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EĞİTİM BÜLTENİ
Acıbadem Ün�vers�tes� UZEM

Eğ�t�me da�r b�rçok kavramı haftalık bültenler�m�zde s�zlere
ayrıntılarıyla aktarıp eğ�t�m gel�ş�m faal�yet n�tel�kler�m�z�
�ler� sev�yeye çıkarmayı hedeflemektey�z. Okurken hem
aydınlanacağınız hem de key�f alacağınız konuları s�zler �ç�n
özenle seçt�k.

T a k s o n o m �  N e d � r  ?
Genel anlamda taksonom�, varlıkların bas�tten karmaşığa
ve b�rb�r�n�n ön koşulu olacak şek�lde aşamalı olarak
sınıflandırılması anlamına gelmekted�r. Bu nedenle b�l�şsel,
duyuşsal ve dev�n�şsel öğrenmelere yönel�k hedef ve
davranışların bel�rlenmes�nde kolaylaştırıcı ve yol göster�c�
olması bakımından 1950-60’lı yıllarda b�rçok araştırmacı
tarafından çeş�tl� sınıflama (taksonom�) çalışmaları
yapılmıştır. Bu araştırmacılardan b�r� olan Benjam�n Bloom
da 1956 yılında b�l�şsel öğrenme alanına yönel�k hedef ve
davranışların sınıflandırılması kapsamında altı
basamaktan oluşan B�l�şsel Alan Taksonom�s�n�
gel�şt�rm�şt�r. Bu nedenle adına Bloom Taksonom�s�
den�lm�şt�r. 
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 Bloom taksonom�s� h�yerarş�k olup düşük z�h�nsel düzeyden yüksek z�h�nsel düzeye doğru
�lerlemekted�r. Bu basamaklardan b�lg�, kavrama ve uygulama basamakları temel becer�ler
olarak tanımlanırken; anal�z, sentez ve değerlend�rme basamakları üst düzey düşünme
becer�ler� olarak görülmekted�r.

B�l�şsel öğrenme alanının �lk basamağını oluşturmaktadır.
Bu düzeyde öğrenc�; tanımlar, semboller, kurallar,
prens�pler, olgular, �l�şk�ler ve araç ve gereçler hakkında
yüzeysel b�lg�ye sah�pt�r. Yan� önceden öğren�lm�ş
tanımların, ter�mler�n, kuralların, prens�pler�n, �l�şk�ler�n,
teor�ler�n ve olguların öğrenc� tarafından h�ç b�r yorum
yapılmadan ver�ld�ğ� şekl�yle hatırlanması ve tanınması söz
konusudur. Bu basamakta herhang� b�r nesne, olgu ve
kavramın özell�kler� k�ş�n�n görünce tanıması, sorunca
ver�ld�ğ� şekl�yle söylemes� ya da ezberden aynen tekrar
etmes� davranışları şekl�nde serg�len�r.
Bu sev�yede ezberlenen b�lg�n�n kısa b�r süre sonra
unutulma r�sk� vardır. Fakat bu b�lg�y� ezberlemen�n veya
hatırlamanın öneml� olmadığı anlamına gelmemekted�r.
N�tek�m bu sev�yedek� b�lg�ler daha sonrak� basamaklar �ç�n
temel teşk�l etmekted�r. B�lg� basamağına a�t b�l�şsel
öğrenmey� ölçmey� amaçlayan sorular genell�kle ne,
nerede, ne zaman, k�m g�b� soru sözcükler� ya da
tanımlayınız, �fade ed�n�z, yazınız g�b� em�r cümleler�yle
kurulmaktadır.

Bilgi Basamağı  
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Bloom Taksonom�s�n�n 
Özell�kler� ve Basamakları
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B�lg� basamağından sonra gelen basamaktır. Kavrama düzey�ndek� b�r öğrenc�n�n b�lg�
basamağında kazandığı davranışları/kazanımları (tanım, kural, formül, olgu, prens�p,
vb.) özümsemes�, kend�ne mal etmes�, yen�den yorumlaması ve �fade etmes� durumu söz
konusudur. Kavrama düzey�nde b�lg�n�n b�r formdan başka b�r forma transfer ed�lmes�
gerekmekted�r. Bu düzeydek� b�r öğrenc� öğrend�ğ� b�r b�lg�y� yen� b�r anlatım b�ç�m�ne
(graf�k, tablo, şek�l, sözel, vb.) çev�rme, olgunun neden, n�ç�n, nasıl olduğunu ya da b�r
kavramın ne olduğunun gerekçe göster�lerek açıklama, örnek verme, yorumlama,
özetleme g�b� etk�nl�kler� gerçekleşt�reb�lmekted�r.

Kavrama basamağını yoklamaya yönel�k hazırlanan sorularda �stenen b�lg�n�n derste ya
da k�tapta aynısının göster�lmem�ş veya �fade ed�lmem�ş olması oldukça öneml�d�r. Z�ra
teor�k olarak kavrama düzey�ne uygun olan bu tür soru ya da ölçülen özell�k, öğrenc�
�ç�n yen� b�r durum ve göster�m b�ç�m� olamayacağı �ç�n b�lg� sev�yes�nde kalacaktır.

Özetle, kavrama düzey�nde öğrenmeye sah�p b�r öğrenc�n�n kend�ne sunulan veya �fade
ed�len b�lg�y� z�hn�nde canlandırıp farklı şek�l, graf�k, tablo, sözel ve ceb�rsel b�ç�mde
göstereb�lmes�, farklı cümlelerle �fade edeb�lmes�, yorumlayab�lmes�, açıklama
yapab�lmes�, örnek vereb�lmes�, farklı göster�m b�ç�mler� arasında transfer edeb�lmes�
ve dönüşüm yapab�lmes� g�b� b�lg� ve becer�ler� serg�leyeb�lmes� beklenmekted�r.

Kavrama Basamağı
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Bu seviyedeki bir bilginin temel özellikleri şöyle özetlenebilir;

•Tanım, kural, sembol, formül, �l�şk�, olgu ve kavram g�b� b�lg�ler�n hatırlanması, 
•Tar�hler�n, olayların ve yerler�n b�l�nmes�,
•Öneml� b�lg� ve f�k�rler�n b�l�nmes�,
•Konu alanına özgü b�lg�ye sah�p olunması
•B�lg�n�n, görünce tanınması, sorulunca söylenmes� veya hatırlanması.

 Ölçme-değerlend�rme sürec�nde eğer öğrenc�n�n b�lg� düzey�ndek� b�l�şsel öğrenmes�
tesp�t ed�lmeye çalışılıyorsa, öğrenc�den sadece derste veya ders k�tabında ver�len
b�lg�n�n aynı şek�lde, aynı formatta hatırlanması ve gerekt�ğ�nde bunları olduğu g�b� ger�
vermes� ve �fade etmes� �sten�r.
B�lg� basamağındak� öğrenmeler genell�kle doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleşt�rme,
kısa cevap gerekt�ren soru türler�yle yoklanmaktadır.



2 0  A R A L I K  2 0 2 1 C İ L T  0 1 ,  S A Y I  0 2

Uygulama Basamağı (Bilgiyi Kullanma)

Bu düzeyde b�l�şsel öğrenmeye sah�p b�r öğrenc�
kazandığı b�lg� b�r�k�m�n� kullanarak kend�s�ne
sunulan yen� durumları anlaması ve problemler�
çözmes� söz konusudur (Bak�, 2008). Bu düzeyde
öğrenc�, karşılaştığı problem� çözerken daha
önce öğrend�ğ� �lg�l� tanım, kavram, �lke, kural,
genelleme, yöntem ve tekn�kler� �şe koşması
gerekmekted�r. Bu düzey, öğrenc� �ç�n b�r
problem çözme sürec�d�r. Bu nedenle bu
düzeydek� b�lg�n�n yoklanmasında doğrudan
b�lg� sormak yer�ne öğren�len b�lg�n�n günlük
hayat problemler�ne uygulanmasına önem
ver�l�r. Bu sev�yede kullanılacak sorularda
genell�kle “çözünüz”, “bulunuz”, “hesaplayınız”,
“kullanınız” g�b� sözcükler kullanılmaktadır.

Uygulama basamağına yönel�k öğrenmelerde
öğren�len kavram ve b�lg� doğrudan
�stenmemekte, b�lg� ve kavrama düzey�nde elde
ed�len b�lg� ve becer�n�n b�r problem durumunda
uygulanması ya da yorumlanması �stenmekted�r.
Bu yönüyle öğrenc� bu düzeydek� problem
durumlarıyla �lk defa karşılaşmakta ancak
çözüm yolu ve çözüm �ç�n gerekl� ve kullanılacak
olan b�lg�ler öğrenc� tarafından b�l�nmekted�r. Bu
düzeydek� problem durumlarının aynısı eğer
derste ya da k�tapta çözüldü �se bu problem
durumunun artık öğrenc� �ç�n uygulama
basamağında olmayacağı unutulmamalıdır.
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•Yen� b�lg� üretmek �ç�n b�lg�, kavrama ve uygulama basamağında öğren�len b�lg� ve
becer�ler� kullanma,
•Ver�len durum veya olaylardan genellemeye ulaşma, 
•Çeş�tl� alanlardak� b�lg�ler arasında bağlantı kurma, 
•Sonuçları tahm�n etme ve çıkarımda bulunma, 
•B�lg�y� sebep-sonuç, öncel�k sonralık çerçeves�nde ortaya koyma, 
•B�lg�y� oluşturan yapı ve öğeler� ayırt edeb�lme ve bunu özetleyeb�lme.
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Analiz Basamağı
 Bu düzey, b�l�msel b�lg�y� oluşturan nesne, olay, olgu, teorem, kural, �l�şk� ve yapıları
ayırt etmey� ve �ncelemey� gerekt�rmekted�r. Bu düzeyde bütün �le bütünü oluşturan
yapı, öğe ve parçalar arasında �l�şk� kurulması söz konusudur (Sönmez, 2004). Anal�z
düzey�nde bulunan b�r öğrenc�, b�lg� bütününü oluşturan teor�, yapı ya da s�stem�
oluşturan öğeler arasında neden-sonuç, öncel�k sonralık ve öğeler arasında �l�şk� düzey�
ortaya koyab�lmekte, öğeler arasındak� �l�şk�n�n dayandığı temel �lke, kural, genelleme
ve kuramları ayırt edeb�lmekted�r. Anal�z düzey�nde tümevarım ve tümdengel�m akıl
yürütme süreçler� sıkça kullanılmaktadır. Tümevarım gerekt�ren durumlarda özelden
genele ulaşma; tümdengel�m gerekt�ren durumlarda genelden özele ulaşma söz
konusudur. Anal�z basamağının bel�rg�n özell�kler� şöyle özetleneb�l�r;

 Matemat�ksel teorem, kural, formül, genelleme ve �l�şk�y� oluşturan özell�k ve �l�şk�ler�
neden-sonuç bağlamında anal�z etmey�, öğeler arasındak� �l�şk�n�n dayandığı temel �lke,
özell�k, kural, genelleme ve teor�ler� ayırt edeb�lmey� gerekt�rmekted�r. Bunun yanında
bu tür sorular tümevarım ve tümdengel�m akıl yürütme, sınıflama, karşılaştırma, �l�şk�
kurma, ver�ler� anal�z etme g�b� b�lg� ve becer�ler� kullanmayı zorunlu kılmaktadır.
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Sentez Basamağı

 Sentez, f�k�r ya da öğeler� bell� �l�şk� ve
kurallara göre b�rleşt�r�p yen� b�r bütün ya da
ürün oluşturma yeteneğ�d�r. Ancak b�r ürünün
takl�d�n�, benzer�n�, b�r örnekten yararlanarak
özdeş�n� oluşturma sentez değ�ld�r. Bu nedenle
sentezde yen�l�k, or�j�nall�k, özgünlük, buluş,
�cat g�b� özell�kler�n olması söz konusudur.
Toplumsal sorunları çözmede yen� b�r
yaklaşım, yöntem ve tekn�k gel�şt�rme, özgün
b�r plan oluşturma, yen� b�r kuram ortaya
koyma, problemlere farklı çözüm yöntemler�
gel�şt�rme b�rer sentezd�r.

Sentez düzey�ndek� b�r b�reyden karşılaştığı
nesne, olgu, kavram, yapı ve s�stemler�
açıklayab�lecek h�potezler, genellemeler,
kuramlar ya da matemat�ksel model ve
s�stemler gel�şt�rmes�, �lg�l� kavram ya da
�l�şk�ler� kullanarak özgün çözümler ortaya
koyab�lmes� beklen�r. Bu nedenle sentez
düzey�ndek� öğrenme, soyut �l�şk�ler
oluşturma, onlara göre yorum yapma, özgün
çözüme ulaşma, çözümü soyutlaştırma
etk�nl�kler�n� �çer�r. Buna örnek olarak, yen� b�r
matemat�k teorem� ortaya koyma, yen� b�r
dönüşüm fonks�yonu tanımlama, b�r
matemat�ksel teorem�n geçerl�l�ğ�n� ya da
sınırlılığını bel�rleme, uzun süred�r
çözülemeyen b�r probleme özgün b�r çözüm
bulma ver�leb�l�r.

 Ancak b�r teorem�n �spatının veya problem�n
çözümünün öğrenc�ye doğrudan ver�lmes� ve
daha sonra öğrenc�n�n de bu teorem�n �spatını
veya problem�n çözümünü yapması sentez
düzey�ndek� b�r öğrenme olmayıp öğrenc�n�n
sadece b�lg� düzey�nde öğrend�ğ�n� göster�r.
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Değerlendirme Basamağı 

Değerlend�rme basamağı, b�l�şsel öğrenme alanıyla �lg�l� ürün ya da süreçler�n hem kend�
�ç�nde hem de kend� dışındak� özell�kler açısından değerlend�r�lmes�, yan� ölçütlere göre b�r
yargıya varılmasını kapsamaktadır. Değerlend�rme basamağında yargıya varma sürec� �ç
ölçüt ve dış ölçüt olmak üzere �k� kategor�de yapılab�lmekted�r.

İç ölçüte göre değerlend�rme, b�lg� bütününün (b�lg�, kuram, teorem, olgu, vb.) öğeler�
arasındak� bağıntı ve �l�şk�ler�n, y�ne o b�lg� bütünü �ç�n gerekl� olan ve kend�s�nden çıkarılan
ölçütler bakımından �rdelenmes�n� gerekt�r�r.
Dış ölçüte göre değerlend�rme �se sentez düzey�nde elde ed�len özgün b�r kuram, teorem,
olgu g�b� özgün b�r b�lg�n�n ya da b�r ürünün başka ortamlara taşınab�lmes�n�, geçerl� olup
olmadığının �rdelenmes�n� ve başka ürün veya kuram �le karşılaştırılab�lmes�n�
kapsamaktadır.

Yen� b�r kuram, teor� ya da f�k�rler arasında karşılaştırma yapma ve ayrım yapma,
Özgün b�r b�lg� bütünü ve ürününü çeş�tl� açılardan değerlend�rme,
B�r teor� ve kuramı �ç ve dış ölçütlerle karşılaştırma

 Değerlend�rme düzey�n�n bel�rg�n özell�kler� şöyle sıralanab�l�r:

Değerlend�rme basamağındak� b�r becer�n�n yoklanmasında sentez düzey�nde olduğu g�b�
kısa cevaplı ve çoktan seçmel� soru türler� uygun değ�ld�r. Bu basamakta b�r ürünün
bel�rl� ölçütler bakımından ele alınması, b�r değer yargısı gel�şt�rmes� ve değer b�ç�lmes�
gerekt�ğ�nden ayrıntılı açıklama yapma, gerekçe sunma ve raporlama söz konusudur.
Değerlend�rme sev�yes�ndek� sorularda “kr�t�k et, değerlend�r, değer takd�r et, karşılaştır,
kanıtla, görüşünü söyle” g�b� soru sözcükler� daha çok kullanılmaktadır.
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REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ

 B�l�şsel öğrenme alanına �l�şk�n Bloom’un 1956 yılında ortaya koyduğu or�j�nal taksonom�
o dönemde hak�m olan davranışçı öğrenme kuramı çerçeves�nde şek�llenm�ş ve eğ�t�m
programlarını da etk�lem�şt�r. Günümüzde �se öğrenc�n�n öğrenme sürec�nde akt�f,
b�reysel katılım gerekt�ren, kend� öğrenmes�nden sorumlu olduğu, b�lg�n�n keşfed�l�p
yapılandırıldığı b�r süreç olan öğrenc� merkezl� eğ�t�m anlayışı ön plana çıkmaktadır. Bu
nedenle günümüzde Bloom’un b�l�şsel alan sınıflamasının uygulanmasında b�r takım
eks�kl�kler görülmüş ve çeş�tl� eleşt�r�ler yapılmıştır. 
Bu kapsamda Bloom taksonom�s�nde b�l�şsel süreçler�n bas�tten karmaşığa tek boyutta
sıralanmasının öneml� b�r eks�kl�k olduğu �fade ed�lmekted�r. Ayrıca, değerlend�rme
basamağının sentez basamağından daha karmaşık olmadığı ve sentez�n değerlend�rmey�
de kapsadığı öne sürülmekted�r. Bu alandak� eserler �ncelend�ğ�nde Bloom
taksonom�s�n�n yen�lenmes�n�n gerekçeler�ne �l�şk�n bazı görüşler şöyled�r:

1956 yılından günümüze geçen zaman �çer�s�nde öğrenmen�n nasıl gerçekleşt�ğ�ne
�l�şk�n yen� bulguların ve oluşan yen� anlayışların öğrenme hedefler�n�n/kazanımların
yen�den düzenlenmes�ne, programlarının sorgulanmasına ve yen�den
yorumlanmasına neden olması,
İlerleyen zaman sürec�nde öğrenmeye �l�şk�n yen� anlayışlar ve yapılandırmacı
öğrenme kuramının ölçülmes�n� öngördüğü üst düzey b�l�şsel becer�ler� or�j�nal
taksonom� yardımıyla ölçmen�n yeters�z kaldığının düşünülmes�,
Sentez ve değerlend�rme basamakları arasındak� h�yerarş� konusunda tam b�r uzlaşı
sağlanamaması,
B�rey�n öğrenmedek� b�reysell�ğ�n�, d�nam�kl�ğ�n� ve öğrenme sürec�n� açıklamada
yeters�z kalması

Or�j�nal Bloom taksonom�s� üzer�nde yapılan çeş�tl� eleşt�r�ler sonucunda 1995- 2000
yılları arasında Bloom’un öğrenc�ler� olan Anderson ve Krathwohl koord�natörlüğünde
b�l�şsel ps�kologlar, eğ�t�m programı kuramcıları ve öğret�m araştırmacıları, ölçme ve
değerlend�rme uzmanlarından oluşan b�r çalışma grubu, Bloom’un sınıflamasını yen�den
düzenlemek üzere yaptıkları çalışmalar sonucu, yen� b�r sınıflama ortaya koymuşlardır.
Yapılan bu değ�ş�kl�kler sonrasında or�j�nal taksonom� Tablo 2’de görüldüğü g�b� “B�lg�
Boyutu” ve “B�l�şsel Süreç Boyutları” olmak üzere �k� farklı boyutta ele alınmıştır. Bunlar
hedefler�n/kazanımların �çer�ğ�n� gösteren b�lg� (knowledge) boyutu �le hedef�n nasıl
gerçekleşeceğ�n� gösteren b�l�şsel süreç (cogn�t�ve processes) boyutudur. Böylece, �k�
boyutlu rev�ze ed�lm�ş taksonom�, b�l�şsel öğrenmeler� sadece b�lg� açısından değ�l aynı
zamanda süreç açısından da değerlend�rmeye �mkân tanımaktadır.
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Or�j�nal Bloom taksonom�s� üzer�nde yapılan çeş�tl� eleşt�r�ler sonucunda 1995- 2000
yılları arasında Bloom’un öğrenc�ler� olan Anderson ve Krathwohl koord�natörlüğünde
b�l�şsel ps�kologlar, eğ�t�m programı kuramcıları ve öğret�m araştırmacıları, ölçme ve
değerlend�rme uzmanlarından oluşan b�r çalışma grubu, Bloom’un sınıflamasını yen�den
düzenlemek üzere yaptıkları çalışmalar sonucu, yen� b�r sınıflama ortaya koymuşlardır.
Yapılan bu değ�ş�kl�kler sonrasında or�j�nal taksonom� tabloda görüldüğü g�b� “B�lg�
Boyutu” ve “B�l�şsel Süreç Boyutları” olmak üzere �k� farklı boyutta ele alınmıştır. Bunlar
hedefler�n/kazanımların �çer�ğ�n� gösteren b�lg� (knowledge) boyutu �le hedef�n nasıl
gerçekleşeceğ�n� gösteren b�l�şsel süreç (cogn�t�ve processes) boyutudur. Böylece, �k�
boyutlu rev�ze ed�lm�ş taksonom�, b�l�şsel öğrenmeler� sadece b�lg� açısından değ�l aynı
zamanda süreç açısından da değerlend�rmeye �mkân tanımaktadır 

Rev�ze ed�lm�ş taksonom�de “B�lg� Boyutu” dört b�lg� türünden oluşmaktadır. Bunlar
olgusal b�lg�, kavramsal b�lg�, �şlemsel b�lg� ve b�l�şüstü (metacogn�t�on) b�lg�d�r. 

Olgusal b�lg�, b�r şey�n nasıl adlandırılacağının b�lg�s� olup öğrenc�ler�n bel�rl� b�r konu
alanı �le �lg�l� b�lmeler� gereken ter�mler�, semboller�, detayları ve parçaları �çermekted�r.

Kavramsal b�lg� sınıflamalar, prens�pler, genellemeler, teor�ler, modeller ve yapı b�lg�s�
olup, gen�ş b�r yapı �çer�s�nde temel unsurlar arasındak� �l�şk�ler� b�lmey� gerekt�r�r.

İşlemsel b�lg�, b�r şey�n nasıl yapılacağının b�lg�s�d�r ve tekn�k, metot, algor�tma ve
becer� gerekt�r�r.

B�l�şüstü b�lg� �se k�ş�n�n kend� b�l�şsel b�lg�s�n� b�lme ve farkında olmasının yanı sıra
genel b�l�ş b�lg�s�n� kapsamaktadır. B�l�şüstü b�lg�, öğren�len b�lg�n�n farkında olmayı,
stratej�k b�lg�y�, uygun bağlamsal ve durumsal b�lg�y� �çeren b�l�şsel görevler hakkındak�
b�lg�y�, görev�, �ş�, koşulla rı, şartları b�lmey� gerekt�rmekted�r.

Rev�ze Ed�lm�ş Bloom Taksonom�s�n�n İk� Boyutlu Yapısı

B�lg� Boyutu
B�l�şsel Süreç Boyutu 

A. Olgusal B�lg�
B. Kavramsal B�lg�
C. İşlemsel B�lg�
D. B�l�şüstü B�lg�
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  Rev�ze ed�len taksonom�n�n b�lg� boyutunda, or�j�nal taksonom�n�n b�lg� ve kavrama
basamağında yer alan olgusal, �şlemsel ve kavramsal b�lg� türler�n�n yer�n� koruduğu
d�kkat çekmekted�r. Ancak or�j�nal taksonom�ye son yıllardak� b�l�şsel ps�koloj�dek�
gel�şmeler de d�kkate alınarak dördüncü alt basamak olarak b�l�şüstü b�lg� türü
eklenm�şt�r. Bu durum rev�ze ed�lm�ş taksonom�y� or�j�nal taksonom�den ayıran en öneml�
özell�klerden b�r�d�r. D�ğer yandan hem b�l�şüstü hem de d�ğer üç alt basamak güncel
gel�şmeler� kapsayacak b�ç�mde yen�den tanımlanmış ve alt kategor�lere ayrılmıştır.
Üstel�k rev�ze ed�len taksonom�de b�lg� boyutu, bas�tten karmaşığa doğru sıralanmıştır.
 
 Rev�ze ed�lm�ş taksonom�n�n b�l�şsel süreç boyutu or�j�nal taksonom�n�n altı temel
kategor�s�ne benzemekted�r. Ancak bu kategor�lerde bazı değ�ş�kl�kler yapılmıştır.
B�l�şsel Süreç Boyutu or�j�nal basamaklar �s�m formundan f��l (eylem) formu şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve kazanımlar eylem olarak �fade ed�lerek yen�den adlandırılmıştır. 

Buna göre or�j�nal taksonom�dek� B�lg� (Knowledge) kategor�s� Hatırlamak (Remember),
Kavrama (Comprehens�on) kategor�s� Anlamak (Understand), Sentez (Synthes�s)
kategor�s� Üretmek (Create) olarak yen�den adlandırılmış ve sıralanmıştır. Sentez
basamağının değerlend�rme basamağından daha karmaşık z�h�nsel süreçler� �çerd�ğ�
yönündek� eleşt�r�ler çerçeves�nde sentez basamağının yer� değerlend�rme basamağı �le
değ�şt�r�lm�ş ve “üst-düzey düşünme” süreçler�n� vurgulaması bakımından “üretmek”
olarak yen�den �s�mlend�r�lm�şt�r.

  Ger� kalan d�ğer kategor�ler de (Uygulama, Anal�z ve Değerlend�rme) eylem formları
olan Uygulamak (Apply), Anal�z etmek (Analyze) ve Değerlend�rmek (Evaluate) olarak
değ�şt�r�lm�şt�r. Yen� düzenlemede b�l�şsel süreç boyutu bas�tten karmaşığa doğru
hatırlamak, anlamak, uygulamak, anal�z etmek, değerlend�rmek ve üretmek şekl�nde
sıralanmıştır.


