşim birimlerinin birbirlerine uzak oluşu. 

 

B) Yerleşim birimlerinde öğretmen ihtiyacının fazla olması 

 

C) Okulun  yeterli alt yapı ve personel eksikliğinin olması 

 

D) Yeterli derslik sayısının sağlanamaması 

 

E) Köy ve kırsal alandaki öğrenci azlığı 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2- E 3-E 4-B 

 

MİNİ DENEME SINAVI 


