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Abstract  Keywords 

Interdisciplinary instruction is the conceptual integration of a concept across 

different disciplines. This integration allows students to learn topics in connection 

with different courses and in a meaningful manner. Interdisciplinary instruction is 

an approach which helps students combine and integrate pieces of information 

existing in different fields and enables students, through concepts, to focus on 

thoughts at the level of analysis and synthesis. The inclusion of interrelations in 

curriculum into course book is important to reaching achievements set forth in 

these programs. This research aimed to reveal that establishing relations between 

courses (Turkish Language, Mathematics and Science) referred to in social studies 

instruction program happened to be the case in the 5th grade social studies course 

book in what sense and through which elements. By using the criterion sampling, 

the 5th grade, the grade level at which the establishment of relationships between 

courses was the most common, and achievements for establishing relationships 

were selected in the study. In the study, qualitative research method was 

employed. Data were collected through document analysis and evaluated through 

content analysis. In the data analysis process, firstly, achievements which 

established relationships with other courses were identified. For the data analysis, 

a table of criteria was created, and the analysis process was launched in light of the 

categorization of images, written materials and questions which were presented on 

this table. Codes were created as to how achievements which established 

relationships with courses of Turkish language, mathematics and science were 

included in social studies course book, and codes considered to be related to each 

other were synthesized and categorized into themes. Also, a social studies teacher 

who was experienced in qualitative research was included into the analysis 

process, and it was checked if researchers and social studies teacher had consensus 

on the access to codes and themes. As per research results, in social studies 

curriculum for the 5th grade of primary schools, three achievements were proposed 

for establishing relationships with Turkish language course and relationships for 

all three achievements were included in the social studies course book, one 

achievement was proposed for establishing relationship with science course and 

this relationship was included in the social studies course book, five achievements 

were proposed for establishing relationships with mathematics course and all 

relationships for achievements, except one achievement, were included in social 

studies course book. Relationships between courses were established through 

questions, written materials or images in social studies course book. At the end of 

the research, recommendations were presented for specialists, practitioner teachers 

and researchers in charge of preparing course books. 
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Introduction 

One of the objectives of education is to enhance students’ skills in high level thinking and to 

raise individuals with the capability to look at cases from different perspectives. In the stage which is 

called as the information society, raising individuals who just memorize some pieces of information 

and use this information base in examinations offers neither individual nor societal benefit. Therefore, 

it is essential to transfer what is learnt at school to the daily life. This, however, can be made possible 

only through the establishment of relationships between information learnt in different courses at 

schools. The arrangement of a multi-disciplinary teaching & learning environment will empower 

students to look at cases or situations from a holistic perspective (Karakuş & Aslan, 2016; Kılcan, 

2005). This, in return, necessitates placing the focus more on interdisciplinary instruction. 

Interdisciplinary instruction is the conceptual integration of a concept across different 

disciplines (Duman & Aybek, 2003, p. 5, cited from Erickson, 1995). Interdisciplinary instruction is 

an approach which helps students combine and integrate pieces of information existing in different 

fields and enables them, through concepts, to focus on thoughts at the level of analysis and synthesis. 

Interdisciplinary instruction is not the case of studying mathematics in a part of the school hour, 

Turkish language and science in other parts of the same school hour (Yıldırım, 1996). In the 

interdisciplinary approach, it is essential that programs have flexibility, interrelated topics be 

combined, emphasis be placed on theme-based units and student groups be created upon the analysis 

of various resources (Yarımca, 2011). 

The field of social studies is an area composed via the integration of literature, arts and social 

sciences through an interdisciplinary approach so as to equip students with qualifications essential to 

citizenship. In the instruction program, the field of social studies offers a systematic and cooperative 

area of study distilled from proper and relevant contents of archeology, economics, anthropology, 

geography, philosophy, law, political science, psychology, religion, sociology & arts, literature, 

mathematics and natural sciences (Doğanay, 2002, p.16, cited from NCSS, 1993). Students who are 

highlighted in the definition and are desired to be raised are creative and questioning individuals who 

are endowed with skills and values appertaining to social sciences and also capable of incorporating 

different sciences in a systematic manner so as to produce new information. 

Of the three basic approaches in the instruction of social studies, the reflective teaching 

approach is significant as it establishes connections between courses and places problems at the center. 

As per this approach, rather than teaching the chronology of cases or contents of diverse disciplines, 

an instruction program placing the focus on problems and topics is more valuable to the promotion of 

effective citizenship (Aslan, 2016, p. 40, cited from Barr, Barth & Shermis, 1978). It will be discerned 

that establishing relationships with other courses and adopting a holistic perspective in social studies 

instruction coincide with objectives of reflective teaching since interdisciplinary instruction is based 

on cases or problems. 

There exist references to connections between courses in social studies curriculum first 

prepared in 2005 and then updated in 2018. In the part introducing the application of social studies 

curriculum, the following references to relationships are made: Teacher is faced with three types of 

relationships across the program, that is, relationships established between units inside the course, 

relationships established with other courses and relationships established with interdisciplines 

(Ministry of National Education of Turkey/MNET, 2005). In social studies curriculum updated in 

2018, even though there is no direct reference to the establishment of relationships between courses, 

there exist suggestions which allow the establishment of relationships with other courses under the 

titles of skills and competencies that should be taught in social studies course. Basic skills covered by 

achievements which were included in curriculum were addressed on the basis of Turkish 

Qualifications Framework (TQF). Of eight key qualifications which each individual is supposed to 

obtain in the context of life-long learning according to the TQF, education in mother tongue 

necessitates the establishment of relationships with Turkish language course and the subject title called 

Mathematical Qualifications requires the establishment of relationships with mathematics course 

(MNET, 2018). 

Course books are utilized as the most fundamental materials in Turkey as in the case of several 

other countries, and, on the basis of these course books, teachers plan numerous activities to be 
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performed in the classroom (Kılıç & Seven, 2008). If factors such as skills, values and relationships 

between courses which are emphasized in the course instruction program are not sufficiently addressed 

in course books, the course program will fail to reach its objective precisely. Moreover, studying 

topics covered under social studies course by establishing relationships is essential to meaningful 

learning as long as these relationships coincide with achievements of other courses. In this regard, the 

inclusion of relationships between courses into course books is important to meaningful learning. 

The goal of this research was to reveal that establishing relations between courses which were 

referred to in social studies curriculum was the case in social studies course book in what sense and 

through which elements. To this end, below questions are addressed to sub-goals of this study:  

1. How is the relationship with Turkish language course reflected in the 5th grade social 

studies course book? 

2. How is the relationship with mathematics course reflected in the 5th grade social studies 

course book? 

3. How is the relationship with science course reflected in the 5th grade social studies course 

book? 

Methodology 

This is a qualitative study in which social studies course books are analyzed in terms of their 

interdisciplinary approach. In the research, document analysis was employed. Document analysis 

covers the analysis of written materials which include information on phenomena and cases intended 

to be studied (Yıldırım & Şimşek, 2005; Karasar, 2014, p.183). In the study, the book which was 

acknowledged as the course book for the 5th grade of Turkish primary schools for five years as of the 

school year of 2016-2017 upon the decision by the Board of Instruction and Education of the Ministry 

of National Education of Turkey (Decision Date: May 25, 2015, Decision No: 34) was analyzed 

(MNE, 2015). 

Research Sample 

Of purposive sampling techniques, the criterion sampling was utilized in the study. Purposive 

sampling offers the opportunity to undertake deep analysis of cases which are considered to be rich in 

information. Therefore, it is useful for the exploration and description of phenomena and cases. In 

criterion sampling, the researcher identifies sampling units in the context of a series of criteria 

specified previously (Yıldırım & Şimşek, 2005, cited from Patton, 1987). As indicated in Table 1, the 

reason for the selection of the 5th grade in the research pertains to the fact that the number of 

relationships established with other courses is the highest in this grade. This study analyzed the parts 

which included achievements establishing relationships with other courses in the 5th grade social 

studies course book. 

Table 1. Number of Relationships Established with Other Courses in Social Studies Curriculum of 2005 by 

Grade Year 

Grade year Turkish Math Science Total 

5 3 6 1 10 

6 - 2 3 5 

7 2 1 3 6 

Total 5 9 7 21 

Data Collection Tool and Analysis 

As the data collection tool, a criteria table was prepared. In the organization of the table of 

criteria, each item was created with attention paid to all elements (activity, annotation, images, 

questions and so on.) used for establishing relationships between courses and literature on 

interdisciplinary instruction. These items were arranged on the basis of views of a measurement & 

evaluation specialist and a specialist of social studies instruction, and the course book was analyzed as 

per this table of criteria. In Table 2, a sample of the table of criteria was presented.  

 

 



Journal of Educational Theory and Practice Research 2020, Vol 6, Issue 3, 285-295 Elif ALADAĞ, Cansu SERT 

 

288 

Table 2. A sample of the table of criteria for identifying whether relationships with science course were inserted 

into social studies course book  

 Yes No 

Relationships with Science Course was established through the following:                         

1- Images  

 

 

 

 

 
2- Written elements  

 

 

 

 

 
3- Questions  

 

 

 

 

 
……   

Data analysis pertains to the organization of collected data so as to develop an understanding 

of experiences and lessons learnt from experiences (Glesne, 2015). In this research, content analysis 

was employed for the examination of data. Content analysis can be utilized to reveal themes and 

highlight relationships between these themes which cannot be observed in collected data but can be 

perceived through conceptual coding and categorization, in other words, to find answers to questions 

of ‘why’ and ‘how’ (Yıldırım & Şimşek, 2005). In this study, social studies course book for the 5th 

grade of primary school was addressed. The study was performed in the school year of 2016-2017. 

The path to be taken in content analysis is as follows: Firstly, achievements which established 

relationships with other courses (Turkish language, mathematics and science) in social studies 

curriculum were identified. The researchers embarked on the analysis process by calling attention to 

the categorization of images, written elements and questions which were presented on the table of 

criteria. Codes were created as to how achievements establishing relationships with courses of Turkish 

language, mathematics and science were included in social studies course book, and codes considered 

to be related to each other were synthesized and categorized into themes. As themes were not specified 

in advance, but designated later during the analysis process by the researcher, content analysis was 

employed. A social studies teacher who was enrolled in graduate program of social studies instruction 

and took the course on qualitative research methods participated in the process of content analysis. 

During the phase of analysis, it was checked if researchers and social studies teacher had consensus on 

the access to codes and themes. Data obtained through research were presented in detail and submitted 

in their original forms as findings.  

Findings 

Findings on the 1st Sub-Goal 

In the research, attempts were made in order to identify how relationships with Turkish 

language course were included in social studies course book in the context of the 1st sub-goal. Findings 

on this sub-goal were presented below: 

Findings Obtained from Social Studies Course Book in Relation to Turkish Language 

Course  

Table 3. Elements in which relationships with Turkish language course were established in the 5th grade social 

studies course book 

Interrelated Achievements of Social Studies and Turkish Language Courses 

Findings on Relationships 

in Social Studies Course 

Book 

Turkey Step By Step 

5. By presenting proofs, it compares the daily life in 

Turkey before and after the introduction of revolutions of 

Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. 

 For the 5th achievement, area of learning of 

‘Visual Reading’ of Turkish language course 

(2nd, 3rd and 6th achievements) 

Images 

Table and chart 

Inquisitive question 

World of All of Us 

3. It discusses the effect of communication and 

transportation technology on economic relations between 

countries. 

 For the 3rd achievement, area of learning of 

‘Speaking’, speaking well-suited to types, 

methods and techniques (2nd achievement) 

Preliminary question 

Inquisitive question 

Evaluation question 

Dreams Coming True 

5. It recognizes and follows up periodicals which are 

related to science & technology and well-suited to 

student’s development level. 

 For the 5th achievement, area of learning of 

‘Reading’, reading well-suited to types, methods 

and techniques (9th achievement) 

Preliminary question 

Poster images 

Text content 

As per information on Table 3, the topic of ‘Modernizing Turkey’ of the unit titled ‘Turkey 

Step By Step’ is on pages 42-45 of the course book. The relationship of this topic was established with 

the learning area of ‘Visual Reading’ of Turkish language course. 10 images, one table and one chart 

which exist in social studies course book reflect the relationship supposed to be established with 
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Turkish language course. Of questions in the course book, an inquisitive question is relevant to the 

reading of data in the chart and table. In comparison to other topics covered by the course book, there 

are a large number of images for this topic. This can also be considered as the reflection of the 

establishment of relationship.  

The topic of ‘Communication and Transportation in International Trade’ of the unit titled 

‘World of All of Us’ is on pages 164-165. The relationship of this topic was established with the 

learning area of ‘Speaking’ of Turkish language course. One preliminary question, one evaluation 

question and one inquisitive question on the topic at the bottom of the page exist in social studies 

course book. The presence of various questions on this topic in the course book motivates students to 

have discussions on the topic. As this situation is likely to enable students to express their own views 

verbally, it is deduced that the relationship was established with learning area of ‘Speaking’.  

 

Please discuss the effect of internet on economic relations between countries by utilizing the news. 

Figure 1. Example of the establishment of relationship with learning area of ‘Speaking’ of Turkish language 

course in social studies course book 

The topic of ‘Trip to the Science World Through Journals’ of the unit titled ‘Dreams Coming 

True’ is on page 112. At the beginning of the topic, in the form of a preliminary question, there is a 

question on the uses of reading journals appropriate to the development level. It was concluded that 

the relationship was established by this question with Turkish language course in social studies 

instruction program. Again, two poster images capture attention as visual elements related to journals 

which are supposed to be read by students.  

Findings on the 2nd Sub-Goal 

In the research, attempts were made in order to identify how relationships with mathematics 

course were included in social studies course book in the context of the 2nd sub-goal. Findings on this 

sub-goal were presented below: 

Findings Obtained from Social Studies Course Book in Relation to Mathematics Course  

Table 4. Elements in which relationships with mathematics course were established in the 5th grade social 

studies course book 

Interrelated Achievements of Social Studies and Mathematics Courses 

Findings on Relationships 

in Social Studies Course 

Book 

Turkey Step By Step 

5. By presenting proofs, it compares the daily life 

before and after the introduction of Atatürk’s 

revolutions 

 For the 5th achievement, learning sub-

area of ‘Line Chart’ of mathematics course 

(1st and 2nd achievements) 

Table and chart 

Inquisitive question 

Let’s Get Acquainted With Our Region 

3. It establishes relationships between locations which 

are densely populated by human beings residing in the 

region and region’s geographical characteristics. 

 For the 3rd achievement, learning sub-

area of ‘Summation Operation With 

Natural Numbers’ of mathematics course 

(4th achievement) 

 For the 3rd achievement, learning sub-

area of ‘Subtraction Operation With 

Natural Numbers’ of mathematics course 

(4th achievement) 

Preliminary question 

Inquisitive question 

Map legend 

What We Produce 

4. It offers an evaluation on the place of region’s 

economic activities in country’s economy. 

 For the 4th achievement, sub-area of 

learning of ‘Line Chart’ of mathematics 

course (1st and 2nd achievements) 

Chart 

Inquisitive question 

Once Country, One Flag 

1. It recognizes the existence and importance of laws 

regulating the societal life. 

 For the 1st achievement, sub-area of 

learning of ‘Probability’ of mathematics 

course (3rd achievement) 

 

- 

World of All of Us 

4. It gives examples of elements of common heritage 

existing across several countries. 

 For the 4th achievement, sub-area of 

learning of ‘Geometrical Objects’ of 

mathematics course (1st achievement) 

Images 

Text content 
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The topic of ‘Modernizing Turkey’ of the unit titled ‘Turkey Step By Step’ whose relationship 

is established with sub-area of learning of ‘Line Chart’ of mathematics course is on pages 42-45 of the 

course book. In the course book, there existed a chart and again a table concerning the topic. Also, an 

inquisitive question likely to help the interpretation of chart and table is at the bottom right-hand 

corner of table and charts. Departing from these findings, it was deduced that the establishment of 

relationship was reflected in the course book.  

 

Chart: Number of Students by Year (1923-1938)  

Table: Number of Students by Year (1923-1938) 

Figure 2. Example of the establishment of relationship with sub-area of learning of ‘Line Chart’ of mathematics 

course in social studies course book 

The topic of ‘Locations Where Human Beings Reside’ of the unit titled ‘Let’s Get Acquainted 

With Our Region’ is on pages 60-61 in social studies course book. The relationship of this topic was 

established with sub-areas of learning of ‘Summation Operation With Natural Numbers’ and 

‘Subtraction Operation With Natural Numbers’ of mathematics course. Under the topic title, one 

question on the population density was asked as the preliminary question for the unit. A map showing 

the approximate population density of Turkish provinces in numbers was provided in a way to cover 

two pages of the course book. There is a legend on the map in order to indicate the value of population 

density in numbers expressed by symbols. It can be asserted that, on the basis of map legend, the 

relationship offered in the curriculum is reflected in the course book, even though indirectly, via 

teacher directions. At the bottom left-hand corner of the map, the most populous provinces and their 

populations according to the available information were provided via a table. Moreover, there is an 

inquisitive question on the image. So that the student can read the map, table and charts, he/she will be 

obliged to carry out mathematical operations with natural numbers. Departing from these findings, it is 

concluded that relationships with sub-areas of learning of ‘summation with natural numbers’ and 

‘subtraction with natural numbers’ of mathematics course were indirectly reflected in the course book. 

 

Figure 3. Example of the establishment of relationship with mathematics course in social studies course book 

The topic of ‘Place of My Region’s Economy in the Country’ of the unit titled ‘What We 

Produce’ whose relationship is established with sub-area of learning of ‘Line Chart’ of mathematics 

course is on pages 88-89 in social studies course book. This topic is quite rich in terms of both its 

content and its images & charts in the course book. Pie charts, column charts and line charts present 

statistics about the topic.  Departing from this point, it is deduced that the achievement whose 
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relationship was established with mathematics course in social studies curriculum was reflected in the 

course book. 

The topic of ‘In Order To Live Together’ of the unit titled ‘One Country, One Flag’ is on 

pages 136-139 in social studies course book. The relationship of this topic was established with the 

sub-area of learning of ‘Probability’ of mathematics course in social studies curriculum. However, in 

the course book, there existed no relationship established with this topic.  

The topic of ‘Common Heritage of Humankind’ of the unit titled ‘World of All of Us’ is on 

pages 166-169 in social studies course book. The relationship of this topic was established with sub-

area of learning of ‘Geometrical Objects’ of mathematics course. There exist 12 images about the 

topic in the course book. By asking students to examine some of these images, it is possible to 

establish relationship with geometrical objects in social studies curriculum. For instance, students can 

be asked to make comments about the shape of pyramids through the image of Egyptian pyramids, and 

so relationship with mathematics course can be established. Furthermore, the text just above images of 

Egyptian pyramids is well-suited to the establishment of relationship with mathematics course. In 

other words, the establishment of relationship depends on the teacher. Therefore, it is deduced that 

images partially provided the establishment of relationship.  

 

Figure 4. Example of the establishment of relationship with sub-area of learning of ‘Geometrical Objects’ of 

mathematics course in social studies course book, p. 166. 

Findings on the 3rd Sub-Goal 

In the research, attempts were made in order to identify how relationships with science course 

were included in social studies course book in the context of the 3rd sub-goal. Findings on this sub-

goal were presented below: 

Findings Obtained from Social Studies Course Book in Relation to Science Course  

Table 5. Elements in which relationships with science course were established in the 5th grade social studies 

course book 

Interrelated Achievements of Social Studies and Science Courses 

Findings on 

Relationships in Social 

Studies Course Book 

Let’s Get Acquainted With Our 

Region 

2. It explains the effect of climate 

which is dominant in the region on 

human activities by giving examples 

from daily life. 

 For the 2nd achievement, unit titled 

‘Change of Matter and Its Identification’ of 

Science and Technology Course (1. 1 

achievements) 

Preliminary question, 

Image, 

Annotation 

The topic of ‘Climate and Human Life’ of the unit titled ‘Let’s Get Acquainted With Our 

Region’ is on pages 58-59 in social studies course book, and the relationship of this topic was 

established with the unit titled ‘Change of Matter and Its Identification’ of Science and Technology 
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Course. One of the preliminary questions pertains to air temperature and is important as it prepares the 

student for the relationship to be established with science topics. In the section reserved for annotation 

which presents the most essential information on the topic, there exists one annotation for the 

achievement, the relationship of which is established with science as per the social studies instruction 

program. This annotation is about a science term, and its presence in social studies course book 

reflects the establishment of relationship. 

 

Figure 5. Example of the establishment of relationship with the unit titled ‘Change of Matter and Its 

Identification’ of Science and Technology Course in social studies course book 

Discussion, Results and Recommendations 

In this research, the 5th grade social studies course book was analyzed in terms of 

interdisciplinary approach which is well-suited to the modern understanding of education. As per 

research results, in social studies curriculum for the 5th grade of primary school, three achievements 

were proposed for establishing relationships with Turkish language course and relationships for all 

three achievements were included in the social studies course book. One achievement was proposed 

for establishing relationship with science course and this relationship was included in the social studies 

course book. Five achievements were proposed for establishing relationships with mathematics course 

and relationships for all achievements, except one achievement, were included in social studies course 

book. Relationships between courses were established through questions, written materials or images 

in social studies course book.  

Interdisciplinary relationship which is intended to be established between the topic of 

‘Modernizing Turkey’ of social studies course and the area of learning of ‘Visual Reading’ of Turkish 

language course is included in social studies course book. Elements establishing the relationship on 

this topic are images, table & charts and inquisitive questions. In courses like social studies course 

which frequently necessitates the delivery of content verbally, content which is delivered with images 

is likely to be more practical and long-lasting for students. Therefore, visual reading is an area for 

establishing relationship with Turkish language course. Visual reading is the area which gets 

progressively more important and receives acknowledgement as the fast development of tools such as 

TV and computer changes the learning style of individuals, and most people prefer acquiring 

information through visual instruments to reading written documents. Along with the thinking that this 

would be more common in the future, Visual Reading and Visual Presentation were for the first time 

addressed as a separate area of learning in Turkish Language Curriculum of 2005 for the 1st to 5th 

grades (Güneş, 2013). 

Interdisciplinary relationship which is intended to be established between the topic of ‘Trip to 

the Science World Through Journals’ of social studies course and the area of learning of ‘Reading’ of 

Turkish language course is included in social studies course book. Elements establishing the 

relationship on this topic are the preliminary question, poster images and text content. One of the 

reasons for students not to be interested in activities conducted for the enhancement of language skills 

pertains to that such activities are performed in isolation from other areas. It is inconceivable to 

anticipate success in such activities or courses in which students adopt negative attitudes. In this 

situation, the way to make students enjoy such activities is to incorporate language activities into other 

areas, and it will be reasonable to make attempts to encourage students to like activities that they 

dislike by establishing connections with different courses and receiving support from other courses 

enjoyed by them (Öztürk, Keskin & Otluoğlu, 2014). As it is likely that the establishment of 

relationships between Turkish language and social studies courses will raise the interest of students in 

these courses, including such activities in course books becomes crucial. 

Interdisciplinary relationship which is intended to be established between the topic of 

‘Communication and Transportation in International Trade’ of social studies course and the area of 

learning of ‘Speaking’ of Turkish language course is included in social studies course book. Elements 
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establishing the relationship on this topic are the preliminary question, inquisitive question and 

evaluation question. Achievements of social studies course pertain to processes such as reading, 

understanding and comprehending, and these achievements can be attained via proficiency in language 

skills. Skills in Turkish language such as reading, speaking and writing are important to the 

development of competencies like expressing yourself under the topic of communication in social 

studies course. Moreover, upon the review of primary school instruction programs, it is discerned that 

the skill covered by all courses is the skill in successful and effective use of Turkish language. The 

basis of this is about understanding the mother tongue perfectly and thus developing the capability to 

understand all that are lectured in each course. Just as Turkish language course is addressed in 

relationships established with other courses, addressing it in a relationship to be established with social 

studies course is important (Kanatlı & Çekici, 2013). 

Interdisciplinary relationship which is intended to be established between the topic of 

‘Modernizing Turkey’ of social studies course and the sub-area of learning of ‘Line Chart’ of 

mathematics course is included in social studies course book in the form of charts and inquisitive 

questions. However, charts and tables are small in size and this situation makes it difficult to analyze 

the charts. Even if this is all about the physical feature of the course book, it is referred to as a finding 

because it affects the content and research topic. This chart and table pertain to both the relationship 

established with mathematics course and the relationship established with visual reading in Turkish 

language course. That is why, the examination of images is quite important hereby. In the study by 

Aladağ and Şahinkaya (2013), almost half of prospective social studies and primary school teachers 

reported that it was difficult to establish relationship between the achievement which stated that “By 

presenting proofs, it compares the daily life in Turkey before and after the introduction of Atatürk’s 

revolutions.” and the achievement obtained from the sub-area of learning of ‘Line Chart’ of 

mathematics course. Thus, so as to facilitate the establishment of relationship, it is thought that it is 

important to include activities which will assure the establishment of this relationship between 

mathematics and social studies courses in course books and student workbooks. 

The relationship between the topic of ‘Locations Where Human Beings Live’ of social studies 

course and sub-areas of learning of ‘Summation Operation with Natural Numbers’ and ‘Subtraction 

Operation with Natural Numbers’ of mathematics course is established in social studies curriculum. 

However, it is deduced that this relationship is indirectly included in the course book which is 

analyzed. 

Interdisciplinary relationship which is intended to be established between the topic of ‘Place of 

Region’s Economy in the Country’ of social studies course and the sub-area of learning of ‘Line 

Chart’ of mathematics course is included in social studies course book. The relationship on this topic 

was established with chart and inquisitive questions. The relationship between the topic of ‘In Order to 

Live Together’ of social studies course and the sub-area of learning of ‘Probability’ of mathematics 

course is established in social studies curriculum. However, in the course book, there was no finding 

indicating the establishment of relationship between these achievements. 

Elements which are supposed to establish the relationship between the sub-area of learning of 

‘Geometrical Objects’ of mathematics course and the topic of ‘Common Heritage of Humankind’ of 

the unit titled ‘World of All of Us’ are partially available in social studies course book. Elements 

establishing the relationship on this topic in the course book are images about Egyptian pyramids and 

texts providing explanations on images. Information on Egyptian pyramids is presented in the text. 

Teacher can emphasize that students learnt characteristic features of pyramids in mathematics course 

or can raise questions which will enable students to use their existing knowledge base on pyramids. 

Thus, students will perceive that knowledge base they developed in a course would be useful in 

another course and throughout entire life. Teacher’s role, experiences and the level of knowledge are 

highly important hereby. 

Interdisciplinary relationship which is intended to be established between the unit titled 

‘Change of Matter and Its Identification’ of science course and the topic of ‘Climate and Human Life’ 

of social studies course is included in social studies course book in the form of a preliminary question 

and annotation. The relationship between achievements of science and social studies courses can be 

established on several topics not only on the topic referred to in social studies curriculum. Area of 

learning of ‘Science, Technology and the Society’ of social studies course and most parts of science 
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course are related to each other. Achievements regarding scientific process and achievements 

regarding science, technology and society are components of both courses (Bektaş &Çakal, 2006). In 

the instruction of topics addressed within the area of learning of ‘Science, Technology and the 

Society’ of social studies course, the lecturing of topics with references to science course through 

various examples to be given from science course is important to ensuring a meaningful learning 

process (İmamoğlu & Çeken, 2011). The topic of ‘Climate and Human Life’ in social studies course is 

a unit which includes information relevant to the discipline of geography. The geography is one of the 

most suitable disciplines, by its nature, for the establishment of interdisciplinary relationships. 

Geography exists just in the middle of natural sciences and social sciences and plays a connective role. 

The design of new primary school instruction programs was based on the interrelationship of primary 

school courses, and geography course was evaluated from this perspective. On the basis of its natural 

and human processes, geography is a discipline establishing links between natural sciences and social 

sciences. This situation gave rise to the inclusion of several concepts into topics covered by the 

science of geography. A highly large vocabulary came into existence along with the use of terms 

unique to both this science and other sciences. This is the basis of lecturing geography topics in 

courses of life sciences, natural sciences and social studies in accordance with primary school 

curricula (Kızılçaoğlu, 2006; Turan, 2002; Engin, Akbaş & Gençtürk, 2003). Therefore, topics and 

concepts such as the climate, temperature, precipitation and evaporation which make up the content of 

geography course are linked with science course and so both social sciences and natural sciences need 

to use the terms and findings of each other. The teacher who lectured on topics of geography also 

needs to talk about science as the discipline of geography is structured in a way directly requiring the 

establishment of relationships with other courses.  

Recommendations 

In this part, recommendations were presented for specialists, practitioner teachers and 

researchers in charge of preparing course books.  

The area of learning of ‘Reading’ in Turkish language curriculum was presented as a skill 

supposed to be developed for succeeding in other courses and areas. Teachers of social studies and 

other courses should pay attention to this recommendation in their instruction programs and must 

guide their lectures by being aware that the development of this skill is not only the responsibility of 

teachers of Turkish language, but also the duty of all teachers. Besides, even if it is found that there are 

elements which are likely to focus the attention of students on reading in course books, there should be 

recommendations of books to be read by students on topics in course books. Other reading suggestions 

can also be made by teachers themselves. 

Relationships referred to in social studies curriculum were included in the course book. 

Nevertheless, the establishment of most of these relationships depends solely on the emphasis to be 

placed on the topic by the teacher and the way in which the teacher addresses the topic. For instance, 

the relationship of the achievement asserting that “The student evaluates the place of region’s 

economic activities in the economy of country.” was established with the sub-area of learning of ‘Line 

Chart’ (1st and 2nd achievements) of mathematics course. These are achievements alleging that “The 

student creates the line chart.” and “The student interprets the line chart.”. Even if line charts are 

addressed in the course book, it is necessary for teachers to be aware of this relationship and to create 

a setting in which students will draw line charts in the context of the topic. It is essential that teacher 

challenge students with guiding questions, illustrative cases or problem situations to encourage them 

to make comments about these charts. In other words, just including relationships in the course book is 

not alone satisfactory, but how the course book is utilized by the teacher as a material is also crucial. 

As guide books were removed from the curriculum along with the update introduced in 2018, there is 

no element to lead the way for the teacher in this respect. Thus, this issue can be emphasized both in 

pre-service and in-service educations of teachers. 

Establishing relationships was evaluated on the basis of simultaneity, in other words, it was 

necessary to lecture simultaneously the topics in order to establish relationship between two 

achievements referred to in the curriculum. As the lecturing of courses with an interdisciplinary 

approach is important to the fulfillment of meaningful learning, it is essential to establish relationships 

of topics which are not lectured at the same time. In other words, the establishment of relationships not 

referred to in the curriculum should be undertaken by the teacher in order to make the course more 
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effective. When topics are addressed, the interdisciplinary approach should be taken into consideration 

even if it is not required either by the course book or curriculum. Even though there was no part 

addressing the establishment of relationships between courses in social studies curriculum updated in 

2018, the importance of interdisciplinary approach was stressed in the curriculum. It is indispensable 

that teachers and course book authors continue to establish relationships with other courses and the life 

itself when they present the topics to students. In this sense, through new studies, it can be revealed to 

what extent social studies course books prepared on the basis of curriculum of 2018 adopt an 

interdisciplinary approach. Not only social studies course books, but also science, mathematics and 

Turkish language course books can be analyzed, and in what sense the relationships between these 

courses and social studies course are established can be evaluated. In order to observe the practices in 

social studies course at classrooms, case studies or action researches covering interdisciplinary studies 

can be performed. 
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Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabının Disiplinler Arası Yaklaşım 

Açısından İncelenmesi 

 

Elif ALADAĞ1, Cansu SERT2 

 

Öz   Anahtar Kelimeler 

Disiplinler arası öğretim bir kavramın farklı disiplinlerdeki kavramsal 

bütünleşmesidir.  Bu bütünleşme öğrencilerin konuları başka derslerle bağlantılı 

halde ve anlamlı öğrenmelerini sağlamaktadır. Disiplinler arası öğretim 

öğrencilerin değişik alanlardaki bilgiyi birleştirmesine, bütünleştirmesine yardım 

eden ve kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz, sentez düzeyindeki 

düşünmelere odaklaştıran bir yaklaşımdır. Öğretim programında yer alan 

ilişkilendirmelerin ders kitaplarında yer alması programda yer alan kazanımlara 

ulaşma açısından önem taşımaktadır.  Bu araştırmada,  sosyal bilgiler 

programında belirtilen dersler arası ilişkilendirmelere (Türkçe, matematik ve fen 

bilimleri) 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında ne şekilde, hangi unsurlarla yer 

verildiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada ölçüt örneklem 

kullanılarak dersler arası ilişkilendirmenin en fazla yapıldığı sınıf seviyesi olan 5. 

sınıf ve ilişkilendirme yapılan kazanımlar seçilmiştir. Araştırmanın nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Veriler, 2016-2017 eğitim öğretim 

yılında gerçekleştirilmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve 

toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Veri analiz sürecinde öncelikle 

programda diğer derslerle ilişki kurulan kazanımlar belirlenmiştir. Veri analizi 

için kriter tablosu belirlenmiş ve bu kriter tablosunda yer alan görseller, yazılı 

öğeler ve soruları sınıflamasını dikkate alarak analiz sürecine başlamıştır. Analiz 

sürecinde nitel araştırma konusunda deneyimli bir sosyal bilgiler öğretmeni de 

sürece dahil edilmiş ve araştırmacılar ve sosyal bilgiler öğretmeninin uzlaşma 

sağlayıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre İlköğretim 

5. sınıf sosyal bilgiler programında Türkçe dersi ile ilişkilendirilmesi önerilen 3 

kazanım ile de ders kitabında ilişkilendirilmeye yer verilmiştir. Fen bilimleri 

dersi ile 1 kazanıma yönelik ilişkilendirme önerilmiş ve bu ilişkilendirme ders 

kitabında yer almıştır. Matematik dersi ile 5 kazanımda ilişkilendirilme önerilmiş 

bunlardan biri hariç diğerleri ile ilgili ilişkilendirmelere ders kitabında yer 

verilmiştir. Dersler arası ilişkilendirmeler ders kitabında sorular, yazılı öğeler ya 

da görseller aracılığıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonunda ders kitabı 

hazırlanmasında görevli uzmanlar, uygulayıcı öğretmenler ve araştırmacılar için 

öneriler sunulmuştur. 
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Giriş 

Eğitimin amaçlarından biri, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, olaylara 

farklı bakış açılarıyla bakabilen bireyler yetiştirmektir. Bilgi toplumu olarak adlandırılan dönemde bir 

takım bilgileri ezberleyerek bunları sınavlarda kullanan bireyler yetiştirmek bireysel ve toplumsal bir 

fayda sağlamamaktadır. Bu yüzden, okulda öğrenilenlerin hayata transfer edilmesi gerekmektedir. Bu 

ise ancak okullarda farklı dersler içinde öğrenilen bilgiler arasındaki ilişkinin kurulmasıyla mümkün 

olabilir. Birden fazla disipline dayalı olarak öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi öğrencilerin 

olaylara ya da durumlara bütünsel olarak bakabilmesini sağlayacaktır (Karakuş & Aslan, 2016; Kılcan, 

2005). Bu da disiplinler arası öğretimin üzerinde daha fazla durulmasını gerektirmektedir.  

Disiplinler arası öğretim bir kavramın farklı disiplinlerdeki kavramsal bütünleşmesidir  

(Erickson,1995 akt. Duman & Aybek, 2003) Disiplinler arası öğretim öğrencilerin değişik alanlardaki 

bilgiyi birleştirmesine, bütünleştirmesine yardım eden ve kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz, 

sentez düzeyindeki düşünmelere odaklaştıran bir yaklaşımdır. Bir ders saatinde biraz matematik, biraz 

Türkçe biraz fen bilimleri işlemek değildir (Yıldırım,1996). Disiplinler arası yaklaşımda; programların 

esnek olması, birbiri ile bağlantısı olan konuların birleştirilmesi, temalara dayanan ünitelere önem 

verilmesi ve çeşitli kaynakların incelenerek öğrenci gruplarının oluşturulması gerekmektedir 

(Yarımca, 2011).  

Sosyal bilgiler vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmak için edebiyat, sanat ve sosyal bilimlerin 

disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma alanıdır. Okul programında 

sosyal bilgiler arkeoloji, ekonomi, antropoloji, coğrafya, felsefe, hukuk, siyasal bilimler, psikoloji, din, 

sosyoloji ve sanat, edebiyat, matematik ve doğa bilimlerinden uygun ve ilgili içeriklerden süzülen 

sistematik ve eşgüdümlü bir çalışma alanı sağlar (NCSS, 1993 akt. Doğanay, 2002). Tanımda 

vurgulanan yetiştirilmek istenen öğrenciler sosyal bilimlere ait bilgi, beceri ve değerleri kazanmış aynı 

zamanda bilimleri de yeni bilgiler üretebilmek için sistematik olarak bir araya getirebilen, yaratıcı ve 

sorgulayıcı bireylerdir.  

Sosyal bilgiler eğitimi alanında üç temel yaklaşımdan yansıtıcı öğrenme yaklaşımı dersler 

arasında bağlantılar kurup problemleri merkeze alma anlamında önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma 

göre kronolojinin ya da çeşitli disiplinlerin içeriğinin öğretimi yerine problem ve konuları merkez alan 

bir program etkili vatandaşlık için daha etkilidir (Barr, Barth  & Shermis, 1978 akt. Aslan, 2016). 

Sosyal bilgiler öğretiminde diğer derslerle ilişkilendirmeler sağlama, bütünsel bir bakış açısı yakalama 

yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler eğitiminin bu amaçlarıyla örtüştüğü görülecektir. Çünkü 

disiplinler arası öğretim durumlara veya problemlere dayalıdır. 

Gerek 2005 yılında hazırlanan sosyal bilgiler öğretim programı gerekse 2018 yılında 

yenilenen programda dersler arası bağlantıya dair ifadeler bulunmaktadır. 2005 Sosyal Bilgiler 

Öğretim programının, programın uygulanması ile ilgili açıklamalar bölümünde ilişkilendirmelerle 

ilgili şu bilgilere yer verilmiştir: Öğretmen, programda üç türlü ilişkilendirme ile karşılaşmaktadır. 

Bunlar, ders içi (üniteler arası) ilişkilendirme, dersler arası ilişkilendirme ve ara disiplinlerle 

ilişkilendirmedir (Milli Eğitim Bakanlığı  [MEB], 2005).  2018’de güncellenen programında ise 

dersler arası ilişkilendirme şeklinde bir ifade bulunmamakla birlikte sosyal bilgiler dersinde 

öğretilmesi gereken beceriler ve yetkinlikler başlıkları altında diğer derslerle ilişkilendirme 

kurulmasına olanak sağlayan ifadeler bulunmaktadır. Öğretim programlarında yer alan kazanımların 

kapsadığı temel beceriler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) esas alınarak ele alınmıştır. Türkiye 

Yeterlilikler Çerçevesi’de  hayat boyu öğrenme kapsamında her bireyin kazanması beklenen sekiz 

anahtar yetkinlikten ana dilde eğitim Türkçe dersi ile ilişkilendirmeler yapmayı, matematiksel 

yetkinlikler şeklinde ifade edilen başlık ise matematik dersi ile ilgili bağlantılar kurmayı gerekli hale 

getirmektedir (MEB, 2018). 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en temel materyal olarak ders kitapları kullanılmakta 

ve öğretmenler de sınıf içinde yapacakları birçok etkinliği bu ders kitaplarına bağlı olarak 

planlamaktadır (Kılıç ve Seven, 2008). Eğer ders programlarındaki beceri, değer, dersler arası 

ilişkilendirme gibi unsurlara ders kitaplarında yeterince yer verilmezse program amacına tam olarak 

ulaşamayacaktır. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde yer alan konuların, diğer derslerin kazanımları ile 
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örtüştüğü oranda bağlantılar kurarak işlenmek anlamlı öğrenme için önemlidir. Bu açıdan ders 

kitaplarında dersler arası ilişkilendirmelere yer verilmesi anlamlı öğrenme açısından önemlidir.  

Bu araştırmada,  sosyal bilgiler programında belirtilen dersler arası ilişkilendirmelere sosyal 

bilgiler ders kitabında ne şekilde, hangi unsurlarla yer verildiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda alt amaçlar şu şekildedir: 

1. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında Türkçe dersi ile ilişkilendirme nasıl yer 

almaktadır? 

2. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında matematik dersi ile ilişkilendirme nasıl yer 

almaktadır? 

3. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında fen bilimleri dersi ile ilişkilendirme nasıl yer 

almaktadır? 

Yöntem 

5.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının disiplinler arası yaklaşım açısından incelendiği çalışma 

nitel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında ele alınan olgu ve kavramların, gerçekleştiği sahada nasıl 

meydana geldiğinin bütüncül olarak ele alınmak istenmesi, araştırmanın nitel yaklaşımla 

gerçekleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmanın deseni ise durum çalışmasıdır. 

Araştırmalarda durum çalışmaları 1)bir olayı meydana getiren detayları tanımlamak ve görmek, 2)bir 

olaya ilişkin açıklamalar geliştirmek, 3) bir olayı değerlendirmek amacıyla kullanılabilir (Gall, Borg 

ve Gall, 1996 akt: Büyüköztürk vd., 2016: 22). 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında disiplinlerarası 

ilişkilendirmelerin nasıl yer aldığını betimlemeyi amaçlayan bu çalışmada detayları tanımlamak ve 

görmek amacıyla betimleyici bir durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Veri toplama yöntemi 

olarak ise  doküman incelemesi seçilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu ve 

olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2005; Karasar, 

2014; s.183). Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.05.2015 

tarihli ve 34 sayılı kararıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı 

olarak kabul ettiği ilköğretim 5. sınıf ders kitabı incelenmiştir (MEB, 2015).   

Araştırma Örneklemi 

Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı 

örnekleme zengin bilgi içerdiği düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına imkân verir. Bu 

sebeple olgu ve olayların keşfedilmesi ve açıklanmasında yararlıdır. Ölçüt örneklemede araştırmacı 

önceden belirlediği bir dizi ölçüt doğrultusunda örneklem birimlerini saptar (Patton, 1987 akt. 

Yıldırım ve Şimşek,2005). Bu araştırmada örneklem belirlenirken diğer derslerle en fazla 

ilişkilendirmenin yapıldığı sınıfın seçilmesi planlanmıştır. Bu sınıf ders kitabı içerisinde de diğer 

derslerle ilişkilendirme yapılan kazanımların yer aldığı bölümler incelenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü 

diğer derslerle ilişkilendirmelerin en fazla olduğu sınıf 5. sınıftır.  Bu çalışmada da 5. sınıf ders 

kitaplarında diğer derslerle ilişki kurulan kazanımların yer aldığı bölümler incelenmiştir.  

Tablo 1. 2005 Sosyal Bilgiler Programında Sınıf Seviyelerine Göre Diğer Derslerle Kurulan İlişkilendirmelerin 

Sayıları 

SINIF DÜZEYİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TOPLAM 

5 3 6 1 10 

6 - 2 3 5 

7 2 1 3 6 

TÜM SINIFLAR 5 9 7 21 

Veri Toplama Aracı ve Analiz 

Veri toplama aracı olarak kriter tablosu hazırlanmıştır. Kriter tablosu hazırlanırken,  dersler 

arası ilişki kurulan tüm unsurlar (etkinlik, bilgi notu, görseller, sorular gibi) ve disiplinler arası 

öğretimi içeren literatür dikkate alınarak maddeler hazırlanmıştır. Hazırlanan maddeler bir ölçme 

değerlendirme ve bir sosyal bilgiler eğitimi uzmanın görüşü doğrultusunda düzenlenerek ders kitapları 

bu kriter tablosuna göre incelenmiştir. Tablo 2’de kriter tablosuna ait örnek bölüm verilmiştir. 
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Tablo 2. Sosyal bilgiler ders kitabında fen bilimleri dersi ile ilişkilendirmelerin yer alma durumuna ilişkin kriter 

çizelgesi örneği 

 Var Yok 

Fen Bilimleri Dersi İle İlişkilendirme Kitapta;   

1- İlişkilendirme görsellerde  sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

2- İlişkilendirme yazılı öğelerde sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

3- İlişkilendirme sorularda sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

……   

Veri analizi, yaşanan deneyimler ve ondan öğrenilenleri anlamak adına elde edilen verileri 

düzenlemeyi içerir (Glesne, 2015). Bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi 

kullanılmıştır. İçerik analizi toplanan verilerde doğrudan görülemeyen, ancak kavramsal kodlama ve 

sınıflama yoluyla temaları ve bu temalar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak, yani “neden” ve “nasıl” 

sorularına yanıt aramak için kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada doküman olarak 

İlköğretim sosyal bilgiler 5. sınıf ders kitabı alınmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 

gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yaparken izlenen yol şu şekildedir: Öncelikle programda diğer 

derslerle (Türkçe, matematik ve fen bilimleri) ilişki kurulan kazanımlar belirlenmiştir. Araştırmacı 

kriter tablosunda yer alan görseller, yazılı öğeler, bilgi notu ve soruları sınıflamasını dikkate alarak 

analiz sürecine başlamıştır. Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilişki kurulan kazanımların 

ders kitabında nasıl yer aldığına yönelik kodlar oluşturulmuş ve birbiri ile ilişkili olduğu düşünülen 

kodlar sentezlenerek temalara ayrılmıştır. Temalar önceden belirli olmadığı ve araştırmacının analiz 

sürecinde belirlediği için içerik analizi gerçekleşmiştir. İçerik analizi sırasında sosyal bilgiler öğretimi 

alanında yüksek lisans yapan ve nitel araştırma yöntemleri dersi alan bir sosyal bilgiler öğretmeni 

araştırmacılarla birlikte sürece dâhil edilmiştir.  Analiz aşamasında araştırmacılar ve sosyal bilgiler 

öğretmeninin kod ve temalara ulaşma konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. 

Araştırma sonucu elde edilen veriler ayrıntılı olarak sunulmuş ve verilerin orijinal şekilleri bulgularda 

sunulmuştur. 

Bulgular 

1. Alt Amaca İlişkin Bulgular 

     Araştırmada 1. alt amaç doğrultusunda 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında Türkçe dersi ile 

ilişkilendirmelerin nasıl yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu alt amaca ilişkin bulgular aşağıda 

sunulmuştur. 

Türkçe Dersi ile İlgili Ders Kitabından Elde Edilen Bulgular 

Tablo 3. Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabında Türkçe Dersi İle İlişkilendirmelerin Yapıldığı Öğeler   

Sosyal Bilgiler ve Türkçe Dersinin İlişkilendirilen Kazanımları 
Ders Kitabında İlişkilendirmeye 

Ait Bulgular 

Adım Adım Türkiye 

5.Kanıt kullanarak Atatürk 

inkılâplarının öncesi ile 

sonrasındaki günlük yaşamı 

karşılaştırır. 

 5. kazanım için Türkçe dersi 

“Görsel Okuma” öğrenme alanı (2, 3, 

6. kazanımlar) 

Resimler 

Tablo ve grafik 

Sorgulayıcı Soru 

Hepimizin Dünyası 

3.Ülkeler arasındaki ekonomik 

ilişkilerde iletişim ve ulaşım 

teknolojisinin etkisini tartışır. 

 3. kazanım için Türkçe dersi 

“Konuşma” öğrenme alanı, Tür, 

Yöntem ve Tekniklere Uygun 

Konuşma. (2.kazanım) 

Hazırlık sorusu 

Sorgulayıcı soru 

Değerlendirme sorusu 

Gerçekleşen Düşler 

5.Bilim ve teknoloji ile ilgili, 

düzeyine uygun süreli yayınları 

tanır ve izler. 

 5. kazanım için Türkçe dersi 

“Okuma” öğrenme alanı; Tür, 

yöntem ve tekniklere uygun okuma 

(9. kazanım) 

Hazırlık sorusu 

Afiş görselleri 

Metin içeriği 

Tablo 3’de yer alan bilgilere göre Adım Adım Türkiye ünitesi Çağdaşlaşan Türkiye konusu 

ders kitabında 42-45. sayfalar arasında yer almaktadır. Bu konu Türkçe dersi “görsel okuma” öğrenme 

alanı ile ilişkilendirilmiştir. Ders kitabında yer alan 10 adet görsel ve bir adet tablo ile grafik Türkçe 

dersi ile kurulması gereken ilişkinin yansımasıdır. Ders kitabında yer alan sorulardan bir tane 
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sorgulayıcı soru grafik ve tablodaki verileri okumaya yöneliktir. Kitapta diğer konulara oranla dersin 

bu konusunda çok sayıda resim yer almaktadır.  Bu da ilişkilendirmenin yansıması olarak 

düşünülebilir.  

Hepimizin Dünyası ünitesi, Uluslararası Ticarette İletişim ve Ulaşım konusu ders kitabında 

164. ve 165. sayfalarda yer almaktadır. Bu konu Türkçe dersi “konuşma” öğrenme alanıyla 

ilişkilendirilmiştir. Konu ile ilgili ders kitabında 1 adet hazırlık sorusu, sayfanın altında bölümle ilgili 

1 tane değerlendirme sorusu ve 1 adet sorgulayıcı soru bulunmaktadır. Bu konuda ders kitabında 

çeşitli soruların bulunması, öğrencileri konu hakkında tartışma yapmaya yönlendirmektedir. Bu durum 

öğrencilerin görüşlerini sözel olarak ifade etmelerini sağlayacağı için “konuşma” öğrenme alanı ile 

ilişkilendirmenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Şekil 1. Sosyal bilgiler ders kitabında Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı ile ilişkilendirmeye örnek. 

Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanıyla ilişkilendirilen Gerçekleşen Düşler ünitesi, 

Dergilerle Bilim Dünyasına Yolculuk konusu ders kitabında 112. sayfada yer almaktadır. Konu 

başında 1 adet hazırlık sorusu olarak düzeyine uygun dergilerin okumanın yararları ile ilgili soru yer 

almaktadır. Bu soru ile Türkçe dersi ile programda kurulan ilişkiyi karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. 2 

adet afiş görseli de yine öğrencilerin okumaları gereken dergilere ilişkin görsel unsur olarak dikkati 

çekmektedir. 

2. Alt Amaca İlişkin Bulgular 

Araştırmada 2. alt amaç doğrultusunda 5. sınıf kitabında matematik dersi ile 

ilişkilendirmelerin nasıl yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu alt amaca ilişkin bulgular aşağıda 

sunulmuştur. 

Matematik Dersi ile İlgili Ders Kitabından Elde Edilen Bulgular 

Tablo 4.  Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabında Matematik Dersi İle İlişkilendirmelerin Yer Aldığı Öğeler  

Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersinin İlişkilendirilen Kazanımları 
Ders Kitabında 

İlişkilendirmeye Ait Bulgular 

Adım Adım Türkiye 

5.Kanıt kullanarak Atatürk 

inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki 

günlük yaşamı karşılaştırır. 

 5. kazanım için matematik dersi 

“Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı (1,2. 

kazanım) 

Tablo ve grafik 

Sorgulayıcı Soru 

Bölgemizi Tanıyalım 

3.Yaşadığı bölgedeki insanların 

yoğun olarak yaşadıkları yerlerle 

coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 

 3. kazanım için matematik dersi 

“Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt 

öğrenme alanı (4. kazanım ) 

 3. kazanım için matematik dersi 

“Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt 

öğrenme alanı (4. kazanım ) 

Hazırlık sorusu 

Sorgulayıcı soru 

Harita lejantı 

Ürettiklerimiz 

4.Yaşadığı bölgedeki ekonomik 

faaliyetlerin ülke ekonomisindeki 

yerini değerlendirir. 

 4. kazanım için matematik dersi 

“Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı (1 ve 2. 

kazanım) 

Grafik 

Sorgulayıcı soru 

Bir Ülke, Bir Bayrak 

1.Toplumsal yaşamı düzenleyen 

yasaların varlığını ve önemini fark 

eder 

 1. kazanım için matematik dersi 

“Olasılık” alt öğrenme alanı (3. kazanım 

) 

 

- 

Hepimizin Dünyası 

4.Çeşitli ülkelerde bulunan ortak 

miras öğelerine örnekler verir 

 4. kazanım için matematik dersi 

“Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı 

(1.kazanım) 

Fotoğraflar 

Metin içeriği 
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Matematik dersi Çizgi Grafiği alt öğrenme alanı ile ilişkilendirilen, Adım Adım Türkiye 

ünitesinde Çağdaşlaşan Türkiye konusu ders kitabında 42-45. sayfalar arasında yer almaktadır. Ders 

kitabında konu ile ilgili bir grafik ve yine bir tabloya yer verilmiştir. Ayrıca grafik ve tabloyu 

yorumlatacak şekilde bir adet sorgulayıcı soru tablo ve grafiklerin sağ alt köşesinde yer almaktadır. Bu 

bulgulardan hareketle ilişkilendirmenin ders kitabına yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Şekil 2. Sosyal bilgiler ders kitabında matematik dersi “Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı ile ilişkilendirmeye 

örnek 

     Bölgemizi Tanıyalım ünitesi, İnsanların Yaşadıkları Yerler konusu ders kitabında 60. ve 

61. sayfalarda yer almaktadır. Bu konu matematik dersi Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Doğal 

Sayılarla Çıkarma İşlemi alt öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilmiştir.  Konu başlığının altında 1 adet 

ünite hazırlık sorusu olarak nüfus yoğunluğu ile ilgili soru sorulmuştur. Kitabın iki sayfasına gelecek 

şekilde illerin aritmetik nüfus yoğunluğunun gösterildiği harita verilmiştir. Haritada yer alan 

sembollerin yoğunluk göstermedeki ifade ettiği matematiksel değeri göstermek için haritada lejant 

bulunmaktadır. Harita lejantına bağlı olarak öğretmenin yönergeleri ile programda verilen 

ilişkilendirmenin dolaylı da olsa ders kitabında yansıması olduğu söylenebilir. Haritanın sol alt 

köşesinde ise yine bilgilere göre en kalabalık nüfuslu illeri ve nüfus sayıları tablo şeklinde verilmiştir. 

Ayrıca görselle ilgili sorgulayıcı soru yer almaktadır. Öğrencinin harita, tablo ve grafikleri 

okuyabilmesi doğal sayılarla işlem yapması gerekecektir. Bu bulgulardan hareketle matematik dersi 

doğal sayılarda toplama ve doğal sayılarda çıkarma alt öğrenme alanıyla ilgili ilişkilendirmelerin ders 

kitabında dolaylı olarak yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Şekil 3. Sosyal bilgiler ders kitabında matematik dersi ile ilişkilendirmeye örnek 

Matematik dersi Çizgi Grafiği alt öğrenme alanı ile ilişkilendirilen Ürettiklerimiz ünitesi 

Bölgemdeki Ekonominin Ülkedeki Yeri konusu ders kitabında 88. ve 89. sayfalarda yer almaktadır. Bu 

konu ders kitabında hem içerik olarak hem de görseller ve grafikler açısından oldukça zengindir. 

Daire, sütun ve çizgi grafikler konu ile ilgili istatistiksel bilgiler sunulmaktadır. Buradan hareketle 

programda matematikle ilişkilendirilen kazanımın ders kitabında yansıması olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Bir Ülke Bir Bayrak ünitesi,  Birlikte Yaşamak İçin konusu ders kitabında 136-139. sayfalar 

arasında yer almaktadır ve programda matematik dersi Olasılık alt öğrenme alanıyla 

ilişkilendirilmiştir. Ders kitabında bu konu ile ilişkilendirmeye yer verilmemiştir.  

Hepimizin Dünyası ünitesi, İnsanlığın Ortak Mirası konusu ders kitabında 166-169. sayfaları 

arasında yer almaktadır. Bu konu matematik dersi Geometrik Cisimler alt öğrenme alanı ile 

ilişkilendirilmiştir. Ders kitabında konu ile ilgili 12 adet fotoğraf bulunmaktadır. Bu görsellerin bir 

bölümü inceletilerek programda bulunan geometrik cisimlerle ilişki kurulabilir. Örneğin Mısır 

piramitlerine ait bir fotoğrafta piramitlerin şekli yorumlatılarak matematik dersi ile ilişki kurulabilir. 

Ayrıcı Mısır Piramitleri ile ilgili görsellerin üzerinde yer alan metin matematikle ilişkilendirmeye 

uygundur. Yani ilişkilendirmenin yapılması öğretmene bağlıdır. Bu sebeple resimlerin ilişkilendirmeyi 

kısmen karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Şekil 4. Sosyal bilgiler ders kitabında matematik dersi “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı ile 

ilişkilendirmeye örnek. s.166. 

3.  Alt Amaca İlişkin Bulgular 

Araştırmada 3. alt amaç doğrultusunda 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında fen bilimleri dersi ile 

ilişkilendirmelerin nasıl yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu alt amaca ilişkin bulgular aşağıda 

sunulmuştur. 

Fen Bilimleri Dersi ile İlgili Ders Kitabından Elde Edilen Bulgular 

Tablo 5. Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabında Fen Bilimleri Dersi İle İlişkilendirmelerin Yer Aldığı Öğeler  

Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Dersinin İlişkilendirilen Kazanımları 

Ders Kitabında 

İlişkilendirmeye Ait 

Bulgular 

Bölgemizi Tanıyalım 

2.Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan 

faaliyetlerine etkisini, günlük 

yaşantısından örnekler vererek açıklar. 

 2. kazanım için fen ve teknoloji dersi 

“Maddenin Değişimi ve Tanınması” 

ünitesi  (1. 1 kazanımları) 

Hazırlık sorusu, 

Görsel, 

Bilgi notu 

Bölgemizi Tanıyalım ünitesi, İklim ve İnsan Yaşantısı konusu ders kitabında 58. ve 59. 

sayfalarda yer almaktadır ve fen ve teknoloji dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması ünitesi ile 

ilişkilendirilmiştir. Hazırlık çalışması sorularından 1 tanesi hava sıcaklığı ile ilgilidir ve fen bilimleri 

konuları ile kurulacak olan bağlantıya hazırlık anlamında önemlidir. Konu ile ilgili öz bilgilerin 

verildiği bilgi notu bölümünde fen bilimleri ile programda ilişki kurulan kazanımına yönelik bir adet 

bilgi notu bulunmaktadır. Bu bilgi notu fen bilimlerine ait bir terim olup sosyal bilgiler ders kitabında 

yer alması ilişkinin yansımasıdır.  
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Şekil 5. Sosyal bilgiler ders kitabında fen ve teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi ile 

ilişkilendirmeye örnek 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, çağdaş eğitim anlayışına uygun disiplinler arası yaklaşım açısından 5. sınıf 

sosyal bilgiler kitabı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler 

programında Türkçe dersi ile ilişkilendirilmesi önerilen 3 kazanım ile de ders kitabında 

ilişkilendirilmeye yer verilmiştir. Fen bilimleri dersi ile 1 kazanıma yönelik ilişkilendirme önerilmiş 

ve bu ilişkilendirme ders kitabında yer almıştır. Matematik dersi ile 5 kazanımda ilişkilendirilme 

önerilmiş bunlardan biri hariç diğerleri ile ilgili ilişkilendirmelere ders kitabında yer verilmiştir. 

Dersler arası ilişkilendirmeler ders kitabında sorular, yazılı öğeler ya da görseller aracılığıyla 

yapılmıştır. 

Sosyal Bilgiler dersi Çağdaşlaşan Türkiye konusu ve Türkçe dersi Görsel Okuma öğrenme 

alanı ile sağlanmak istenen disiplinler arası ilişkilendirme ders kitabında bulunmaktadır. Bu konuda 

ders kitabında ilişkilendirmeyi sağlayan unsurlar; resim, tablo ve grafikler, sorgulayıcı sorulardır. 

Sosyal bilgiler gibi yoğun sözel içerik aktarılması gereken derslerde görsellerle sunulan içerik daha 

işlevsel ve akılda kalıcı olabilmektedir. Bu sebeple görsel okuma Türkçe dersi ile kurulması gereken 

önemli bir ilişkilendirme alanıdır. Görsel okuma günümüzde giderek önem kazanan ve kabul gören bir 

alandır. Çünkü televizyon, bilgisayar gibi araçların hızla gelişmesi, bireylerin öğrenme biçimini 

değiştirmekte, yazılı metinleri okuma yerine görsellerle bilgilenme çoğu kişi tarafından tercih 

edilmektedir. Bu durumun gelecekte daha da yaygınlaşacağı düşüncesiyle 2005 Türkçe 1-5. Sınıflar 

Öğretim Programı’nda Görsel Okuma ve Görsel Sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ilk kez ele 

alınmıştır (Güneş, 2013). 

Sosyal bilgiler dersi Dergilerle Bilim Dünyasına Yolculuk konusu ve Türkçe dersi Okuma 

öğrenme alanı ile sağlanmak istenen disiplinler arası ilişkilendirme ders kitabında yer almaktadır. Bu 

konuda ilişkilendirmeyi sağlayan unsurlar ders kitabında; hazırlık sorusu, afiş görselleri ve metin 

içeriğidir. Dil becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan etkinliklerin öğrenciler tarafından ilgiyle 

karşılanmamasının sebeplerinden biri, etkinliklerin diğer alanlardan soyutlanmış bir şekilde 

yapılmasıdır. Öğrencilerin olumsuz tutum sergiledikleri bu tarz etkinliklerden ya da derslerden başarı 

beklenmesi zordur. Bu durumda öğrencilere bu etkinlikleri sevdirmenin yolu dil etkinliklerini diğer 

alanlara entegre etmek, farklı derslerle bağlantılar kurarak öğrencilerin sevdiği derslerden yardım 

alarak sevmedikleri etkinlikleri sever hale getirmeye çalışmak yerinde olacaktır (Öztürk, Keskin & 

Otluoğlu, 2014). Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri arasında bağlantılar kurmanın öğrencilerin derse 

karşı ilgilerini arttıracağı için ders kitaplarında bu tür etkinliklere yer verilmesi önemli bir hale 

gelecektir.  

Sosyal bilgiler dersi Uluslararası Ticarette İletişim ve Ulaşım konusu ile Türkçe dersi 

Konuşma öğrenme alanı ile sağlanmak istenen disiplinler arası ilişkilendirmeye ders kitabında yer 

verilmiştir. Bu konuda ilişkilendirmeyi sağlayan ders kitabı unsurları şunlardır; hazırlık sorusu, 

sorgulayıcı soru ve değerlendirme sorusudur. Sosyal bilgiler dersi kazanımları okuma anlama kavrama 

gibi süreçlerle ilgili olup yetkin bir dil becerisiyle sağlanır. Sosyal bilgiler derslerinde iletişim gibi 

konularda kendini ifade etme gibi beceriler için Türkçe dersinin okuma konuşma yazma gibi becerileri 

önemlidir, bu açıdan iki dersin birbiri ile ilişkili işlenmesi anlamlı öğrenme adına önemlidir. Ayrıca 

ilköğretim programları incelediğinde tüm derslerde ortak yer alan Türkçeyi doğru güzel ve etkili 

kullanma becerisi yer almaktadır. Bunun temelinde kendi anadilini tüm yetkinlikleriyle anlama 

böylece her derste anlatılanları anlayabilme vardır. Türkçe dersinin birçok ders ile olduğu gibi sosyal 

bilgiler dersi ile da ilişki içinde ele alınması önemlidir ( Kanatlı & Çekici, 2013). 
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Sosyal bilgiler dersi Çağdaşlaşan Türkiye konusu ve matematik dersi Çizgi Grafik alt öğrenme 

alanı ile sağlanmak istenen disiplinler arası ilişkilendirme ders kitabında grafik ve sorgulayıcı sorular 

şeklinde bulunmaktadır. Ancak grafik ve tablolar boyut olarak küçük ve bu durum grafiklerin 

incelenmesini zorlaştırmaktadır. Bu ders kitabı ile ilgili fiziki bir özellik olmasına rağmen içeriği ve 

araştırma konusunu etkilemesi dolayısıyla sonuçlarda buna da yer verilmiştir. Çünkü bu grafik ve 

tablo hem matematik dersi ilişkilendirmesini hem de Türkçe dersindeki görsel okuma 

ilişkilendirmesini birlikte kapsamaktadır. Bu sebeple görsellerin incelenmesi burada oldukça 

önemlidir. Aladağ ve Şahinkaya’nın (2013) çalışmasında sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adayları 

yarısına yakını “Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı 

karşılaştırır” kazanımı ile matematik dersi Çizgi Grafiği alt öğrenme alanı kazanımlarının 

ilişkilendirilmesinin zor olduğunu belirtmişlerdir. Bu sebeple ilişkilendirmenin daha kolay 

yapılabilmesi adına ders kitaplarında ve öğrenci çalışma kitaplarında matematik ve sosyal bilgiler 

dersi arasındaki bu ilişkilendirmeyi sağlama için etkinliklere yer verilmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

Sosyal bilgiler dersi İnsanların Yaşadıkları Yerler konusu ve matematik dersi Sayılarla 

Toplama ve Doğal Sayılarla Çıkarma alt öğrenme alanı ile ilişkilendirilmektedir. İncelenen kitapta bu 

ilişkilendirmenin dolaylı olarak yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal bilgiler dersi Bölgedeki Ekonominin Ülkedeki Yeri konusu matematik dersi Çizgi 

Grafik alt öğrenme alanı ile sağlanmak istenen disiplinler arası ilişkilendirme ders kitabında da yer 

almaktadır. Bu konuda ilişkilendirme grafik ve sorgulayıcı sorular yoluyla sağlanmıştır. Birlikte 

Yaşamak İçin konusu sosyal bilgiler programında ile matematik dersi Olasılık alt öğrenme alanı ile 

ilişkilendirilmiştir. Ders kitabında bu kazanımların ilişkilendirilmesine ait bulguya rastlanmamıştır.  

Matematik dersi Geometrik Cisimler alt öğrenme alanı ilişkilendirilmesi gereken Hepimizin 

Dünyası ünitesi İnsanlığın Ortak Mirası konusunda ilişkilendirmeyi karşılayan öğeler kısmen 

bulunmaktadır. Bu konuda ders kitaplarında ilişkilendirmeyi sağlayan öğeler; Mısır Piramitleri ile 

ilgili fotoğraf ve fotoğrafın açıklamasının yapıldığı metindir. Metinde Mısır Piramitleri ile ilgili bilgi 

verilmektedir. Öğretmen, piramitlerin özelliklerini matematik dersinde de gördüklerini vurgulayabilir 

ya da öğrencilere o bilgilerini kullanacakları sorular sorabilir. Böylece öğrenciler bir derste edindikleri 

bilginin başka bir derste, hayatta işlerine yarayacağını göreceklerdir. Öğretmenin buradaki rolü, 

tecrübe ve bilgi birikimi çok önemlidir.   

Fen bilimleri dersi Maddenin Değişim ve Tanınması ünitesi ile sosyal bilgiler dersi İklim ve 

İnsan Yaşantısı konuları arasında disiplinler arası ilişkilendirme ders kitabında hazırlık sorusu ve bilgi 

notunda yer almaktadır.   Fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersleri sadece programda değil bu iki dersin 

kazanımları birçok konuda birbiri ile ilişkilendirilebilir. Sosyal bilgiler dersinin Bilim Teknoloji ve 

Toplum öğrenme alanı ile fen bilimleri dersinin büyük bir kısmı ilişkilidir. Bilimsel süreç kazanımları 

ile fen teknoloji, toplum, kazanımları iki dersin bileşenidir (Bektaş & Çakal, 2006). Sosyal bilgiler 

dersinde yer alan Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı içinde yer alan konuların öğretiminde fen 

bilimleri dersinden çeşitli örnekler verilerek bu dersle ilişkili halde işlenmesi anlamlı öğrenme adına 

önemlidir (İmamoğlu & Çeken, 2011). İklim ve İnsan Yaşantısı konusu sosyal bilgiler dersinde 

coğrafya disiplini ile ilgili içeriklerin yer aldığı bir ünitedir. Coğrafya disiplini doğası gereği disiplinler 

arası ilişkilendirmenin kurulmaya en uygun olduğu disiplinlerden biridir. Coğrafya, doğa bilimleri ile 

sosyal bilimler arasında yer almakta ve birleştirici bir rol oynamaktadır. İlköğretime ilişkin yeni 

öğretim programlarında ilköğretim derslerinin bütünlüğü esas alınmış ve coğrafya dersi bu açıdan 

değerlendirilmiştir. Coğrafya, doğal ve beşeri süreçleri doğrultusunda fen bilimleri ve sosyal bilimler 

arasında ilişki kuran bir disiplindir. Bu durum coğrafya bilimi içinde yer alan konularda pek çok 

kavramın olmasına yol açmıştır. Bilimin hem kendine özgü hem de başka bilimlere özgü terimlerini 

kullanılması geniş bir kelime dağarcığı meydana getirmiştir. İlköğretim programlarında hayat bilgisi, 

fen bilimleri ile sosyal bilgiler derslerinde coğrafyaya ait konuların işlenmesinin nedeni budur 

(Kızılçaoğlu, 2006; Turan, 2002; Engin, Akbaş & Gençtürk, 2003). Bu sebeple coğrafya dersinin 

içeriğini oluşturan iklim, sıcaklık, yağış, buharlaşma gibi konu ve kavramlar fen bilimleri dersi ile 

bağlantılı ve sosyal bilimler ile doğa bilimleri terimleri birbirinin verilerini kullanmak durumundadır. 

Coğrafya bilimine ait konular anlatan öğretmen fen bilimlerinden bahsetmek durumundadır; çünkü bu 

disiplin bağlantı kurmayı doğrudan gerektiren bir yapıya sahiptir. 
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Öneriler  

Bu bölümde ders kitabı hazırlanmasında görevli uzmanlar, uygulayıcı öğretmenler ve 

araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.  

Türkçe dersi öğretim programında okuma öğrenme alanını, diğer derslerde ve alanlarda 

başarılı olmak için geliştirilmesi gereken bir beceri olarak aktarılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenleri ve 

diğer derslerin öğretmenleri programlarında Türkçe dersi ile ilgili bu açıklamaları dikkate alarak bu 

beceriyi sadece Türkçe öğretmenlerinin görevi olarak değil tüm öğretmenlerin görevi olduğu bilinciyle 

derslerine yön vermelidir. Ayrıca ders kitaplarında her ne kadar okumaya yönelik öğrencilerin 

dikkatini çekecek unsurlara yer verildiği bulgusuna ulaşılmış olsa da öğrencilerin konularla ilgili 

okuyacağı kitap önerileri ders kitaplarında yer almalıdır. Öğretmenler tarafından farklı okuma önerileri 

de yapılabilir.  

Programda yer alan ilişkilendirmelere genel olarak ders kitabında yer verilmiştir. Ancak 

bunların birçoğu öğretmenin vurgulamasına, konuyu ele alışına bağlıdır. Örneğin “Yaşadığı bölgedeki 

ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir” kazanımı ile matematik dersi “Çizgi 

Grafiği” alt öğrenme alanı (1 ve 2. kazanım) ile ilişkilendirilmiştir. Bunlar “Çizgi grafiğini oluşturur” 

ve  “Çizgi grafiğini yorumlar” kazanımlarıdır. Ders kitabında her ne kadar çizgi grafiğine yer verilmiş 

olsa da öğretmenin bu ilişkilendirmenin farkında olması ve öğrencilerin konu ile ilgili çizgi grafiği 

oluşturacak ortamlar oluşturması gerekmektedir. Öğrencilerin bu grafikleri yorumlamalarını 

sağlayacak yönlendirici sorular, örnek olaylar ya da problem durumlarıyla karşılaştırması 

gerekmektedir. Yani ilişkilendirmelerin ders kitabında yer alması yeterli değil öğretmenin bu ders 

kitabını bir materyal olarak nasıl kullandığı da önemlidir. 2018 programında öğretmen kılavuz 

kitapları da kaldırıldığı için öğretmeni bu konu yönlendirecek bir öğe bulunmamaktadır. Bu sebeple 

öğretmenlerin hem hizmet öncesi eğitimlerinde hem de hizmet içi eğitimlerinde bu konuya vurgu 

yapılabilir. 

Programlarda diğer derslerle ilişkilendirmelerde eş zamanlılık esas alınmıştır. Yani programda 

iki kazanımın ilişkilendirilmesi için aynı zamanda işlenmesi gerekiyordu. Derslerin disiplinler arası bir 

yaklaşımla işlenmesi anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi için önemli olduğundan aynı dönemde 

işlenmeyen konuların ilişkilendirilmesinin de yapılması gerekmektedir: Yani programda belirtilmeyen 

ilişkilendirmeleri dersin daha etkili olabilmesi için öğretmen tarafından yapılması gerekmektedir. Ders 

kitaplarında da programda belirtilmese de konular ele alınırken disiplinler arası yaklaşım dikkate 

alınmalıdır. 2018 yılında yenilenen sosyal bilgiler programında dersler arası ilişkilendirme adı altında 

bir başlık olmasa da programda disiplinler arası yaklaşımın önemi vurgulanmıştır. Öğretmenlerin ve 

kitap yazarlarının konularını öğrenciye aktarırken diğer derslerle ve hayatla ilişkisi kurmaya devam 

etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda 2018 programına göre hazırlanan sosyal bilgiler ders kitaplarının 

disiplinler arası yaklaşıma ne kadar yer verdikleri yeni çalışmalarla ortaya konabilir. Sadece sosyal 

bilgiler ders kitapları değil fen bilimler, matematik, Türkçe gibi derslerin ders kitapları incelenerek bu 

derslerde sosyal bilgilerle ilişkilendirmenin nasıl yer aldığı incelenebilir. Sosyal bilgiler sınıflarındaki 

uygulamaları görmek için durum çalışması ya da disiplinler arası çalışmaların yer aldığı eylem 

araştırmaları yapılabilir.     
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