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ÖZET 

DRAMA YÖNTEMĠNĠN FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN SES KONUSUNDAKĠ BAġARILARINA ETKĠSĠ 

VE YÖNTEME YÖNELĠK TUTUMLARI 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

KÜBRA GÜMÜġ 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

MATEMATĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI 

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ 

(TEZ DANIġMANI: DR. ÖĞR. ÜYESĠ AYġE GÜL ġEKERCĠOĞLU) 

BALIKESĠR,  NĠSAN – 2019 
 

Öğrenciyi dersin merkezinde tutan, merak etmeye sevk eden, öğrenmeyi 

öğreten aktif öğrenme yöntemlerinden biri olan drama yöntemi ile öğrencilerin 

derslere olan ilgi, tutum ve baĢarısının arttığı düĢünülmektedir. Bu çalıĢma drama 

yönteminin, fen bilgisi eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin ses konusundaki 

akademik baĢarılarına etkisini ve öğrencilerin drama yöntemine yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim 

yılı Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalında öğrenim gören 25 deney grubu öğrencisi ve 27 kontrol grubu öğrencisi olmak 

üzere toplam 52 ikinci sınıf öğrencisi oluĢturmuĢtur. Deney grubunda drama yöntemi 

ile öğretim yapılırken kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desendedir. Veri toplama 

araçları hem nitel hem de nicel özelliktedir. Veri toplama aracı olarak Ses BaĢarı Testi, 

Ses Kavram Testi, Drama Yöntemi Tutum Ölçeği ve Drama Yöntemi GörüĢ Anketi 

kullanılmıĢtır. Veri toplama araçlarından elde edilen nicel veriler SPSS 23 istatistik 

programı, açık uçlu nitel veriler ise içerik analizi yapılarak analiz edilmiĢtir. Ses 

BaĢarı Testi son test ortalama puanları ön test ortalama puanlarına göre her iki grupta 

da anlamlı düzeyde artmıĢtır. Drama yöntemi ile öğretim yapılan deney grubunun Ses 

BaĢarı Testi son test puanları geleneksel yöntem ile öğretim yapılan kontrol grubunun 

son test puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuĢtur. 

Deney grubu Drama Yöntemi Tutum Ölçeği puanları incelendiğinde öğrencilerin 

drama yöntemine karĢı olumlu tutum sergiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca 

Drama Yöntemi GörüĢ Anketi bulguları da bu sonucu desteklemektedir. Yapılan 

araĢtırmanın yeni çalıĢmalara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 

ANAHTAR KELĠMELER: Drama yöntemi, ses, fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri, 

baĢarı, tutum. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF DRAMA METHOD ON SCIENCE EDUCATION 

STUDENTS' SUCCESS ON SOUND SUBJECT AND ATTITUDES 

TOWARDS THE METHOD 

MSC THESIS 

KÜBRA GÜMÜġ 

BALIKESIR UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE 

MATHEMATICS AND SCINCE EDUCATION DEPARTMENT 

ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION 

(SUPERVISOR: ASSIST. PROF. DR. AYġE GÜL ġEKERCĠOĞLU )      

BALIKESĠR,  APRIL 2019 
 

It is thought that the interest, attitude and success of the students are increased 

by the drama method, which is one of the active learning methods. Aim of the this 

research is determine to effect of drama method on the academic achievement of 

students and their attitudes towards drama method. The research sample consisted of 

52 second year students who were 25 experimental group (drama method) students 

and 27 control group (traditional teaching method) students studying at the Science 

Education Department of Balıkesir University Necatibey Education Faculty. The 

research design is a quasi-experimental design with pre-test posttest control group. 

Sound Achievement Test, Sound Concept Test, Drama Method Attitude Scale and 

Drama Method Opinion Survey were used as data collection tools. The quantitative 

data obtained from the measurement tools were analyzed by using SPSS statistic 

program and the open-ended qualitative data were analyzed by content analysis. The 

mean scores of the final scores of the Sound Achievement Test were significantly 

increased in both groups according to the pre-test mean scores. The final scores of the 

Sound Achievement Tests of the experimental group were found to be significantly 

higher than the posttest scores of the control group. When the experimental group 

Drama Method Attitude Scale scores were examined, it was concluded that the 

students showed a positive attitude towards the drama method. In addition, the 

findings of the Drama Method Opinion Survey support this conclusion. It is thought 

that the research will shed light on future studies. 

KEYWORDS: Drama method, sound, science education students, success, 

attitude. 
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1. GĠRĠġ 

 

 

 En geniĢ tanımıyla doğa bilimi olarak adlandırabileceğimiz fen bilimleri 

insanların kendileri ve çevrelerini anlayıp yorumlamalarına olanak sağlar. Kendisi ve 

çevresini tanıyan birey Dünya‟yı sevmeye baĢlar, yaratıcı düĢünme becerileri geliĢir, 

merak duygusu uyanır. Eğitimin niteliğinin artması için öğretmenlerin öğrenme 

stratejilerine uygun bilgi birikimlerinin bulunması gerekir. Her birey özel ve 

farklıdır. Farklı olan bireylerin ihtiyaçları da farklı olacaktır (Hançer, ġensoy ve 

Yıldırım, 2003). Tüm bu sebeplerden dolayı eğitim sistemimizde çağdaĢ yöntemlerin 

kullanılmasının yaygınlaĢması gerekmektedir. 

 Ġngilizce karĢılığı „active learning‟ olan aktif öğrenme yöntemi ile öğrenciler 

edindikleri bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme yaparak, kendilerine ait davranıĢ 

geliĢtirirler (Aydede, Matyar, 2009). Öğrencilerin yaĢam boyu öğrenmeye devam 

edebilmeleri için aktif öğrenme yöntemlerinin öğretmenler tarafından kullanılması 

gerekmedir. Bu sayede öğrenmeye meraklı, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiĢecektir 

(Bilgican, 2017). 

 Aktif öğrenmeye dayalı öğretim yöntemlerinden biri de drama yöntemidir. 

Öğrenme sürecinde birey öznel düĢünüp hayal gücünü kullanabilmelidir. Drama 

çalıĢmaları bir liderin yönetiminde grupça yapılır. Birey, öğrenme sürecinde aktif bir 

Ģekilde yaĢayarak öğrenmeyi gerçekleĢtirir. Eğitimde dramanın tercih edilmesinin 

sebeplerinden yaĢam ve oyun yapılarının benzeĢmesi, oyundaki etkileĢimler ile 

toplum içinde kiĢiler arası etkileĢimin benzer olması gösterilebilir. Birey drama ile 

kendini yaĢama hazırlar. Grup bir konuya karar verir, konuyu irdeler, oynar, tekrar 

tartıĢır ve gerekirse tekrar oynar. Bu oluĢumların sonucunda öğrendiklerini yaĢama 

geçirir. Böylece hayatta karĢısına çıkacak sorunlara karĢı hazır olmuĢ olur. Ayrıca 

dramanın iyileĢtirici yönleri de bulunmaktadır (San, 1991). 

 Bu bölümde problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araĢtırmanın 

amacı, araĢtırmanın önemi, sınırlılıklar ve sayıltılara yer verilmiĢtir. 
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1.1 Problem Durumu 

 

 

 Hızla değiĢen ve geliĢen teknoloji, bilgiye olan ihtiyacı daha da 

arttırmaktadır. Ülkeler baĢarılarını yüzyıllar öncesindeki gibi savaĢlarla değil 

bilimsel baĢarılar ile taçlandırmaktadır. GeliĢmekte olan bir ülke olduğumuz için 

beyin göçü vermeyi zaman kaybetmeden durdurmamız gerekir. Bunu da eğitim 

sistemimizi sağlam temeller üzerine oturtarak yapabiliriz. 

 Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte bireyler önlerine çıkan durumlara karĢı 

benzer çözüm önerileri getirmeye baĢlamıĢtır. Teknoloji kolaylıkları da beraberinde 

getirmiĢ, bilgiye ulaĢmak çaba gerektirmeyen bir hal almıĢtır. Öğrenciler bilgiye 

çabuk ulaĢabildikleri için merak duyguları körelmiĢtir çünkü bilgi hazır bir Ģekilde 

karĢılarına çıkmaktadır. Eğitimde öğrencilerin hayal güçlerini kullanmaya teĢvik 

edici, üst düzey biliĢsel davranıĢlarını harekete geçirici yöntem ve teknikler 

kullanılmalıdır.  Bu sayede bireylerin sorumluluk duygusu geliĢecek ve hayatı 

araĢtırıp, sorgulamaya baĢlayacaklardır (AkkuĢ, 2016). 

 Günlük hayatla iç içe olan fen bilimleri dersi öğrencilerin ilgisini çekmekle 

birlikte geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı sınıflarda öğrencilerin korkulu 

rüyası haline gelmiĢtir. Özellikle ses gibi soyut kavramları barındıran konular uygun 

yöntem ve teknikler seçilmediği takdirde öğrenciler için daha da karmaĢık hal 

almaktadır. 

 DeğiĢmeyen tek Ģeyin değiĢim olduğu günümüzde eğitim sistemleri de 

zamana ayak uydurmaya çalıĢmaktadır. Ezberci zihniyet yerini merak eden, 

sorgulayan, öğrendiklerini günlük hayatta kullanan, problem çözme becerileri 

yüksek, iletiĢim becerileri geliĢmiĢ giriĢimci bireyler yetiĢtirmeye bırakmıĢtır. Hayatı 

anlama konusunda fen bilimleri öğretmenlerine daha fazla iĢ düĢmektedir. Çünkü fen 

eğitiminin amacı en basit düzeyde her bireyin fen okuryazarı olmasının 

sağlanmasıdır (MEB, 2013). 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan Fen Bilimleri 

Dersi Öğretim Programı araĢtırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaĢımını temel 

almıĢtır. Yeni program öğretmenin rehber, öğrencinin ise aktif, meraklı, araĢtıran, 

sorgulayan, karĢılaĢtığı problemin üstesinden gelebilen becerilerle donatılmasını 
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beklemektedir. Öğrenciler kendi problemlerinin değerlendirmesini kendileri yapıp 

yine kendileri sonuca ulaĢacaktır. Bu sayede öğrenmeler anlamlı bir hal alacaktır 

(YaĢar, Duban, 2009).  

 Hazırlanan yeni program öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade 

edebilecekleri öğrenme ortamları istemektedir (MEB, 2018). Bu sayede öğrencilerin 

iletiĢim becerileri artacaktır. Sadece öğrenme ortamlarının değiĢmesinin yetersiz 

olduğu aynı zamanda kullanılan yöntem ve tekniklerin geleneksel yöntemden çağdaĢ 

yöntemlere doğru geçiĢinin hızlı olması gerektiği bir gerçektir. Günümüzde aktif 

öğrenmeye dayalı çağdaĢ yöntemlerden biri de drama yöntemidir. 

 Drama yöntemi geliĢen çağa uygun, öğretmenin rehber, öğrencinin sürecin 

içinde ve hayatla iç içe olduğu aktif bir yöntemdir. DeğiĢen çağ ile birlikte insanların 

teknolojiye olan düĢkünlükleri iletiĢim becerilerini kısıtlamaktadır. Drama insanlar 

arası etkileĢimi sağlayarak iletiĢim becerilerimizi güçlendirmektedir. Bu yönüyle 

drama yöntemi insan ve toplumdan bağımsız düĢünülemeyen bir yöntemdir (ĠĢyar, 

2017). Drama yöntemi her yaĢa uygun olmakla birlikte özellikle bireyin öğrenmeye 

en açık olduğu küçük yaĢlarda öğrenilen bilgilerin kalıcılığını etkilemektedir. 

Kalıcılığı sağlanan bilgi günlük hayatta daha sık kullanılarak yaĢantıya dönüĢmeye 

baĢlar (Dündar, 2018). 

 Drama yöntemi ile bireyin farklı durum ve kiĢilere karĢı empati yeteneği 

geliĢir. Hayatı farklı pencerelerden görmeye baĢlar. Öğrenci süreç içinde aktif bir 

katılımcı halindedir. Öğrenme sırasında günlük hayattan örnekler ve çağrıĢımları 

barındıracağı için bilgiler kalıcı olacaktır (Köksal Akyol, 2003). 

 Görüldüğü gibi drama yöntemi yeni programa uyumlu, öğrencinin aktif 

olduğu çağdaĢ bir yöntemdir. Ayrıca öğrenciler için soyut kalan ses konusunun 

anlaĢılmasında faydalı olacağı düĢünülmektedir. 

1.2 Problem Cümlesi 

 

 

 Bu araĢtırmanın ana problemi "Drama yöntemi ile öğrenim gören fen bilgisi 

eğitimi öğrencilerinin geleneksel öğretim yöntemi ile öğrenim gören fen bilgisi 

eğitimi öğrencilerine göre fizik üç dersi ses konusuna yönelik akademik baĢarılarına 
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anlamlı düzeyde etkisi var mıdır ve drama yöntemine yönelik tutumları nasıldır?" 

Ģeklindedir. 

1.3 Alt Problemler 

 

 

1. Drama yöntemiyle öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile geleneksel 

yöntemle öğretim yapılan kontrol grubu öğrencilerinin ses konusuna yönelik 

baĢarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Drama yöntemiyle öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile geleneksel 

yöntemle öğretim yapılan kontrol grubu öğrencilerinin ses konusuna yönelik 

kavramsal anlamaları nasıldır?  

3. Drama yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi ile 

ilgili tutumları nasıldır? 

4. Drama yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu öğrencilerinin drama 

yöntemi ile ilgili düĢünceleri nasıldır? 

5. Drama yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu öğrencilerinin ses 

konusundaki baĢarıları ile drama yöntemine yönelik tutumları arasındaki iliĢki 

nasıldır? 

1.4 AraĢtırmanın Amacı 

 

 

 Bu araĢtırmanın temel amacı, drama yöntemi kullanılarak yapılan öğretimin, 

Balıkesir ili Necatibey Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören ikinci sınıf fen bilgisi 

eğitimi öğrencilerinin fizik üç dersi ses konusu ile ilgili baĢarılarına etkisinin 

belirlenmesi ve drama yöntemine yönelik tutumlarının tespit edilmesidir. 

1.5 AraĢtırmanın Önemi  

 

 

 DeğiĢen programlara rağmen öğretmen merkezli geleneksel öğretim yeterli 

baĢarıyı gösterememiĢtir. Her çocuğun özel ve farklı olduğunun anlaĢıldığı 
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günümüzde öğrenci merkezli yöntemlere geçilmesi gerekmektedir (Yılmaz Arıkan, 

2011). Bu öğrenci merkezli yöntemlerden biri de drama yöntemidir.  

 Drama yöntemi öğrencinin sadece akademik baĢarısına katkı sağlamayıp 

sosyalleĢmesine, iletiĢim becerilerinin artmasına her Ģeyden önemlisi kiĢinin 

kendisini tanımasına olanak sağlar. GeliĢen teknoloji ile birlikte kopuk ilerleyen 

kiĢiler arası iliĢkiyi tamamlamaya yardımcı olmaktadır (ĠĢyar, 2017). 

 Sadece teoriye dayanan fen bilimleri dersi öğrencilerin öğrenme güçlüğü 

yaĢamasına sebep olacaktır. Fen Bilimleri deney ve gözleme dayanan, günlük 

yaĢamla iç içe olan bir derstir. Soyut kavramların somutlaĢtırılarak, günlük yaĢamdan 

örnekler verilerek anlatılan fen bilimleri dersi öğrencilerin derse olan ilgisini 

arttıracaktır (Yılmaz, 2016). 

 Timur, Timur, Özdemir ve ġen‟in 2016 yılında öğretmen ve ortaokul 

öğrencilerine yapmıĢ oldukları çalıĢma incelendiğinde öğrencilerin fen bilimleri 

dersinde zorlandıkları konuların baĢında ses konusunun geldiği görülmektedir. 

Yapılan bu çalıĢma ile öğrencilerin zorlandıkları ses konusunun drama yöntemi ile 

iĢlenmesinin derse olan korkuyu azaltıp, derse yönelik tutumu arttıracağı 

düĢünülmektedir. Ayrıca fen bilimleri konuları içinde ses konusu ile ilgili 

çalıĢmaların azlığı dikkat çekmektedir. ÇalıĢma bu eksikleri giderme amacıyla 

yapılmakta olup ses konusunun drama yöntemi ile öğretimi ulusal alanda ilk çalıĢma 

olma özelliği gösterecektir. 

1.6 Sınırlılıklar  

Bu araĢtırma, 

1. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ikinci sınıfta öğrenim gören 52 öğrenci ile sınırlıdır. 

2. Fen bilgisi eğitimi bölümü fizik üç dersindeki ses konusu ile sınırlıdır. 

3. Ses konusuna yönelik araĢtırmada geliĢtirilen drama etkinlikleri ile sınırlıdır. 

4. Ses BaĢarı Testi, Ses Kavram Testi, Drama Yöntemi Tutum Ölçeği, Drama 

Yöntemi GörüĢ Anketi ile sınırlıdır. 
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1.7 Sayıltılar 

 

 

 Bu araĢtırmada, 

1. AraĢtırma süresince araĢtırmaya katılan öğrencilerin uygulanan tüm ölçme ve 

değerlendirme araçlarına samimi ve objektif cevap verdikleri varsayılmıĢtır.  

2. Öğrencilerin tüm ölçme araçlarını cevaplarken birbirlerinden etkilenmedikleri 

varsayılmıĢtır. 

3. Deney ve kontrol gruplarının etkileĢim içinde olmadığı varsayılmıĢtır. 
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2.  ALAN YAZIN TARAMASI 
 

 

 Bu bölümde drama yönteminden, drama yönteminin içeriğinden, ulusal ve 

uluslararası alan yazında bulunan drama yöntemi ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalarından 

ve ses konusu üzerine yapılmıĢ çalıĢmalardan bahsedilmiĢtir. 

2.1 Drama Yöntemi 

 Drama, Yunanca hareket etmek, eylemde bulunmak anlamına gelen dran 

kelimesinden türetilmiĢ olup, sözlük anlamı olarak Ġngilizce kökenli, sahnelenmek 

amacıyla yazılmıĢ oyun metni, oyunun kendisi gibi anlamları bulunan drama 

sözcüğünün sözlük anlamıyla açıklanır. Türkçe'de ise eğitsel drama, eğitici drama, 

eğitimde drama, eğitimde yaratıcı drama gibi farklı kavramlarla açıklanmaya 

çalıĢılmaktadır (Öztürk, 2001). 

 Drama, insanın kendinden baĢlayıp çevresini tanımasına olanak sağlayan, 

kiĢisel bilincin oluĢması, kiĢinin kendini ifade etmesine yardımcı, biliĢsel-sosyal- 

duyuĢsal ve yaratıcılık becerilerini arttırıcı, insanın öz güven, öz saygı, empati ve 

hoĢgörü duygularını geliĢtirici, özgür ve demokratik birey özellikleri taĢımasını, 

hayal gücünü zenginleĢtirerek kalıcı öğrenmeler sağlayan, bireyin baĢkaları ile 

benzerliklerini ve farklılıklarını anlamasını sağlayan etkinlikler bütünüdür. (Güney, 

2009). 

 18. yüzyılda eğitimde yaĢanan reformlar ile öğrenci, öğrenme sürecine aktif 

katılım göstermeye baĢlar. Öğrenci yaĢayan bir varlık olarak değerlendirilerek duygu 

ve öznel yaĢamı ile beraber ele alınır. Ġngiltere de öğrencinin eğitimde aktif bir 

Ģekilde yer aldığı anlayıĢ benimsenerek drama kavramı geliĢmeye baĢlar. Eğitimde 

drama, Harriet Finlay Johnson, Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way ve dramanın 

anası lakabı ile anılan Dorothy Heathcote gibi önemli isimler dramanın eğitim 

sistemi içinde yer bulmasına ve yöntemin geliĢmesine çalıĢmaları ile katkı 

sağlamıĢtır (Özçelik Çetin, Öztürk, 2013). 
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 Ülkemizin drama ile tanıĢması Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanır. Bu yıllarda 

Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, okulda tiyatro anlayıĢı ile dramatizasyon tekniğine 

yenilikler getirmiĢtir. Fakat dramanın çağdaĢ bir yaklaĢım olarak incelenmesi 

1980‟lerin baĢında Tamer Levent ve Ġnci San‟a dayanmaktadır. Yaratıcı drama 

çalıĢmaları Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Anabilim Dalı'nda ve 1990'da kurulan ÇağdaĢ Drama Derneği'nde eğitimde yaratıcı 

drama çalıĢmaları ile baĢlatılmıĢtır. Günümüzde ise Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

düzenlediği hizmet içi eğitim programları ve bazı öğretmenlik bölümlerinde zorunlu 

ders olarak okutulmaya devam etmektedir (Öztürk, 2001). 

 Birçok ülke dramayı 20. yüzyıl baĢlarında öğretim yöntemi olarak kabul 

ederken ülkemizle 1950‟li yıllarda drama ismi yeni yeni duyulmaya ve öğretim 

programlarında yer almaya baĢlamıĢtır. Nimet Erkunt‟un 1966 yılında Ġlköğretim 

Genel Müdürlüğü 6 nolu basımında yer alan Okul Öncesi Eğitimi kitabında 50 

sayfalık Çocuk Tiyatrosu (Dramatizasyon) baĢlığı altında bir bölüm yer almaktadır. 

1968 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul programlarında dramatizasyon olarak 

isimlendirdiği çalıĢmalara yer vermekte fakat yöntem haline dönüĢmediği 

görülmektedir. Drama konusuna Milli Eğitim Bakanlığı 1968 ilkokul programı ve 

1981 yılında yayımlanan 2098 sayılı Tebliğler Dergisi‟nde Temel Eğitim Okulları 

Türkçe Programı‟nda drama konusuna değinildiği görülmektedir(AytaĢ, 2013). 

2.2 Drama Yönteminin Faydaları 

 

 

 Teknoloji çağı ile birlikte insanların birbirleri ile iliĢkileri zayıflamıĢtır. 

Ġnsanlar arası iliĢkilerin yerini televizyon, telefon, tablet ya da çağın getirdiği 

teknolojik araçlar almaya baĢlamıĢtır. Ġnsanlar çevrelerinde olan olaylara 

duyarsızlaĢmaya baĢlamıĢtır. ĠĢte bu noktada devreye drama yöntemi girmektedir. 

Drama yöntemi hem eğitimde hem de günlük yaĢamda insanlar için oldukça 

faydalıdır. Drama çalıĢmaları ile kiĢiler arası iliĢki güçlenir, bağımsız düĢünmeye 

katkı sağlanırken sosyal ve kiĢisel sorunlara farkındalık kazandırılır. KiĢi yapılan 

drama ile ifade özgürlüğü kazanır (Tuluk, 2004). Eğitimde drama yöntemi, bireyin 

kendini tanıması, iletiĢim becerilerinin güçlenmesi, eleĢtirel bakıĢ açısı kazanması 

açısından oldukça önemlidir (Öztürk, 2001). Çünkü drama içsel bir yolculuktur. 
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Ġnsanlarla iç içe olduğu için bireyi sosyal olarak geliĢtirir. Öğrencilerin dil geliĢimi, 

biliĢsel ve motor becerileri drama yöntemi sayesinde geliĢir. Bireyin empati 

yeteneğinin geliĢmesine yardımcı olarak olayları baĢka bireylerin gözünden 

algılanmasını kolaylaĢtırır, baĢka hayatların tanınmasına olanak sağlar. Sorumluluk 

duygusunu ve özgüven duygusunu geliĢtirir. (Ġçelli, Polat, Sülün, 2008). 

2.3 Dramanın Türleri 

2.3.1 Yaratıcı Drama 

 

 

 Yaratıcı drama, bireyin öğrenme sürecine etkin katıldığı, yaparak ve 

yaĢayarak öğrenebildiği, yaratıcı, üretken bir birey olmasına katkı sağlayarak bireyin 

tüm yönleriyle geliĢmesine olanak sağlayan yöntemdir (Kaf, 2000). 

 Yaratıcı drama kavramına ait görüĢler daha çok drama kavramı çerçevesinde 

ele alınır (AytaĢ, 2013). Yaratıcı drama kaynaklarda eğitimde drama, geliĢimsel 

drama, tiyatro eğitim bilimi, pedagojik oyun, rol oyunu gibi isimlerle bilinmektedir. 

YaĢanan olaylar ısınma, konsantrasyon ve rahatlama tekniklerinden sonra grupla 

birlikte tekrar canlandırılır. Oyun sonrası durum değerlendirmesi yapılır. Yaratıcı 

drama ile öğrenmenin sadece biliĢsel yönü değil duyuĢsal ve deviniĢsel yönleri de 

geliĢir. Bireyler grupla çalıĢmayı, kendilerini baĢkasının yerine koymayı öğrenirler. 

Tüm eğitim kademelerinde, her yaĢ grubuna uygulanabilecek yaratıcı drama ile 

eğitim belli kalıplardan sıyrılmıĢ ve eğlenceli hale gelmiĢ olur (Okvuran, 1994). 

 Yaratıcı drama, herhangi bir metne ihtiyaç olmadan çocukların kendi 

yaĢantıları yoluyla herhangi bir konudan ya da herhangi bir nesneden yola çıkarak 

kurguladıkları oyunlardır (Güney, 2009). 

 Yaratıcı drama öğreneni pasif konumdan aktif konuma geçiren bir yöntemdir. 

Bu yöntem ile yaparak yaĢayarak öğrenen bireyin öğrenmeleri kalıcı ve hızlı olur. 

Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde geleneksel yöntemlere göre yaratıcı dramanın 

kullanıldığı derslerde daha verimli sonuçlar elde edildiğini göstermiĢtir. Öğrenciler 

yaratıcı drama yöntemi ile birçok yönde baĢarılarını arttırmıĢlardır (AytaĢ, 2013). 



10 
 

2.3.2 Eğitici Drama  

 

 

 Öncüleri Gavin Bolton, Peter Slade, Brain Way gibi tiyatro kökenli 

eğitimcilerden oluĢan eğitici drama diğer iki drama türünü de kapsayıcı bir özellik 

gösterir. Fakat her yaratıcı drama eğitici dramadır demek yanlıĢ olur. Yapılan 

çalıĢmaların eğitici drama kapsamına girebilmesi için eğitici bir amaç taĢıması 

gerekir (Güney, 2009). 

 Pedagojik drama olarak da adlandırılan eğitici drama bireyin hemen hemen 

her konuda eğitilmesi için kullanılabilir. Eğitim amaçlı yapılan drama özel olarak 

düzenlenen yaĢantıları somut hale getirerek belirlenen konuların canlandırıldığı bir 

eğitim tekniğidir. Amaçları önceden belirlenen, öğretmen eĢliğinde yapılan, 

canlandırma ve tartıĢmaya dayalı bir grup etkinliğidir (Erdoğan, 2010). 

 Eğitimde en çok kullanılan drama çeĢidi olan eğitici drama ile bireyin biliĢsel, 

duyuĢsal, deviniĢsel yani çok yönlü geliĢimi sağlanır. Bir konunun öğretilmesi, 

bireyin eğitilmesinde kullanılan drama çeĢididir (AkkuĢ, 2016). 

2.3.3 Psikodrama 

 

 

 Kurucusu J. R. Monero olan, grup psikoterapisi olmakla birlikte bireysel 

terapi olarak da uygulanan psikodrama önceleri psikoterapi uygulamaları olarak 

devam ederken günümüzde teĢhis ve tedavi amaçlı kliniklerde, insan iliĢkilerini 

geliĢtirme açısından eğitim kurumlarında, endüstride, evlilik danıĢmanlığında, 

ıslahevleri ve hapishanelerde kullanılmaktadır. Psikodrama çocuk ve yetiĢkinlere 

uygulanabilir(Kaner, 1990). Psikodramanın amacı katılan bireylerin katarsis elde 

etmeleri ve içgörü kazanmaları yolu ile psikolojik geliĢimlerinin sağlanmasıdır. 

Psikodrama uzman kiĢiler tarafından yapılması gereken bir terapi tekniğidir(Erdoğan, 

2010). Psikodrama ısınma, oyun ve paylaĢım olmak üzere üç aĢamadan oluĢur. 

Isınma aĢaması olmadan öğrenme ortamı hazırlanamaz. Oyun aĢaması, keĢfediĢ 

aĢamasıdır ve karar süreçleri dikkatli bir Ģekilde yer alır. Son aĢama olan paylaĢım 

aĢaması yapılanların adlandırılması olarak değerlendirilir (Altınay, 2018). 
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2.3.4 Sosyodrama 

 

 

 Sıklıkla drama yöntemi ile karıĢtırılan sosyodrama, drama lideri etrafında 

ortak sorunları paylaĢan bireylerin seçtikleri konu üzerinde duygu ve düĢüncelerini 

ortaya çıkaran ve bu sorunlara çözüm önerisi getirmeye çalıĢan örgüt içi halkla 

iliĢkiler yöntemidir. Sosyodramada cinsel Ģiddet, kiĢiler arası çatıĢma, cinsiyet ayrımı 

gibi konular ele alınabilir. Sosyodrama katılımcıların farklı bakıĢ açıları 

kazanmasında, sorunlarla baĢ edebilmeleri için yeni ve etkili yolların öğrenilmesinde 

oldukça önemlidir. Sosyodrama gerilimi azaltıp diyaloğu kolaylaĢtırmayı amaçlar 

(Becerikli, 2006). 

2.4 Dramanın AĢamaları 

 

 

 San‟a (1991) göre drama uygulamalarında beĢ tür aĢama bulunmaktadır. 

Adıgüzel (2010) gibi bazı araĢtırmacılar bu aĢamaları üç basamak olarak kabul 

etmektedir. Bu aĢamalar, hazırlık-ısınma, doğaçlama ve değerlendirme-tartıĢma 

aĢamalarıdır. Bu araĢtırmada beĢ aĢama tanıtılacaktır. 

 Isınma ve Rahatlama ÇalıĢmaları: Grup üyeleri arasında tanıĢmanın 

sağlandığı ve etkileĢimin kurulduğu, grup üyelerinin kendilerini güvende 

hissettikleri, bedeni harekete geçiren, beĢ duyunun ve gözlem yetisinin yoğun 

kullanıldığı, kuralların lider tarafından belirlendiği ve liderle birlikte yapılan 

çalıĢmalardır (San, 1991). 

 Oyunlar: Grup üyelerinin nasıl bir konu üzerinde çalıĢacaklarının tartıĢıldığı, 

ortak bir konu ya da kavramın seçildiği, kuralların belirli olduğu bir çerçevede 

özgürce oyun oynama ve oyunu geliĢtirme çalıĢmalarıdır. Yaratıcılığın ön planda 

olduğu aĢamada kimi zaman çocuk oyunlarından yararlanılır (San, 1991). 

 Doğaçlama: Kuralları kesin çizgilerle belli olmayan, bireylerin hayal gücü ve 

yaĢantısına dayanan, bir metne bağlı kalınmadan içten gelindiği gibi davranılan, 

drama üyelerinin kendilerini rahatça ifade edebildikleri için keyif aldıkları aĢamadır 

(Üstündağ, 1998). 
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 OluĢum: Diğer aĢamalardan sonra gelen oluĢumlarda anlatılmak istenen, 

sürecin özellikle önceden hiç belirlenmemiĢ bir çıkıĢ noktasından baĢlamasıdır. Bu 

aĢamada etkinliklerin nasıl geliĢeceği, nasıl ilerleyeceği, sürecin nereye varacağı 

önceden kestirilemez. Yaratıcılığın en üst düzeye ulaĢtığı, yardımcı materyallerin 

kullanıldığı aĢamadır (Üstündağ, 1998). 

 Değerlendirme: Drama çalıĢmalarından elde edilen sonuçların 

değerlendirildiği, drama çalıĢmasının öneminin belirlendiği, duygu ve düĢünce 

paylaĢımının yapıldığı, öğrenilenlerin hayat içinde kullanılıp kullanılmadığı yani 

kazanıma dönüĢüp dönüĢmediğinin sorgulandığı aĢamadır (Adıgüzel, 2006). 

2.5 Drama Ġçerisinde Kullanılan Teknikler 

 

 

 Drama yöntemi içinde birçok tekniği barındıran bir yöntemdir. Öğretimde 

kullanılan bazı drama teknikleri açıklanmıĢtır. 

2.5.1 Donuk Ġmge 

 

 

Fotoğraf karesi ile karıĢtırılan teknikte gruplar oluĢum sırasında liderin 

yaĢanan anı durdurması ile birlikte o an ile ilgili tartıĢmaya girer. Oyundaki bir an bir 

fotoğraf ya da videoymuĢ gibi durdurulur. Bir baĢka Ģekilde olayın donarak 

anlatılması olarak tanımlanabilir (Akar Vural, Somers, 2011). 

2.5.2 Fotoğraf Karesi 

 

 

  Drama çalıĢmalarında sıklıkla kullanılan bu teknikte gruplara verilen 

konunun grup tarafından tartıĢılması ve planlanmasının ardından grubun tek bir 

fotoğraf oluĢturması sonucu kullanılır. Kalabalık sınıflarda da uygun olan teknikte 

fotoğraf karesinin anlatmak istediği üzerine yoğunlaĢılır (Akar Vural, Somers, 2011). 
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2.5.3 Rol Oynama 

 

 

 Öğrencinin verilen konu üzerinde film, kitap gibi kaynaklardan hazırlık 

yaparak kendilerine verilen rolü oynadığı tekniktir. (Binler, 2007). Bu sayede 

öğrencinin yaĢayacağı muhtemel problemlere karĢı hazırlıklı olması sağlanabilir 

(Malbeleği, 2011). Aynı zamanda öğrencilerin diksiyon, iletiĢim becerileri, empati 

kurma gibi özelliklerinin geliĢmesini sağlayan bir tekniktir (Güney, 2009). 

2.5.4 Öykü / Olay Canlandırma 

 

 

 Kalıcı öğrenmelerin sağlandığı bu teknikte canlandırılacak öykü/ olay 

öğrenciler tarafından önceden tanınıyor olmalıdır. Eğer tanınmıyorsa lider örnek 

metinlerle ya da kendisinin anlatması ile öykü/ olayı öğrencilere tanıtmalıdır. Bu 

teknik uygulanırken öğrencilerin metinleri ezberlemelerine gerek yoktur (Güney, 

2009). 

2.5.5 Doğaçlama 

 

 

  Doğaçlama olaylar karĢısında yaratıcılığın kullanıldığı, öğrencinin kendini 

özgürce ifade edebildiği drama tekniğidir. Bu teknik ile öğrenci kendini tanımaya 

baĢlar, kendine olan güveni ortaya çıkar (Akar Vural, Somers, 2011). Doğaçlama 

bireye özgü ve o an oluĢacağı için ortaya çıkan ürün farklı olacaktır (AkkuĢ, 2016). 

2.5.6 Sıcak Sandalye 

 

 

  Tek ya da grup halinde uygulanan teknik, bir karakter, bir olay karĢısında 

sandalyeye oturan kiĢi/ gruba sorular sorulması ile uygulanılır. Öğretmenin görevi 

sorulan soruların karĢıdaki kiĢi/ grubu olumsuz yönde etkilenmeyecek Ģekilde 

seçilmesinin sağlanmasıdır. Konunun sapma ihtimaline ya da sandalyedeki kiĢi/ 

grubun olumsuz etkilenmesine karĢı lider soruların yönünü değiĢtirebilir (Akar 

Vural, Somers, 2011). 
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2.5.7 Buzdağı 

 

 

  Ele alınan konu tahtaya çizilen buzdağı üzerinde tartıĢılır. Görünürdeki 

problemin kaynağı ve bu probleme neden olan görünmeyen problemlerin saptanması 

amacıyla kullanılır. Daha çok hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde tercih edilen 

bir tekniktir (Akar Vural, Somers, 2011). 

2.5.8 Ritüel ve Seremoniler 

 

 

 Toplu uygulanan teknikte öğrenciler verilen konu üzerine özel günler (resmi 

ya da kiĢisel) kapsamında ritüel ve seremoni düzenler (TürkkuĢu, 2008). Kullanılan 

bu teknikte farklı Ģarkılar ve danslar kullanılabilir. 

2.5.9 Toplantı Düzenleme 

 

 

  Grubun bir araya gelerek birlikte düĢünmesi, çözüm üretmesini isteyen bir 

tekniktir. Yeni bir bilgi veya yeni bir açıklama yapılacağı zaman, öğrencilerin 

birlikte karar alması için kullanılabilir (Akar Vural, Somers, 2011). 

2.5.10 Dedikodu Halkası  

 

 

  YaĢanan bir olay sonucu diğer insanların bu olaydan nasıl etkilendiğine 

yönelik bir tekniktir. Ġnsanların bir araya gelerek olay hakkında konuĢmalarını sağlar. 

Öğretmen role girerek grubu yönlendirebilir (Akar Vural, Somers, 2011). Grup 

içinde olay dedikodu biçiminde yayılır. 

2.5.11 Sevgili Günlük 

 

 

  Rol içinde bireyin yaĢadığı ya da düĢündüğü olayların kağıda dökülmesi 

açısından önemli bir tekniktir. Bireyin rol içinde yaĢadığı olayın içselleĢtirmesinde, 
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düĢünmesinde etkilidir. Öğretmen sadece gönüllülerin günlüğünü okutmalı, 

öğrencileri zorlamamalıdır (Akar Vural, Somers, 2011). 

2.5.12 Öğretmenin Role Girmesi 

 

 

  Drama çalıĢmalarında öğretmenin role girmesi konunun sapmaması, dikkati 

toplama, sınıf yönetimini düzenlemeyi kolaylaĢtırır. Öğretmenin rol statüleri farklı 

olabilir. Kimi araĢtırmacılar öğretmen her zaman lider olarak üst statüde role girmeli 

derken bu değiĢebilmektedir. Bu teknikte aynı zamanda "Ģeytanın avukatlığını 

yapma" taktiği de kullanılabilir. Bu taktikte öğretmen öğrencilerin düĢüncelerinin 

tam tersi düĢünceler üretir ve olaylara farklı bakıĢ açıları kazandırmayı sağlar (Akar 

Vural, Somers, 2011). 

2.5.13 Özel EĢyalar 

 

 

  Özel bir karakter anlatılırken ona ait buluĢlar, kitaplar, fotoğraflar, kostümler, 

madalyalar gibi uygun objelerin kullanıldığı tekniktir. Bu materyaller kullanılarak 

canlandırma yapılır (Akar Vural, Somers, 2011). Özellikle fen bilimleri dersinde 

bilim adamları ve buluĢları tanıtılırken kullanılabilir. 

2.6 Drama Liderinin Özellikleri 

 

 

 Drama lideri drama çalıĢmaları açısından oldukça önemli bir role sahiptir. 

ÇalıĢmaya rehberlik eder, çalıĢmayı planlar ve yönlendirir. Drama çalıĢmalarının 

sorunsuz bir Ģekilde devam edebilmesi için drama liderine büyük sorumluluk 

düĢmektedir. Drama lideri olası olumsuz durumları engelleyici, farklı bakıĢ açılarına 

sahip, konu ile ilgili mesleki bilgisi bulunan, geliĢime açık, sabırlı, anlayıĢlı bir 

kiĢilik özelliği göstermelidir (Tuluk, 2004).  Drama lideri, drama grubu ve drama 

mekanından daha önemlidir. Çünkü drama lideri, drama grubu ve drama mekanını 

belirler. Fakat sürecin ilerleyiĢini drama lideri değil grup üyeleri belirler (Adıgüzel, 

2006). 
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2.7 Drama Ortamı ve Araç-Gereçlerinin Özellikleri 

 

 

 Drama çalıĢmaları yapılırken akla gelen her türlü ortam, araç-gereç 

kullanılabilir. Drama sadece drama salonlarında yapılmalıdır gibi bir düĢünce 

yanlıĢtır. Drama sınıf içinde, spor salonunda, okul bahçesinde ya da boĢ bir arazide 

yapılabilir. Drama ortamının çocukların hayal gücünü köreltmeyen, onların 

ferahlayacağı ve özgürce düĢünebilecekleri bir ortam olması yeterlidir. Ortamın 

yeterli geniĢlikle, uygun sıcaklık ve uygun aydınlatmaya sahip olması gerekir. 

 Drama etkinliklerinde kullanılacak malzemeleri öğretmen hazır olarak 

vermek yerine öğrencileriyle birlikte hazırlamalıdır. Böylece öğrenciler hayal 

güçlerini kullanırken öğretmen eğitim-öğretim için eksikleri varsa bu eksikleri 

gidermede yardımcı rol üstlenebilir (Ġçelli, Polat, Sülün, 2008). 

2.8 Fen Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanıldığı ÇalıĢmalar 

 

 

 Selvi ve Öztürk (2000) beĢinci sınıf fen bilimleri dersi “Vücudumuzu 

Tanıyalım” ünitesinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin etkisini incelemiĢtir. 

Deney grubunda yaratıcı drama, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma örneklemini dört farklı Ģubeden toplam 80 öğrenci oluĢturmuĢtur. Veri 

toplama aracı olarak baĢarı testi, fen tutum ölçeği, yaratıcı drama anketi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre drama yönteminin kullanıldığı deney grubu 

daha baĢarılı bulunmuĢtur. Ayrıca deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin fen 

bilimlerine karĢı tutumlarında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

 Littledyke (2001) fen eğitiminde ilköğretim öğrencilerinin “Vücudumuz, 

Sağlık ve Çevre” konularının öğretiminde drama etkinliklerinin etkisini incelemiĢtir. 

AraĢtırma örneklemini farklı özelliklerdeki yaklaĢık 300 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

Kontrol grubunda mevcut öğretim sürdürülürken deney grubunda mevcut öğretime 

ek drama etkinlikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda drama etkinliklerinin 

kullanıldığı deney grubunun vücudumuz, sağlık ve çevre konusu kavramlarını daha 

iyi anladıkları ve olumlu tutum geliĢtirdikleri görülmüĢtür. 
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 Sağırlı, Gürdal (2002) fen bilimleri dersinde drama tekniğinin kullanımının, 

akademik baĢarı ve öğrencilerin öğrendiklerini hatırda tutmasına etkisinin olup 

olmadığını araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma 6. sınıf “Elektrik” konusu ile sınırlıdır. 

AraĢtırma örneklemini iki farklı Ģubeden toplam 80 öğrenci oluĢturmaktadır. Deney 

grubunda drama yöntemi ile ders iĢlenirken kontrol grubunda geleneksel yöntem 

kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen Elektrik 

Konusu Testi ön test, son test ve hatırlama testi olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucuna göre deney grubu öğrencilerinin öğrendiklerini hatırda tutma düzeyinin 

kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar, drama 

yönteminin öğrenmeyi kolaylaĢtıran ve baĢarıyı arttıran bir yöntem olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca, öğrencilerin dramaya verdikleri tepkileri ve duygularını 

anlamak için nicel çalıĢmalara yer verilebileceği, drama için yeterli zaman ayrılması 

gerektiği ve hizmet içi kursların hazırlanması gibi önerilerde bulunmuĢlardır. 

 Boujaoude, Sowwan (2005) çalıĢmasında drama destekli fen öğretiminin 

bilimin doğası hakkındaki öğrenci görüĢlerine olan etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma 

örneklemini 10. sınıfta öğrenim gören deney grubunda 14, kontrol grubunda 18 

toplam 32 öğrenci oluĢturmuĢtur. Drama yönteminin kullanıldığı deney grubunda 

dört bilim insanının ıĢık kavramı hakkındaki çalıĢmaları ile senaryolar 

geliĢtirilmiĢtir. Veri toplamak için bilimin doğası hakkında açık uçlu sorular, grup 

tartıĢmaları ve görüĢmeler kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçları incelendiğinde deney 

grubunun, kontrol grubuna göre bilimin doğası hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olduğu görülmüĢtür. 

 KeleĢ, UĢak ve Aydoğdu (2006) 8.sınıf fen bilimleri “Genetik” ünitesinde rol 

oynama, drama ve oyunların öğrenci baĢarısı üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. 

Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi ile öğretim yapılırken deney grubunda 

drama yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada toplam 137 öğrenci yer almıĢtır. 

GeliĢtirilen baĢarı testi ön ve son test olarak uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre rol oynama ve oyunlar kullanılarak gerçekleĢtirilen sınıf içi uygulamaların, 

geleneksel öğretim yöntemine göre baĢarıyı daha fazla etkilediği fakat cinsiyet 

değiĢkeninin öğrenci baĢarısı üzerinde anlamlı etkisi olmadığını görülmüĢtür. 

 Yılmaz (2006)  fen bilimleri dersi “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi 

Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” ünitesinin drama yöntemi ile iĢlenmesinin 
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öğrenci baĢarısı ve tutumuna etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma örneklemini 7. sınıfta 

okuyan toplam 45 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada kontrol gruplu ön test son test 

modeli kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılan fen bilimleri ünite baĢarı 

testi ve fen bilimleri dersine yönelik tutum testi ön test ve son test olarak deney ve 

kontrol gruplarına uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonunda akademik baĢarı ve derse yönelik 

tutum deney grubu lehine olumlu sonuçlanmıĢtır. 

 BaĢkan (2006) drama yönteminin fen bilimleri dersi “YaĢamımızı 

Yönlendiren Elektrik” ünitesinin öğrencilerde kavram yanılgılarını gidermede ve 

öğrencilerin fen bilimleri dersine olan tutumlarını arttırmasında etkisini araĢtırmıĢtır. 

ÇalıĢma 6. sınıfa giden 14 deney grubu 21 kontrol grubu öğrencisi ile yapılmıĢtır. 

Veri toplama aracı olarak Elektrik Ünitesi Kavram Testi kullanılmıĢtır. Dersler 

kontrol grubunda kendi öğretmenleri tarafından geleneksel yöntemle yürütülürken 

deney grubunda araĢtırmacı tarafından drama yöntemi ile iĢlenmiĢtir. Veriler 

incelendiğinde drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu yönünde anlamlı fark 

çıkmıĢtır. GeliĢtirilen drama etkinliklerinin öğretime katkı sağlayacağı düĢünülmekte 

ve okullarda dramanın uygulanabileceği ortamlar yaratılması önerisinde 

bulunulmuĢtur. 

 Arieli (2007) yaratıcı dramanın ilköğretim öğrencilerinin “KarıĢımlar ve 

Çözeltiler” konusunun bilimsel kavramları anlamlandırması ve öğretim stratejilerinin 

geliĢtirmesine etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma deney grubunda 50, kontrol grubunda 

80 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi ile yürütülmüĢtür. Kontrol grubunda mevcut sistem 

ile dersler iĢlenirken kontrol grubunda mevcut sisteme ek drama yöntemi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları incelendiğinde drama yönteminin kullanıldığı 

deney grubunda baĢarının daha fazla olduğu, öğrencilerin ders iĢlemekten keyif 

aldıkları, soyut kavramları somutlaĢtırdığı, öğrencilerin özgüvenlerini arttırmalarını 

sağladığı görülmüĢtür. Ayrıca drama için daha fazla zaman gerektiği belirtilmiĢtir. 

 Kavak (2007) 7. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” hakkında 

imaj oluĢturmalarında rol oynama öğretim yönteminin etkisinin geleneksel öğretim 

yöntemi üzerine etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma 46 öğrenci ile yürütülmüĢ olup yarı 

deneysel ön test son test kontrol gruplu desen uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada veri toplama 

aracı olarak Maddenin Tanecikli Doğası Hakkında Ġmaj Belirleme Testi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda maddenin tanecikli doğası hakkında imaj 
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oluĢturulmasında rol oynama öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemlerine 

göre daha etkili olduğu bulunmuĢtur. 

 Ünüvar (2007) 6. sınıf fen bilimleri dersinde “Canlının Ġç Yapısına Yolculuk” 

ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin baĢarı düzeyine etkisini 

araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak fen eriĢi testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma örneklerini farklı iki Ģubede okuyan toplam 50 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

Deney grubunda drama yöntemi ile dersler yürütülürken kontrol grubunda geleneksel 

öğretim yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları incelendiğinde drama 

yönteminin baĢarılı olduğu ve deney grubu üzerine anlamlı fark bulunduğu 

görülmüĢtür. 

 Tımbıl (2008) araĢtırmada 8. sınıf fen bilimleri dersinde “Canlılar için Madde 

ve Enerji” ünitesinin aktif öğrenme yaklaĢımı ve drama tekniği kullanılarak öğrenci 

baĢarısına etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma örneklemini toplam 76 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. “Canlılar için Madde ve Enerji” ünitesi ile ilgili 25 sorudan oluĢan 

baĢarıyı ölçme testi ön test olarak uygulanmıĢtır. Çıkan sonuçlara göre akademik 

baĢarısı yüksek grup ve akademik baĢarısı düĢük grup oluĢturulmuĢtur. OluĢan bu 

gruplar kendi aralarında ikiye bölünmüĢ ve yarısı aktif öğrenme yaklaĢımı ile 

öğrenim görürken, diğer yarısı da drama tekniği ile öğrenim görmüĢtür. Son test 

sonuçları incelendiğinde akademik baĢarısı yüksek gruptaki baĢarı oranı aktif 

öğrenme yaklaĢımı ile öğrenim gören öğrenciler lehine olmuĢtur. Akademik baĢarısı 

düĢük gruptaki öğrencilerin son testleri incelendiğinde drama ile öğretim yapılan 

öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olmuĢtur. Bu sonuçlar doğrultusunda 

araĢtırmacılara önerilerde bulunulmuĢtur. 

 TürkkuĢu (2008) çalıĢmasında 8. sınıf fen bilimleri “Hücre Bölünmeleri” 

konusunun iĢlenmesinde baĢarıya ve konuların kalıcılığının sağlanmasında drama 

yönteminin etkisinin tespit edilmesini amaçlamıĢtır. AraĢtırma deney ve kontrol 

gurubunda toplam 50 öğrenci ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmada veri toplama aracı 

olarak öğrencilerin fen konularına karĢı ilgisini ölçmek amacıyla tutum ölçeği, hazır 

bulunuĢluk testi ve drama yönteminin etkisinin araĢtırıldığı baĢarı testi kullanılmıĢtır. 

BaĢarı testi etkinlikten sonra tekrar uygulanarak etkisi ölçülmüĢ ve çalıĢma 

sonucunda deney grubuyla mülakat yapılmıĢtır. ÇalıĢma bulguları incelendiğinde 

deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Fakat drama yönteminin uygulama analiz ve değerlendirme basamaklarında baĢarıyı 

arttırdığı; bilgi, sentez ve kavrama basamaklarında belirgin bir katkı sağlamadığı 

görülmüĢtür. AraĢtırmacılar uygun konularda drama yönteminin kullanılabileceğini 

vurgulamıĢtır. 

 Çam, Özkan ve Avinç (2009) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında drama 

yönteminin 6. sınıf “Kan, Kanın Yapısı ve Kan Grupları” konusundaki akademik 

baĢarı ve derse karĢı ilgi açısından etkililiğini merkez ve köy ilköğretim okulu 

karĢılaĢtırmasıyla ortaya koymayı hedeflemiĢtir. Toplam 60 öğrenciden oluĢan her 

iki gruba drama yöntemi ile öğretim yapılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak 

araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen Kan, Kanın Yapısı ve Kan Grupları BaĢarı Testi 

kullanılmıĢ olup aynı zamanda araĢtırmacı gözlemleri ve öğrencilerin yöntem ve 

öğrenme süreciyle ilgili görüĢlerinin alındığı yazılı belgeler kullanılmıĢtır. Test 

sonuçlarına göre köy okulları lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Yapılan 

görüĢme sonuçlarına bakıldığında her iki grupta da ilginin artmasına rağmen köy 

okullarında ilginin daha fazla arttığı görülmüĢtür. 

 Dorion (2009) dramanın fen dersi fizik, kimya, biyoloji konularının 

açıklanması ve kavramsal anlama üzerine etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma 12-16 yaĢ 

arası, üç farklı Ģehirde bulunan öğrencilerle yürütülmüĢtür. Drama etkinlikleri fen 

bilimleri öğretmeni ile yürütülmüĢ, canlandırma yapılacağı zaman araĢtırmacı 

tarafından yaptırılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda drama yönteminin konuların 

açıklanmasında ve kavramsal anlama üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ortaya 

çıkmıĢtır. 

 Ural KeleĢ (2009) 5. sınıf öğrencileri ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada “Canlıları 

Sınıflandıralım” konusunda kavramsal değiĢim metinleri, oyun ve drama etkinlikleri 

ile zenginleĢtirilmiĢ 5E modeline uygun öğrenci ve öğretmen rehber materyalleri 

geliĢtirmek ve etkililiklerinin baĢarı üzerine etkisini araĢtırmıĢtır. Ġki farklı 5. sınıf 

Ģubesinden deney grubunda 26, kontrol grubunda 29 olmak üzere toplam 55 öğrenci 

olmak üzere ile çalıĢma yürütülmüĢtür. Veri toplama aracı olarak Canlıları 

Sınıflandıralım Konusu Kavramsal Anlama Testi, Canlıları Sınıflandıralım Konusu 

BaĢarı Testi, Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Anketi kullanılmıĢtır. Ayrıca yarı 

yapılandırılmıĢ sınıf içi gözlemleri, öğrenci ve öğretmen mülakatları yapılmıĢtır. 

Verilerin analizi sonucu deney grubunda her kavram ile ilgili kalıcı kavramsal 
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değiĢimi sağlarken kontrol grubunda “bitkilerde solunum”, “mikroskobik canlıların 

günlük hayatımızdaki etkileri” ve “canlıların sınıflandırılması” ile ilgili kavramlarda 

kavramsal değiĢim sağlandığını göstermiĢtir. 

 Tuncel (2009) 6. sınıf fen bilimleri dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” 

ünitesinin drama yöntemi ile yapılan öğretimi sonucu öğrenci baĢarısı üzerindeki 

etkiyi incelemiĢtir. AraĢtırma örneklemini iki farklı okulun iki farklı sınıfından 

toplam 92 öğrenci oluĢturmuĢtur. Deney grupları drama yöntemi ile derslerine devam 

ederken kontrol grupları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitabına göre öğrenim 

görmüĢtür. Veri toplama aracı olarak baĢarı testi, yarı yapılandırılmıĢ sorulardan 

oluĢan anket ve öğrencilerle birebir mülakat yapılmıĢtır. Çıkan sonuçlar deney grubu 

lehine anlamlı bulunmuĢtur. Buradan yola çıkarak drama yönteminin okul 

öncesinden baĢlanarak ilköğretimin her kademesinde kullanılabileceği, dramanın 

hizmet içi kurslarla öğretmenlere tanıtılması, öğretmenlerinde ders öncesi drama 

yönteminin öğrencilere tanıtması gerektiği gibi önerilerde bulunulmuĢtur. 

 Erdoğan (2010) 7. sınıf öğrencileri fen bilimleri dersi “Vücudumuzda 

Sistemler” ünitesinde eğitici dramanın baĢarıya etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada iki 

farklı sınıftan toplam 90 öğrenci bulunmaktadır. Kontrol gruplu ön test son test 

modelinin kullanıldığı çalıĢmada deney grubu eğitici drama yöntemiyle, kontrol 

grubu ise geleneksel yöntemle üniteyi iĢlemiĢtir. Veri toplama aracı olarak fen 

bilimleri dersi ünite baĢarı testi ve fen bilimleri dersine yönelik tutum ölçeği ön test 

ve son test olarak her iki gruba uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda eğitici drama 

yönteminin baĢarı ve tutumu arttırdığı tespit edilmiĢtir. 

 Kahyaoğlu, Yavuzer ve Aydede (2010) 5. sınıf fen bilimleri dersi “Isı ve 

Isının Maddedeki Yolculuğu” ünitesinde yaratıcı drama yönteminin etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Deney ve kontrol grubunda toplam 72 öğrenci yansız atama yoluyla 

seçilmiĢtir. Veri toplama aracı olarak kullanılan baĢarı testi ön test ve son test olarak 

uygulanmıĢtır. Kontrol grubunda geleneksel yöntem, deney grubunda ise yaratıcı 

drama yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda deney grubu öğrencilerinin bilgi 

düzeylerinin kontrol grubuna göre daha fazla arttığı görülmüĢtür. 

 Yağmur  (2010) 7. sınıf fen bilimleri dersinin yaratıcı drama destekli 

iĢlenmesinin eleĢtirel düĢünme becerisi ve baĢarı üzerine etkisini incelemiĢtir. 

AraĢtırma ön test son test deney kontrol gruplu deneysel desende gerçekleĢmiĢ olup 
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toplam 45 öğrenci ile yürütülmüĢtür. Veriler Cornell EleĢtirel DüĢünme Testi ile 

toplanmıĢtır. Analizler sonucu drama yöntemi ile desteklenen öğretimin öğrenci 

baĢarısını ve tutumunu anlamlı olarak artırdığını göstermektedir. 

 AkbaĢ (2011) 6. sınıf fen bilimleri dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde 

problem çözme stratejisi olarak drama uygulamalarının öğrenci baĢarı, tutum, 

kavramsal anlama ve hatırlamalarına etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma deney ve 

kontrol grubunda toplam 55 öğrenci ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma verileri hazırlanan 

baĢarı testi, açık uçlu sorular ve fen bilimleri dersi tutum ölçeği ile toplanmıĢtır. 

Kontrol grubu programda yer alan yapılandırmacı yaklaĢım ile ders iĢlerken deney 

grubu problem çözme stratejisi olarak drama uygulamaları ile ders iĢlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonunda problem çözme stratejisi olarak drama uygulamalarının 

öğrencilerin baĢarılarına, kavramsal anlamalarına olumlu etki sağladığı görülmüĢtür. 

Ayrıca drama yönteminin tutuma etkisinin olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 Ormancı (2011) 6. sınıf fen bilimleri dersinde “Vücudumuzdaki Sistemler” 

ünitesinin öğretiminde drama yönteminin öğrenci baĢarısı, tutumu ve motivasyonuna 

etkisini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢma deney ve kontrol grubundan toplam 36 öğrenci ile 

yürütülmüĢtür. Deney grubu drama destekli öğrenim görürken kontrol grubu fen 

bilimleri programına uygun öğrenim görmüĢtür. BaĢarı testi, fen bilimleri tutum 

ölçeği ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği veri toplama aracı olarak 

kullanılmıĢtır. Veri toplama araçları her iki gruba çalıĢma öncesi ve sonrası 

uygulanırken ayrıca deney grubuna drama yöntemi ile ilgili yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme uygulanmıĢtır. Verilerin analizi sonucu drama yönteminin öğrenci baĢarı, 

tutum ve motivasyonunda anlamlı fark oluĢtuğu görülmüĢtür. 

 AltıntaĢ, Kaya (2012) fen bilimleri öğretmen adaylarının fen bilimleri 

dersinin drama yöntemi ile iĢlenmesine iliĢkin öz yeterlik ve tutumlarını belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. ÇalıĢma 190 öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. Veriler araĢtırmacılar 

tarafından hazırlanan 5‟li likert tipi ölçek ile toplanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

öğretmen adaylarının drama yöntemine iliĢkin ortalama öz yeterlik puanının 3,13 

yani “kararsızlık” düzeyinde, drama yöntemiyle fen bilimleri dersinin iĢlenmesine 

yönelik ortalama tutum puanının 3,63 yani “katılıyorum” düzeyinde olduğu 

bulunmuĢtur. Ayrıca çalıĢma sonuçlarının ortalama öz yeterlik puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat drama yöntemiyle iĢlenen dersin 



23 
 

ortalama tutum puanlarının kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuĢtur. 

 MeĢeci, Karamustafaoğlu ve Bacanak (2012) 4. sınıf fen bilimleri dersi 

“Maddenin DeğiĢimi” konusunun öğretiminde yaratıcı drama yönteminin 

öğrencilerin algı, tutum ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kullanıldığı etkinlikler geliĢtirilerek, uygulanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak yarı 

yapılandırılmıĢ mülakat geliĢtirilmiĢ ve çalıĢma 6 öğrenci ile yürütülmüĢtür. 

AraĢtırma sonuçlarına göre drama yöntemi sonrasında öğrencilerin olumlu 

tutumların geliĢtiği ve derse aktif olarak katılımın sağlandığı görülmüĢtür. Ayrıca 

çalıĢma sonunda araĢtırmacılar öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, öğrencinin 

her alanda geliĢimi hedefleyen yöntemlerin kullanılması gerektiği önerisinde 

bulunmuĢtur. 

 Sedef (2012) drama yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin “Kuvvet ve Hareket” 

ünitesinin bilimsel süreç becerilerine, bilimsel yaratıcılıklarına ve öz 

düzenlemelerine etkisini araĢtırmıĢtır. Deney ve kontrol grubunda toplam 32 öğrenci 

ile çalıĢma yürütülmüĢ olup ön test son test kontrol gruplu deneme modeli 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucu drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu 

lehine olmuĢtur. 

 TaĢkın Can (2013) drama yönteminin 5. sınıf “IĢık ve Ses” ünitesinde 

öğrencilerin fen baĢarısı ve bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkileri araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmada rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen iki Ģubeden toplam 60 öğrenci 

bulunmaktadır. Deney grubu drama yöntemi ile öğrenim görürken kontrol grubu 

mevcut programa göre öğretimini sürdürmüĢtür. Veri toplamak için Bilimsel Süreç 

Becerileri Testi ve BaĢarı Testi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları incelendiğinde 

drama yönteminin öğrencilerin fen baĢarılarında ve bilimsel süreç becerilerinde 

anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuĢtur. 

 Demirağ (2014) 6. sınıf fen bilimleri dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” 

ünitesinde drama yönteminin öğrenci bilgi düzeylerine, fen tutumlarına ve fen 

öğrenimine yönelik motivasyonlarına etkisinin incelenmesini ve drama yöntemine 

yönelik görüĢlerinin belirlenmesi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmada ön test son test kontrol 

gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. ÇalıĢma örneklemi 36 öğrenciden oluĢmuĢtur. 

Deney grubu öğrencileri drama yöntemi ile öğrenim görürken kontrol grubu 
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öğrencileri mevcut programa göre öğrenimini devam ettirmiĢtir. Veri toplama aracı 

olarak Maddenin Tanecikli Yapısı BaĢarı Testi, Öğrencilerin Fen Öğrenimine 

Yönelik Motivasyon Ölçeği ve Fen Tutum Ölçeği uygulama öncesi ve sonrasında her 

iki gruba uygulanmıĢtır. Ayrıca uygulama bitiminde deney grubu öğrencileri ile yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Verilerin analizi sonucu drama 

yönteminin öğrencilerin bilgi düzeylerine, fen tutumlarına ve fen öğrenimine yönelik 

motivasyonlarına olumlu etkisi olduğu görülmüĢtür. 

 Kılınçaslan ve Özdemir ġimĢek (2015) 6. sınıf fen bilimleri dersi “Kuvvet ve 

Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ile yaratıcı drama yönteminin 

akademik baĢarı, tutum ve kalıcılığa etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada 44 öğrenci 

bulunmaktadır. Dersler deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle, kontrol grubunda 

ise basamaklı öğretim yöntemi ile iĢlenmiĢtir. AraĢtırma karma yöntem 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın nicel verilerini baĢarı testi, tutum ölçeği ve öğrenme stili 

ölçeği ile toplanmıĢtır. AraĢtırmanın nitel verileri öğrenci günlükleri, gözlem formu, 

süreç değerlendirmeleri ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerden oluĢmuĢtur. AraĢtırma 

sonunda yaratıcı drama yönteminin basamaklı öğretim yöntemine göre baĢarısı daha 

yüksek bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonunda yeni araĢtırmacılara çalıĢmalarında sınıf 

mevcutlarının az, daha büyük sınıflarda derslerin iĢlenmesi önerileri getirilmiĢtir. 

 AkkuĢ (2016) drama yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi 

“GüneĢ Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesindeki baĢarılarına etkisini 

araĢtırmıĢtır. AraĢtırma 22 kiĢilik deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 44 

öğrenci ile yürütülmüĢtür. Her iki gruba uygulama öncesi ve sonrası Dünyamız ve 

Evren Kavram Testi veri toplama aracı olarak uygulanmıĢtır. Ayrıca deney grubu 

öğrencilerine Drama Yöntemi Tutum Anketi ve Drama Yöntemi GörüĢme Soruları 

uygulanmıĢtır. Veriler incelendiğinde drama yöntemi ile öğretim yapılan deney 

grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur. AraĢtırma sonunda drama yönteminin 

kullanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

 Öcal, Doğan (2016) yapmıĢ oldukları araĢtırmada 6. sınıf fen bilimleri 

“Destek ve Hareket Sistemi” konusunda, drama yönteminin öğrencilerin akademik 

baĢarılarına etkililiğinin incelenmesi ve öğrencilerin drama yönteminin fen bilimleri 

dersinde kullanımı ile ilgili görüĢlerinin belirlenmesi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmada 

26 kontrol grubu, 24 deney grubu olmak üzere toplam 50 öğrenci bulunmaktadır. 
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AraĢtırmada Destek ve Hareket Sistemi BaĢarı Testi ile veriler toplanırken 

öğrencilerin görüĢlerinin belirlenmesi için günlük tutmaları istenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda drama yönteminin öğrencilerin akademik baĢarısı üzerinde anlamlı 

etkisinin bulunduğu yönündedir. ÇalıĢmanın nitel verileri sonucunda öğrencilere ilk 

baĢta yabancı gelen drama yönteminin zamanla öğrencilere eğlenceli, heyecanlı ve 

ĢaĢırtıcı geldiği görülmüĢtür. 

 ġahin (2016) yapmıĢ olduğu çalıĢmada 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri 

dersi 5E öğretim modelinin derinleĢtirme aĢamasını drama yöntemiyle desteklenerek 

öğrenecekleri “Maddenin Tanecikli Yapısı ve KarıĢımlar” konusunun öğrencilerin 

baĢarılarına ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisinin saptanması ve bu 

konudaki görüĢlerinde meydana gelen değiĢimlerin tespit etmeyi amaçlamıĢtır. 

AraĢtırma örneklemini 40 öğrenci oluĢturmuĢtur. Dersler kontrol grubunda mevcut 

program dahilinde 5E yöntemi ile iĢlenirken deney grubunda 5E yönteminin 

derinleĢtirme basamağında drama yönteminin kullanılması ile iĢlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın nicel verilerini BaĢarı Testi ve Fen Bilimleri Tutum Ölçeği 

oluĢtururken nitel verilerini ise yarı yapılandırılmıĢ mülakat soruları oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma sonucunda drama yönteminin kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı fark 

bulunmuĢtur. 

 Namdal, Bülbül ve Çankal (2018) 3.sınıf “Canlılar Dünyasına Yolculuk” 

ünitesinin drama yöntemiyle iĢlenmesi sürecinde öğrencilerin fen bilimleri dersi ile 

drama yöntemine yönelik görüĢlerine, fen bilimleri dersi baĢarılarındaki değiĢime ve 

fen bilimleri dersine yönelik ilgilerine etkisini araĢtırılmıĢlardır. Tek gruplu deneysel 

desen yönteminin kullanıldığı çalıĢmanın verileri fen bilimleri anket formu, baĢarı 

testi, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları, uygulama süreci ile ilgili öğretmen 

görüĢü ve yansıtıcı günlükler yolu ile toplanmıĢtır. AraĢtırma 27 öğrenci ile 

yürütülmüĢtür. Verilerin analizi sonucu drama yönteminin öğrenci baĢarısını 

arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrenciler drama yöntemi ile ders iĢlemekten keyif 

duymuĢ ve fen bilimleri dersine yönelik ilgilerinin arttığı görülmüĢtür. 
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2.9 Ses ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

 

 

 Linder ve Erickson (1998) yapmıĢ oldukları çalıĢmada “Ses” kavramını 

makroskobik ve mikroskobik olarak incelemiĢlerdir. AraĢtırma örneklemini 

oluĢturan 10 öğretmen adayı ile yaptıkları görüĢmeler sonucunda öğretmen 

adaylarının ses kavramı ile ilgili bazı zorluklar yaĢadıklarını ortaya çıkarmıĢlardır. 

ÇalıĢma sonuçları incelendiğinde öğrencilerin sesin, bir ortamda hareket eden ayrı 

moleküller tarafından taĢındığını, bir ortamda bir molekülden diğer moleküle 

iletildiğini ve genellikle havada itme gücüyle dolaĢan bir madde olduğunu 

düĢündükleri ortaya çıkmıĢtır. 

 Linder (1992) hazırlamıĢ olduğu çalıĢmada öğrencilerin “Ses” konusunu 

anlamakta zorluk çekmesinin sebeplerini araĢtırmıĢtır. Öğrenciler fiziğin 

kavramsallaĢtırılamaması, öğretmenlerin sahip olduğu kavram hataları ve bunları 

öğrencilere hatalı bir Ģekilde aktarmaları, ses terimlerinin öğrenciler tarafından 

anlaĢılamaması ve kitaplardaki betimlemelerin kavram yanılgılarına sebep olduğunu 

belirtmiĢtir. 

 Barman, Barman ve Miller (1996) 5. sınıf öğrencileri “Ses” konusu üzerine 

geleneksel öğretim yöntemleri ve öğrenme döngüsü öğretim yaklaĢımının kavramsal 

değiĢime etkisini incelemiĢtir. ÇalıĢma 34 öğrenci ile iki haftalık bir süreçte iki farklı 

öğretim yöntemiyle yürütülmüĢtür. Veriler öğrencilerin ses konusu ile ilgili 

düĢüncelerini belirlemek için görüĢme yoluyla toplanmıĢtır. GörüĢme sonuçları 

incelendiğinde öğrencilerin kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre öğrencilerin sesi madde olarak tanımlaması, sesin havada yol 

alamayacağını düĢünmeleri bulunan kavram yanılgılarına örnek olarak gösterilebilir. 

 Hrepic (1998) ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde 287 öğrenci ile yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada “Ses” ile ilgili alternatif kavramları belirlemeyi amaçlamıĢtır. Veri 

toplama aracı olarak 44 açık uçlu sorudan oluĢan anket kullanılmıĢtır. AraĢtırmada 

sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin daha önce bulunan alternatif kavramları 

taĢıdığı ve baĢka alternatif kavramlarında bulunduğu görülmüĢtür. 

 Wittmann, Steinberg ve Redish (2002) çalıĢmalarında “Ses” konusunun 

öğrencilerin zihinlerinde oluĢan Ģemasını anlamayı amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmalarında 

öğrencilerden sessiz bir hoparlörün önünde hareketsiz duran bir toz parçacığının 
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hoparlör açıldıktan sonraki hareketini ve hoparlörün önüne yerleĢtirilen bir mumun 

alevinin hareketini tarif etmeleri istenmiĢtir. AraĢtırma örneklemini 137 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Sorular eğitim öncesi, eğitim sırasında ve eğitim sonrasında 

görüĢme ve yazılı formatta sorulmuĢtur. ÇalıĢma sonuçları incelendiğinde 

öğrencilerin soruları cevaplarken genellikle aynı hataları yaptığı görülmüĢtür. 

 Hrepic (2002) lise düzeyinde öğrencilerin “Sesin Yayılması” ile ilgili zihinsel 

modellerini belirlemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmaya toplam 164 öğrenci katılmıĢtır. 

Ayrıca 22 öğrenci ile görüĢme yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda öğrenci zihinlerinde 

varlık modeli, dalga modeli ve hibrit modeli olmak üzere üç farklı model tespit 

edilmiĢtir.  

 Gök Altun (2006) 5. sınıf öğrencileri ile “IĢık ve Ses” ünitesini çoklu zeka 

kuramı ile öğretiminin öğrenci baĢarısına, hatırda tutma düzeyine ve öğrencilerin fen 

bilimlerine karĢı tutumları ile öğretmen ve öğrenci görüĢlerine etkisini araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmaya iki farklı sınıftan toplam 60 öğrenci katılmıĢ olup sınıflar deney ve 

kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Deney grubunda çoklu zeka kuramı 

destekli öğrenim gerçekleĢtirilirken kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada ön test son test kontrol gruplu model kullanılırken baĢarı 

testi, tutum ve algılama anketi, çoklu zekâ alanları gözlem formu ve yarı 

yapılandırılmıĢ mülakat formu veri toplama aracı olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 

sonunda çoklu zeka kuramı destekli etkinliklerin kullanıldığı deney grubunda 

öğrencilerin baĢarı testi düzeyleri, hatırda tutma düzeyleri, fen bilgisi dersine karĢı 

geliĢtirdikleri tutum düzeyleri kontrol grubu öğrencilerine göre yüksek bulunmuĢtur. 

Ayrıca çalıĢma sonunda öğretmenlere çoklu zeka kuramı ile ilgili hizmet içi 

seminerler verilmesi gerektiği ve öğretmenlerin çoklu zeka kuramını etkili bir Ģekilde 

kullanabilmeleri için üniversite eğitimlerinde bu yönteme yer verilmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır. 

 Efe (2007) 5. sınıf öğrencilerinin “Ses” konusundaki kavram yanılgılarını 

belirlemek için 13 ilköğretim okulundan toplam 1420 öğrenci ile çalıĢma 

yürütmüĢtür. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak üç aĢamalı kavramsal test ile fen 

bilimleri dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıĢtır. Ayrıca 45 öğrenci ile ses 

konusu kavramlarına iliĢkin yarı yapılandırılmıĢ görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda öğrencilerin ses kavramları ile ilgili eksik ya da yanlıĢ bilgilere 
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sahip olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢma literatürde yer alan kavram yanılgılarının yanı 

sıra yükseklik ve Ģiddet kavramlarını karıĢtırma, yankı ile yükseklik kavramını 

karıĢtırma, sesin frekansını sesin yüksekliği ile karıĢtırma gibi yeni kavram 

yanılgıları da tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda araĢtırmacılara kavram yanılgılarının 

kaynağının nasıl ve kim tarafından oluĢtuğuna yönelik yeni çalıĢmalar yapılması 

önerisinde bulunulmuĢtur. Ayrıca öğrencilerin derse yönelik tutumlarının 

öğretmenler tarafından etkilendiğini bu sebeple öğretmenlerin dersi daha eğlenceli 

hale getirerek iĢlemesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

 Salgut (2007) 5. sınıf öğrencileri ile “IĢık ve Ses” ünitesinde bilgisayar 

destekli öğretimin öğrenci baĢarısına etkisini araĢtırmıĢtır. Öğretim esnasında 

internette kullanılmıĢtır. Farklı iki okuldan rastgele seçilen toplam 46 öğrenci ile 

çalıĢma yürütülmüĢ olup veri toplama aracı araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur. 

Test öğrencilere deney öncesi ve sonrası uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

bilgisayar destekli öğretimin öğrenci baĢarısı üzerine etkili olduğu ve bilgisayar 

destekli öğretimin cinsiyet üzerinde farklılık gösterdiği ortaya çıkmıĢtır. Bilgisayar 

destekli eğitim ve internet uygulamaları ile ilgili öğretmen ve öğrenci tutumlarına 

yönelik araĢtırmalar yapılabileceği önerisinde bulunulmuĢtur. 

 Zeybek (2007) sınıf öğretmenliği öğretmen adayları ile yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada “Kuvvet, Hareket ve Ses” konusunu nasıl algıladıkları ve sahip oldukları 

kavram yanılgılarını belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmacı tarafından 27 soruluk 

kavram testi geliĢtirilmiĢ olup çalıĢma toplam 154 öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda öğrencilerin ses 

konusuna ait sesin boĢlukta yayıldığı, sesin en hızlı gazlarda yayıldığı ve sesin 

Ģiddetinin sesin inceliği veya kalınlığının belirleyeceği kavram yanılgılarına sahip 

oldukları ortaya çıkmıĢtır. 

 Yurd ve Olğun (2008) 5. sınıf öğrencilerinin “IĢık ve Ses” ünitesinde sahip 

oldukları kavram yanılgılarının giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi 

ve Bil-Ġste-Öğren stratejisinin etkisini incelemiĢtir. Ġki farklı Ģubeden toplam 99 

öğrenci seçilmiĢtir. ÇalıĢmanın deneme uygulaması ve deneysel uygulaması aynı 

deney ve kontrol grubu öğrencileri ile yapılmıĢ olup veri toplama aracı olarak ıĢık ve 

ses kavram yanılgısı testi kullanılmıĢtır. Test öğrencilere ön test son test olarak 

uygulanmıĢ ve uygulama sonucunda kavram yanılgılarının büyük bir kısmının 
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giderildiği görülmüĢtür. Sonuç olarak çalıĢmada kullanılan yöntem ve stratejinin 

öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olduğu görülmüĢtür. 

 Küçüközer (2009) fen bilimleri öğretmen adaylarının “Ses” konusunda sahip 

oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi için yapılan çalıĢma toplam 56 öğrenci 

ile yürütülmüĢtür. Veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorudan oluĢan anket 

kullanılmıĢtır. Veriler nitel olarak analiz edilmiĢtir ve çalıĢma sonunda öğretmen 

adaylarının sesin boĢlukta yayıldığı, sesin bir varlık olarak nitelendiği, ses Ģiddetinin 

sesin yayılma hızı ile iliĢkilendiği gibi kavram yanılgıları ortaya çıkmıĢtır. Ses 

konusunda her öğretim düzeyi için hem kavram yanılgıları üzerine hem de öğretim 

etkinlik ve materyalleri tasarlanmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiĢtir. 

 Okur (2009) 5. sınıf “IĢık ve Ses” ünitesinin içindeki sesin yayılması 

konusunun farklı kavramsal değiĢim metotlarını birbirleriyle ve mevcut öğretim 

yöntemiyle karĢılaĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada kavramsal değiĢim metni, çalıĢma yaprağı, 

analoji ve bilgisayar destekli materyalleri içeren öğretim materyali geliĢtirilmiĢtir. 4 

farklı Ģubeden toplam 80 öğrenci çalıĢmaya dahil olmuĢtur. Bunlardan biri kontrol 

grubu diğer üç grup deney grubu olarak belirlenmiĢtir. Veriler yarı yapılandırılmıĢ 

mülakat soruları ve iki aĢamalı kavram testi ile toplanmıĢtır. Kavram testi uygulama 

öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test ve uygulamadan üç hafta sonra da 

gecikmiĢ test olarak uygulanmıĢtır. Kavramsal değiĢim performanslarına göre her 

gruptan belirlenen toplam 8 öğrenci ile mülakat yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda deney 

gruplarının kontrol grubuna göre daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Deney grupları 

birbirleri arasında kıyaslandığında 5E modelinin kullanıldığı grupta baĢarı düzeyi en 

üst düzeyde çıkmıĢtır. ÇalıĢma öğrencilerin alternatif kavramları giderilmesini 

sağlarken bilgilerin uzun süreli bellekte kalmasını sağlamıĢtır. 

 PektaĢ, Çelik, Katrancı ve Köse (2009) iki farklı Ģubeden toplam 78 5. sınıf 

öğrencisi ile yürüttükleri çalıĢmada “IĢık ve Ses” ünitesinin bilgisayar destekli 

öğretim ile öğrenci baĢarısı üzerine etkisini araĢtırmıĢtır. Deney grubunda bilgisayar 

destekli öğretim, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemlerle öğretim 

yürütülmüĢtür. Veri toplama aracı olarak ıĢık ve ses baĢarı testi öğrencilere ön test ve 

son test olarak uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda bilgisayar destekli öğretimin 

geleneksel yönteme göre öğrenci baĢarısını arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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ÇalıĢmanın daha büyük örneklem ile farklı grup ve konularda yapılması önerisinde 

bulunulmuĢtur. 

 Sözen (2009) “Ses” konusunun temel kavramları üzerine öğrencilerin bilgi 

düzeyleri ve kavram hatalarının belirlenmesini amaçladığı çalıĢmasında bilgi 

düzeyleri ve kavram hatalarını okullara, anne, baba öğrenim durumuna ve cinsiyete 

göre değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma örneklemini 6 ilköğretim okulu, 4 ortaöğretim 

okulu ve üniversite öğrencilerinden oluĢturmuĢtur. Veri toplama aracı araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilmiĢ olup sorular nitel, nicel, hem nitel hem nicel olmak üzere üç 

gruptan oluĢmaktadır. Sorular ses kavramlarından titreĢim, dalga, iletim, hız, 

yükseklik, Ģiddet, yalıtım kavramlarını içermektedir. AraĢtırma sonucunda 

öğrencilerin bilgi düzeyleri düĢük çıkarken kavram yanılgılarının fazla olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Ayrıca yaĢ ilerledikçe bilgi düzeyinin arttığı görülmüĢtür. 

 Tiryaki (2009) çalıĢmasında 8. sınıf “Ses” konusunun 5E öğrenme yöntemi 

ile iĢbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel yönteme göre akademik baĢarıya 

etkisini ve derse karĢı öğrenci tutumlarının etkisini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmaya toplam 

95 öğrenci katılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak fen bilimleri baĢarı testi, fen 

bilimleri tutum ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, akademik baĢarı 

açısından yapılandırmacı yöntemlerin birbiri arasında anlamlı fark bulunmazken 

geleneksel yönteme göre anlamlı fark olduğu görülmektedir. Yapılandırmacı 

yaklaĢımda öğrenciler daha baĢarılı bulunmuĢ, tutumlarında anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir. AraĢtırmacılara, 5E öğrenme yöntemi ve iĢbirlikli öğrenme 

yönteminin sadece fen bilimleri dersinde değil diğer temel derslerde de 

kullanılabileceği, çalıĢmanın kısa süreli olmasından dolayı öğrenci tutumlarında 

değiĢim olmadığı bu sebeple daha uzun süreli çalıĢmalar yapılması önerisi 

getirilmiĢtir. 

 Karamustafaoğlu, Bacanak, Değirmenci ve Karamustafaoğlu (2010) 

ilköğretim fen bilimleri öğretmenlerinin çoklu zeka kuramına göre geliĢtirilen 

ilköğretim 4. sınıf “Ses” kavramı etkinliğine dair görüĢlerinin alınması üzerine 

çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢma örneklemini farklı okullardan gönüllük esasına göre seçilen 5 

öğretmen oluĢturmuĢtur. AraĢtırma betimsel araĢtırma yöntemiyle yürütülmüĢ olup 4 

fen bilimleri öğretmenine sunulmuĢtur. Veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği 

ile toplanmıĢtır. ÇalıĢma sonunda çoklu zeka kuramının etkili bir kuram olduğu, 
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hazırlanan etkinliklerin öğretmenler tarafından ilgi çekici bulunduğu görülmüĢtür. 

Çoklu zeka kuramını bilmeyen öğretmenler için hizmet içi kurslar veya seminerler 

düzenlenmesi önerisi getirilmiĢtir. Ayrıca çoklu zeka kuramı etkinliklerinin 

uygulanmasının mevcut durumda zor olduğu ve bu etkinliklere yönelik okul içi 

ortamlarının hazırlanması gerektiği belirlenmiĢtir. 

 Fide (2011) Akıllı Sistemler Kiti yardımıyla 8. sınıf öğrencilerine “Sesin 

Fiziği” konusunun öğrencilere kavramsal eğitiminin yanında fen bilimleri ile 

iliĢkisini kavratmayı amaçlamıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini 16 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. Yapay kulak yazılımı ile dörderli gruplara ayrılan öğrencilerle 

etkinlikler 60 dakika sürmüĢtür. Veri kaynağı olarak görüĢme formları, etkinliklerle 

ilgili gözlem notları, video kayıtları ve öğrenci görüĢlerine iliĢkin ses kayıtları 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma öğrencilerin fen bilimlerine bakıĢ açısını olumlu değiĢtirirken 

aynı zamanda ses ile ilgili frekans, genlik, ince ve kalın ses konularında kavramsal 

değiĢim gerçekleĢtirdiğini göstermiĢtir. Sonuç olarak çalıĢma baĢarı ile 

sonuçlanmıĢtır. AraĢtırmacı Akıllı Sistemler gibi yeni ve farklı sistemlerin fen 

bilimleri dersinde kullanılması önerisinde bulunmuĢtur. 

 Gölgeli, Saraçoğlu (2010) 6. sınıf öğrencileri ile yapmıĢ oldukları çalıĢmada 

“IĢık ve Ses” ünitesinde kavram karikatürlerini kullanmanın öğrenci baĢarılarına 

etkisini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢma örneklemini 77 öğrenci oluĢturmaktadır. IĢık ve Ses 

ünitesi deney grubunda kavram karikatürleri ile kontrol grubunda ise tartıĢma 

yöntemiyle iĢlenmiĢtir. Veri toplama aracı olarak literatürde var olan bir baĢarı testi 

ön test ve son test olarak uygulamıĢtır. ÇalıĢma deney grubu lehine anlamlı farkla 

sonuçlanmıĢtır. AraĢtırmacı kavram karikatürlerinin fen bilimleri dersinin farklı 

konularında da kullanılabileceği, öğrencilerin akademik baĢarısını olumlu yönde 

etkilediği için ders kitaplarında yer alabileceği önerilerini getirmiĢtir. 

 Kömürkaraoğlu (2011) çalıĢmasında “IĢık ve Ses” ünitesinin öğretiminde iĢ 

birlikli öğrenme yönteminin öğrenci baĢarısına ve bilgilerin kalıcılık düzeylerine 

etkisini incelemiĢtir. ÇalıĢma ilköğretim 6. sınıfta öğrenim gören toplam 54 öğrenci 

ile yürütülmüĢtür.  Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi, deney grubunda iĢ 

birlikli öğrenme yöntemiyle öğretim gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada ön test son test 

kontrol gruplu deneysel model kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılan 

ıĢık ve ses baĢarı testi araĢtırmacı tarafından geliĢtirilirken literatürde bulunan Jig 
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Saw görüĢ ölçeği uygulanmıĢtır. BaĢarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olmak 

üzere toplam üç defa her iki gruba da uygulanmıĢ, Jig Saw görüĢ ölçeği yalnızca 

deney grubu öğrencilerine uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonunda iĢ birlikli öğrenmenin 

geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrenci baĢarısı üzerinde anlamlı fark yarattığı 

görülmüĢtür. Jig Saw görüĢ ölçeği sonuçlarına göre, Jig Saw tekniğinin öğrenci 

baĢarısında daha çok etkili olduğu görülmüĢtür. 

 Öztürk, Atalay (2012) sınıf ve fen bilimleri öğretmen adayları ile yaptığı 

çalıĢmada “Ses” dalgalarının bazı temel olguları ve kavramları hakkında kavram 

yanılgılarının betimlemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢma 60 sınıf öğretmeni adayı ve 40 fen 

bilimleri öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. Nitel araĢtırma deseninin kullanıldığı 

çalıĢmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, sesin yayılması, sesin doğası ve 

sesin özellikleri konularını içeren 6 adet açık uçlu sorudan oluĢmuĢtur. AraĢtırma 

sonucunda öğretmen adaylarının ses dalgalarına ait sesin iletilmesi, sesin boĢlukta 

yayılması ve sesin Ģiddeti ile ilgili kavram yanılgılarının bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

Öğretmen adaylarının kendi kavram yanılgılarının tespitinin sağlanması ve bunların 

giderilmesi için farklı yöntem ve teknikler kullanılması gerektiği önerisinde 

bulunulmuĢtur. 

 Sevim, Ayvacı (2012) web tabanlı fen bilimleri öğretimini “IĢık ve Ses” 

ünitesi kavramlarına yönelik etkisini ve uygulama sürecinin öğrenci görüĢleri 

doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırma örneklemini 6. sınıf toplam 

15 öğrenci oluĢturmuĢtur. Özel durum çalıĢması yöntemi ile yürütülen çalıĢmada 

veriler, uygulama sırasında öğrencilerin hazırladıkları günlükler, öğrencilerle yapılan 

online görüĢme kayıtları ve çalıĢma öncesi ve sonrasında uygulanan açık uçlu konu 

baĢarı sınavından elde edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda web tabanlı yaklaĢımın öğrenci 

baĢarısını olumlu etkilediği görülmüĢtür. Kullanılan öğretimin zamandan ve 

mekandan tasarruf sağladığı belirtilmiĢtir. 

 Atasoy, Tekbıyık ve Gülay (2013) 5. sınıf öğrencileri ile yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada “Ses” kavram öğretiminde kavram karikatürlerinin etkisini araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmada kontrol grubu mevcut öğretim programı ile öğrenim görürken deney 

grubu kavram karikatürleriyle desteklenmiĢtir. AraĢtırmada iki farklı sınıftan oluĢan 

deney ve kontrol grubundan toplam 67 öğrenci bulunmaktadır. AraĢtırma ön test son 

test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanmıĢtır. Ġki aĢamalı kavram testi 
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öğretim öncesi ve sonrası uygulanmıĢtır. Test sonuçları incelendiğinde kavram 

karikatürlerinin kavramsal değiĢimi sağlamada etkili olduğu görülmüĢtür. 

 Çinici, Özden, Akgün, Ekici ve Yalçın (2013) çalıĢmalarında 5. sınıf 

öğrencilerinin “IĢık ve Ses” ünitesindeki akademik baĢarılarına sanal ve geleneksel 

laboratuvar çalıĢmalarının etkisini araĢtırmıĢlardır. Yarı deneysel araĢtırma 

modelinin ön test son test kontrol gruplu deseninin kullanıldığı çalıĢmada iki farklı 

Ģubeden toplam 54 öğrenci katılmıĢtır. Deney grubunda sanal laboratuvar çalıĢmaları 

yürütülürken, kontrol grubunda geleneksel laboratuvar çalıĢmaları yürütülmüĢtür. 

Veri toplama aracı olarak literatürde yer alan ıĢık ve ses baĢarı testi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma sonunda deney ve kontrol grubunun baĢarılarında anlamlı bir artıĢ 

görülmüĢtür. Grupların son test puanlarına bakıldığında ise deney grubunun puanının 

daha yüksek olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmacılar sanal laboratuvar çalıĢmaları içi 

öğretmenlere hizmet içi ve hizmet öncesi kurslar verilmesi gerektiği, milli eğitimin 

üniversitelerle iĢ birliği yaparak sanal laboratuvar projeleri oluĢturmaları gerektiği 

tavsiyesinde bulunmuĢlardır. 

 Kistak (2014) 8. sınıf öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada fen bilimleri dersi 

“Ses” konusundaki kavram yanılgılarını belirleyerek yaĢam temelli yaklaĢım ile 

öğretimin öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisini araĢtırmıĢtır. Literatür 

taraması yapılarak kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları 

hazırlanmıĢtır. AraĢtırma toplam 31 öğrenci ile yürütülmüĢtür. Kavramsal anlama 

testi uygulama öncesi ve sonrası her öğrenciye uygulanırken uygulama sonunda yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu rastgele seçilen 8 öğrenci ile yapılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda öğrencilerin ses konusu ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu 

görülmüĢtür. Yöntem geniĢ zaman aralığında öğrencilerin anlamlı öğrenme 

sağladığını göstermiĢtir. Yöntem, öğrencilerin derse olan tutumunu etkilemiĢtir. 

AraĢtırmacı fen bilimleri dersinin günlük hayatla iliĢkilendirilmesi, yaĢam temelli 

yaklaĢımı uygulayabilecek ortam ve materyallerin hazırlanması ile daha iyi sonuç 

alabilmek için birden fazla grup ile çalıĢma yapılması gerektiği önerilerinde 

bulunmuĢtur. 

 Demirer (2015) 6. sınıflarla yürütmüĢ olduğu çalıĢmada “IĢık ve Ses” 

ünitesine ait kavram yanılgılarının giderilmesinde simülasyon etkisini incelemiĢtir. 

ÇalıĢma rastgele iki Ģubeden seçilen 29 öğrenci ile yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada son test 
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kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıĢ olup Ģubeler rastgele deney ve 

kontrol grubuna ayrılmıĢtır. Kontrol grubu mevcut öğretim ile öğrenimini 

sürdürürken deney grubuna simülasyon etkinlikleri yapılmıĢtır. Literatürde bulunan 

testler kullanılarak üç aĢamalı veri toplama aracı geliĢtirilmiĢtir. Deney grubunda 

oluĢan kavram yanılgıları kontrol grubuna göre daha az çıkmıĢtır. Öğrencilerdeki 

kavram yanılgıları literatürle benzeĢirken, literatürde olmayan kavram yanılgıları da 

ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerde sesin en iyi gazlarda yayıldığı, sesin yansıması ve 

soğrulması olaylarının karıĢtırılması gibi bazı kavram yanılgılarının devam ettiği 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak simülasyonların yeterli düzeyde olmaması, 

öğrenim ortamından kaynaklanan sorunlar, öğrenci devamsızlıkları gibi etkenler 

gösterilmiĢtir. 

 Öztürk Geren, Dökme (2015) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 6. sınıf 

öğrencilerinin “IĢık ve Ses” ünitesinde 5E öğrenme modelinin bilimsel süreç 

becerilerine katkısı, akademik baĢarıları üzerindeki etkisi ve bu yöntemlerin 

derslerde kullanılması üzerine öğrenci görüĢlerinin belirlenmesini amaçlamıĢtır. 

ÇalıĢma 25 deney grubu, 17 kontrol gurubu öğrencisi olmak üzere toplam 42 öğrenci 

ile yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 5E öğrenme modeline dayalı olarak rehber etkinlik seti 

geliĢtirilmiĢ ve setin etkililiği değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma nicel ve nitel bölümden 

oluĢmuĢtur. Nicel bölüm ön test son test kontrol gruplu deneysel desende, sadece 

deney grubu öğrencilerinin yer aldığı nitel bölüm ise durum çalıĢması yönteminden 

oluĢmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda kullanılan modelin öğrenci akademik baĢarısı ve 

bilimsel süreç becerilerine olumlu katkı sağladığı görülmüĢtür. AraĢtırmacılar 

öğrencilerin iĢ birlikli çalıĢmayı sevdiklerini ve sık sık grup çalıĢmalarına 

baĢvurulabileceğini, 5E öğrenme modelinin ön bilgileri yoklama ve merak 

uyandırma aĢamasında bulunan etkinliklerin çeĢitliliğinin arttırılabileceği yönünde 

önerilerde bulunulmuĢtur. 

 Yılmaz (2015) 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri “Ses” konusu ile ilgili 

temel kavramlar üzerine bilgi düzeylerini ve öğrencilerde bu konuyla ilgili kavram 

yanılgılarının olup olmadığının belirlenmesini araĢtırmıĢtır. Betimsel tarama 

modelinin kullanıldığı araĢtırmada 127 öğrenci ile yer almıĢtır. Veri toplama aracı 

olarak Ses Kavramsal Anlama Testi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları 

incelendiğinde öğrencilerin ses konusundaki temel kavramları anlamakta problem 

yaĢadığı ve alternatif fikirler oluĢturdukları görülmüĢtür.  
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 YüzbaĢıoğlu (2015) 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi “Ses” ünitesi 

“sesin oluĢumu, iletimi, iĢitilmesi ve yansıması” konularıyla ilgili öğrenci zihinsel 

modellerini belirlemek ve belirlenen zihinsel modellerden hareketle öğrencilerin ses 

konusundaki genel zihinsel modellerini ortaya çıkarmayı amaçlamıĢtır. Özel durum 

çalıĢması Ģeklinde yürütülen çalıĢmada toplam 416 öğrenci bulunmaktadır. Bulgular 

incelendiğinde öğrencilerin ses konusunda sahip oldukları zihinsel modellerin 

ağırlıklı olarak Bilimsel Model olduğu tespit edilmiĢ olup öğrencilerin genel zihinsel 

modellerinin yeterli olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca yetersiz öğrenci zihinsel 

modelleri için, öğretmenlere ve kitap yazarlarına uyumsuz, görsel ve sözel baskın 

modele sahip öğrencilerin eksik algılamalarını tamamlayıcı nitelikte içeriklere daha 

çok yer verilmesi önerisinde bulunulmuĢtur. 

 Bakırcı ve Çepni (2016) ortak bilgi yapılandırma modelinin 6. sınıf 

öğrencilerinin “IĢık ve Ses” ünitesine ait eleĢtirel düĢünme becerilerine etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Aynı zamanda eleĢtirel düĢünme becerileri ile akademik baĢarıları 

arasındaki iliĢkiyi ve kavramsal anlama düzeyleri arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmayı 

hedeflemiĢlerdir. Yarı deneysel yöntemin kullanıldığı çalıĢmada deney ve kontrol 

grubunda toplam 76 öğrenci yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak ıĢık ve ses 

ünitesi eleĢtirel düĢünme testi, ıĢık ve ses ünitesi baĢarı testi ve ıĢık ve ses ünitesi 

kavramsal anlama testi kullanılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre ortak bilgi 

yapılandırma modelinin öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerileri üzerinde etkili 

olduğu görülmüĢtür. Aynı zamanda öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerileri ile 

akademik baĢarıları ve kavramsal anlama düzeyleri arasında iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 ġenel Çoruhlu, Er Nas ve KeleĢ (2016) beyin temelli öğrenme yaklaĢımına 

dayalı web destekli öğretim materyalinin “IĢık ve Ses” ünitesinde etkililiğini 

araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma 6. sınıf öğrencisi toplam 58 öğrenci ile yürütülmüĢtür. Yarı 

deneysel yöntemin kullanıldığı çalıĢmada veriler ıĢık ve ses ünitesi baĢarı testi ile 

toplanmıĢtır. Deney grubu beyin temelli öğrenme yaklaĢımına dayalı web destekli 

öğretim materyali ile öğrenim görürken, kontrol grubu yapılandırmacı öğrenme 

kuramına uygun hazırlanan mevcut ders kitabı öğrenim görmüĢtür. ÇalıĢma sonuçları 

incelendiğine deney grubu yönünde anlamlı bir fark bulunmuĢtur.  
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 Bostan Sarıoğlan (2016) 5. sınıf öğrencilerinin “Ses” kavramı ile ilgili 

kavramsal anlama düzeylerini belirlemeyi amaçlayan çalıĢması 12 farklı okulda 

öğrenim gören toplam 325 öğrenci ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma deseni olarak tek 

grup ön test son test kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak üç adet çoktan seçmeli 

sorudan oluĢan bir test kullanılmıĢtır. Ölçme aracı öğretim öncesi ve sonrası 

öğrencilere uygulanmıĢtır. Bütün sınıflarda sesin yayılması, sesin iletimi, sesin sıvı 

ortamda yayılması, farklı cisimlerin ürettikleri ses ve aynı sesin farklı ortamlarda 

duyulması ile ilgili deneyler yapılmıĢtır. ÇalıĢma öncesi ve sonrası kıyaslandığında 

çalıĢma sonrası öğrencilerin sorulara daha çok bilimsel açıdan baktıkları 

görülmüĢtür. ÇalıĢma sonunda öğrencilerin ses ile ilgili bazı kavram yanılgıları 

giderilirken bazı kavram yanılgılarının devam ettiği görülmüĢtür. Ayrıca sesin farklı 

kiĢiler tarafından farklı duyulduğuna dair kavram yanılgıları ilk kez bu çalıĢmada 

ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırmacılara ses konusu ile ilgili öğrenci görüĢlerinin 

araĢtırılabileceği önerisinde bulunulmuĢtur. 

 Yılmaz (2016) 5. sınıf öğrencileri ile yürüttüğü çalıĢmada probleme dayalı 

öğrenme yönteminin “IĢık ve Ses” ünitesinde öğrencilerin akademik baĢarılarına ve 

fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını incelemiĢtir. AraĢtırmada ön test son test 

kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıĢtır. Deney ve kontrol grubunda dört 

farklı Ģubeden toplam 68 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubunda probleme dayalı 

öğrenme yöntemiyle ders iĢlenirken kontrol grubunda geleneksel yöntemler 

kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılan akademik baĢarı testi, fen 

bilimleri tutum ölçeği araĢtırmanın baĢında ve sonunda her iki gruba uygulanmıĢtır. 

Sonuçlar incelendiğinde probleme dayalı öğrenme yönteminin geleneksel öğretim 

yöntemlerine göre öğrencilerin akademik baĢarılarını attırmada ve fen bilimlerine 

olan tutumlarını arttırmada daha etkili olduğu görülmüĢtür. 
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3. YÖNTEM 

 Bu bölümde araĢtırmada kullanılan model, örneklem, veri toplama araçları, 

uygulama süreci ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

3.1 AraĢtırmanın Modeli 

 

 

 AraĢtırma, drama yönteminin fen bilgisi eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf 

öğrencilerinin fizik üç dersi kapsamında ses konusuna yönelik akademik baĢarılarına 

etkisini ve drama yöntemine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada örnekleme türü olarak uygun örnekleme kullanılmıĢtır. Uygun 

örnekleme zaman, para veya iĢgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle 

örneklemin kolay ulaĢılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi iĢlemine 

denir (Büyüköztürk, 2012). ÇalıĢma veri toplama araçlarının değerlendirilme 

Ģekillerine göre, hem nitel hem de nicel değerlendirmeler içermektedir. 

 AraĢtırmanın nicel boyutunu, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen drama 

etkinliklerinin, öğrenci baĢarılarına ve drama yöntemine yönelik tutumlarına etkisini 

belirlemek amacıyla ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen 

oluĢturmuĢtur. Yarı deneysel desen çok denekli desenlerden olup hazır gruplar 

üzerinde grup eĢleĢtirmenin olduğu, ancak seçkisiz atamanın olmadığı desenlerdir. 

(Büyüköztürk, 2012). Drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerine 

uygulanan Ses BaĢarı Testi ve Drama Yöntemi Tutum Ölçeği çalıĢmanın nicel 

boyutunu oluĢturmaktadır. 

 Deneysel uygulamaya baĢlamadan önce deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilere Ses BaĢarı Testi ön test olarak, deneysel uygulama sonrasında ise yine 

her iki gruba Ses BaĢarı Testi son test olarak uygulanmıĢtır. Ayrıca yine her iki gruba 

çalıĢma sonrası Ses Kavram Testi uygulanmıĢtır. Deneysel uygulama sonrası drama 

yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerine drama yöntemine yönelik 

Drama Yöntemi GörüĢ Anketi ve drama yöntemine yönelik tutumlarını belirlemek 
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amacıyla Drama Yöntemi Tutum Ölçeği uygulanmıĢtır. Uygulanan bu ölçekler 

araĢtırmanın nitel boyutunu oluĢturmaktadır. 

 Deney grubunda ses konusu araĢtırmacı tarafından hazırlanan drama 

etkinlikleri ile iĢlenirken kontrol grubunda ise geleneksel yöntem ile iĢlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın deneysel deseni Tablo 3.1‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 3.1: AraĢtırmanın deneysel deseni. 

Gruplar Uygulama Öncesi Uygulama Süreci Uygulama Sonrası 

Deney Grubu Ses BaĢarı Testi Drama Yöntemi Ses BaĢarı Testi 

Ses Kavram Testi 

Drama Yöntemi Tutum Ölçeği 

Drama Yöntemi GörüĢ Anketi 

Kontrol Grubu  Ses BaĢarı Testi Geleneksel Yöntem Ses BaĢarı Testi 

Ses Kavram Testi 

3.2 ÇalıĢma Grubu 

 

 

 AraĢtırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı‟nda öğrenim gören toplam 52 

ikinci sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır. Deney grubu 25, kontrol grubu 27 öğrenciden 

oluĢmaktadır. 

 Deney ve kontrol grupları belirlenirken sınıf listesi, sıralamada tek rakamlı 

öğrenciler ve çift rakamlı öğrenciler olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Sırası tek 

rakamlarda yer alan öğrenciler kontrol grubuna atanırken çift rakamlarda yer alan 

öğrenciler ise deney grubuna atanmıĢtır. Deney grubunda olan birkaç öğrenci 

çalıĢmaya katılmak istememiĢtir, bu nedenle kendi istekleri ile geleneksel öğretim 

yapılan kontrol grubunda öğrenim görmüĢlerdir.  

 AraĢtırmanın yapıldığı üniversite devlet üniversitesi olduğu için Türkiye‟nin 

her yöresinden öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerin sosyoekonomik ve 

kültürel durumları orta düzeydedir. 
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 Deney ve kontrol grubu ses konusunu ile ilgili ilköğretim ve ortaöğretim 

düzeyinde öğrenim görmüĢ olur üniversite düzeyinde ses konusu ile ilk fizik üç 

dersinde karĢılaĢmıĢlardır. Ayrıca drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu 

öğrencileri fizik üç dersinin baĢka bir konusunun öğretiminde drama yöntemi ile 

ilgili bilgi sahibi olmuĢlardır. 

3.3 Veri Toplama Araçları 

 

 

 AraĢtırmada Ses BaĢarı Testi (Ek-A), Ses Kavram Testi (Ek-B), Drama 

Yöntemi Tutum Ölçeği (Ek-C) ve Drama Yöntemi GörüĢ Anketi (Ek-D) olmak üzere 

toplam dört adet veri toplama aracı kullanılmıĢtır. 

3.3.1 Ses BaĢarı Testi 

 

 AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Ses BaĢarı Testi 

geliĢtirilirken alan yazında bulunan Sözen (2009) ve Tongchai, Sharma, Johnston, 

Arayathanitkul ve Soankwan (2011) tarafından geliĢtirilen testler, araĢtırmacı ve 

konunun uzmanı bir öğretim üyesi ile birlikte incelenerek araĢtırma için uygun 

sorular seçilmiĢtir. Ses BaĢarı Testi oluĢturulurken aĢağıdaki iĢlemler yapılmıĢtır. 

1. Fen bilimleri öğretmenliği fizik üç dersi içeriği dikkate alınmıĢtır. 

2. Alan yazında bulunan çalıĢmalardan elde edilen 25 soru içeriğe uygun bir 

Ģekilde güncellenmiĢtir. 

3. Kapsam geçerliliğinin belirlenebilmesi için sorular üçüncü bir uzman 

görüĢüne sunulmuĢtur. 

4. Uzman görüĢüne sunulan test soru sayısı gerekli incelemeler doğrultusunda 

25‟den 20‟ye düĢürülmüĢtür. 

5. Testin deneme çalıĢması, asıl örnekleme benzer özellikte 57 fen bilimleri 

öğretmenliği öğrencisine uygulanmıĢtır. 

6. Deneme çalıĢmasının güvenirlik analizleri yapılmıĢ ve verilerin KR 20 

güvenirlik katsayısı 0.63 olarak bulunmuĢtur. Bu bulguya göre testin baĢarı 

testi olması, soruların konuyu tarayan ve öğrenci seviyesine en uygun sorular 
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olması sebebiyle bu test yerine baĢka bir test hazırlama arayıĢına girmeden 

asıl çalıĢma örneklemine uygulanması uygun görülmüĢtür. 

7. Testin asıl çalıĢması 52 fen bilimleri öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisine 

yapılmıĢtır. 

8. Asıl çalıĢmanın güvenirlik analizleri yapılmıĢ ve verilerin KR 20 güvenirlik 

katsayısı 0.54 olarak bulunmuĢtur. 

Tablo 3.2: BaĢarı testinin güvenirlik katsayısı değerleri. 

 KR 20 Öğrenci Sayısı 

Tongchai ve Diğ. (2011) 0.78 902 

Sözen ve Bolat (2014) 0.65 558 

Deneme ÇalıĢması 0.63 57 

Asıl ÇalıĢma 0.54 52 

  

Tablo 3.2‟de Ses BaĢarı Testi oluĢturulurken yararlanılan kaynaklardaki 

verilerden elde edilen KR 20 güvenirlik katsayısı değerleri ve bu çalıĢmanın deneme 

çalıĢması ile asıl çalıĢma verilerinden elde edilen güvenirlik katsayısı değerleri 

görülmektedir. 

Deneme (pilot) çalıĢmasında madde güçlüğü çok düĢük ve çok yüksek olan 

soruların bazıları testten çıkarılmıĢtır (M8, M10, M14, M23, M24).  Ancak ilgili 

konuyu ya da kavramı içeren yeterli sayıda sorunun olmadığı durumlarda bazı 

soruların kalmasına karar verilmiĢ ve testin ortalama güçlük derecesi göz önünde 

bulundurulmuĢtur (Testin son hali Ek-A‟da yer almaktadır). Bu çalıĢmada da Ses 

BaĢarı Testi‟nin son test verilerine göre soruların güçlük derecelerinin 0.02 ile 0.98 

arasında değiĢtiği ve tüm soruların ortalama güçlük derecesinin 0.62 olduğu 

belirlenmiĢtir. Ayrıca Ses BaĢarı Testi‟nin ortalama ayırt edicilik değeri 0.24 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

 OluĢturulan Ses BaĢarı Testi‟nde sesin özelliği, dalga ve titreĢim kavramları 

ile ilgili 6 soru, ses hızı ve ses hızı kavramlarına ile ilgili 4 soru, sesin yüksekliği ve 

Ģiddeti kavramları ile ilgili 6 soru ve ses yalıtımı ve günlük hayat kavramları ile ilgili 

4 soru bulunmaktadır. Ses BaĢarı Testi‟nde yer alan ses konusuna ait kavramların 

sorulara dağılımı Tablo 3.3‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.3: Ses baĢarı testi sorularının ilgili olduğu konu baĢlıkları. 

Madde No Alınan Kaynak Konular 

Madde 5 Sözen (2009) 

Sesin özelliği, 

dalga ve titreĢim 

ile ilgili sorular 

Madde 6 Sözen (2009) 

Madde 8 Sözen (2009) 

Madde 13 Sözen (2009) 

Madde 14 Sözen (2009) 

Madde 15 Sözen (2009) 

Madde 1 Sözen (2009) 

Ses hızı ile ilgili 

sorular 

Madde 3 Sözen (2009) 

Madde 7 Sözen (2009) 

Madde 16 Sözen (2009) 

Madde 4 Sözen (2009) 

Sesin yüksekliği 

ve Ģiddeti ile 

ilgili sorular 

Madde 11 Sözen (2009) 

Madde 17 
Tongchai, Sharma, Johnston, Arayathanitkul ve 

Soankwan (2011) 

Madde 18 
Tongchai, Sharma, Johnston, Arayathanitkul ve 

Soankwan (2011) 

Madde 19 
Tongchai, Sharma, Johnston, Arayathanitkul ve 

Soankwan (2011) 

Madde 20 
Tongchai, Sharma, Johnston, Arayathanitkul ve 

Soankwan (2011) 

Madde 2 Sözen (2009) 
Ses yalıtımı ve 

günlük hayat ile 

ilgili sorular 

Madde 9 Sözen (2009) 

Madde 10 Sözen (2009) 

Madde 12 Sözen (2009) 

3.3.2 Ses Kavram Testi 

 

 

 AraĢtırmadan elde edilen verileri desteklemek için deney ve kontrol grubuna 

Ses Kavram Testi uygulanmıĢtır. Test, Efe (2007) tarafından geliĢtirilmiĢ olup 

araĢtırmacı tarafından Ses BaĢarı Testi‟nde yer alan konulara ait sorular 

kullanılmıĢtır. Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar dört ana kategoride 

değerlendirilmiĢtir. Bunlar bilimsel olarak kabul edilebilir cevaplar, bilimsel olarak 
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kabul edilemez cevaplar, kodlanamaz ve yanıtsız olmak üzere değerlendirilmiĢtir. 

Bilimsel olarak kabul edilebilir cevaplar kendi içinde tam doğru ve kısmen doğru 

olarak sınıflandırılırken bilimsel olarak kabul edilemez cevaplar ise kavram ile ilgili 

kabul edilemez yanıt ve kavram ile ilgisiz kabul edilemez yanıt olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Öğrencilerin vermiĢ olduğu cevapların frekansları hesaplanıp 

yüzde değerlere dönüĢtürülmüĢtür. 

3.3.3 Drama Yöntemi Tutum Ölçeği 

 

 

 Drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin drama 

yöntemine yönelik tutumlarının belirlenmesi için uygulanan Drama Yöntemi Tutum 

Ölçeği 5‟li Likert tipi 15 olumlu 11 olumsuz toplam 26 maddeden oluĢmaktadır. 

Ölçek maddelerinin hesaplamaları yapılırken olumlu cümleler için “Tamamen 

katılıyorum” 5, “Katılıyorum” 4, “Kararsızım” 3, “Katılmıyorum” 2 ve “Hiç 

Katılmıyorum” 1 puan, olumsuz cümleleri için “Tamamen katılıyorum” 1, 

“Katılıyorum” 2, “Kararsızım” 3, “Katılmıyorum” 4 ve “Hiç Katılmıyorum” 5 puan 

olarak hesaplanmıĢtır. Ölçek Çirkinoğlu ġekercioğlu (2011) tarafından geliĢtirilen 

Akran Öğretimi Yöntemi Tutum Ölçeği‟nden yararlanılarak yine Çirkinoğlu 

ġekercioğlu (2017) tarafından drama yöntemine uyarlanarak gerekli geçerlik, 

güvenirlik ve faktör analizi çalıĢmaları yapılmıĢ ve son hali verilmiĢtir. Ölçek 

“yararlılık”, “ilgi” ve “anlaĢılırlık” olmak üzere üç ana faktörde toplanmıĢtır. AkkuĢ 

da (2016) çalıĢmasında Drama Yöntemi Tutum Ölçeği‟ni kullanmıĢ ve verilerinin 

Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayısını 0.82 olarak tespit etmiĢtir. Bu çalıĢmada ise 

ölçek verilerinin Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak tespit edilmiĢtir. 

3.3.4 Drama Yöntemi GörüĢ Anketi 

 

 

 Drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin drama 

yöntemine yönelik düĢüncelerinin olumlu olup olmadığının belirlenmesi için Drama 

Yöntemi GörüĢ Anketi uygulanmıĢtır. Ölçek, Çirkinoğlu ġekercioğlu (2011) 

tarafından Akran Öğretimi Yöntemi GörüĢme Formu‟ndan uyarlanmıĢtır. Ölçek 

verileri olumlu düĢünceler ve olumsuz düĢünceler olmak üzere araĢtırmacı tarafından 
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iki kategori halinde incelenmiĢtir. Olumlu ve olumsuz düĢüncelerde belirtilen 

ifadeler yine araĢtırmacı tarafından belirli alt baĢlıklar halinde toplanmıĢtır. Her 

ifadenin toplam dile getirilme sayısından yola çıkılarak yüzde hesapları yapılmıĢtır. 

3.4 Drama Etkinlerinin Hazırlanması 

 

 

 Drama etkinliklerinin geliĢtirilmesi sürecinde ses konusu üzerine yapılmıĢ 

ulusal ve uluslararası çalıĢmalar incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin konu içerisinde anlama güçlüğü çektiği yerler, kavram hatalarına 

düĢtükleri bölümler belirlenmiĢtir. Fen bilimleri öğretmenliği fizik üç dersi içeriği 

incelenerek eksik ve hatalı kavramlar yeniden düzenlenmiĢtir. Etkinlikler 

geliĢtirilmeden önce drama ve fen eğitiminde drama yönteminin kullanıldığı 

çalıĢmalar, kitaplar incelenmiĢtir. Öğrencilerin eksikliklerinin olduğu noktalara önem 

verilerek drama etkinlikleri araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

GeliĢtirilen etkinliklerin fen bilimleri öğretmen adaylarına uygunluğunun ve 

kapsam geçerliliğin belirlenmesi amacıyla dört fen bilimleri öğretmeni ve bir drama 

yöntemi öğretim üyesi olmak üzere toplam beĢ uzmanın görüĢü alınmıĢtır. Uzman 

görüĢlerine dayalı olarak deney ve kontrol grubuna fizik üç dersi içeriği, zaman, 

araç-gereçler, öğrenci sayısı, derslerin iĢleneceği sınıf ve drama salonuna uygun 

olarak, drama yöntemi tekniklerinin kullanıldığı ve dramanın hazırlık-ısınma 

aĢaması, canlandırma aĢaması ve değerlendirme aĢamasını içeren ders planları ve 

etkinlikler araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. 

 Geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı kontrol grubunda sunuĢ yolu, 

soru-cevap beyin fırtınası, düz anlatım, tartıĢma tekniği gibi teknikler kullanılırken 

drama yönteminin kullanıldığı deney grubunda drama yöntemi tekniklerinden olan 

oyun oynama, öğretmenin role girmesi, dedikodu halkası, sevgili günlük, dans 

drama, ritüel ve seremoniler, canlandırma, rol içinde yazma, doğaçlama teknikleri 

kullanılmıĢtır. Bu teknikler tercih edilirken sınıf mevcudu ve uygulama alanları 

dikkate alınmıĢtır. 
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Drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubuna ait ders planları Ek-E, Ek-

F, Ek-G‟de, geleneksel yöntem ile öğrenim gören kontrol grubuna ait ders planları 

Ek-I, Ek-J, Ek-K‟de gösterilmiĢtir. 

3.5 Uygulamanın Yapılması 

3.5.1 Deney Grubunda GerçekleĢtirilen Uygulama Süreci 

 Deney grubunda ses konusunun öğretimi drama yöntemi ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmacı tarafından Ek-E, Ek-F, Ek-G‟de yer alan, fizik üç 

dersi içeriğine uygun hazırlanmıĢ ders planlarına ve drama etkinliklerine bağlı 

kalınmıĢtır. Ses konusunun öğretimi yine araĢtırmacı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Uygulamanın ders aĢaması üç haftalık bir süreçte üç ders saati (bir ders saati 90 

dakikadır) boyunca gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama öncesi ve sonrası yapılan ölçme 

araçlarının uygulanması da dahil edildiğinde bu süre toplam 5 hafta sürmüĢtür. 

 Uygulamaya baĢlamadan bir hafta önce deney grubu öğrencilerine drama 

yöntemi genel hatları ile tanıtılarak yöntemle ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanmıĢ ve 

ses konusunun öğretiminin drama yöntemi ile yapılacağı bilgisi verilmiĢtir. Bu kısa 

tanıtımın ardından öğrencilere Ses BaĢarı Testi ön test olarak uygulanmıĢtır. 

Uygulama süreci üç hafta sürmüĢ olup drama yönteminin aĢamalarına göre hareket 

edilmiĢtir. Ders planı ve konunun içeriğine göre etkinliklerde sevgili günlük, 

canlandırma, öğretmenin role girmesi, dans drama, ritüel ve seremoniler, rol içinde 

yazma, doğaçlama, dedikodu halkası ve rol oynama teknikleri kullanılmıĢtır. Ayrıca 

her öğrencinin aktif bir Ģekilde katılımı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Uygulama 

sürecinden bir hafta sonra Ses BaĢarı Testi son test olarak uygulanmıĢtır. 

Öğrencilerin ses konusuna yönelik kavramsal anlamalarının belirlenmesi için Ses 

Kavram Testi uygulanırken drama yöntemine yönelik tutum ve görüĢlerinin 

belirlenmesi amacıyla Drama Yöntemi Tutum Ölçeği ve Drama Yöntemi GörüĢ 

Anketi uygulanmıĢtır. 

 Ayrıca öğrencilerin drama uygulamalarına ait bazı fotoğraflar Ek-L‟de 

gösterilmiĢtir. 



45 
 

3.5.2 Kontrol Grubunda GerçekleĢtirilen Uygulama Süreci 

 Kontrol grubunda ses konusunun öğretimi geleneksel öğretim yöntemi 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kontrol grubu ders planları (Ek-I, Ek-J, Ek-K) 

deney grubunda olduğu gibi yine araĢtırmacı tarafından fizik üç dersi içeriğine uygun 

bir Ģekilde hazırlanmıĢ ve ders süreci bu planlara bağlı kalınarak iĢlenmiĢtir. Ses 

konusunun öğretimi deney grubunda olduğu gibi araĢtırmacı tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulamanın ders aĢaması deney grubunda olduğu gibi üç 

haftalık bir süreçte üç ders saati (bir ders saati 90 dakikadır) sürmüĢtür. Uygulama 

öncesi ve sonrası yapılan ölçme araçlarının uygulanması da dahil edildiğinde bu süre 

deney grubunda olduğu gibi toplam 5 hafta sürmüĢtür. 

 Kontrol grubu ile uygulamaya baĢlamadan bir hafta önce kontrol grubu 

öğrencilerine Ses BaĢarı Testi ön test olarak uygulanmıĢtır. Uygulama sırasında 

sunuĢ yolu, beyin fırtınası, soru-cevap, düz anlatım, tartıĢma teknikleri gibi 

geleneksel öğretim yöntemi teknikleri kullanılmıĢtır. Uygulama sürecinden bir hafta 

sonra ise Ses BaĢarı Testi son test olarak uygulanırken öğrencilerin ses konusuna 

yönelik kavramsal anlamalarının belirlenmesi için Ses Kavram Testi uygulanmıĢtır. 

3.6 Verilerin Analizi 

 

 

 Ses BaĢarı Testi‟nde doğru cevaplanan her sorunun değeri 1, yanlıĢ 

cevaplanan veya boĢ bırakılan her sorunun değeri 0 puan olarak hesaplanmıĢtır. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerine öğretim öncesi ve sonrası uygulanan ön test ve 

son testlerin analizi incelenmiĢ ve araĢtırma verilerinin normal dağılım gösterip 

göstermediği kontrol edilmiĢtir. Ses BaĢarı Testi ön test, son test ve Drama Yöntemi 

Tutum Ölçeği verilerinin normal dağılım koĢullarını sağladığı görülmüĢtür (Tablo 

3.4). 

Tablo 3.4 incelendiğinde dağılımın çarpıklık ve basıklık katsayılarının kendi 

standart hatalarına bölümleri hesaplandığında Ses BaĢarı Testi ön test verilerinin 

çarpıklık ve basıklık indekslerinin ±2 sınırları içinde 0‟a yakın olduğu görülmektedir. 

Bu durum Ses BaĢarı Testi son test verileri ve Drama Yöntemi GörüĢ Anketi verileri 

çarpıklık ve basıklık indeksleri içinde geçerlidir. Çarpıklık ve basıklık katsayılarının 
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kendi standart hatalarına bölümlerinden elde edilen sonuçların ±2 sınırları içinde 0‟a 

yakın olması durumunda verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaĢılır 

(Demir, Saatçioğlu, Ġmrol, 2016). 

Tablo 3.4: AraĢtırma verilerinin normal dağılıma uygun olup olmaması ile ilgili 

bulgular. 

 Ön Test Toplam Son Test Toplam 
Deney Grubu 

Tutum Yüzde 
Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

Ortalama  10.32 10.04 13.72 12.37 80.03 

Ortanca  10.00 10.00 13.00 12.00 78.46 

Varyans   11.810 6.806 4.460 6.627 101.502 

Standart Sapma  3.437 2.609 2.112 2.574 10.074 

Minimum 5 5 11 8 59.23 

Maksimum 18 15 19 17 99.23 

Ranj  13 10 8 9 40.00 

Çarpıklık 0.247 -0.142 0.748 0.037 0.084 

Çarpıklık Hata 0.464 0.448 0.464 0.448 0.464 

Basıklık -0.418 -0.513 -0.077 -0.918 -0.203 

Basıklık Hata 0.902 0.872 0.902 0.872 0.902 

 

Drama Yöntemi Tutum Ölçeği puanları, olumlu maddeler için cevaplara göre 

“Tamamen katılıyorum” 5, “Katılıyorum” 4, “Kararsızım” 3, “Katılmıyorum” 2 ve 

“Hiç Katılmıyorum” 1 puan, olumsuz maddeler için “Tamamen katılıyorum” 1, 

“Katılıyorum” 2, “Kararsızım” 3, “Katılmıyorum” 4 ve “Hiç Katılmıyorum” 5 

değerleri verilerek hesaplanmıĢtır. 

AraĢtırmada normallik sağlandığı için nicel verilerin analizinde parametrik 

testler kullanılmıĢtır. Nicel veri analizinde; yüzde, ortalama, standart sapma için 

tanımlayıcı istatistik, aynı grubun ön test son test puanlarını karĢılaĢtırmak için 

iliĢkili örneklemler t testi kullanılırken gruplar arası puanları karĢılaĢtırmak için 

iliĢkisiz örneklemler t testi kullanılmıĢtır. Ayrıca baĢarı testi ve tutum ölçeği 

arasındaki iliĢkiyi incelemek için Pearson korelasyon testi kullanılmıĢtır. Veriler 

SPSS 23.00 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 
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Deneysel uygulamadan sonra deney grubu öğrencilerine Ses Kavram Testi ve 

Drama Yöntemi GörüĢ Anketi uygulanmıĢtır. Uygulanan ölçeklerden elde edilen 

verilerin içerik analizi yapılmıĢtır. Ses Kavram Testi‟nden elde edilen veriler bilimsel 

olarak kabul edilebilir, bilimsel olarak kabul edilemez, kodlanamaz ve yanıtsız 

cevaplar olmak üzere gruplandırılmıĢ ve cevap anahtarı oluĢturulmuĢtur. Drama 

Yöntemi GörüĢ Anketi‟nden elde edilen veriler ise cevaplara göre gruplandırılmıĢ, 

her soru için benzer cevaplar bir arada toplanarak kodlama anahtarı oluĢturulmuĢtur. 

OluĢturulan cevap anahtarı ve kodlama anahtarı birbirinden bağımsız uzmanlar 

tarafından iĢaretlenmiĢtir. Ölçeklerin kodlama güvenilirliklerinin belirlenmesi için 

veriler Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı‟nda görevli 

bir öğretim üyesi görüĢüne sunulmuĢtur. Her soru için bulunan değerler yüzde olarak 

ifade edilmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

 Bu çalıĢmanın amacı, Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği ikinci sınıf 

öğrencilerinin fizik üç dersi kapsamında ses öğretiminde geleneksel yöntem ile 

drama yönteminin öğrenci baĢarısına ve drama yöntemine yönelik tutumlarına 

etkisini incelemektir. 

 Bu bölümde ele alınan alt problemlere ait bulgular, Ses BaĢarı Testi‟ne ait 

bulgular, Ses Kavram Testi‟ne ait bulgular, Drama Yöntemi Tutum Ölçeği‟ne ait 

bulgular ve Drama Yöntemi GörüĢ Anketi‟ne ait bulgular yer almaktadır. 

4.1 Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Alt Problem 1: Drama yöntemiyle öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel 

yöntemle öğretim yapılan kontrol grubunun ses konusuna yönelik baĢarıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4.1.1 Deney Grubu ve Kontrol Grubu Ses BaĢarı Testi Ön Test 

Puanlarına ĠliĢkin Bulgular 

Ses BaĢarı Testi konunun öğretiminden önce drama yöntemi ile öğrenim gören 

deney grubu öğrencilerine ve geleneksel yöntemle öğrenim gören kontrol grubu 

öğrencilerine ön test olarak uygulanmıĢtır. Deney ve kontrol grubunun öğretim 

öncesi ortalama puanlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistik ve uygulama 

öncesi Ses BaĢarı Testi‟nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla iliĢkisiz örneklemler için t testi uygulanmıĢtır (Tablo 

4.1, 4.2). 

 Tablo 4.1 incelendiğinde deney grubunun ön test ortalama puanının 10.32, 

kontrol grubunun ön test ortalama puanının 10.04 olduğu görülmektedir. Deney ve 

kontrol gruplarının uygulama öncesinde Ses BaĢarı Testi‟nden elde ettikleri puanlar 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla iliĢkisiz örneklemler t 
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testi kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar, deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farkın olmadığını göstermiĢtir. 

Tablo 4.1: Deney ve kontrol gruplarının ses baĢarı testi ön test tanımlayıcı istatistik 

sonuçları. 

 N Ortalama Standart Sapma Standart Hata Min. Max. 

Deney Grubu 25 10.32 3.437 0.687 5 18 

Kontrol Grubu 27 10.04 2.609 0.502 5 15 

 

Tablo 4.2: Deney ve kontrol gruplarının ses baĢarı testi ön test iliĢkisiz örneklemler t 

testi sonuçları. 

ĠliĢkisiz Örneklemler Ġçin t testi 

 

Levene Test 

Sonuçlarına 

Göre 

Varyansların 

EĢitliği 

t test Sonuçlarına Göre Ortalamaların EĢitliği 

F p t df p 
Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata 

Farkı 

Ön Test 

BaĢarı 

Puanları 

Varyansların 

EĢit Olduğu 

Varsayımı 

3.506 0.062 1.622 434 0.105 0.85 0.52 

Varyansların 

EĢit Olmadığı 

Varsayımı 

  1.661 422.349 0.098 0.85 0.51 

 

 Tablo 4.2 incelendiğinde Levene Test sonuçlarına göre varyansların eĢit 

dağıldığını görebiliriz (p = 0.062). Varyansların eĢit olduğu varsayımından p 

değerinin 0.105 olduğu yani 0.05‟ten büyük olduğu sonucuna ulaĢırız. Bu değer 

0.05‟in üzerinde olduğu için iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur diyebiliriz.  

4.1.2 Deney Grubu ve Kontrol Grubu Ses BaĢarı Testi Son Test 

Puanlarına ĠliĢkin Bulgular 
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Ses BaĢarı Testi konunun öğretiminden sonra drama yöntemi ile öğrenim gören 

deney grubu öğrencilerine ve geleneksel yöntemle öğrenim gören kontrol grubu 

öğrencilerine son test olarak uygulanmıĢtır. Deney ve kontrol grubunun öğretim 

sonrası ortalama puanlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistik ve uygulama 

sonrası Ses BaĢarı Testi‟nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla iliĢkisiz örneklemler için t testi uygulanmıĢtır (Tablo 

4.3, 4.4). 

Tablo 4.3: Deney ve kontrol gruplarının ses baĢarı testi son test tanımlayıcı istatistik 

sonuçları. 

 N Ortalama Standart Sapma Standart Hata Min. Max. 

Deney Grubu 25 13.72 2.112 0.422 11 19 

Kontrol Grubu 27 12.37 2.574 0.495 8 17 

 

 Tablo 4.3 incelendiğinde deney grubunun son test ortalama puanının 13.72, 

kontrol grubunun son test ortalama puanının 12.37 olduğu görülmektedir. Deney ve 

kontrol gruplarının uygulama sonrasında Ses BaĢarı Testi‟nden elde ettikleri puanlar 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla iliĢkisiz örneklemler t 

testi kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar, deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiĢtir. 

Tablo 4.4: Deney ve kontrol gruplarının ses baĢarı testi son test iliĢkisiz örneklemler 

t testi sonuçları. 

ĠliĢkisiz Örneklemler Ġçin t-testi 

 

Levene Test 

Sonuçlarına 

Göre 

Varyansların 

EĢitliği 

t test Sonuçlarına Göre Ortalamaların EĢitliği 

 F p t df p 
Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata Farkı 

Son Test 

BaĢarı 

Puanları 

Varyansların 

EĢit Olduğu  

  Varsayımı 

1.084 0.303 2.057 50 0.045 1.350 0.656 

Varyansların 

EĢit Olmadığı 

Varsayımı 

  2.073 49.310 0.043 1.350 0.651 
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Tablo 4.4 incelendiğinde Levene Test sonuçlarına göre varyansların eĢit 

dağıldığını görebiliriz (p = 0.303). Varyansların eĢit olduğu varsayımından p 

değerinin 0.045 olduğu yani 0.05‟ten küçük olduğu sonucuna ulaĢırız. Bu değer 

0.05‟in altında olduğu için iki grup arasında anlamlı bir fark vardır sonucuna ulaĢırız. 

Bu sonuçtan drama yönteminin kullanıldığı deney grubunda yapılan öğretimin daha 

baĢarılı olduğu söylenebilir. 

4.1.3 Kontrol Grubu Ses BaĢarı Testi Ön Test Ve Son Test Puanlarına 

ĠliĢkin Bulgular 

 Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrasında uygulanan Ses BaĢarı 

Testi‟nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek 

amacıyla iliĢkili örneklemler t testi kullanılmıĢtır. Tablo 4.5 ve Tablo 4.6‟da kontrol 

grubunun fizik üç dersi ses konusu kapsamında yapılan Ses BaĢarı Testinden ön test 

ve son testte aldıkları puanlara iliĢkin t testi istatistikleri ve bulguları verilmiĢtir. 

Tablo 4.5: Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ses baĢarı testi ön test ve son test 

puanlarına iliĢkin iliĢkili örneklemler t testi istatistikleri. 

 Ortalama  N Standart Sapma Ortalamanın Standart Hatası 

Ön Test 10.04 27 2.609 0.502 

Son Test 12.37 27 2.574 0.495 

 

 Tablo 4.5 incelendiğinde kontrol grubunun ön test ortalama puanının 10.04, 

son test ortalama puanının ise 12.37 olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, 

kontrol grubu ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı fark 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.6: Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ses baĢarı testi ön test ve son test 

puanlarına iliĢkin iliĢkili örneklemler t testi bulguları. 

Kontrol Grubu 

t testi değerleri 

N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Ortalamanın 

Standart Hatası 
t Df p 

27 -2.333 2.882 0.555 -4.206 26 0.000 
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 Tablo 4.6 incelendiğinde p değerinin 0.000 olduğu görülmektedir. Bu değer 

0.05‟ten düĢük olduğu için kontrol grubu ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

bir fark bulunduğunun göstergesidir.  

4.1.4 Deney Grubu Ses BaĢarı Testi Ön Test Ve Son Test Puanlarına 

ĠliĢkin Bulgular 

 Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasında uygulanan Ses BaĢarı 

Testi‟nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek 

amacıyla iliĢkili örneklemler t testi kullanılmıĢtır. Tablo 4.7 ve Tablo 4.8‟de deney 

grubunun fizik üç dersi ses konusu kapsamında yapılan Ses BaĢarı Testinden ön test 

ve son testte aldıkları puanlara iliĢkin t testi istatistikleri ve bulguları verilmiĢtir. 

Tablo 4.7: Deney grubunda yer alan öğrencilerin ses baĢarı testi ön test ve son test 

puanlarına iliĢkin iliĢkili örneklemler t testi istatistikleri. 

 Ortalama N Standart Sapma Ortalamanın Standart Hatası 

Ön Test 10.32 25 3.437 0.687 

Son Test 13.72 25 2.112 0.422 

 

 Tablo 4.7 incelendiğinde deney grubunun ön test ortalama puanının 10.32, 

son test ortalama puanının ise 13.72 olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, 

deney grubu ön test son test puanları arasında son test lehine anlamlı fark olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 4.8: Deney grubunda yer alan öğrencilerin ses baĢarı testi ön test ve son test 

puanlarına iliĢkin iliĢkili örneklemler t testi bulguları. 

Deney 

grubu 

t testi 

değerleri 

N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Ortalamanın 

Standart Hatası 
t df p 

25 -3,400 2,327 0.465 -7,304 24 0.000 

 

 Tablo 4.8 incelendiğinde p değerinin 0.000 olduğu görülmektedir. Bu değer 

0.05‟ten düĢük olduğu için deney grubu ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

bir fark bulunduğunun göstergesidir. 
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4.1.5 Ses BaĢarı Testinde Yer Alan Sorular Ġle Ġlgili Bulgular 

Bu bölümde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Ses BaĢarı Testi‟nde yer 

alan sorulara verdikleri yanıtlar ve bu yanıtlardan elde edilen bulgular yer 

almaktadır. 

4.1.5.1 Sesin Özelliği Dalga Ve TitreĢim Ġle Ġlgili Sorulardan Elde Edilen 

Bulgular 

 5, 6, 8, 13, 14 ve 15. sorular sesin özelliği dalga ve titreĢim ile ilgili olup, 

aĢağıda bu sorulara verilen yanıtların yüzdeleri görülmektedir. 

Tablo 4.9: Ses baĢarı testinin 5. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

5. Soru Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 0 0 1 3.70 0 0 1 3.70 

B 0 0 0 0 0 0 1 3.70 

C 0 0 2 7.40 0 0 0 0 

    D* 23 92 23 85.18 25 100 25 92.59 

E 1 4 1 3.70 0 0 0 0 

BOġ 1 4 0 0 0 0 0 0 

 

 Ses ile ilgili hangi bilginin yanlıĢ olduğunun sorulduğu 5. soruya öğrencilerin 

verdiği yanıtlar incelendiğinde öğretim öncesinde deney grubunun %92‟si doğru 

cevap olan D Ģıkkını iĢaretlemiĢlerdir. Deney grubunda sesin dalga olmadığını 

düĢünen öğrencilerin %4‟ü E Ģıkkını seçerken %4‟ü soruyu boĢ bırakmıĢtır. Kontrol 

grubunun ise %85.18‟i soruya doğru cevap vermiĢ, sesin titreĢimler sonucu 

oluĢmadığını, sesin enerji türü ve dalga olmadığını düĢünen öğrenciler 

bulunmaktadır. Uygulama sonrasında her iki grupta da doğru cevap olan D Ģıkkının 

iĢaretlenme yüzdesinin arttığı görülmektedir. Uygulama sonrası deney grubunun 

tamamı soruya doğru cevap verirken kontrol grubunun %92.59‟u doğru cevap 

vermiĢtir. Kontrol grubu öğrencilerinin toplam %7.40‟ı ise soruya yanlıĢ cevap 

vermiĢtir. 
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Tablo 4.10: Ses baĢarı testinin 6. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

6. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

    B* 22 88 26 96,29 25 100 26 96,29 

C 0 0 0 0 0 0 1 3,70 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 3 12 1 3,70 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Sesin hangi ortamda yayılmadığının sorulduğu 6. soruya öğrencilerin 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesinde deney grubunun %88‟i sesin 

boĢlukta yayılmadığını doğru bilirken %12‟sinin sesin yayıldığı ortamlarla ilgili 

hiçbir bilgisinin olmadığı görülmüĢtür. Kontrol grubunun ise %96.29‟u doğru cevabı 

iĢaretlerken %3.70‟i bu konu ile ilgili hiçbir fikrinin olmadığını belirtmiĢtir. 

Uygulama sonrasında kontrol grubunun doğru cevap yüzdesi değiĢmezken deney 

grubunun %100‟ü sesin boĢlukta yayılmayacağını kavramıĢtır. 

Tablo 4.11: Ses baĢarı testinin 8. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

8. Soru Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 1 4 1 3.70 0 0 0 0 

B 0 0 1 3.70 2 8 2 7.40 

C 6 24 4 14.81 7 28 2 7.40 

D 2 8 2 7.40 3 12 0 0 

    E* 0 0 19 70.37 13 52 23 85.18 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ÇeĢitli ses kaynaklarının çıkardığı sesleri duymamızın sesin hangi özelliğine 

ait olduğunun incelendiği 8. soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde 

uygulama öncesi deney grubunda doğru cevap veren öğrenci olmadığı görülmüĢtür. 

Deney grubu öğrencilerinin %4‟ü kırılma, %24‟ü soğurulma %8‟i ise yankı olayı 

sonucunda sesi duyduğumuzu düĢünmektedir. Kontrol grubunun %70.37‟si E Ģıkkı 

olan iletilme seçeneğini iĢaretlerken %3.70‟inin kırılma, %3.70‟inin soğrulma, 

%14.81‟inin yansıma ve %7.40‟ının yankı Ģıklarını iĢaretledikleri görülmektedir. 



55 
 

Uygulama sonrası deney grubunun %52‟si doğru cevap olan iletilmeyi iĢaretlerken 

kontrol grubunda doğru cevap olan C Ģıkkının iĢaretlenme oranı %85.18‟e 

yükselmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde her iki grupta yanılgılarını devam ettiren 

öğrenciler bulunduğu görülmüĢtür. 

Tablo 4.12: Ses baĢarı testinin 13. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

13. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

    A* 4 16 5 18.51 10 40 10 37.03 

B 16 64 18 66.66 13 52 13 48.14 

C 1 4 2 7.40 1 4 3 11.11 

D 3 12 2 7.40 1 4 1 3.70 

E 1 4 0 0 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Duvar gibi bir engelin sesin yayılmasına etkisinin incelendiği bu soruda 

uygulama öncesi deney grubunun %16‟sının doğru yanıtı iĢaretledikleri görülmüĢtür. 

%64‟lük büyük kısmı duvarın sesin iletimine etkisini olumsuz etkileyeceğini 

düĢünürken %4‟lük bir kısım duvar olsun olmasın hiçbir etkisinin olmayacağını iki 

kiĢinin sesi aynı anda duyacağını düĢünmekte, %4‟ü hiçbir fikrinin olmadığının 

belirtildiği E Ģıkkını iĢaretlemiĢlerdir. Uygulama öncesi kontrol grubunun %18.51‟i 

doğru yanıt verirken yine %66.66‟sının duvarın ses hızında engel olduğunu, arada 

duvar olan kiĢinin sesi daha geç duyacağını düĢünmüĢtür. Uygulama sonrası her iki 

grubun doğru cevap yüzdesi artarken deney grubunun %52‟si, kontrol grubunun 

%48.14‟ü aradaki engelin sesin iletilme hızını yavaĢlattığı düĢüncesini devam 

ettirmiĢtir. Deney grubunun %4‟ü, kontrol grubunun %11.11‟i duvarın sesin 

iletilmesine hiçbir etkisinin olmayacağı görüĢünü devam ettirmiĢtir. 

 Tablo 4.13‟te görüldüğü gibi sesin farklı ortamlarda duyulmasının 

araĢtırıldığı 14. soru ile ilgili öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde deney 

grubu öğrencilerinin %40‟ı uygulama öncesi hazırlanan deney ortamlarının hepsinde 

sesin duyulabileceği E Ģıkkını iĢaretlemiĢtir. Diğer Ģıkları iĢaretleyen öğrenciler sesin 

belli durumlarda duyulamayacağını düĢünmektedir. Kontrol grubunda ise doğru 

cevap oranı %11.11‟dir. Deney grubunda olduğu gibi kontrol grubunda da diğer 

Ģıkların iĢaretlenmiĢ olduğu görülmektedir. Uygulama sonrasında deney grubu baĢarı 
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oranı %64‟e çıkarken kontrol grubunun baĢarı oranı %25.92‟ye yükselmiĢtir. Fakat 

her iki gruptaki bazı öğrencilerin yanlıĢ düĢüncelerini sürdürdükleri görülmektedir. 

Tablo 4.13: Ses baĢarı testinin 14. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

14. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 2 8 9 33.33 2 8 1 3.70 

B 5 20 5 18.51 2 8 9 33.33 

C 4 16 2 7.40 1 4 4 14.81 

D 4 16 7 25.92 4 16 4 14.81 

    E* 10 40 3 11.11 16 64 7 25.92 

BOġ 0 0 1 3.70 0 0 2 7.40 

  

Tablo 4.14: Ses baĢarı testinin 15. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

15. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 0 0 0 0 0 0 1 3.70 

B 2 8 0 0 1 4 2 7.40 

    C* 17 68 22 81.48 24 96 24 88.88 

D 1 4 0 0 0 0 0 0 

E 5 20 5 18.51 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Havasız ortamda sesin oluĢup oluĢmadığını ölçen 15. soruya öğrencilerin 

verdiği cevaplar incelendiğinde uygulama öncesinde deney grubunun %68‟inin 

doğru cevap olan C Ģıkkını iĢaretlediği görülmektedir. Öğrencilerin iĢaretledikleri 

Ģıklar incelendiğinde %8‟i sesin üretileceği fakat havasız ortamdaki sesin hızının 

daha az olduğunu, %4‟ü üretileceğini ve hava bulunan ya da havasız ortamdaki 

hızların eĢit olacağını, %20‟sinin ise hiçbir fikrinin olmadığını düĢündükleri 

görülmüĢtür. Kontrol grubunun cevapları incelendiğinde %81.48‟inin doğru yanıtı 

iĢaretlediği fakat %18.51‟inin hiçbir fikrinin olmadığı anlaĢılmaktadır. Uygulama 

sonrası her iki grubun cevapları incelendiğinde deney grubunun baĢarı oranının 

%96‟ya çıkarken kontrol grubunun ise %88.88‟e çıktığı görülmüĢtür. 
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4.1.5.2 Ses Hızı Ġle Ġlgili Sorulardan Elde Edilen Bulgular 

 1, 3, 7 ve 16. sorular ses hızı ile ilgili olup, aĢağıda bu sorulara verilen 

yanıtların yüzdeleri görülmektedir. 

Tablo 4.15: Ses baĢarı testinin 1. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

1. Soru Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

    A* 21 84 22 81.48 25 100 26 96.29 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 3 12 4 14.81 0 0 1 3.70 

D 1 4 1 3.70 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Sesin hangi ortamda daha hızlı yayıldığının sorulduğu 1. soruya öğrencilerin 

verdiği cevaplar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun %84‟ü, kontrol 

grubunun %81.48‟inin A Ģıkkını iĢaretleyerek en hızlı katı ortamda yayıldığını doğru 

bildiği görülmektedir. Uygulama sonrasında doğru cevap oranı deney grubunda 

%100‟e ulaĢırken bu oranın kontrol grubunda %96.29‟a çıktığı, en hızlı gaz 

ortamında yayılır fikrini devam ettiren öğrencilerin olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.16: Ses baĢarı testinin 3. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

3. Soru Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 1 4 7 25.92 1 4 5 18.51 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 1 3.70 3 12 0 0 

D 19 76 15 55.55 12 48 12 44.44 

    E* 5 20 3 11.11 9 36 9 33.33 

BOġ 0 0 0 0 0 0 1 3.70 

 

 Sesin madde içinde yayılma hızını etkileyen faktörlerin sorulduğu 3. soruya 

öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun 

%20‟sinin, kontrol grubunun %11.11‟inin doğru cevap olan E Ģıkkını iĢaretleyerek 

maddenin tanecikleri arası uzaklık ve ortamın sıcaklığının ses hızını etkilediğini 
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bildikleri görülmektedir. Bunlara ek olarak deney grubunun %4‟ü, kontrol grubunun 

ise %25.92‟si madde boyunun yayılma hızını etkilediğini düĢünmektedir. Yine deney 

grubunun %76‟sı ve kontrol grubunun %55.55‟i ise ses kaynağının enerjisinin ve 

sesin ince ya da kalınlığının sesin yayılma hızına etkilediğini düĢündüğü 

anlaĢılmıĢtır. Uygulama sonrasında deney grubunun doğru cevabı iĢaretleme oranının 

%36‟ya, kontrol grubunun %33.33‟e yükseldiği görülmektedir. Özellikle her iki 

grupta ses kaynağı enerjisinin ve sesin ince ya da kalın oluĢunun da dahil olduğu D 

Ģıkkını iĢaretleyerek sesin yayılma hızını etkileyen faktörleri yanlıĢ bildikleri 

görülmektedir. 

Tablo 4.17: Ses baĢarı testinin 7. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

7. Soru Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 3 12 5 18.51 0 0 2 7.40 

    C* 21 84 18 66.66 25 100 25 92.59 

D 0 0 2 7.40 0 0 0 0 

E 1 4 2 7.40 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Tanecikler arasındaki mesafenin farklı olduğu iki materyaldeki ses hızının 

sorulduğu 7. soruya öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde uygulama öncesi 

deney grubunun %84‟ünün, kontrol grubunun ise %66.66‟sının doğru cevap verdiği 

görülmüĢtür. Uygulama sonrası baĢarı oranı deney grubunda %100 olurken kontrol 

grubunda %92.59‟a yükselmiĢtir. Öğrencilerin çoğu mesafenin az olduğu materyalde 

ses hızının daha fazla olacağını kavramıĢtır.  

Tablo 4.18: Ses baĢarı testinin 16. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

16. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

     A* 16 64 18 66.66 23 92 26 96.29 

B 2 8 3 11.11 1 4 1 3.70 

C 0 0 0 0 1 4 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 7 28 6 22.22 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Ortamın sıcaklığının arttırılmasının ses hızına etkisinin araĢtırıldığı 16. 

soruya öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde uygulama öncesi deney 

grubunun %64‟ünün, kontrol grubunun ise %66.66‟sının doğru cevap olan A Ģıkkını 

iĢaretlediği ve sıcaklığın ses hızını etkilediğini bildikleri görülmüĢtür. Deney 

grubunun %8‟inin, kontrol grubunun ise %11.11‟inin sıcaklığın ses hızına etkisinin 

olmadığını düĢündükleri anlaĢılmaktadır. Deney grubunun %28‟i, kontrol grubunun 

ise %22.22‟sinin hiçbir fikrinin olmadığını belirlenmiĢtir. Uygulama sonrası cevap 

yüzdeleri incelendiğinde her iki grubun baĢarı oranının arttığı görülmüĢtür. 

4.1.5.3 Sesin Yüksekliği Ve ġiddeti Ġle Ġlgili Sorular 

 4, 11, 17, 18, 19, 20. sorular sesin yüksekliği ve Ģiddeti ile ilgili olup, aĢağıda 

bu sorulara verilen yanıtların yüzdeleri görülmektedir. 

Tablo 4.19: Ses baĢarı testinin 4. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

4. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 12 48 13 48.14 5 20 8 29.62 

B 0 0 0 0 0 0 1 3.70 

    C* 5 20 8 29.62 13 52 13 48.14 

D 1 4 2 7.40 1 4 2 7.40 

E 6 24 4 14.81 6 24 3 11.11 

BOġ 1 4 0 0 0 0 0 0 

 

 Radyoyu kıs dendiğinde aslında ne denmek istediğinin sorulduğu 4. soruya 

öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun %48‟i 

kontrol grubunun %48.14‟ü ses dalgalarının frekansını alçaltılması gerektiğini 

düĢünmektedir. Deney grubu öğrencilerinin %4‟ü, kontrol grubu öğrencilerinin 

%7.40‟ı ses dalgalarının genliğinin yükseltilmesi gerektiğini düĢünmektedir. Deney 

grubunun %24‟ü, kontrol grubunun ise 14.81‟i ses dalgalarının hem frekansını hem 

genliğini düĢürmeleri gerektiğini anladıkları görülmektedir. Doğru cevap olan ses 

dalgalarının genliğini alçalt Ģıkkı olan C Ģıkkını deney grubunun %20‟si, kontrol 

grubunun ise %29.62‟sinin iĢaretlediği görülmektedir. Uygulama sonrasında doğru 



60 
 

cevap olan C Ģıkkının iĢaretlenme oranlarının arttığı fakat diğer görüĢleri devam 

ettiren öğrencilerin kavram yanılgılarına devam ettiği görülmektedir. 

Tablo 4.20: Ses baĢarı testinin 11. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

11. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 2 8 1 3.70 0 0 0 0 

B 16 64 18 66.66 13 52 21 77.77 

    C* 5 20 3 11.11 8 32 4 14.81 

D 2 8 4 14.81 3 12 2 7.40 

E 0 0 0 0 1 4 0 0 

BOġ 0 0 1 3.70 0 0 0 0 

 

 Sesin hava içinden geçerken hava parçacıklarının hareketi ile ilgili 11. soruya 

öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun 

%8‟inin, kontrol grubunun %3.70‟inin hava parçacığının olduğu noktada hareketsiz 

duracağını düĢündüğü görülmektedir. Deney grubunun %64‟ünün, kontrol grubunun 

%66.66‟sının hava parçacığının kaynaktan uzağa doğru gideceğini düĢündüğü, deney 

grubunun %8‟inin, kontrol grubunun ise %14.81‟inin hava parçacığının herhangi bir 

yönde hareket edeceğini düĢündüğü görülmektedir. Doğru cevap olan C Ģıkkını 

deney grubunun %20‟si, kontrol grubunun %11.11‟i iĢaretlemiĢtir. Kontrol grubunun 

%3.70‟i soruyu boĢ bırakmıĢtır. Uygulama sonrası her iki grubunda doğru cevap 

oranının arttığı fakat yanlıĢ düĢünceye sahip öğrencilerin hatalarına devam ettiği 

görülmektedir. 

Tablo 4.21: Ses baĢarı testinin 17. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

17. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 11 44 12 44.44 3 12 7 25.92 

    B* 7 28 9 33.33 20 80 19 70.37 

C 0 0 1 3.70 0 0 0 0 

D 7 28 4 14.81 2 8 0 0 

BOġ 0 0 1 3.70 0 0 1 3.70 
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 Aynı Ģiddette fakat biri yüksek perdeden diğeri düĢük perdeden Ģarkı 

söyleyen iki kiĢi hakkındaki görüĢlerin sorulduğu 17. soru hakkında öğrencilerin 

verdiği yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun %28‟inin, kontrol 

grubunun ise %33.33‟ünün doğru cevap olan B Ģıkkını iĢaretledikleri görülmektedir. 

Deney grubunun %44‟ü, kontrol grubunun ise %44.44‟ünün her iki frekansında aynı 

olduğu fakat genliklerinin farklı olduğunu düĢündüğü görülmektedir. Deney 

grubunun %28‟i, kontrol grubunun ise %14.81‟i her iki frekansta genlikte farklıdır 

görüĢünü iĢaretlemiĢtir. Uygulama sonrası cevaplar incelendiğinde deney grubunun 

B Ģıkkına verdiği cevap oranı %80‟e çıkarken kontrol grubunun %70.37‟ye çıktığı 

görülmüĢtür. Yine her iki grupta yanlıĢ görüĢlere sahip öğrencilerin bulunduğu fakat 

oranlarının azaldığı görülmektedir. 

Tablo 4.22: Ses baĢarı testinin 18. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

18. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

    A* 6 24 6 22.22 4 16 12 44.44 

B 7 28 8 29.62 10 40 6 22.22 

C 2 8 5 18.51 5 20 2 7.40 

D 10 40 8 29.62 5 20 7 25.92 

BOġ 0 0 0 0 1 4 0 0 

 

 Aralarında mesafe bulunan öğrencilerden birinin normal perdeden diğerinin 

ise yüksek perdeden bağırdığı ve bu öğrencilerden hangisinin sesi daha önce 

duyacağının araĢtırıldığı 18. soruya öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde 

uygulama öncesi deney grubunun %24‟ünün, kontrol grubunun ise %22.22‟sinin 

soruyu doğru cevapladıkları görülmektedir. Deney grubunun %28‟i, kontrol 

grubunun ise %29.62‟sinin sesin frekansa bağlı olduğunu düĢündüğü ve bu yüzden 

normal perdeden bağıran öğrencinin daha önce duyacağını düĢündüğü görülmektedir. 

Deney grubu öğrencilerinin %8‟i, kontrol grubu öğrencilerinin ise %18.51‟i ses 

dalgalarının hızının genliğe bağlı olduğu bu yüzden her iki öğrencinin birbirini aynı 

anda duyacağının belirtildiği C Ģıkkını iĢaretledikleri görülmüĢtür. Deney grubu 

öğrencilerinin %40‟ı, kontrol grubu öğrencilerinin %29.62‟si ise ses dalgalarının 

hızını frekansın etkilediğini düĢünerek normal perdeden bağıran öğrencinin daha 
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önce duyacağını düĢündüğü ortaya çıkmıĢtır. Uygulama sonrası deney grubunun 

baĢarı oranı %16‟ya düĢmüĢ, kontrol grubunun ise %44.44‟e yükseldiği görülmüĢtür. 

Tablo 4.23: Ses baĢarı testinin 19. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

19. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 1 4 7 25.92 1 4 3 11.11 

B 3 12 1 3.70 3 12 3 11.11 

    C* 1 4 3 11.11 5 20 2 7.40 

D 1 4 1 3.70 2 8 5 18.51 

E 2 8 1 3.70 2 8 2 7.40 

F 6 24 3 11.11 3 12 3 11.11 

G 9 36 6 22.22 9 36 4 14.81 

H 2 8 5 18.51 0 0 2 7.40 

BOġ 0 0 0 0 0 0 3 11.11 

 

 Ses perdesinin arttırılıp Ģiddetinin aynı kaldığı durumda hoparlörün önünde 

bulunan toz parçasının hareketinin incelendiği 19. soruya öğrencilerin verdiği 

cevaplar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun %4‟ünün, kontrol 

grubunun ise %11.11‟inin aynı yerde ileri geri daha hızlı hareket eder Ģıkkını doğru 

iĢaretlediği görülmüĢtür. Deney grubu öğrencilerinin %36‟sının, kontrol grubu 

öğrencilerinin ise %22.22‟sinin daha hızlı uzağa gider diyerek G Ģıkkında 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Uygulama sonrası deney grubu öğrencilerinin doğru 

cevap oranı %20‟ye çıkarken, kontrol grubunun doğru cevap oranının %7.40‟a 

düĢtüğü görülmektedir. Yine her iki grupta farklı cevapların oranları dikkat 

çekmektedir. 

Tablo 4.24‟te sesin Ģiddetinin yükseltildiği fakat perdesinin aynı kaldığı 

durumda hoparlörün önünde bulunan toz parçasının hareketi ile ilgili 20. soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun 

%24‟ünün, kontrol grubunun ise %22.22‟sinin doğru cevap olan F Ģıkkını 

iĢaretledikleri görülmektedir. Uygulama öncesi deney grubu öğrencilerinin 

%36‟sının, kontrol grubunun ise %29.62‟sinin daha hızlı olarak uzağa gider 

ifadesinin bulunduğu G Ģıkkında yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. Uygulama sonrası deney 

grubunun %24‟lük kısmının aynı yerde ileri ve geri daha fazla hareket eder 

ifadesinin olduğu B Ģıkkını iĢaretlediği görülmüĢtür. Kontrol grubunun ise %22.22‟si 
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aĢağı yukarı yönde daha fazla hareket eder ifadesini tercih etmiĢtir. Uygulama 

sonrası deney grubu baĢarı oranı %24 olarak aynı kalıp değiĢmezken kontrol 

grubunun baĢarı oranı %7.40‟a düĢmüĢtür. 

Tablo 4.24: Ses baĢarı testinin 20. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

20. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 1 4 1 3.70 0 0 2 7.40 

B 3 12 7 25.92 6 24 1 3.70 

C 1 4 1 3.70 3 12 3 11.11 

D 1 4 2 7.40 2 8 6 22.22 

E 2 8 2 7.40 4 16 3 11.11 

    F* 6 24 6 22.22 6 24 2 7.40 

G 9 36 8 29.62 2 8 4 14.81 

H 2 8 0 0 1 4 5 18.51 

BOġ 0 0 0 0 1 4 1 3.70 

 

4.1.5.4 Ses Yalıtımı Ve Günlük Hayat Ġle Ġlgili Sorular 

2, 9, 10, 12. sorular ses yalıtımı ve günlük hayat ile ilgili olup, aĢağıda bu 

sorulara verilen yanıtların yüzdeleri görülmektedir. 

Tablo 4.25: Ses baĢarı testinin 2. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

2. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 

    C* 25 100 27 100 25 100 27 100 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Sesin Ģiddetinin yükseltilmesi için hangi aletin kullanıldığının sorulduğu 2. 

soruya öğrenci yanıtları incelendiğinde her iki grup öğrencilerinin uygulama öncesi 
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ve sonrası doğru yanıt olan megafonun bulunduğu C Ģıkkını iĢaretlediği görülmüĢtür. 

Uygulama öncesi ve sonrası her iki grubun baĢarı oranı %100 bulunmuĢtur. 

Tablo 4.26: Ses baĢarı testinin 9. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

9. Soru Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

    B* 17 68 18 66.66 21 84 18 66.66 

C 4 16 5 18.51 3 12 6 22.22 

D 1 4 2 7.40 1 4 3 11.11 

E 3 12 2 7.40 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Ses yalıtımını en fazla hangi maddenin sağladığının sorulduğu 9. soruya 

öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesi deney grubunun 

%68‟inin, kontrol grubunun %66.66‟sının doğru cevap olan köpük maddesinin 

olduğu B Ģıkkını iĢaretlediği görülmüĢtür. Deney grubunun %16‟sı kontrol grubunun 

%18.51‟i su; deney grubunun %4‟ü, kontrol grubunun %7.40‟ı beton duvar; deney 

grubunun %12‟sinin, kontrol grubunun %7.40‟ının demirin sesin yayılmasını 

engelleyeceğini düĢünmüĢtür. Uygulama sonrası deney grubunun doğru cevap oranı 

%84‟e yükselirken kontrol grubunun doğru cevap oranı aynı kalmıĢtır. Yine her iki 

grupta da diğer görüĢler bulunmaya devam etmektedir. 

Tablo 4.27: Ses baĢarı testinin 10. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

10. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 3 12 3 11.11 0 0 7 25.92 

B 3 12 0 0 5 20 3 11.11 

    C* 13 52 13 48.14 15 60 14 51.85 

D 1 4 4 14.81 5 20 3 11.11 

E 5 20 7 25.92 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Sesi hangi yüzeylerin daha fazla yansıtacağının sorulduğu 10. soruya 

öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde ön testte her iki grupta da doğru 

cevap olan B Ģıkkını iĢaretleme yüzdelerinin fazla olduğu görülmektedir. Uygulama 
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sonrasında her iki grubun doğru cevap oranında artıĢ görülmüĢ, öğrenciler sesin sert 

ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansıdığını kavramıĢtır. Fakat yine büyük 

çoğunluk bu soruda hatalı görüĢlerini devam ettirmiĢtir. 

Tablo 4.28: Ses baĢarı testinin 12. sorusuna ait ön test ve son testte öğrencilerin 

verdikleri yanıtların yüzdeleri. 

12. 

Soru 
Ön Test Son Test 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Deney Grubu Kontrol Grubu 

 N % N % N % N % 

A 2 8 7 25.92 2 8 3 11.11 

    B* 7 28 8 29.62 19 76 14 51.85 

C 9 36 7 25.92 2 8 3 11.11 

D 4 16 2 7.40 2 8 7 25.92 

E 3 12 3 11.11 0 0 0 0 

BOġ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Sinema ve tiyatro salonlarının duvarlarının nasıl olması gerektiğini araĢtıran 

12. soruya öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde uygulama öncesi deney 

grubunun %28‟inin, kontrol grubunun %29.62‟sinin doğru cevabı iĢaretledikleri 

görülmüĢtür. Fakat deney grubunun %36‟sının sert ve pürüzsüz yüzeyleri, kontrol 

grubunun ise %25.92‟sinin sert ve pürüzlü yüzeyler ile yine %25.92‟sinin yumuĢak 

ve pürüzsüz yüzeyleri iĢaretledikleri görülmüĢtür. E Ģıkkını iĢaretleyen öğrencilerin 

konu ile ilgili bilgiye sahip olmadıkları anlaĢılmıĢtır. Uygulama sonunda doğru yanıtı 

veren deney grubu öğrencilerin oranı %76‟ya yükselirken, kontrol grubu 

öğrencilerinin doğru cevap oranı %51.85‟e çıkmıĢtır. 

4.2 Ġkinci Alt Probleme Ait Bulgular 

Alt Problem 2: Drama yöntemiyle öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel 

yöntemle öğretim yapılan kontrol grubunun ses konusuna yönelik kavramsal 

anlamaları nasıldır? 

Bu bölümde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Ses Kavram Testi‟nde yer 

alan sorulara verdikleri yanıtlar ve bu yanıtlardan elde edilen bulgular yer 

almaktadır. Bu testte deney grubundan 21, kontrol grubundan 25 öğrenci katılmıĢtır. 
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Tablo 4.29: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 1. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 1: Bir öğrenci masaya kulağını dayadığında, masanın diğer ucundaki baĢka bir öğrenci 

tarafından masaya vurularak oluĢan sesin masa içinde nasıl yol aldığını açıklayınız. 

Cevap 

Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

a. Tam Doğru 

2   9.52 2 8 
 TitreĢen her bir tanecik sahip olduğu enerjisini bir 

sonraki taneciğe aktarır. Ses titreĢim hareketi sonucu 

dalgalar halinde yayılır.  

 b. Kısmen Doğru 

11 52.38 18 72 

 Ses masanın diğer ucuna dalgalar halinde yayılır.  

 Maddelerin taneciklerinin titreĢim hareketi sonucu 

yayılır. 

 Taneciklerin enerjilerini aktarması sonucu yayılır. 

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

7 33.33 5 20 
 Katılardaki ses iletimi daha hızlıdır. Diyapazondaki 

ses oluĢumu ve titreĢiminin olduğu olaydır. 

 Katılarda ses daha hızlı iletildiğinden. 

b.  Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz  Hızlı bir Ģekilde yol alır.  1 4.76 - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

 Tablo 4.29‟da görüldüğü gibi madde içinde sesin iletimini deney grubu 

öğrencilerinin %9.52‟si, kontrol grubu öğrencilerinin %8‟i tam doğru ifade etmiĢtir. 

Deney grubu öğrencilerinin %52.38‟i, kontrol grubunun %72‟si sesin masa içinde 

aldığı yolu açıklarken açıklamalarında moleküllerin titreĢim hareketi sonucunda 

oluĢtuğu, dalgalar halinde yayıldığı ya da madde moleküllerinin sahip olduğu 

enerjiyi aktardığı ifadelerinden en az birine yer vermemiĢtir ve bu konuda yeterli 

açıklama yapamamıĢlardır. Deney grubu öğrencilerinin %33.33‟ü, kontrol grubu 

öğrencilerinin %20‟si ise vermiĢ olduğu cevaplar bilimsel olarak kavram ile ilgili 

kabul edilemez yanıtlar kategorisinde değerlendirilmiĢtir. Deney grubu 

öğrencilerinin %4.76‟sı ise kodlanamaz yanıtlar vermiĢtir. Öğrenciler yanıtlarında 

ses kavramı ile ilgili diyapazon, sesin katılarda hızlı iletilmesi, sesin doğrusal yol 

alması, yankı, yansıma, rezonans, kalınlık, incelik gibi yanlıĢ ifadelere yer vermiĢtir. 
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Tablo 4.30: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 2. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 2: Uzayda astronotların birbirleri ile konuĢmalarını telsizle gerçekleĢtirmelerinin nedeni 

ne olabilir? 

Cevap  

Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilebilir 

 

a.Tam Doğru 

20 95.23 23 92 

 Ses mekanik bir dalga olduğu için maddesel ortama 

ihtiyaç duyar ve uzayda maddesel ortam olmadığı 

için telsizle konuĢulur. 

 Sesin iletilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. 

Uzay maddesel ortam değildir, boĢluktur.   

b. Kısmen Doğru 
- - 1 4 

 Uzayda ses iletilmez bu yüzden 

2. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilemez 

 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

- - 1 4 
 Sesin yayılmasından dolayı.  

b. Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 

- - - - 
- 

3. Kodlanamaz    Bilmiyorum.  1 4.76 - - 

4. Yanıtsız - - - - - 

 

 Tablo 4.30 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin %95.23‟ü, kontrol 

grubu öğrencilerinin %92‟si sesin yayılması için ortamda tanecik olması gerektiğini, 

uzayın boĢluk olduğunu belirterek tam doğru cevap vermiĢtir. Kontrol grubu 

öğrencilerinin %4‟ü sesin uzayda neden iletilmediğini açıklayamamıĢtır. Geriye 

kalan öğrencilerin cevapları ise bilimsel olarak kabul edilmemiĢ ve kodlanamamıĢtır. 

 Tablo 4.31 incelendiğinde sesin tanecik sayısının fazla, sıcak ve yoğun 

ortamda daha hızlı yayıldığını tam doğru ifade eden öğrenci bulunmadığı 

görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin %95.23‟ü, kontrol grubu öğrencilerinin 

ise %100‟ü bu soruyu sadece maddesel ortama göre cevapladığı ve bunun sebebinin 

öğrencilerin okuduğunu yanlıĢ anlamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Soru 

kökünde yer alan “hangi ortamda” bölümünü sadece maddesel ortam olarak 

düĢündüklerini yine Ses Kavram Testi‟nde yer alan 6. soruya verdikleri cevapların 



68 
 

analizlerinden anlaĢılmaktadır. Yine deney grubunun %4.76‟sının, kontrol grubunun 

%16‟sının cevaplarının kavram ile ilgili geçersiz yanıtlar içerdiği görülmektedir. 

Tablo 4.31: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 3. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 3: Ses hangi ortamda daha hızlı yayılır? Nedenini açıklar mısınız? 

Cevap  

Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilebilir 

a. Tam Doğru 
- - - - 

- 

b. Kısmen Doğru 

20 95.23 20 80 

 Ses katı ortamda daha hızlı yayılır. Tanecikli yapı 

daha fazla. 

 Katı ortamda hızlıdır. Taneciklerin yakınlığı iletimi 

arttırır. 

2. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilemez 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

1 4.76 4 16  Ses sert, pürüzlü, gözenekli ortamda daha hızlı 

yayılır.  

b. Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz - - - - - 

4. Yanıtsız  - - - 1 4 

 

Tablo 4.32: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 4. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 4: Tolga'nın içlerinde farklı miktarda su bulunan tüplerin ağzına sırasıyla aynı hızla 

üfleyip çıkan sesleri kaydederek incelik ve kalınlıklarıyla ilgili yorumlar yaptığı deneyde 

cevabını aradığı soru ne olabilir? Hangi tüpte oluĢan ses daha kalındır?   

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

 

 N % N % 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

 

a. Tam Doğru 

7 33.33 9 36 

 Suyun az olduğu tüpte hava molekülleri daha yavaĢ 

titrer ve ses daha kalın çıkar. Benzer kaynaklarda 

üretilen seslerin yüksekliğini hangi faktörlerin etkilediği 

araĢtırılmıĢtır.  
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Tablo 4.32 (devam). 

 

b. Kısmen Doğru 

9 42.85 8 32  Ġçinde çok su olandan ses ince çıkmıĢtır.  

 Suyun az olduğundan ses kalın çıkmıĢtır.  

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 
5 23.80 8 32 

 Suyu fazla olanda ses daha kalındır.  

b. Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz - - - - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

 Tablo 4.32 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin %33.33‟ünün, kontrol 

grubu öğrencilerinin %36‟sının Ses Kavram Testi‟nin 4. sorusuna tam doğru yanıt 

verdikleri görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin %42.85‟i, kontrol grubu 

öğrencilerinin %32‟si ise soruya kısmen doğru cevap vermiĢ ve sadece sesin hangi 

tüpte kalın ya da ince olduğunu belirtmiĢlerdir.  Deney ve kontrol grubundaki diğer 

öğrencilerin ise soruya yanlıĢ cevap verdiği görülmektedir. 

Tablo 4.33: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 5. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 5: Telefondaki bir sesi tanımamız, müziğin hangi aletle çalındığını anlamamız sesin 

hangi özelliği ile ilgilidir? 

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

 a. Tam Doğru 
17 80.95 19 76 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

 Sesin tını özelliği ile ilgilidir.  

b. Kısmen Doğru 
- - - - 

- 

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

3 14.28 5 20  Sesin özelliklerinden incelik ve kalınlıkla ilgilidir.  

 Sesin frekansı.  

b. Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz  Bilmiyorum. 1 4.76 - - 

4. Yanıtsız  - - - 1 4 
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Tablo 4.33 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin %80.95‟i, kontrol 

grubu öğrencilerinin %76‟sı soruya tam doğru cevap vermiĢtir. Deney grubu 

öğrencilerinin %14.28‟i, kontrol grubunun %20‟si ise soruya kavram ile ilgili yanlıĢ 

cevap vererek sorunun cevabının frekans, incelik, kalınlık ya da sesin mekanik 

dalgalar halinde yayılmasından kaynaklandığını düĢündükleri görülmüĢtür. Diğer 

öğrenciler ise soruyu kodlanamaz Ģekilde cevaplamıĢ ya da boĢ bırakmıĢtır. 

Tablo 4.34: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 6. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 6: Sesin yayılma hızı nelere bağlıdır? 

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

    

a. Tam Doğru 

5 23.80 1 4  Ortam yoğunluğu, maddenin molekül yapısı ve ortam 

sıcaklığına bağlıdır. 

b. Kısmen Doğru 

16 76.19 22 88 
 Ses ortamın sıcaklığı, ortamın katı- sıvı- gaz oluĢuna 

bağlıdır.  

 Maddenin cinsine.  

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

- - 2 8  Soğuk havada ses hızı artar. Frekans değiĢmez.  

 Kaynağa ve frekansa bağlıdır.  

b. Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz - - - - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

 Tablo 4.34 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin %23.80‟inin, kontrol 

grubu öğrencilerinin ise %4‟ünün sesin yayılma hızının bağlı olduğu faktörleri tam 

doğru bildiği fakat yine deney grubu öğrencilerinin %76.19‟luk, kontrol grubu 

öğrencilerinin ise %88‟lik büyük bir bölümünün soruya kısmen doğru cevap verdiği 

görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin %8‟i ise ses hızına sıcaklığın etkisini 

yanlıĢ bilmekte ve hızı kaynak ile frekansın etkilediğini düĢündükleri görülmektedir. 
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Tablo 4.35: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 7. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 7: Kapalı odada sesi sonuna kadar açılmıĢ müzik setinin hoparlörleri cama doğru 

yaklaĢtırıldıkça camın titrediği, hatta uzaklık çok azaldığında camın patladığının gözlendiği 

deneyde sesin hangi özelliği etkili olmuĢtur?   

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

a. Tam Doğru 
1 4.76 2 8 

 Sesin enerji taĢıma özelliği etkili olmuĢtur.  

b. Kısmen Doğru 
- - - - 

- 

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

20 95.23 22 88 
 Ses doğrusal dalgalarla yayılır. Bundan kırılır.  

 Rezonans olayı. 

 Sesin Ģiddetinden dolayı olabilir.  

b. Kavram ile Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz  Sesin y.  - - 1 4 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

 Tablo 4.35 incelendiğinde sesin enerji taĢıdığının araĢtırıldığı 7. soruya deney 

grubu öğrencilerinin %4.76‟sının, kontrol grubu öğrencilerinin ise %8‟inin tam 

doğru cevap verdiği görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin %95.23‟ü, kontrol 

grubu öğrencilerinin ise %88‟i gibi büyük bir çoğunluğu camların patladığı olayın 

sebebini sesin dalgalar halinde yayılması, sesin doğrusal yayılması, rezonans olayı ve 

sesin Ģiddetine bağlayarak yanlıĢ cevap vermiĢlerdir. 

 Tablo 4.36 incelendiğinde sesin Ģiddeti ile ilgili 8. soruya deney grubu 

öğrencilerinin verdiği cevaplar incelendiğinde öğrencilerin %52.38‟inin, kontrol 

grubu öğrencilerinin ise %56‟sının soruya tam cevap verdiği görülmektedir. Kontrol 

grubu öğrencilerinin %12‟sinin soruya eksik cevap verdiği görülmektedir. Geriye 

kalan deney grubu öğrencilerinin %47.61‟i, kontrol grubu öğrencilerinin ise 

%32‟sinin sorunun cevabını yükseklik ve frekans olarak yanlıĢ cevapladıkları 

görülmektedir. 
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Tablo 4.36: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 8. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 8: Televizyonun sesini yanındayken daha fazla uzaklaĢınca daha az duymamızın nedeni 

sesin hangi özelliğine bağlıdır? Ya da televizyon kumandası sesin hangi özelliğini 

değiĢtirmede kullanılır? 

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

a. Tam Doğru 

11 52.38 14 56 

  Sesin Ģiddetinin azalması Ģiddetin uzaklıkla ters 

olmasından kaynaklanır.  

  Sesin Ģiddetini değiĢtirmiĢ olur. Genlik ne kadar büyükse 

ses o kadar gürdür.  

b. Kısmen Doğru 

- - 3 12   Desibelini arttırmaktadır.  

  Genlik.  

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

a. Kavram Ġle Ġlgili Yanıt 

10 47.61 8 32 
  Sesin frekansı ile ilgilidir. Frekansı fazla olan daha çok 

duyulur. Tiz duyulur.  

  Sesin yüksekliği.  

b. Kavram Ġle Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

 - 

3. Kodlanamaz - - - - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

 Tablo 4.37 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin %38.09‟unun, kontrol 

grubu öğrencilerinin %36‟sının ses yalıtımı için kullanılan malzemeleri tam doğru 

bildiği görülmüĢtür. Deney grubu öğrencilerinin %47.61‟inin, kontrol grubu 

öğrencilerinin %52‟sinin soruya eksik cevap verdiği görülmektedir. Deney grubu 

öğrencilerinin %9.52‟si, kontrol grubu öğrencilerinin ise %12‟sinin verdiği cevaplar 

incelendiğinde kavram ile ilgili kabul edilemez yanıt olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.37: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 9. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 9: Ses yalıtımı için neler kullanılır? Nasıl?   

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 



73 
 

Tablo 4.37 (devam). 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

a. Tam Doğru 

8 38.09 9 36  Ses yalıtımı için yumuĢak, pürüzlü ve gözenekli 

malzemeler kullanılır. 

b. Kısmen Doğru 

10 47.61 13 52  Köpük. YumuĢak ve pürüzlü malzemeler kullanılır. 

 Gözenekli, yumuĢak yapı kullanılır. 

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

a. Kavram Ġle Ġlgili Yanıt 

2 9.52 3 12 
 Pürüzlü duvar, sert duvar kullanılabilir. 

 Pürüzlü, sert yüzey olmalı. Sesi çok yayması için. Mesela 

duvarlarda sıva, alçı, pencerelerde filtre vs.  

b. Kavram Ġle Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz  Bilmiyorum.  1 4.76 - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

Tablo 4.38: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 10. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 10: Aynı büyüklükte iki odanın birisinin duvarları sıvayla kaplı, diğer odanın ise 

duvarları halı ile kaplıdır. Her iki odada aynı yükseklikte ses yapıldığını varsayarsak ses 

hangi odada daha fazla duyulur? 

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilebilir 

a. Tam Doğru 

13 61.90 12 48  Sıva ile kaplı olanda daha fazla duyulur. Ses yansıma 

yapar. Halı ile kaplı olanda ses yalıtımı gerçekleĢir. 

b. Kısmen Doğru 

1 4.76 3 12  Sıvalı odada daha çok duyulur. 

 Sıva kaplı odada daha fazla ses çıkar. 

2. Bilimsel 

Olarak Kabul 

Edilemez 

a. Kavram Ġle Ġlgili Yanıt 

5 23.80 10 40 

 Yalıtım sağlandığı için halı ile kaplı olan daha fazla sesle 

çalıĢır.  

 Halı ile kaplı olandan daha çok ses çıkar. Sıva sert, 

pürüzlü, gözeneklidir. Ses yalıtımında kullanılır.  

b. Kavram Ġle Ġlgisiz Yanıt 
- - - - 

- 

3. Kodlanamaz   Halı olan ortamda belki daha fazla duyulur.  2 9.52 - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 
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Tablo 4.38 incelendiğinde ses yalıtımı ile ilgili soruya deney grubu 

öğrencilerinin %61.90‟ı, kontrol grubu öğrencilerinin %48‟i tam doğru yanıt verirken 

yine deney grubu öğrencilerinin %4.76‟sı, kontrol grubu öğrencilerinin %12‟si ise 

hangi odada daha fazla sesin çıkacağını doğru bilmiĢ fakat sesin yansıma/ yankı 

yapacağına dair bilgi vermemiĢtir. Deney grubu öğrencilerinin %23.80‟i, kontrol 

grubu öğrencilerinin %40‟ı sorulan soruda yalıtım özelliklerini karıĢtırmıĢ, soruyu 

anlamamıĢ ve sıva kelimesini sıvı kelimesi olarak okuyarak soruya yanlıĢ cevap 

vermiĢtir. 

Tablo 4.39: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 11. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 11: Telli bir müzik aleti çalarken tellerden çıkan seslerin farklı olmasının nedeni ne 

olabilir? 

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilebilir 

 

a. Tam Doğru 

3 14.28 4 16  Frekans farkından kaynaklanır. Telin cinsi, kalınlığı, 

gerginliği etkiler. 

b. Kısmen Doğru 

5 23.80 14 56 

 Telin gergin ya da gevĢek olması.  

 Çünkü bazı telleri ince bazı telleri ise kalın olduğu için 

her birinden farklı ses çıkar.  

 Frekansları. 

2. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilemez 

a. Kavram ile Ġlgili Yanıt 

12 57.14 7 28 
 Sesin tınısı özelliğinden olabilir. 

 Genliğinin farklı olmasından dolayıdır. 

 Bence genlik ve Ģiddetleri ile alakalı olabilir. 

b. Kavram Ġle Ġlgisiz Yanıt 

1 4.76 - -  Telleri farklı notalara denk geldiği için farklı 

çıkmaktadır.  

3. Kodlanamaz - - - - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

  

Tablo 4.39 incelendiğinde bir müzik aletinden çıkan sesin farklılığının 

araĢtırıldığı 11. soruya verilen cevaplar incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin 

%14.28‟i, kontrol grubu öğrencilerinin %16‟sı soruya tam doğru cevap vermiĢtir. 

Soruya eksik yanıt veren öğrenci oranı deney grubunda %23.80 iken kontrol 
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grubunda bu oran %56‟dır.  Deney grubu öğrencilerinin %47.14‟ü, kontrol grubu 

öğrencilerinin ise %28‟i soruya ses kavramı ile ilgili yanlıĢ cevaplar vermiĢtir. 

Öğrenciler sorunun cevabını sesin tınısı, genlik ve Ģiddet kavramları ile açıklamıĢtır. 

Geriye kalan deney grubu öğrencilerinin %4.76‟sı ise ses kavramı ile ilgisiz yanlıĢ 

yanıt vermiĢtir. 

Tablo 4.40: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 12. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 12: Denizlerin derinliğinin ve balık sürülerinin yerlerinin ölçülmesinde kullanılan aygıt 

nedir ve sesin hangi özelliğinden faydalanılır?   

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilebilir 

a. Tam Doğru 

4 19.04 5 20  Sonar cihazları kullanılarak sesin yansıma özelliğinden 

faydalanılır. 

b. Kısmen Doğru 
4 19.04 - - 

 Sonar cihazları. 

2. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilemez 

a. Kavram Ġle Ġlgili Yanıt 

7 33.33 18 72 
 Sesin Ģiddetinden yararlanılmıĢ olabilir. Emin değilim. 

 Sesin maddesel ortamda iletilmesi özelliğinden 

faydalanılır 

b. Kavram Ġle Ġlgisiz Yanıt 
1 4.76 - - 

 Rötar. 

3. Kodlanamaz 
 Bilmiyorum.  

 Hatırlamıyorum.  
4 19.04 1 4 

4. Yanıtsız - 1 4.76 - - 

 

 Tablo 4.40 incelendiğinde sesin yansıma özelliğinin araĢtırıldığı 12. soruya 

öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin %19.04‟ü, 

kontrol grubu öğrencilerinin %20‟si tam doğru cevap verdiği, deney grubu 

öğrencilerinin %19.04‟ünün ise eksik cevap verdiği görülmektedir. Deney grubu 

öğrencilerinin %33.33‟ü, kontrol grubu öğrencilerinin ise %72‟si soruyu ses kavramı 

ile ilgili Ģiddet, iletim, sesin dalgalar halinde yayılması, yankı, frekans gibi 

kavramlarla açıklamıĢ, deney grubunun %4.76‟sı ise kavram ile ilgisiz yanıt 

vermiĢtir. 
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Tablo 4.41: Öğrencilerin ses kavram testi sorularından 13. soruya verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 13: Sizce ses nedir? 

Cevap  Deney 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

N % N % 

1. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilebilir 

a. Tam Doğru 

 Ses moleküllerin titreĢmesi sonucu oluĢan ve 

dalgalar halinde yayılan bir enerji türüdür 

7 33.33 10 40 

b. Kısmen Doğru 

13 61.90 9 36 
 Ses bir enerjidir. 

 Ses maddesel ortamda, dalgalar halinde tüm yöne 

dağılır. 

2. Bilimsel Olarak 

Kabul Edilemez 

a. Kavram Ġle Ġlgili Yanıt 

- - 2 8  TitreĢimlerle oluĢan madde 

 Havanın titreĢmesi sonucu oluĢan dalgadır. 

b. Kavram Ġle Ġlgisiz Yanıt 

1 4.76 4 16  Bence ses insanların karĢılıklı konuĢmasını sağlayan 

en önemli özelliktir. 

3. Kodlanamaz - - - - - 

4. Yanıtsız  - - - - - 

 

 Tablo 4.41 incelendiğinde ses nedir sorusuna deney grubu öğrencilerinin 

%33.33‟ü, kontrol grubu öğrencilerinin %40‟ı tam doğru cevap verirken yine deney 

grubu öğrencilerinin %61.90‟ı, kontrol grubunun %36‟sı eksik yanıt vermiĢtir. 

Kontrol grubu öğrencilerinin %8‟i ise sesin havanın titreĢmesi sonucu oluĢtuğunu, 

bir madde, bir olay olduğunu söyleyerek yanlıĢ cevap vermiĢtir. Deney grubu 

öğrencilerinin %4.76‟sı, kontrol grubu öğrencilerin %16‟sı ise ses nedir sorusuna 

kavramı ile ilgisiz yanıtlar vermiĢtir. 

4.3 Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Alt Problem 3: Drama yönteminin kullanıldığı deney grubunun drama yöntemi ile 

ilgili tutumları nasıldır?  
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Tablo 4.42: Deney grubu öğrencilerinin drama tutum ölçeği sorularına göre tutum 

ortalama, ortalama yüzdesi ve standart sapmaları. 

Madde 
N Ortalama Ortalama 

Yüzde 

Standart 

Sapma 

1. Drama Yöntemi, fizik dersi için uygun bir 

yöntemdir. 
25 4.08 81.6 1.060 

2. Drama Yöntemi, ses konusu için uygun bir 

yöntemdir.  
25 4.42 84 0.881 

3. Drama Yöntemi ile fizik öğrenmeyi diğer 

yöntemlere göre daha fazla tercih ederim.  
25 3.75 75 1.152 

4. BaĢka derslerde de Drama Yönteminin 

kullanılmasını isterim. 
25 3.67 73.4 1.090 

5. Drama Yöntemi bana göre değil. 25 3.67 73.4 1.308 

6. Drama Yöntemini kullanmak çok zaman 

alıyor. 
25 3.38 67.6 1.173 

7. Drama Yöntemi, grup çalıĢmasına uygun bir 

yöntemdir. 
25 4.25 85 0.847 

8. Drama Yöntemini tam olarak anlayamadım. 25 3.92 78.4 1.176 

9. Drama Yönteminin kullanılması bana daha 

fazla sorumluluk getirmektedir. 
25 2.50 50 1.216 

10. Drama Yöntemi ile fizik dersinin iĢlenmesi 

ilginç bir yaklaĢımdır. 
25 3.96 79.2 1.233 

11. Drama Yöntemi fizik konularını daha 

basitleĢtirmektedir. 
25 4.17 83.4 0.778 

12. Drama Yöntemi fizik dersini daha sıkıcı 

yapmaktadır. 
25 4.17 83.4 0.778 

13. Drama Yöntemini fizik dersinde kullanmak 

zor ve karıĢıktır. 
25 4.00 80 0.905 

14. Drama Yöntemi mantıklı düĢünme 

kabiliyetimi geliĢtirdi. 
25 4.13 82.6 0.694 

15. Drama Yöntemi fizik dersi sınavlarına 

hazırlanmamda yardımcı oldu. 
25 3.96 79.2 0.767 

16. Drama Yöntemi somut düĢünme yeteneğimi 

geliĢtirdi.  
25 4.17 83.4 0.576 

17. Drama Yöntemi uygulanırken birçok 

sorunla karĢılaĢtım. 
25 3.96 79.2 0.825 

18. Drama Yönteminin fizik dersinde 

kullanılması gereksizdir.  
25 3.91 78.2 0.848 

19. Drama Yöntemi soyut düĢünme yeteneğimi 

geliĢtirdi. 
25 4.04 80.8 0.638 

20. Drama Yöntemi problem çözme ve yeni 

yaklaĢımlar geliĢtirmemde yardımcı oldu. 
25 3.74 74.8 1.010 

21. Drama Yöntemi fizik dersinde gözlem ve 

açıklama yeteneğimi geliĢtirdi. 
25 4.04 80.8 0.638 

22. Drama Yöntemi ile ses konusunu iĢlemek 

eğlenceli ve ilginçtir. 
25 4.48 89.6 0.593 

23. Drama Yöntemi, geleneksel öğretime göre 

daha modern bir yaklaĢımdır.  
25 4.13 82.6 0.757 

24. Drama Yöntemi ile ders iĢlenmesi daha çok 

yaygınlaĢtırılmalıdır.  
25 4.00 80 0.798 

25. Drama Yöntemi ile ders iĢlemek yerine 

geleneksel öğretimi tercih ederim.  
25 3.39 67.8 1.076 

26. Drama Yöntemi ile ders iĢlenirken 

arkadaĢlarla bir araya gelmede zorlanıyorum. 
25 4.00 80 1.14 

Toplam 25 3.9 79.37 10.773 

AraĢtırmanın deney grubunun drama yöntemine yönelik tutumlarının önemli 

olduğunun düĢünülmesi sebebiyle uygulanan Drama Yöntemi Tutum Ölçeği‟nde 
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yapılan tanımlayıcı istatistik hesaplarına göre maddelerinin ortalama, ortalama 

yüzdesi ve standart sapmaları Tablo 4.42‟de görülmektedir. 

 Tablo 4.42 incelendiğinde öğrencilerin %81.6‟sı drama yönteminin fizik dersi 

için uygun bir yöntem olduğunu, %84‟ü ise drama yönteminin ses konusu için uygun 

bir yöntem olduğunu belirtmiĢtir. Öğrencilerin %75‟i drama yöntemi ile fizik 

öğrenmeyi diğer yöntemlere göre daha fazla tercih edeceğini ve %73.4‟ü kimya, 

biyoloji gibi baĢka derslerde de drama yönteminin kullanılmasını istediklerini 

belirtmiĢtir. Öğrencilerin %73‟ü drama yönteminin öğrencilere göre bir yöntem 

olduğunu, %67.6‟sı drama yönteminin çok zaman almadığını belirtmiĢtir. Drama 

yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin %85‟i drama yönteminin iĢ 

birlikli öğrenmeyi sağlayarak grup çalıĢmasına uygun bir yöntem olduğunu 

belirtmiĢtir. Öğrencilerin %78.4‟ü drama yöntemini tam olarak anladıklarını ve 

öğrencilerin %50‟si drama yönteminin onlara daha fazla sorumluluk yüklediğini 

düĢünmektedir. Drama yöntemi ile fizik dersinin iĢlenmesi öğrencilerin %79.2‟sine 

ilginç bir yaklaĢım olarak gelmektedir. Öğrenciler için zor olan fizik konularının 

drama yöntemi ile iĢlenmesinin konu ve kavramları daha da basite indirgediğini 

düĢünen öğrenci oranı %83.4‟tür. Yine %83.4‟lük bir kesim drama yönteminin fizik 

dersini daha eğlenceli yaptığını belirtmiĢtir. Öğrencilerin %80‟i drama yönteminin 

fizik dersinde kullanılmasının kolay ve basit olduğunu belirtmiĢtir. Drama yöntemi 

öğrencilerin %82.6‟sının mantıklı düĢünme kabiliyetlerini geliĢtirmiĢ ve %79.2‟sinin 

fizik dersi sınavlarına hazırlanmasına yardım etmiĢtir. Drama yöntemi daha çok 

soyut kalan ses konularını somutlaĢtırarak öğrencilerin %83.4‟ünün somut düĢünme 

yeteneklerinin, %80.8‟inin ise soyut düĢünme yeteneklerinin geliĢmesine katkı 

sağlamıĢtır. Öğrencilerin %79.2‟si drama yöntemi ile çalıĢırken fazla sorunla 

karĢılaĢmadıklarını, %78.2‟si ise drama yönteminin fizik dersinde kullanılmasının 

gerekli olduğunu düĢünmektedir. Drama yöntemi öğrencilerin %74.8‟inin problem 

çözme ve yeni yaklaĢımlar geliĢtirmesine yardımcı olmuĢtur. Drama yöntemi ile 

öğrencilerin %80.8‟inin fizik dersinde gözlem ve açıklama yeteneği geliĢmiĢtir. 

Öğrencilerin %89.6‟sı drama yöntemi ile ses konusunu iĢlemeyi eğlenceli ve ilginç 

bulurken, %82.6‟sı ise drama yöntemini geleneksel öğretim yöntemine göre daha 

modern bir yaklaĢım olarak görmüĢtür. Drama yöntemi ile ders iĢlenmesinin 

yaygınlaĢtırılmasını düĢünen öğrenci oranı %80‟dir. Ayrıca öğrencilerin %67.8‟i 

drama yöntemini geleneksel öğretim yöntemine tercih etmektedir. Drama yöntemi ile 
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ders iĢlenirken öğrencilerin %80‟i arkadaĢları ile bir araya gelmede 

zorlanmadıklarını belirtmiĢtir. Drama Yöntemi Tutum Ölçeği‟nin sonuçlarına göre 

deney grubunun drama yöntemine yönelik tutumlarının ortalama %79 oranında 

olumlu olduğu belirlenmiĢtir. 

4.4 Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

 

Alt problem 4: Drama yöntemi ile öğretim yapılan deney grubunun drama yöntemi 

ile ilgili düĢünceleri nasıldır? 

 Bu bölümde deney grubu öğrencilerinin Drama Yöntemi GörüĢ Anketi‟nde 

yer alan sorulara verdikleri yanıtlar ve bu yanıtlardan elde edilen bulgular yer 

almaktadır. 

Tablo 4.43: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 1. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 1  N % 

Drama yöntemiyle ilgili genel 

olarak ne düĢünüyorsunuz? 

 

 Eğlenceli  16 64 

 Akılda kalıcı 8 32 

 Her konuya uygun değil 7 28 

 Dersi sevdiren  5 20 

  Öğretici 5 20 

 Aktif katılımı sağlayan 3 12 

 Verimli 3 12 

 Etkinlikler arttırılmalı 3 12 

 DüĢündüren  1 4 

 Her yaĢa uygun değil 1 4 

 Ders saati arttırılmalı 1 4 

 

 Tablo 4.43 incelendiğinde öğrencilerin drama yöntemi hakkındaki genel 

görüĢlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin %64‟ü drama 

yöntemini eğlenceli bulurken  %32‟si akılcı kalıcı etkisinin olduğunu belirtmiĢtir. 

Öğrencilerin %20‟si drama yöntemi hakkında dersi sevdiren ve öğretici bir yöntem, 

%12‟si öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı ve verimli, %4‟ü ise düĢünmeye sevk 

ettirici yöntem olduğunu belirtmiĢtir. Öğrencilerin %28‟i drama yöntemini her 

konuya uygun olmadığını belirtirken %4‟ü her yaĢa uygun olmadığını söylemiĢtir. 
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Deney grubu öğrencilerinin %12‟si etkinliklerin arttırılmasını isterken %4‟ü de ders 

saatini yetersiz bulmuĢtur. 

Tablo 4.44: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 2. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 2  N % 

Sizce drama yönteminin 

geleneksel öğretime göre 

avantajları nelerdir?  

 

 Kalıcı 11 44 

 SomutlaĢtırıcı 10 40 

 Eğlenceli 9 36 

 Aktif katılım  8 32 

 Öğretici 5 20 

 SosyalleĢtirici  2 8 

 ĠĢ birlikli öğrenim 2 8 

 PekiĢtirici  1 4 

 Sorumluluk yükleyen 1 4 

 

Drama yönteminin geleneksel yönteme göre avantajlarının sorulduğu ikinci 

soruya öğrencilerin %44‟ü drama yönteminin kalıcı öğrenmeleri gerçekleĢtiğini, 

%40‟ı soyut kalan kavramları somutlaĢtırdığını belirtmiĢtir. Öğrencilerin %36‟sı 

drama yöntemini geleneksel yöntemlere göre eğlenceli bulmuĢ,%32‟si aktif katılım 

gösterdiğini söylemiĢtir. Öğrencilerin %20‟si aynı zamanda drama yöntemini öğretici 

olarak nitelemiĢ ve yönteminin sosyalleĢtirici, iĢ birlikli öğrenmeyi sağladığını 

belirten öğrenci oranı ise %8 bulunmuĢtur. Yine öğrencilerin %4‟ü dramanın 

konuları pekiĢtirici özellik göstererek öğrenciye sorumluluk yüklediğini söylemiĢtir. 

Tablo 4.45 incelendiğinde drama yönteminin geleneksel yönteme göre 

dezavantajlarının sorulduğu 3. soruya öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde 

öğrencilerin %32‟si ders saatlerinin drama yöntemi için yetersiz olduğunu 

düĢünürken %20‟si kalabalık sınıflarda kontrolün zor olduğunu belirtmiĢ, %16‟sı ise 

her konuya uygun olmadığını söylemiĢlerdir. Öğrencilerin %12‟si drama yönteminin 

vakit kaybı olarak nitelemiĢ ve az soru çözüldüğünü, %8‟i ise not tutamadıklarını 

dile getirmiĢtir. 

Tablo 4.45: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 3. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 3  N % 
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Sizce drama yönteminin 

geleneksel öğretime göre 

dezavantajları nelerdir?  

 Ders saati yetersiz 8 32 

 Kalabalıkta kontrolü zor 5 20 

 Her konuya uygun değil 4 16 

 Az soru çözüyoruz 3 12 

 Vakit kaybettirici 3 12 

 Not tutamıyoruz 2 8 

  

Tablo 4.46: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 4. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 4  N % 

Ses konusunu drama yöntemiyle 

iĢlemenizin nasıl etkisi oldu? 

Kalıcı  13 52 

Öğretici 11 44 

SomutlaĢtırıcı 8 32 

Eğlenceli 1 4 

  

 Ses konusunun drama ile iĢlenmesinin etkisinin sorulduğu 4. soruya 

öğrencilerin hepsi olumlu yanıtlar vermiĢtir. Öğrencilerin %52‟si drama yöntemi ile 

iĢlenen ses konusunun kalıcı olduğunu, %44‟ü öğretici olduğunu, %32‟si daha çok 

soyut kalan ses kavramlarının somutlaĢtırılarak öğretildiğini ve %4‟lük bir kısım 

eğlenceli bir Ģekilde ders iĢlendiğini belirtmiĢtir. 

Tablo 4.47: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 5. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 5  N % 

Bu yöntemin baĢka derslerde de 

kullanılmasını ister misiniz? 

 Evet 18 72 

 Hayır 7 28 

 

 Tablo 4.47 incelendiğinde görüĢ ölçeği 5. sorusuna öğrencilerin verdiği 

cevaplar incelendiğinde öğrencilerin %72‟lik büyük bir kısmı drama yönteminin 

baĢka derslerde de kullanılmasını istediklerini söylemiĢ, %28‟i ise istemediklerini 

belirtmiĢtir. 

Tablo 4.48: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 6. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 6  N % 
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Öğretmen olduğunuzda bu 

yöntemi kullanmak ister misiniz? 

 Evet 16 64 

 Bazı konularda 8 32 

 Hayır 1 4 

 

Tablo 4.48‟de görüldüğü gibi öğrencilere öğretmen olduktan sonra drama 

yöntemini kullanmak isteyip istemediklerinin sorulduğu 6. soruya öğrenci cevapları 

incelendiğinde yine öğrencilerin %64‟ünün drama yöntemini derslerinde kullanmak 

istediği, %32‟sinin drama yönteminin bazı konularda kullanmak istediği, %4‟ünün 

ise drama yöntemini kullanmak istemediği görülmüĢtür. 

Tablo 4.49: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 7. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 7  N % 

Bu yöntemle ilgili “Ģöyle olsaydı 

daha iyi olurdu” dediğiniz bir 

durum var mı? 

 Yok  11 44 

 Daha fazla zaman verilmeli  4 16 

 Daha fazla ön hazırlık yapılmalı 4 16 

 Daha fazla örnek soru çözülmeli 3 12 

 Daha az öğrenci olmalı 3 12 

 

 Bu yöntemin daha güzel olması için öğrencilerin fikirlerinin sorulduğu 7. 

soruya %44‟lük bir kısım yöntemin etkinlikleri, içeriği, süresi gibi bu Ģekilde 

iĢlenmesinin güzel olduğunu, %16‟sı ise drama yöntemi için daha fazla zaman 

gerektiği ve derslerde ön hazırlık yapılması gerektiğini söylemiĢtir. Deney grubu 

öğrencilerinin %12‟si örnek sayısını az bularak daha fazla örnek soru çözülmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Ayrıca yine öğrencilerin %12‟si drama yönteminin daha az 

öğrenci ile yapılması gerektiğini söylemiĢlerdir. 

Tablo 4.50‟de görüldüğü gibi drama yöntemi hakkında öğrencilerin baĢka 

görüĢ ve önerilerinin olup olmadığının sorulduğu 8. soruya öğrenci cevapları 

incelendiğinde öğrencilerin %56‟sı baĢka görüĢ ve öneri belirtmemiĢtir. %16‟lık bir 

kısım küçük yaĢ gruplarına yapılması ve daha çok kiĢiye ulaĢması gereken bir 

yöntem olduğunu söylemiĢtir. Öğrencilerin %12‟si drama yönteminin fizik dersine 

karĢı ön yargıları kırdığını ve etkili bir yöntem olduğunu, %8‟i yararlı bir yöntem 

olarak gördüğünü söylemiĢtir. Öğrencilerin %4‟ü geleneksel yöntemin dıĢında bir 

yöntem ile tanıĢtıkları için yöntemden memnun kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 
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Tablo 4.50: Deney grubu öğrencilerinin drama yöntemi görüĢ anketi sorularından 8. 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri. 

Soru 8  N % 

Bu konuda belirtmek 

istediğiniz baĢka 

görüĢ ve önerileriniz 

var mı? 

 Yok 14 56 

 Küçük yaĢ gruplarına yapılması gereken bir yöntem 4 16 

 Daha çok kiĢiye ulaĢması gereken bir yöntem 4 16 

 Fiziğe karĢı ön yargıları kıran bir yöntem 3 12 

 Etkili bir yöntem 3 12 

 Yararlı bir yöntem 2 8 

 ÇağdaĢ bir yöntem olduğu için memnun kaldım 1 4 

 

4.5 BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Alt Problem 5: Drama yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu öğrencilerinin ses 

konusundaki baĢarıları ile drama yöntemine yönelik tutumları arasındaki iliĢki 

nasıldır? 

Bu bölümde deney grubu, Drama Yöntemi Tutum Ölçeği yüzde puanları ile 

Ses BaĢarı Testi son test yüzde puanları arasındaki korelasyon değerleri verilmiĢtir. 

Tablo 4.51: Deney grubu drama yöntemi tutum ölçeği yüzde puanları ile ses baĢarı 

testi son test yüzde puanları arasındaki korelasyon değerleri. 

  Drama Tutum Yüzde Ses BaĢarı Testi Yüzde 

Drama Tutum Yüzde Pearson Korelasyon 1 0.653 

 p - 0.000 

 N 25 25 

 

Deney grubu, Drama Tutum Ölçeği yüzde puanları ile Ses BaĢarı Testi son 

test yüzde puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki görülmektedir 

(r=0.653, p<0.01). Tablo 4.51 incelendiğinde drama yöntemine yönelik tutum puanı 

arttıkça ses konusundaki öğrenci baĢarısının da arttığı görülmektedir. 
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5. SONUÇ VE TARTIġMA 

AraĢtırma drama yöntemi ile yapılan öğretimin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalı‟nda öğrenim gören ikinci sınıf öğrencilerinin fizik üç dersi ses konusu ile ilgili 

akademik baĢarılarına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Ayrıca, 

öğrencilerin drama yöntemine yönelik tutumlarının ve görüĢlerinin belirlenmesi de 

hedeflenmiĢtir. Deney grubu öğrencileriyle drama yöntemi ile ses konusu öğretimi 

yapılırken, kontrol grubu öğrencileri ile aynı süre içerisinde geleneksel öğretim 

yöntemi ile ders iĢlenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında elde edilen bulgular ve yapılan 

yorumlar doğrultusunda aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

Ses BaĢarı Testi ön test sonuçları incelendiğinde deney ve kontrol grubu ön 

test puanları arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır. Ön test puanlarının arasında 

anlamlı düzeyde fark olmaması bu iki grupta drama yöntemi ve geleneksel yöntemle 

yapılan öğretimlerin baĢarıya etkisini karĢılaĢtırmada gerekli Ģartı sağladığını 

göstermektedir. 

Geleneksel yöntemin kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin Ses BaĢarı 

Testi son test baĢarı puanlarının ön teste göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Fakat 

bu artıĢ deney grubunun ön test son test puanları arasındaki farka göre daha düĢük bir 

artıĢtır. Selvi, Öztürk (2000), Sağırlı, Gürdal (2002), KeleĢ, UĢak ve Aydoğdu 

(2006), Yılmaz (2006), BaĢkan (2006), Ünüvar (2007) ve Erdoğan (2010) yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarda benzer sonuçlar elde etmiĢlerdir. 

Drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin de Ses BaĢarı 

Testi ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık 

bulunmuĢtur. Bu durum drama yönteminin ses konusunun öğretiminde öğrenci 

baĢarısını anlamlı düzeyde arttırdığını göstermektedir (Selvi, Öztürk, 2000; 

Littedyke, 2001; Sağırlı, Gürdal, 2002; KeleĢ, UĢak ve Aydoğdu, 2006; Yılmaz, 

2006; Arieli, 2007; Ünüvar, 2007; Tuncel 2009; Erdoğan 2010; Kahyaoğlu, Yavuzer 

ve Aydede, 2010; TaĢkın Can, 2013; Demirağ, 2014; AkkuĢ, 2016; Çirkinoğlu 

ġekercioğlu, Yılmaz AkkuĢ, 2019). 
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 Drama yöntemi ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin geleneksel 

öğretim yöntemi ile öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerine göre ses konusunun 

öğretimi sonrası uygulanan Ses BaĢarı Testi‟nden elde edilen puanlarının daha 

yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre ses konusunun drama yöntemi ile öğretimi arasında 

drama yöntemi lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür.  Drama yöntemi ile 

geleneksel öğretim yöntemleri arasındaki iliĢkiyi araĢtıran benzer çalıĢmalarda da 

drama yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna 

varılmıĢtır (Selvi, Öztürk, 2000; Littedyke, 2001; Sağırlı, Gürdal, 2002; KeleĢ, UĢak 

ve Aydoğdu, 2006; Yılmaz, 2006; Arieli, 2007; Ünüvar, 2007; Tuncel 2009; Erdoğan 

2010; Kahyaoğlu, Yavuzer ve Aydede, 2010; TaĢkın Can, 2013; Demirağ, 2014; 

AkkuĢ, 2016; Çirkinoğlu ġekercioğlu, Yılmaz AkkuĢ, 2019). Alan yazındaki 

çalıĢmalardan sadece bir tanesinde bu araĢtırmadan farklı bir sonuç görülmüĢ olup 

drama yöntemi ile geleneksel öğretim yöntemi ile yapılan öğretimde baĢarı 

bakımından anlamlı düzeyde fark tespit edilmemiĢtir (Ormancı, 2011). 

 Deney grubu öğrencilerine uygulanan Drama Tutum Ölçeği verilerinin analiz 

sonuçları incelendiğinde ortalama yüzdesi %80‟in üzerinde olan birçok madde 

bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre öğrenciler drama yönteminin fizik dersi ve ses 

konusu için uygun bir yöntem olduğunu belirtmiĢlerdir. Drama yönteminin grup 

çalıĢmasına olanak sağlayarak ders iĢlerken öğrencilerin bir araya gelmekte 

zorlanmadıkları ortaya çıkmıĢtır. Drama yönteminin fizik konularını basitleĢtirerek 

anlamayı kolaylaĢtırdığı, yöntemin dersi daha eğlenceli ve ilginç kıldığı çıkan 

sonuçlar arasındadır. Drama yönteminin fizik dersinde kullanılmasının kolay ve basit 

olduğu, drama yönteminin mantıklı düĢünme kabiliyetini, somut ve soyut düĢünme, 

fizik dersinde gözlem ve açıklama yeteneğini geliĢtirdiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca 

geleneksel öğretime göre daha modern bir yaklaĢım olduğunu ve drama yöntemi ile 

ders iĢlenmenin yaygınlaĢtırılması gerektiğini düĢündükleri anlaĢılmıĢtır. Ölçekte 

ortalama yüzdesi %70‟in altında olan maddeler de bulunmaktadır. Bunlara göre 

öğrenciler drama yönteminin kullanılmasının çok zaman aldığını, yöntemin 

öğrenciye daha fazla sorumluluk yüklediğini ve drama yöntemi yerine geleneksel 

yöntemi tercih edeceklerini belirtmiĢlerdir. Drama Yöntemi Tutum Ölçeği verileri 

AkkuĢ‟un (2016) çalıĢması ile benzer sonuçlar göstermektedir. 
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Fen bilimleri dersinde drama yönteminin kullanılması öğrencilerin derse daha 

aktif katılmalarını sağlarken derse karĢı çekincelerinin ya da korkularının azaldığı 

Drama Yöntemi Tutum Ölçeği ve Drama Yöntemi GörüĢ Anketi‟nden elde edilen 

verilerde tespit edilmiĢtir. Öğrenciler drama yöntemini eğlenceli, dersi sevdiren, 

öğretici, verimli, pekiĢtirici, konuların kalıcılığını sağlayan, düĢünmeye sevk eden, 

ses gibi soyut kalan konuların somutlaĢtırarak anlatımına yardım eden, öğrencilerin 

iĢ birliği ile çalıĢmasını sağlayarak sosyalleĢtiren ve öğrencilere sorumluluk yükleyen 

bir yöntem olarak tanımlamıĢlardır. Öğrencilerin çoğu drama yöntemini baĢka 

derslerde ve öğretmen olduklarında kullanmak istediklerini belirtmiĢtir. Uygulanan 

Drama Yöntemi GörüĢ Anketi‟nden elde edilen verilere göre öğrenciler derse olan 

ilgilerinin olumlu yönde arttığını belirtmiĢtir. Çam, Özkan ve Avinç (2009), Öcal, 

Doğan (2016), Namdar, Bülbül ve Çankal (2018) yapmıĢ oldukları araĢtırmalarda 

yapılan çalıĢma ile benzer sonuçlar elde etmiĢtir. Ayrıca deney grubu öğrencilerine 

öğretim sonrası uygulanan Drama Yöntemi Tutum Ölçeği sonuçlarına göre deney 

grubunun drama yöntemine yönelik tutumlarının ortalama %79 oranında olumlu 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Ses BaĢarı Testi son test puanları ile Drama Yöntemi Tutum Ölçeği puanları 

arasındaki korelasyon incelenmiĢ ve drama yöntemine yönelik tutum puanı yüksek 

olan öğrencilerin Ses BaĢarı Testi son test puanlarının da yüksek olduğu ve bu iki 

test puanları arasında orta düzeyde korelasyon tespit edilmiĢtir. Yani drama 

yöntemine yönelik tutum puanı arttıkça ses konusundaki öğrenci baĢarısının da 

arttığı görülmüĢtür. 

 Yapılan testler sonucunda deney grubu öğrencilerinin drama yöntemine 

yönelik tutumlarının oldukça yüksek olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin Drama 

Yöntemi GörüĢ Anketi sorularına verdikleri yanıtlar da bu görüĢü destekler 

niteliktedir. Öğrencilerin çoğu drama yöntemi ile ilgili “eğlenceli”, “öğretici”, 

“pekiĢtirici” ve “akılda kalıcı” gibi olumlu ifadeler kullanmıĢlardır. Littedyke (2001), 

Yılmaz (2006), Yağmur (2010), AltıntaĢ, Kaya (2012), AkkuĢ (2016) ve ġahin 

(2016) drama yönteminin fen bilimleri dersinde kullanılmasının öğrenci tutumlarına 

olumlu etki gösterdiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Selvi, Öztürk (2000) ve AkbaĢ (2011) 

ise yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda drama yönteminin tutuma etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaĢmıĢtır. 
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 Drama yöntemi etkinlikleri sırasında öğrenciler birlikte çalıĢarak iĢ birliği ile 

çalıĢmayı ve sorumluluk almayı öğrendiklerini ayrıca drama yönteminin kullanıldığı 

çalıĢmalarda öğrenciler aktif katılım gösterdikleri için derse karĢı ilgilerinin arttığını 

belirtmiĢlerdir. Drama Yöntemi GörüĢ Anketi‟ne öğrencilerin verdiği cevaplar 

incelendiğinde bu sonuçlar görülmektedir. Alan yazında benzer sonuçlu çalıĢmalar 

yer almaktadır (Arieli, 2007; Ormancı, 2011; MeĢeci, Karamustafaoğlu ve Bacanak, 

2012; Demirağ, 2014). Ayrıca öğrenciler çalıĢmanın baĢlangıcında çekingen 

davrandıklarını ama zaman içinde bu algılarının yıkıldığını ve öğretim süresince 

farklı gruplarda etkinliklere katıldıkları için sosyalleĢtikleri ve iletiĢim becerilerinin 

geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. 

 Öğretim sonrası her iki gruba da uygulanan Ses Kavram Testi‟nden elde 

edilen sonuçlara göre madde içinde sesin iletiminin, sesin maddesel ortamlardaki 

hızının, ses yüksekliğini etkileyen faktörlerin, sesi ayırt etmemizi sağlayan özelliğin, 

sesin yayılma hızının, sesin yalıtımının, ses özelliklerinden faydalanarak geliĢtirilen 

cihazların ve sesin ne olduğunun sorulduğu sorularda deney grubu öğrencilerinin 

bilimsel olarak kabul edilebilir cevap yüzdesi kontrol grubundan yüksek 

bulunmuĢtur. Ayrıca sesin boĢlukta yayılması ile ilgili soruya deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin bilimsel olarak kabul edilebilir cevap yüzdeleri birbirine çok yakın 

bulunmuĢtur. Ses Kavram Testi ve Ses BaĢarı Testi sonuçları öğrencilerin ses konusu 

ile ilgili bir takım yanlıĢ bilgilerinin olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu yanlıĢ bilgiler: 

 Öğrenciler genlik ve frekans kavramlarını birbirine karıĢtırdıkları (Yılmaz, 2015; 

Sözen 2009), 

 Sesi duymamızın sebebinin soğurulma, yankı veya yansıma olduğunu (Efe, 

2007; Sözen, 2009; Barman, Miller, 1996), 

 Aradaki engelin ses iletimini olumsuz etkilediğini (Hrepic, 1998), 

 Sesin oluĢtuğu ortam ile duyulduğu ortamın farklı olduğu durumlarda sesin her 

zaman her ortamda duyulamayacağını (Bostan Sarıoğlan, 2016; Sözen 2009; 

Wittman, Steinberg, ve Redish, 2002), 

 Sesin yayılma hızına enerji, sesin ince ya da kalın oluĢu, madde boyu, frekans ve 

genliğin etkilediğini (Yılmaz, 2015; Zeybek, 2007; Küçüközer, 2009; Öztürk, 

Atalay, 2012), 
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 Hoparlörün önünde bulunan toz parçacığının kaynaktan uzağa hareket ettiğini 

(Sözen, 2009; Küçüközer, 2009; Öztürk, Atalay, 2012), 

 Sesin hangi ortamlarda daha iyi yalıtıldığını (Sözen, 2009), 

 Ses yalıtımı, yansıma ve yankıyı karıĢtırdıkları görülmüĢtür (Yılmaz, 2015; 

Sözen, 2009; Barman, Miller, 1996). 

 Yapılan çalıĢmadan elde edilen kavram yanılgıları alan yazında yer alan 

kavram yanılgılarını desteklemektedir.  

 Bu araĢtırma ile fen konularının öğretiminde drama yönteminin 

kullanılmasının öğrenci baĢarısını arttırdığı ve öğrencilerin yönteme karĢı olumlu 

tutum geliĢtirdikleri görülmüĢtür. Kullanılan ölçekler sonucu destekler niteliktedir. 
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6. ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma, fen bilimleri öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin fizik üç dersi 

ses konusu kapsamında geliĢtirilen drama etkinliklerinin öğrencilerin baĢarılarını, fen 

tutumlarını arttırdığını ve öğrencilerin drama uygulamalarına yönelik olumlu görüĢe 

sahip olduklarını göstermektedir. Yapılan araĢtırmanın sonuçları ıĢığında aĢağıdaki 

öneriler getirilmiĢtir: 

1. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı, eğlenceli öğrenme 

ortamları oluĢturan, hayal gücünü geliĢtirerek yaratıcılıklarının geliĢmesine olanak 

sağlayan, öğrencilerin süreç içerisinde sorumluluk alarak özgüvenlerinin 

yükselmesine katkı sağlayan, soyut kavramların somutlaĢtırılmasına yardım eden 

çağdaĢ yöntemlerden biri de drama yöntemidir. Yapılan araĢtırma sonucunda 

üniversite öğrencilerinin baĢarısını arttıran bir yöntem olduğu tespit edilmiĢ ve diğer 

fen konularının öğretiminde de kullanılması önerilebilir. 

2. Fen kavramları veya konularına yönelik drama çalıĢmaları arttırılmalı ve 

yaygınlaĢtırılmalıdır. Öğretmenler için uygulayabilecekleri fen konuları ile ilgili 

drama etkinlikleri hazırlanmalı ve öğretmenlerin kolayca ulaĢabilmeleri 

sağlanmalıdır. 

3. Okullarda drama çalıĢmalarının rahatlıkla uygulanabileceği uygun sınıf 

ortamları hatta drama salonları oluĢturulmalı, drama uygulamalarında 

kullanılabilecek araç gereçler temin edilmelidir. 

4. Öğretmenlerin drama yöntemini öğrenebilmeleri ve derslerde daha aktif bir 

Ģekilde kullanabilmeleri için alanında uzman kiĢiler tarafından Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim kursları ve seminerler düzenlenmelidir. 

5. Ses konusu geniĢ bir konu olmakla birlikte fen bilgisi öğretmenliği fizik üç 

ders süresi kısıtlıdır. Bu süre geleneksel yöntem ile öğretim yaparken bile yetersiz 

kalırken drama yöntemi için daha uzun süre gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı 

fen bilgisi öğretmenliği fizik üç dersi süresinin uzatılması ya da fizik üç dersi 

içeriğinin bu süreye uyumlu hale getirilmesi önerilebilir. 
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6. AraĢtırma üniversite fizik üç dersi programı dahilinde beĢ hafta gibi bir 

sürede gerçekleĢtirilmiĢ olup daha uzun bir sürede yapılan çalıĢmaların kalitesinin 

artacağı düĢünülmektedir. Sonraki araĢtırmacılara uygulama süresinin uzun tutulması 

tavsiye edilebilir. 

7. Bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulan drama dersinin daha fazla 

öğretmen tarafından tanınması için eğitim fakültesi programlarına zorunlu ders 

olarak eklenmesinin öğretmenlerin drama yöntemini öğrenmelerine daha çok fırsat 

yaratacağı düĢünülmektedir. 

8. Devlet üniversitelerinde sınıf mevcutları kalabalık olmakla birlikte bu 

sorun drama etkinliklerinin uygulanmasını zorlaĢtırmaktadır. Etkinlikler yapılırken 

çalıĢmada olduğu gibi sınıfı ikiye bölerek dönüĢümlü ders yapılması önerilebilir. 

9. Drama etkinlikleri sırasında öğrencilerin gruplaĢmasının önüne 

geçilebilmesi için grup üyelerinin önceden belirlenmesi ya da öğrencilerin her 

etkinlikte farklı gruplarda yer almasına daha çok dikkat edilmelidir. Bu sayede 

kaynaĢma ortamı daha çabuk sağlanacak ve iĢ birliği ile çalıĢmanın gruptan çok 

sınıfa yönelik olacağı düĢünülmektedir. 

10. Bu çalıĢma ses konusunun drama yöntemi ile öğretilmesi ile ilgili olarak 

ulusal alan yazında ilk çalıĢma olma özelliği göstermektedir. AraĢtırmanın yapılacak 

yeni çalıĢmalara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 
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8. EKLER 

EK A: SES BAġARI TESTĠ 

SES BAġARI TESTĠ 

 

Ad- Soyad:                                                      No: 

Açıklama: bu ölçme aracı sizin ses konusu ile ilgili kavramsal anlamalarınızı 

belirlemek için hazırlanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar notlarınızı hiçbir Ģekilde 

etkilemeyecektir. Ancak görüĢleriniz bizim için önemlidir. Katılımınız için 

teĢekkürler. 

 

1. Ses hangi ortamda daha hızlı yayılır?  

a)Katı           b) Sıvı            c) Gaz            d) Havasız ortam          e) Hepsinde aynıdır 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sesin Ģiddetini yükseltmek için kullanılan alettir? 

  a)Televizyon       b) Video            c) Megafon            d)Kamera                 e) Radyo  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sesin bir madde içindeki yayılma hızını etkiler? 

I. Maddenin boyunun uzun oluĢu 

II. Ses kaynağının enerjisinin ( Ģiddetinin) büyük oluĢu 

III. Sesin ince ya da kalın oluĢu 

IV. Sesin içinde yayıldığı maddenin tanecikleri arasındaki uzaklık 

V.Sesin yayıldığı ortamın sıcaklığının yüksek ya da düĢük olması 

 

a) I, IV, V          b) III, V          c) III, IV, V             d) II, III, IV, V              e) IV, V 

 

4. Anneniz ‘radyoyu kıs’ dediğinde aslında size…………………………   demek 

istemektedir? 

a) Ses dalgalarının frekansını alçalt          b) Ses dalgalarının frekansını yükselt 

c) Ses dalgalarının genliğini alçalt           d) Ses dalgalarının genliğini yükselt 

                  e) Ses dalgasının hem frekansını hem de genliğini düĢür 
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5. Ses ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

        a) TitreĢimler sonucu oluĢur.      b) Her doğrultuda yayılır.   

        c) Bir enerji türüdür.                   d) Ġnsanlar tüm sesleri iĢitirler         

                                       e) Ses bir dalgadır 

 

6. AĢağıdaki ortamların hangisinde ses yayılmaz? 

a)Havada        b)BoĢlukta            c)Katıda            d)Sıvıda           e) Hiçbir fikrim yok 

  

7. Birer duvardan oluĢan materyallerin mikroskobik yapısı yukarıdaki Ģekilde 

belirtilmiĢtir. Buna göre parçacıkların arasındaki mesafe materyal a daki, b 

dekinden daha büyüktür. Materyal a da oluĢacak sesin hızı b de oluĢacak sesin 

hızıyla karĢılaĢtırıldığında nasıl bir sonuca ulaĢılacaktır?  

 

 

 

a) Sesin hızı ikisinde de eĢit olacaktır 

b) Materyal a daki sesin hızı materyal b dekinden daha hızlı olacaktır. 

c) Materyal a daki sesin hızı materyal b dekinden daha yavaĢ olacaktır. 

d) Ses duyulmaz 

e) Hiçbir fikrim yok 

 

8. ÇeĢitli ses kaynaklarının çıkardıkları sesleri duymamız sesin hangi özelliğinin 

bir sonucudur? 

  a)Kırılma          b)Soğurulma          c)Yansıma             d)Yankı               e) Ġletilme 

 

9. AĢağıdaki maddelerden hangisi sesin yayılmasını en fazla önler? 

   a)Tahta             b) Köpük               c)Su              d)Beton duvar                  e)Demir 
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10. Hangi yüzeyler sesi daha fazla yansıtır? 

a) Sert ve pürüzlü yüzeyler            b) YumuĢak ve pürüzlü yüzeyler    

c) Sert ve pürüzsüz yüzeyler          d) YumuĢak pürüzsüz yüzeyler           

                             e) Hiçbir fikrim yok 

 

11. Ses havadan geçerken hava parçacıkları nasıl hareket eder? 

a) Olduğu noktada hareketsizce durur. 

b) Genellikle sesin ilerlediği yönde hareket eder (Kaynaktan uzağa doğru). 

c) Hava parçacıkları sadece titreĢim hareketi yapar 

d) Herhangi bir yön içinde hareket edebilir. 

e) Sesin ilerlediği yönün tersinde hareket eder.  

 

12. Sinema ve tiyatro salonlarının duvarlarının nasıl olması gerekir? 

a) Sert ve pürüzlü yüzeyler                             b) YumuĢak ve pürüzlü yüzeyler       

c) Sert ve pürüzsüz yüzeyler                          d) YumuĢak pürüzsüz yüzeyler     

                                          e) Hiçbir fikrim yok 

 

13.  AĢağıdaki Ģekle göre A dinleyicisinin önünde 3 metre kalınlığında beton bir 

duvar bulunmaktadır. Zil çalmaya baĢladıktan sonra duyulacak ses için 

aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

 

 

 

 

 

a) Dinleyici A dinleyici B‟ den daha önce duyar.       

b) Dinleyici B dinleyici A‟ dan daha önce duyar. 

c) Ġki dinleyicide aynı zamanda duyacaktır.               

d) Kararsızım                        

e) Hiçbir fikrim yok 
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14. Siz çatala vuruyorsunuz aĢağıdaki belirtilen durumlarda sesi dinlemeye 

çalıĢıyorsunuz. 

I.Çatalın küvetin dıĢında ses çıkarır Ģekilde olduğunu sizin ise, banyoda küveti 

tamamen suyla doldurup kafanızı içine sokmuĢ olduğunuzu varsaydığınızda 

II. Çatalı aynı küvetin içine sokup kafamızda suyun içinde olduğunuzu 

varsaydığınızda 

III. Sadece çatalın suyun içinde olduğu sizin ise suyun dıĢında olduğunuzu 

varsaydığınızda 

 

Yukarıda belirtilen durumlardan hangisi veya hangilerinde çatalın sesini 

duyabiliriz?   

 

  a)Yalnız I          b) Yalnız II               c) I ve II               d) II ve III              e) Hepsi 

 

15. Havasız bir ortamda ses üretilebilir mi? 

a) Evet, üretilir. Muhtemelen havasız ortamdaki sesin hızı havalıdakinden daha 

fazladır. 

b) Evet, üretilir. Muhtemelen havasız ortamdaki sesin hızı havalıdakinden daha 

azdır. 

c) Hayır üretilmez. 

d) Evet, üretilir. Havalı ve havasız ortamdaki sesin hızları eĢit olacaktır. 

e) Hiçbir fikrim yok 

 

16. Ortamın sıcaklığının artırılması sesin hızını etkiler mi? 

a) Evet, sıcaklığın arttırılması sesin hızını arttırır.    

b) Hayır, sıcaklığın arttırılması sesin hızını etkilemez. 

c) Sadece düĢük sıcaklık sesin hızını etkiler.                           

d) Sadece yüksek sıcaklık sesin hızını etkiler. 

e) Hiçbir fikrim yok 

 

 

 



107 
 

17. AyĢe ve Ahmet aynı Ģiddette Ģarkı söylemektedir. AyĢe, yüksek 

perdeden(ince), Ahmet daha düĢük perdeden(kalın) sesle Ģarkı söylemektedir. 

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Her iki frekansta aynıdır, fakat genlikleri farklıdır.       

b) Ġki genlikte aynıdır, fakat frekanslar farklıdır. 

c) Ġki frekansta genlikte aynıdır.                                           

d) Ġki frekansta genlikte farklıdır. 

 

18. Aralarında 50m mesafe bulunan X ve Y öğrencileri birbirlerine aynı anda 

"hey!" diye bağırmaktadırlar. Y öğrencisi X öğrencisinden daha yüksek 

perdeden(ince) bağırmaktadır. Buna göre hangisi bir diğerinin sesini daha önce 

duyar? 

a) Her ikisi de birbirlerini aynı anda duyar çünkü ses dalgalarının hızı havanın 

özelliklerine bağlıdır. 

b) X öğrencisi daha önce duyar çünkü ses dalgalarının hızı v=fλ formülüne 

göre frekansa bağlıdır. 

c) Her iki öğrencide birbirini aynı anda duyar çünkü ses dalgalarının hızı 

genliğe bağlıdır. 

d) X öğrencisi daha önce duyar çünkü daha yüksek frekanstaki ses dalgası daha 

hızlıdır. 

 

19 ve 20. Soruları aĢağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız. 

 

AĢağıdaki resimde bir toz parçası sessiz bir hoparlörün önünde durmaktadır. 

Hoparlör bir anda açılır ve yüksek tonda ve sabit perdede çalmaya baĢlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 KonuĢmacı           
                      . 

                             
                            Toz zerresi 
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19. Ses perdesi arttırılır fakat Ģiddeti aynı yükseklikte bırakılır. Toz parçasının 

hareketi ne Ģekilde olur? 

a) Aynı yerde durur.            

 b) Aynı yerde ileri ve geri daha fazla hareket eder.      

c) Aynı yerde ileri geri daha hızlı hareket eder.   

d) AĢağı yukarı daha fazla hareket eder. 

e) AĢağı yukarı daha hızlı hareket eder.              

f) Daha fazla uzağa gider. 

g) Daha hızlı olarak uzağa gider.                          

h) Bir sinüs eğrisi Ģeklinde daha hızlı olarak uzaklaĢır. 

 

20. Sesin Ģiddeti yükseltilir fakat perdesi aynı seviyede kalır. Toz parçasının 

hareketi ne Ģekilde olur?  

a) Aynı yerde durur.                                              

b) Aynı yerde ileri ve geri daha fazla hareket eder.      

c) Aynı yerde ileri geri daha hızlı hareket eder.   

d) AĢağı yukarı daha fazla hareket eder. 

e) AĢağı yukarı daha hızlı hareket eder.              

f) Daha fazla uzağa gider. 

g) Daha hızlı olarak uzağa gider.                         

h) Bir sinüs eğrisi Ģeklinde daha hızlı olarak uzaklaĢır. 

 

Test Bitti. Soruları içtenlikle cevapladığınız için teĢekkür ederiz. 
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EK B: SES KAVRAM TESTĠ 

 

 

Adı- Soyadı:                                                    No: 

 

1. Bir öğrenci masaya kulağını dayadığında, masanın diğer ucundaki baĢka bir 

öğrenci tarafından masaya vurularak oluĢan sesin masa içinde nasıl yol aldığını 

açıklayınız. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

2. Uzayda astronotların birbirleri ile konuĢmalarını telsizle 

gerçekleĢtirmelerinin nedeni ne olabilir?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

3. Ses hangi ortamda daha hızlı yayılır? Nedenini açıklar mısınız?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

4. Tolga'nın içlerinde farklı miktarda su bulunan tüplerin ağzına sırasıyla aynı 

hızla üfleyip çıkan sesleri kaydederek incelik ve kalınlıklarıyla ilgili yorumlar 

yaptığı deneyde cevabını aradığı soru ne olabilir? Hangi tüpte oluĢan ses daha 

kalındır?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

5. Telefondaki bir sesi tanımamız, müziğin hangi aletle çalındığını anlamamız 

sesin hangi özelliği ile ilgilidir?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

SES KAVRAM TESTĠ 
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6. Sesin yayılma hızı nelere bağlıdır?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

 7. Kapalı odada sesi sonuna kadar açılmıĢ müzik setinin hoparlörleri cama 

doğru yaklaĢtırıldıkça camın titrediği, hatta uzaklık çok azaldığında camın 

patladığının gözlendiği deneyde sesin hangi özelliği etkili olmuĢtur?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

8. Televizyonun sesini yanındayken daha fazla uzaklaĢınca daha az duymamızın 

nedeni sesin hangi özelliğine bağlıdır? Ya da televizyon kumandası sesin hangi 

özelliğini değiĢtirmede kullanılır?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

9. Ses yalıtımı için neler kullanılır? Nasıl?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

10. Aynı büyüklükte iki odanın birisinin duvarları sıvayla kaplı, diğer odanın 

ise duvarları halı ile kaplıdır. Her iki odada aynı yükseklikte ses yapıldığını 

varsayarsak ses hangi odada daha fazla duyulur?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

11. Telli bir müzik aleti çalarken tellerden çıkan seslerin farklı olmasının nedeni 

ne olabilir?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

12. Denizlerin derinliğinin ve balık sürülerinin yerlerinin ölçülmesinde 

kullanılan aygıt nedir ve sesin hangi özelliğinden faydalanılır?    
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.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

13. Sizce ses nedir? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

Katılımınız için çok teĢekkür ederim.  
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EK C: DRAMA YÖNTEMĠ TUTUM ÖLÇEĞĠ 

 

 

AĢağıda Drama Yönteminin Fizik 3 dersi Ses konusunda kullanımı ile ilgili görüĢ ve 

tutumlarınızı belirleyen anket soruları verilmiĢtir. Her bir soru hakkındaki 

görüĢlerinizi sorunun yanında verilen kutucuklara x iĢareti koyunuz. Katılımınız için 

teĢekkür ederim. 

Ad- Soyad:                                                           No: 

                                

 

 

                           Anket Soruları 

 

 

 

K
esin

lik
le K

atılıy
o
ru

m
 

 K
atılıy

o
ru

m
 

F
ik

rim
 Y

o
k
 

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

K
esin

lik
le K

atılm
ıy

o
ru

m
 

1. Drama Yöntemi, fizik dersi için uygun bir 

yöntemdir. 

     

2. Drama Yöntemi, ses konusu için uygun bir 

yöntemdir.   

     

3. Drama Yöntemi ile fizik öğrenmeyi diğer 

yöntemlere göre daha fazla tercih ederim.  

     

4. BaĢka derslerde de Drama Yönteminin 

kullanılmasını isterim. 

     

5. Drama Yöntemi bana göre değil.      

6. Drama Yöntemini kullanmak çok zaman alıyor.      

7. Drama Yöntemi,  grup çalıĢmasına uygun bir 

yöntemdir. 

     

8. Drama Yöntemini tam olarak anlayamadım.      

9. Drama Yönteminin kullanılması bana daha fazla 

sorumluluk getirmektedir. 

     

10. Drama Yöntemi ile fizik dersinin iĢlenmesi ilginç 

bir yaklaĢımdır. 

     

 

DRAMA YÖNTEMĠ TUTUM ÖLÇEĞĠ 
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11. Drama Yöntemi fizik konularını daha 

basitleĢtirmektedir. 

     

12. Drama Yöntemi fizik dersini daha sıkıcı 

yapmaktadır. 

     

13. Drama Yöntemini fizik dersinde kullanmak zor ve 

karıĢıktır. 

     

14. Drama Yöntemi mantıklı düĢünme kabiliyetimi 

geliĢtirdi. 

     

15. Drama Yöntemi fizik dersi sınavlarına 

hazırlanmamda yardımcı oldu. 

     

16. Drama Yöntemi somut düĢünme yeteneğimi 

geliĢtirdi.  

     

17. Drama Yöntemi uygulanırken birçok sorunla 

karĢılaĢtım. 

     

18. Drama Yönteminin fizik dersinde kullanılması 

gereksizdir.  

     

19. Drama Yöntemi soyut düĢünme yeteneğimi 

geliĢtirdi. 

     

20. Drama Yöntemi problem çözme ve yeni 

yaklaĢımlar geliĢtirmemde yardımcı oldu. 

     

21. Drama Yöntemi fizik dersinde gözlem ve 

açıklama yeteneğimi geliĢtirdi. 

     

22. Drama Yöntemi ile ses konusunu iĢlemek 

eğlenceli ve ilginçtir. 

     

23. Drama Yöntemi, geleneksel öğretime göre daha 

modern bir yaklaĢımdır.  

     

24. Drama Yöntemi ile ders iĢlenmesi daha çok 

yaygınlaĢtırılmalıdır.  

     

25. Drama Yöntemi ile ders iĢlemek yerine geleneksel 

öğretimi tercih ederim.  

     

26. Drama Yöntemi ile ders iĢlenirken arkadaĢlarla bir 

araya gelmede zorlanıyorum. 

     

 

 

Katılımınız için çok teĢekkür ederim. 
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EK D: DRAMA YÖNTEMĠ GÖRÜġ ANKETĠ 

 

 

Ad- Soyad:                                                                  No: 

1. Drama yöntemiyle ilgili genel olarak ne düĢünüyorsunuz?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2. Sizce drama yönteminin geleneksel öğretime göre avantajları nelerdir?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

3. Sizce drama yönteminin geleneksel öğretime göre dezavantajları nelerdir?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

4. Ses konusunu drama yöntemiyle iĢlemenizin nasıl etkisi oldu?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

5. Bu yöntemin baĢka derslerde de kullanılmasını ister misiniz?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. Öğretmen olduğunuzda bu yöntemi kullanmak ister misiniz?  

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

7. Bu yöntemle ilgili “Ģöyle olsaydı daha iyi olurdu” dediğiniz bir durum var mı?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

8. Bu konuda belirtmek istediğiniz baĢka görüĢ ve önerileriniz var mı?    

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

GörüĢ anketimi yanıtladığınız için çok teĢekkür ederim.   

 

 

DRAMA YÖNTEMĠ GÖRÜġ ANKETĠ 
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EK E: DENEY GRUBU 1. HAFTA DERS PLANI 

Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi: Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Ses Nedir?  

Ses Nasıl Yayılır? 

Sesin Özellikleri Nelerdir? 

Süre: 50 dk 

Yöntem ve Teknikler: Drama, sunuĢ yolu, oyun oynama, öğretmenin role 

girmesi, dedikodu halkası, sevgili günlük 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci:  

       Ses, bir enerjidir ve havanın titreĢmesi sonucu oluĢan mekanik ve boyuna bir 

dalgadır.  

       Ses, taneciklerin sıkıĢma ve geniĢleme hareketi ile yayılır.  

 

 Ses dalgalarının titreĢim doğrultusu yayılma doğrultusu ile paralel 

olduğu için ilerleme doğrultusuna göre boyuna dalgadır.  

 Ses dalgaları yayılabilmek için mutlaka maddeye yani ortama ihtiyaç 

duyarlar. Bu sebeple ses dalgaları yayılma ortamlarına göre mekanik 

dalgalar sınıfına dahil edilir.  

 Ses dalgaları yayılabilmek için ortama ihtiyaç duyacağından boĢlukta 

yayılamaz.  

 Dalgalar halinde kaynaktan çevreye doğru yani her yöne yayılırlar.  

 

1) GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

       Öğretmen öğrencilere “Ses Nedir?” sorusunu yöneltir ve onlardan gelen 
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cevapları dinler.  Daha sonra hiçbir dönüt vermeden “Ses Nasıl Yayılır?” 

sorusunu yöneltir. Çocuklara bir dakika süre vererek bu sorulara cevap 

aramalarını ister. 

 

2) GeliĢtirme Etkinlikleri: 

       Öğrenciler 5‟erli gruplara ayrılır. Öğrenciler kol hizasında arka arkaya 

dizilirler. Öğrencilerden ilki ses kaynağı, geri kalanlarda ortamda yer alan 

tanecikleri temsil eder.  Ses kaynağı olan öğrenci önündeki öğrenciye çarpar, 

öğrenciler birbirlerine çarparak enerjinin aktarılmasını sağlar. Öğrencilerin 

çarpması sırasında sıkıĢma ve geniĢleme hareketi öğretmen role girerek 

öğrencilerin dikkatinin çekilmesi sağlanır. 

 

       Öğrencilerin yaptığı bu benzetmeden sonra öğretmen öğrencileri çevresinde 

toplayarak sesin özellikleri ile ilgili bir dedikodu halkası baĢlatır. Sorduğu 

sorularla öğrencileri yönlendirir. Öğretmen öğrencilere aĢağıdaki soruları sorar: 

“ OluĢturduğunuz ses dalgasının titreĢim doğrultusu ve dalganın yayılma 

doğrultusu aynı mıydı?” 

“ Ġlerleme doğrultusuna göre ses dalgaları hangi çeĢide girer?” 

“ Ses dalgasını oluĢtururken aranızda bazılarınız tanecik oldunuz. Bunun 

sebebi nedir?” 

“ Uzayda bağıran bir astronotun sesi arkadaĢı tarafından sizce duyulur mu? 

Neden?” 

“ Ben ders anlatırken sesimi sadece ağzımın hizasındaki öğrencilerim mi 

duyuyor yoksa hepiniz sesimi iĢitiyor musunuz? Cevabınızın nedeni sesin hangi 

özelliğinden kaynaklanmaktadır?” 

 

3) Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

       Öğrencilerden bu derste öğrendikleri hakkında günlük tutmaları istenir. 

       Kendinizi ve arkadaĢlarınızı uzayda astronot olarak hayal ediniz ve ses 

iletimi ile ilgili ilgili bir drama oyunu yazıp canlandırınız. 
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Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi: Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Sesin Hızı 

Frekanslarına Göre Sesler 

Süre: 40 dk 

Yöntem ve Teknikler: Drama, sunuĢ yolu, dans drama, ritüel ve seramoniler, 

canlandırma, rol içinde yazma 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci:  

       Ses hızı ortama ve sıcaklığa bağlıdır. Ses hızı tanecikler arası mesafe 

azaldıkça ve sıcaklık arttıkça artar. Buna göre ses en hızlı katılarda sonra 

sıvılarda sonra gazlarda yayılır. 

 

       Ses hızı, aynı sıcaklıkta matematiksel bir bağıntı ile bulunmak istenirse;  

 

                      

 

       Frekanslarına göre sesler 3‟e ayrılır. Ġnsan kulağı 20 Hz- 20. 000 Hz arası 

seslere duyarlıdır ve bu aralık iĢitilebilir sesler olarak geçer. 20 Hz‟in altı 

infrasonik (ses altı), 20.000 Hz‟in üstü ise ultrasonik (sesüstü) olarak geçerek. 

ĠĢitilebilir aralık dıĢındaki sesleri insan kulağı algılayamaz. 

 

1) GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

       Öğrencilerden bir önceki etkinlikte sesin nasıl oluĢtuğunu ve yayıldığını 

hatırlamaları istenir. Öğrencilere Kızılderililerin trenin gelip gelmediğini anlamak 

için neden raylara kulaklarını dayadıklarını bilip bilmedikleri sorulur, 

öğrencilerden fikir alınır. 

 

2) GeliĢtirme Etkinlikleri:  

 Öğrenciler 5‟erli gruplara ayrılır.  

 Öğrencilerden “Hareketli Düğünler” adlı drama metnini canlandırmaları 

istenir. 

 

                                                        Esneklik katsayısı (BulkModülü) 

  Ses hızı                                          Yoğunluk 

 Sesin Hızı                                                     Yoğunluk  
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 Öğrencilerden frekanslarına göre sesleri içeren metin yazmaları istenir. 

Belirli bir süre sonunda her gruptan bir sözcü tarafından metinlerin 

okunması istenir. 

 

3) Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme):  

 Öğrencilere ders sonunda ses hızını ortamın cinsi dıĢında etkileyen baĢka 

bir faktör olup olmadığını bir sonraki derse araĢtırıp gelmeleri istenir. 

 ĠĢitilebilir ses, ultrasonik ve infrasonik ile ilgili ne olduğu ders sonunda 

tekrar sorularak cevaplamaları istenir. Öğretmen frekansına göre bu ses 

çeĢitleri ile ilgili birkaç örnek verir. 

 Her grubun ses hızının sıcaklık ve ortama bağlı olması ile ilgili iki ayrı 

oyun yazıp bu oyunları canlandırmaları istenir. Hazırlık için 5 dk süre 

verilip grupların performansları değerlendirilir. 
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EK F: DENEY GRUBU 2. HAFTA DERS PLANI 

Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi: Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Yankı Olayı 

Ses Yalıtımı 

Süre: 45 dk 

Yöntem ve Teknikler: Drama, sunuĢ yolu, soru-cevap, doğaçlama, 

canlandırma 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci:  

       Sesin bir engele çarpıp yansıması olayına yankı denir. Yankının olabilmesi 

için ses kaynağı ile engel arasında en az 17m mesafe olması gerekir. 

 

        Ses yalıtımı sesin yayılmasını önlemek için yapılır. Yüzey ne kadar pürüzlü, 

yumuĢak ve gözenekli ise sesin soğrulması o denli güçlü olur. Yani ses yalıtımı 

iyi olur. Yüzeyin pürüzsüz, sert ve gözeneksiz olması ise sesi daha fazla 

yansıtacağı için ses yalıtımı sağlamaz. 

 

1) GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

       Öğretmen öğrencilerine “BoĢ bir odaya girdiğinizde konuĢurken kendi 

sesinizi sanki odada ikinci bir kiĢi varmıĢ gibi tekrar duydunuz mu?” diye sorar. 

Öğrencilerden gelen yanıtlar dinlenir. Daha sonra “Aynı odayı eĢya ile 

doldurduğunuzu varsayın. Sesiniz boĢ odadaki gibi tekrar eder mi?” diye sorarak 

öğrencilerde bir kafa karıĢıklığı yaĢatarak düĢünmelerini ister. 

 

       Ünlü bir yazılım firmasının dünyanın en sessiz odasını yaptığı hatta odada 

kan akıĢ sesinin bile duyulduğu bilgisi verilerek odanın fotoğrafı gösterilir. Böyle 

bir oda için nelerin yapılmıĢ olabileceğinin düĢünülmesi istenir. 
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2) GeliĢtirme Etkinlikleri: 

Öğrencilerden “Hayatın Gürültüsü” adlı drama metnini doğaçlama tekniğini de 

kullanarak canlandırmaları istenir. 

 

3) Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

Günlük hayatta ses yalıtımı ile ilgili sorunlarla karĢılaĢıp karĢılaĢmadıkları 

sorulur. Eğer karĢılaĢtılarsa kendilerince ne gibi önlemler aldıkları tartıĢılır. 
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Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi: Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Ses Düzeyi(ġiddeti), Sesin Yüksekliği( Ġnceliği-

Kalınlığı/ Perdesi), Sesin Tınısı 

Süre: 45 dk 

Yöntem ve Teknikler: Drama, sunuĢ yolu, canlandırma, öğretmenin role 

girmesi 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci: 

       Ses düzeyi bir ses dalgasının genliğine karĢılık gelir. Genlik ne kadar fazla 

ise Ģiddet o kadar yüksek ses o ölçüde gürdür. Ses düzeyi desibel olarak ölçülür 

birimi dB‟dir.   

 

       Sesin yüksekliği yani inceliği ve kalınlığı sesin frekansına bağlıdır.  Frekans 

fazla ise ses ince yani yüksek perdeden, frekans az ise ses kalın yani alçak 

perdedendir.  

 

       Sesin tınısı aynı sesin farklı müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği 

farklılıktır. Ses kaynağının cinsinin belirlenmesine yarayan özelliktir. 

 

 

 

 

1)      GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

      Öğretmen öğrencilere sesin Ģiddeti, sesin yüksekliği, sesin tınısı, sesin 

inceliği kalınlığı, sesin perdesi, sesin düzeyi kavramlarının ne olduğunu sorar. 

Öğrencilerden gelen cevapları bekler. 

         

       2)      GeliĢtirme Etkinlikleri: 

       Öğrencilere Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde oldukları söylenir ve sınıf 2 

gruba ayrılır. Ġki grup karĢılıklı yerlerini alarak bulundukları ortamı tribünmüĢ 

gibi hayal etmeleri istenir.  Her gruba “Meksika Dalgası”  hareketinin 

canlandırılacağı söylenir. Canlandırma yapılırken aĢağıdaki yönergelere göre 

         SES DÜZEYĠ    β = 10 log ( I / IO) ile 

bulunur. 
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hareket yapılır.  

a) Galatasaray taraftarlarını canlandıran grup dalgayı yaparken yarım kalkarlar( 

genliği küçük). 

b) Fenerbahçe taraftarlarını canlandıran grup dalgayı yaparken tam 

kalkarlar(genliği büyük). 

c) Galatasaray taraftarlarını canlandıran grup 1 s içinde 5 dalga yapmaya 

çalıĢırlar( frekans büyük). 

d) Fenerbahçe taraftarlarını canlandıran grup 1s içinde 2 dalga yapmaya 

çalıĢırlar( frekans küçük). 

e) Galatasaray taraftarları davul çalar. 

f) Fenerbahçe taraftarları vuvuzela çalar. 

 

             Tüm bu hareketler yapılırken öğretmen her basamakta role girerek onlara 

sesin düzeyinin artıp azalması, sesin yüksekliğinin artıp azalması ve sesin tınısı 

ile ilgili gerekli bilgileri verir. 

       

        3)      Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

       Öğrencilere giriĢte sorulan sesin Ģiddeti, sesin yüksekliği, sesin tınısı, sesin 

inceliği kalınlığı, sesin perdesi, sesin düzeyi kavramlarının ne olduğu tekrar 

sorulur, öğrencilerin öğrenme düzeylerine bakılır. Ses düzeyi ile ilgili sorular 

çözülerek ders bitirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

EK G: DENEY GRUBU 3. HAFTA DERS PLANI 

Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi: Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Ses Dalgalarının Enerji TaĢıması 

Rezonans Olayı 

ġok Dalgaları 

Süre: 45 dk 

Yöntem ve Teknikler: Drama, sunuĢ yolu, günlük tutma, canlandırma 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci: 

      Ses dalgaları enerji taĢır ve bu enerji tanecikler arasında aktarılır. Genliği 

büyük olan sesin Ģiddeti de büyüktür. Bir sesin Ģiddeti arttıkça taĢıdığı enerji de 

artar. Ses kaynağından çıkan seslerin kaynaktan uzaklaĢtıkça enerjisi azalır. 

Çünkü uzaklaĢan ses baĢka enerjilere dönüĢür. 

 

      En az iki bileĢenden oluĢan sistemin belli frekansta daha yüksek genlikte 

salınmasına rezonans denir.  Frekans uyumu olarak da tanımlanabilir.  

 

      Kaynak hızı, dalga hızını aĢtığı zaman üretilen konik dalga cepheleri Ģok 

dalgası olarak adlandırılır. 

 

1)      GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

Öğretmen öğrencilere “Ses dalgaları sizce enerji taĢır mı?” sorusunu yöneltir. 

Gelen cevaplarla onlarda ses dalgalarının enerji taĢıyıp taĢımadığına dair onlarda 

bir karmaĢa yaratmaya çalıĢır. Onlarda kafa karıĢıklığını yaĢattıktan sonra “ġok 

Dalgası” ve Rezonans Olayı” ile ilgili bilgilerinin olup olmadığını sorar. Bugün 

bu olaylardan da bahsedeceğini söyler. 

 

2)      GeliĢtirme Etkinlikleri: 

      Öğrenciler 5‟erli gruplara ayrılır.  

      Öğretmen ses dalgalarının enerji taĢıdığına dair öğrencilere örnekler verir. 

Ramazan davulcusunun davulunu çalarken araba alarmlarının çalması, opera 

sanatçılarının bardakları çatlattıklarından bahseder. Her gruba belirli süre 
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vererek kendilerinin bir metin yazarak oynamasını ister. 

        ġok dalgası ve rezonans olayı ile ilgili öğrencilere “Hasan, Gülbün ve 

Rana‟nın Birbirine Yardımı” isimli drama metni dağıtılarak öğrencilerin 

hazırlanması beklenir. Hazır olan öğrencilerin metni canlandırmaları istenir. 

 

3)      Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

Öğrencilerden bu ders öğrendikleri ses dalgalarının enerjisi, Ģok olayı ve 

rezonans olayı ile ilgili günlük tutmaları istenir. 
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Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Doppler Olayı 

Ses Özelliklerinden Yararlanılarak Yapılan 

Cihazlar 

Süre: 45 dk 

Yöntem ve Teknikler: Drama, sunuĢ yolu, canlandırma, doğaçlama 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci: 

        Dalga kaynağının gözlemciye göre hareketinin yol açtığı ses ya da herhangi bir baĢka 

dalga olarak algılanmasına Doppler Olayı adı verilir. 

 

 Ses kaynağı durgun gözlemciye yaklaĢıyorsa iĢitilen sesin frekansı artar. Ses 

tiz, ince iĢitilir. 

 Ses kaynağı durgun gözlemciden uzaklaĢıyorsa iĢitilen sesin frekansı azalır. 

Ses bas, kalın iĢitilir. 

 Gözlemci duran ses kaynağına önce yaklaĢıp sonra uzaklaĢıyorsa, 

yaklaĢırken ses tiz, ince; uzaklaĢırken ses bas, kalın olacaktır. Yani 

yaklaĢırken sesin frekansı artar, uzaklaĢırken frekansı azalır. 

 

        Sonar, ultrason ve radar gibi cihazlar sesin özelliklerinden yararlanılarak tasarlanmıĢ 

cihazlardır. Sonar, denizaltılarda deniz zemini ya da diğer gemilerin yerini tespit amaçlı, 

ultrason, sağlık alanında; radar ise uzaklık ölçümlerinde kullanılan cihazlardandır.  

 

1)      GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

Öğrencilere ses özelliklerinden yararlanılarak oluĢturulan cihazlar nedir diye 

sorulur? Onlardan cevapları aldıktan sonra bu derste bu konu ile ilgili drama çalıĢması 

yapacağımız duyrulur. Yolda ya da evde duydukları bir itfaiyenin sesinin yaklaĢırken ya da 

uzaklaĢırken nasıl olduğu ile ilgili sorular sorulur. 

 

Kaynak Hareketli Gözlemci Durgu         Kaynak Durgun Gözlemci Hareketli  

           f
‟
=   [v/ (v- vk)].f                                               f

‟
= [(v+vg)/v].f 

  

          f
‟
=   [v/ (v+ vk)].f                                               f

‟
= [(v-vg)/v].f 
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2)      GeliĢtirme Etkinlikleri : 

   Cihazların temel prensibinin ses dalgaları olduğu, sesin engele çarpıp yansıması 

sonucunda gerekli verilere ulaĢıldığı, yarasa ve yunus gibi hayvanların da yönlerini 

bulurken ya da haberleĢirken bu prensipten yararlanıldığı bilgisi verilir. 

   Öğrenciler 3 gruba ayrılır. Birinci gruptan radar, ikinci gruptan ultrason, üçüncü 

gruptan sonar cihazının çalıĢma prensibi ile ilgili metin yazıp canlandırmaları istenir.  

       Sınıf 5 gruba ayrılır. “Ambulans Geliyor” isimli oyunu doğaçlama tekniğini de 

kullanarak canlandırmaları istenir. 

 

        3)      Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

 Öğrencilerden Doppler Olayı ile ilgili oyun yazmaları istenir. 

 Doppler Olayı ile ilgili sayısal sorular çözülür. 
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EK H: DENEY GRUBU DRAMA METĠNLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareketli Düğünler (Deney Grubu 1. Hafta Drama Etkinliği) 

Ortamın Hazırlanması 

Öğretmen masası ve çevresi dans okuludur. 

Sınıfın geri kalanı ise düğün salonudur. 

KiĢiler  

Gelin, Damat, Düğün davetlileri 

Drama Metni 

Gelin ve damat düğünleri için dans eğitiminde dans eğitimi alırlar. Düğün 

günleri gelip çatmıĢtır. Tüm davetliler yerlerinde gelin ve damadı beklemektedir. 

Gelin ve damat alkıĢlarla düğün salonuna gelirler. Düğün baĢlamadan davetlilere 

yemek ikramı yapılmaktadır. Önce yemek yenir. Bu sırada pist bomboĢtur ve 

kimse dans etmez. Yemek bittikten sonra gelin ve damat dans Ģarkıları ile ilk 

danslarını yaparlar. Dans müziğini ardından oyun havaları çalmaya baĢlar. Tüm 

akrabalar piste çıkar, oynamaya baĢlar. Oyun havalarından sonra daha da 

hareketli müzikler çalmaya baĢlar ve tüm davetliler piste çıkar. Artık pistte hiç 

yer yoktur herkes oynamaktadır.  

Etkinliğin sonunda pistteki kiĢi sayısının maddede bulunan tanecik sayısı, 

müziğin hızının ise ses hızı olduğu söylenir. 
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Hayatın Gürültüsü (Deney Grubu 2. Hafta Drama Etkinliği) 

   Ortamın Hazırlanması 

          Tahtanın önündeki tabureler: Kafe ortamı 

          Tahtanın önü: Kafe bahçesi 

          En arkadaki tabureler: Ses yalıtımı olmayan sinema salonu 

          Ortadaki tabureler: Apartman daireleri 

  KiĢiler 

        Sinema sahibi, Apartman daire sahipleri, Kafe sahibi, Kafe müĢterileri, 

Belediye baĢkanı 

 Drama Metni 

 Sınıf kafe, kafe bahçesi, sinema ve apartmanlar olmak üzere düzenlenir. 

Tahta önünde kafenin içi olacak Ģekilde tabureler yerleĢtirilir, onlardan bir adım 

ileride yine 5-6 tabure kafe bahçesi olarak ayarlanır. En arkada bulunan duvar 

dibindeki tabureler ise sinemayı oluĢturur. Aradaki kalan tabureler apartman 

daireleridir. Öğretmen masası ise belediye baĢkanının odasıdır. 

 Öğrencilere ses için herhangi bir önlem alınmadığı belirtilir.  

 Kafe ortamında müzik açılır. Kafe bahçesinde bulunan insanlar sohbet eder. 

Ses yalıtımının olmadığı sinema salonunda ise komedi filmi gösterimdedir. 

Apartman dairelerinin birinde lise öğrencisi sınava hazırlanmakta, diğerinde bir 

anne bebeğini uyutmaya çalıĢmakta son dairede yaĢayan kulakları az duyan 

yaĢlı bir amca ise günlük hayatına devam etmektedir. YaĢlı amca hariç herkes 

kafe ve sinemadan gelen seslerden rahatsız olmaktadır. Tüm bu Ģikâyetler 

belediye baĢkanına kadar gitmiĢtir.   Belediye baĢkanı Ģikâyetlerden sonra 

televizyon programına katılarak duruma el koyar ve mekânlara yalıtım denetimi 

yapılacağını söyler. Sinema ve kafe gibi yalıtımsız ortamların sert, pürüzsüz ve 

gözeneksiz yapısı yalıtıma uygun olacak Ģekilde düzenlenerek gözenekli, 

pürüzlü ve yumuĢak hale getirilmesini söyler. Bir hafta sonra gerekli önlemlerin 

alındığı duyurulur. Ve böylece halk mutlu bir Ģekilde hayatlarına devam eder.  

 Televizyon programından sonra belediye baĢkanı aracına atlayıp yeni 

yapılacak hastane için geziye çıkar. Dağlık alandaki arsaya geldiklerinde 

telefonu çalar. Telefondaki sesi alamayınca “Alo!” diye bağırır ve sesini tekrar 

iĢitir. Anlar ki sesi dağlara çarpıp geri yansımıĢ ve sesi yankılanmıĢtır. 
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Hasan, Gülbün ve Rana’nın Birbirine Yardımı (Deney Grubu 3. Hafta Drama 

Etkinliği) 

 

      Hasan, Rana ve Gülbün aynı bölümde okuyan üç yakın arkadaĢtır. Pazartesi 

gün olacakları fizik vizesi için birlikte çalıĢma kararı almıĢlardır. Ders çalıĢmak 

için Rana‟lara giderler. Üç yakın arkadaĢ arasında Ģu diyaloglar geçer; 

 

RANA: Hasan ben Ģok dalgalarını hiç anlamadım eğer anladıysan bana da 

anlatır mısın?  

HASAN: Anlatırım tabi arkadaĢım. Bak Ģimdi Ģok dalgalarının oluĢması için 

kaynak hızının, dalga hızını aĢması gerekir.  

RANA: Nasıl yani?  

HASAN: ġöyle örnek vereyim. Denizin durgun olduğu bir gün bir balıkçı, 

teknesi ile açılıyor. Ġlk baĢta balıkçının hızı normal, denizde bir tuhaflık yok. 

Fakat balıkçı yavaĢça hızlanmaya baĢlıyor. Hızlandıkça arkasında V Ģeklinde 

dalgalar oluĢturuyor. ĠĢte oluĢan bu dalgalar Ģok dalgası olmuĢ oluyor. Çünkü 

kaynak olan balıkçı, dalga hızını aĢmıĢ oluyor. 

RANA: Hmm, demek bu kadar basitmiĢ. E o zaman Ģok dalgaları jet uçaklarının 

ses duvarını aĢmasında da görülüyor. 

HASAN: Evet dostum aynen öyle.. Peki Gülbün sen rezonans olayını anladın 

mı? Bende onu anlayamadım bir türlü.. 

GÜLBÜN: Çok kolay.. Frekansları aynı olan ses kaynaklarından biri 

titreĢtiğinde diğer ses kaynağının da etkilenip titreĢmeye baĢlaması olayına 

rezonans denir.  Hatta rezonansa en güzel örnek Amerika‟daki Tacoma Narrows 

Köprüsü‟dür. Rüzgar ile aynı frekansa ulaĢan köprü rezonans olayı sonucunda 

yıkılmıĢ 

HASAN: Gerçekten çok kolaymıĢ. Artık fizik sınavı bizden korksun dostlarım.. 

 

      Üç arkadaĢ anlamadıkları bölümleri aydınlığa kavuĢturdukları için mutlu 

olmuĢlardı. Kendilerine güvenleri yerinde birbirlerinden ayrıldılar. 
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Ambulans Geliyor (Deney Grubu 3. Hafta Drama Etkinliği) 

 

      Hızla giden bir araç kaza yapmıĢtır. Yaralılar vardır. Aracı ile seyahat 

halinde giden Arif kazayı görünce hemen durur ve ambulansı arar. Ambulans 

gelirken ambulansın sesi Arif‟in kulağını rahatsız eder. Sağlık ekipleri yaralıları 

bindirir ve hastaneye doğru yola koyulur. Ambulans giderken bu sefer 

ambulansın sesi Arif‟in kulağını rahatsız etmez. Arif çok ĢaĢırır. Arabasını 

çalıĢtırır ve yola koyulur. Bu arada bu olayın sebebini düĢünür ve sesi iki 

durumda da farklı algılaması ile ilgili kendi kendine konuĢur.     

 

      Arif yoluna devam ederken bu sefer sirenlerini çalan bir polis arabası görür. 

Kapkaç olayı yaĢanmıĢ ve sirenler açık unutulmuĢtur. Arif duran polis arabasına 

yaklaĢırken ses yine kulağını rahatsız eder ama yanından geçip uzaklaĢırken 

sesin eskisi kadar rahatsız etmediğini fark etmiĢtir. Arabada yine kendi kendine 

konuĢarak yoluna devam eder. 

 

     Öğretmen canlandırma sırasında devreye girerek her iki durumda da Arif‟in 

sesi farklı algılamasının sebeplerini öğrencilere sorar. 
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EK I: KONTROL GRUBU 1. HAFTA DERS PLANI 

 

Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Ses Nedir?  

Ses Nasıl Yayılır? 

Sesin Özellikleri Nelerdir? 

Sesin Hızı ve Etkileyen Faktörler 

Frekanslarına Göre Sesler 

Süre: 90 dk 

Yöntem ve Teknikler: SunuĢ yolu 

 

Öğretme – Öğrenme Süreci:  

       Ses, bir enerjidir ve havanın titreĢmesi sonucu oluĢan mekanik ve boyuna bir 

dalgadır.  

       Ses, taneciklerin sıkıĢma ve geniĢleme hareketi ile yayılır.  

 

 

 

 Ses dalgalarının titreĢim doğrultusu yayılma doğrultusu ile paralel olduğu 

için ilerleme doğrultusuna göre boyuna dalgadır.  

 Ses dalgaları yayılabilmek için mutlaka maddeye yani ortama ihtiyaç 

duyarlar. Bu sebeple ses dalgaları yayılma ortamlarına göre mekanik 

dalgalar sınıfına dahil edilir.  

 Ses dalgaları yayılabilmek için ortama ihtiyaç duyacağından boĢlukta 

yayılamaz.  

 Dalgalar halinde kaynaktan çevreye doğru yani her yöne yayılırlar.  
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 Ses hızı ortama ve sıcaklığa bağlıdır. Ses hızı tanecikler arası mesafe 

azaldıkça ve sıcaklık arttıkça artar. Buna göre ses en hızlı katılarda 

sonra sıvılarda sonra gazlarda yayılır. 

 

       Ses hızı, aynı sıcaklıkta matematiksel bir bağıntı ile bulunmak istenirse;  

 

                            

 

 

       

       Frekanslarına göre sesler 3‟e ayrılır. Ġnsan kulağı 20 Hz- 20. 000 Hz arası 

seslere duyarlıdır ve bu aralık iĢitilebilir sesler olarak geçer. 20 Hz‟in altı 

infrases, 20.000 Hz‟in üstü ise ultrases olarak geçerek. ĠĢitilebilir aralık dıĢındaki 

sesleri insan kulağı algılayamaz. 

 

1) GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

       Öğretmen sınıfa girince yoklamayı aldıktan sonra aniden ellerini vurarak bir 

ses çıkarır. Bu sayede hem öğrenciler kendilerini ders için hazırlamıĢ olur hem de 

öğretmen dikkat çekmiĢ olur. Ellerini vurduktan sonra öğrencilere “ArkadaĢlar, 

ben Ģimdi ellerimi birbirine vurdum. Bu sayede ne ortaya çıkardım?” diye soru 

sorar. Onlardan gelen cevapları dinler. Öğrencilerden doğru cevap gelene kadar 

bekler. Doğru cevap gelince bu derste sesin ne olduğu, sesin nasıl yayıldığı, 

özelliklerinin neler olduğu, sesin hızı ve ses hızını etkileyen faktörleri,  

frekanslarına göre ses çeĢitlerini iĢleyeceklerini söyler. 

 

2) GeliĢtirme Etkinlikleri: 

       Öğrencilere aĢağıdaki soruları sorarak onlardan gelen yanıtlara göre doğru 

cevapları onaylar, yanlıĢ cevaplarda dönütler vererek öğretme- öğrenme 

sürecindeki kavram ve açıklamalarla dersi iĢler. 

 

1. Sesin tanımını yapsanız ne derdiniz? Sizce ses bir madde midir? 

2. Ses neyin sonucunda oluĢur? 

3. Her canlı her sesi duyabilir mi? 

                                                     Esneklik katsayısı (Bulk modülü) 

                                                     

Ses hızı                                           Yoğunluk        
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4. Bir odada çıkan sesi herkes duyabilir mi? Eğer duyabilirse ses nasıl 

yayılır? 

5. Ses maddenin olmadığı bir ortamda yayılabilir mi? 

6. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? 

7. Ses hızını etkileyen ortam dıĢında baĢka etken var mıdır? 

 

3) Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

       ĠĢlenen derse göre aĢağıdaki soruların cevapları istenir. Ayrıca ses hızı ve 

yankı olayı ile ilgili matematiksel bağıntıları içeren sorular çözülür. 

 

 Ses nedir, nasıl oluĢur ve nasıl yayılır? 

 Ses yayılma ortamına göre hangi dalgalara girer? 

 Ses ilerleme doğrultusuna göre hangi dalgalara girer? 

 Ses boĢlukta yayılır mı? 

 ĠĢitilebilir ses aralığı kaç Hz aralığındadır? 

 Ses altı ve ses üstü kavramlarını açıklayınız. 

 Sesin hızının ortamın sıcaklığı ile iliĢkisi nedir? 

 Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? En yavaĢ hangi ortamda 

yayılır? 
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EK J: KONTROL GRUBU 2. HAFTA DERS PLANI 

Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Yankı Olayı 

Ses Yalıtımı 

Ses Düzeyi(ġiddeti), Sesin Yüksekliği( Ġnceliği-

Kalınlığı/ Perdesi), Sesin Tınısı 

Süre: 90 dk 

Yöntem ve Teknikler: SunuĢ yolu 

 

Öğretme – Öğrenme Süreci:  

      Sesin bir engele çarpıp yansıması olayına yankı denir. Yankının olabilmesi 

için ses kaynağı ile engel arasında en az 17m mesafe olması gerekir. 

 

       Ses yalıtımı sesin yayılmasını önlemek için yapılır. Yüzey ne kadar pürüzlü, 

yumuĢak ve gözenekli ise sesin soğrulması o denli güçlü olur. Yani ses yalıtımı 

iyi olur. Yüzeyin pürüzsüz, sert ve gözeneksiz olması ise sesi daha fazla 

yansıtacağı için ses yalıtımı sağlamaz. 

 

       Ses düzeyi bir ses dalgasının genliğine karĢılık gelir. Genlik ne kadar fazla ise 

Ģiddet o kadar yüksek ses o ölçüde gürdür. Ses düzeyi desibel olarak ölçülür 

birimi dB‟dir.   

 

 

 

 

      Sesin yüksekliği yani inceliği ve kalınlığı sesin frekansına bağlıdır.  Frekans 

fazla ise ses ince yani yüksek perdeden, frekans az ise ses kalın yani alçak 

perdedendir.  

 

      Sesin tınısı aynı sesin farklı müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği 

farklılıktır. Ses kaynağının cinsinin belirlenmesine yarayan özelliktir. 

 

SES DÜZEYĠ    β = 10 log ( I / IO) ile bulunur. 
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1 )GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

      Öğretmen sınıfa girer öğrencilerini selamlar ve yoklamayı alır. Bu sırada 

öğrencilerin derse hazırlığı için gerekli süre de tanınmıĢ olur. Öğretmen ve 

öğrenciler hazır hale gelince öğretmen öğrencilere içinde ses düzeyi, yüksekliği 

ve tınısının geçtiği bir hikaye anlatır.  

 

2) GeliĢtirme Etkinlikleri: 

      Öğrencilere aĢağıdaki soruları sorarak onlardan gelen yanıtlara göre doğru 

cevapları onaylar, yanlıĢ cevaplarda dönütler vererek öğretme- öğrenme 

sürecindeki kavram ve açıklamalarla dersi iĢler. 

 

1. Yankı olayı ile ilgili bildikleriniz nelerdir? 

2. Öğrencilerden gelen cevapları dinledikten sonra yankı olayının tanımını 

yapar ve hiç bir yerde bağırdıklarında kendi seslerini tekrar iĢitip 

iĢitmediklerini sorar. 

3. Sinema salonlarında filmlerin seslerinin neden birbirine karıĢmadığını 

sorar. Öğrencilerden gelen cevapları dinler. Ses yalıtımının gerçekleĢmesi 

için gerekli durumları anlatır. 

4. "Evlerde ses yalıtımının iyi olması için dikkat edilmesi gereken hususlar 

nelerdir?" sorusunu yöneltir. 

5. Maçlarda taraftarların desibel rekoru kırmaya çalıĢtıkları anlatılır. Bunun 

sesin hangi özelliği ile ilgili olduğu sorusu yöneltilir. Cevaplar 

dinlendikten sonra öğrencilere ses Ģiddeti ile ilgili bilgi verilir. 

6. Öğretmen öğrencilerden lisede de gördükleri ses yüksekliği ile ilgili 

bilgilerini sorar. Onların cevaplarını dinledikten sonra gerekli açıklamaları 

yapar. 

7. Ses tınısının ne olduğunu anlatır ve hangi konuda iĢimize yarayabileceğini 

sorar. 

 

3) Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

      ĠĢlenen derse göre aĢağıdaki soruların cevapları istenir. Ayrıca ses hızı ve 

yankı olayı ile ilgili matematiksel bağıntıları içeren sorular çözülür. 
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 Yankı olayı nedir? 

 Ses yalıtımının olmadığı durumlarda ortam özellikleri nelerdir? 

 Ses düzeyinin sesin hangi özelliği ile ilgilidir? 

 Frekansı fazla olan sesler hangi perdedendir? 

 Seslerin farklı olduğunu anlamamızı sağlayan ses özelliği nedir? 
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EK K: KONTROL GRUBU 3. HAFTA DERS PLANI 

Tarih ve Yer: Balıkesir – Ekim 2017 

Öğrenci Seviyesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Üniversite 2. Sınıf  

Ġçerik: Ses Dalgalarının Enerji TaĢıması 

Rezonans Olayı 

Doppler Olayı 

ġok Dalgaları 

Ses Özelliklerinden Yararlanılarak Yapılan 

Cihazlar 

Süre: 90 dk 

Yöntem ve Teknikler: SunuĢ yolu 

 

Öğrenme – Öğretme Süreci: 

     Ses dalgaları enerji taĢır ve bu enerji tanecikler arasında aktarılır. Genliği 

büyük olan sesin Ģiddeti de büyüktür. Bir sesin Ģiddeti arttıkça taĢıdığı enerji de 

artar. Ses kaynağından çıkan seslerin kaynaktan uzaklaĢtıkça enerjisi azalır. 

Çünkü uzaklaĢan ses baĢka enerjilere dönüĢür. 

 

     En az iki bileĢenden oluĢan sistemin belli frekansta daha yüksek genlikte 

salınmasına rezonans denir.  Frekans uyumu olarak da tanımlanabilir.  

 

     Dalga kaynağının gözlemciye göre hareketinin yol açtığı ses ya da herhangi 

bir baĢka dalga olarak algılanmasına Doppler Olayı adı verilir. 

 

 

 

Kaynak Hareketli Gözlemci Durgun      Kaynak Durgun Gözlemci Hareketli  

           f
‟
=   [v/ (v- vk)].f                                               f

‟
= [(v+vg)/v].f 

  

          f
‟
=   [v/ (v+ vk)].f                                               f

‟
= [(v-vg)/v].f 
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 Ses kaynağı durgun gözlemciye yaklaĢıyorsa iĢitilen sesin frekansı artar. 

Ses tiz, ince iĢitilir. 

 Ses kaynağı durgun gözlemciden uzaklaĢıyorsa iĢitilen sesin frekansı 

azalır. Ses bas, kalın iĢitilir. 

 Gözlemci duran ses kaynağına önce yaklaĢıp sonra uzaklaĢıyorsa, 

yaklaĢırken ses tiz, ince; uzaklaĢırken ses bas, kalın olacaktır. Yani 

yaklaĢırken sesin frekansı artar, uzaklaĢırken frekansı azalır. 

 

  Kaynak hızı, dalga hızını aĢtığı zaman üretilen konik dalga cepheleri Ģok 

dalgası olarak adlandırılır. 

 

     Sonar, ultrason ve radar gibi cihazlar sesin özelliklerinden yararlanılarak 

tasarlanmıĢ cihazlardır. Sonar, denizaltılarda deniz zemini ya da diğer gemilerin 

yerini tespit amaçlı, ultrason, sağlık alanında; radar ise uzaklık ölçümlerinde 

kullanılan cihazlardandır.  

 

1) GiriĢ Etkinlikleri (Hazırlık): 

     Öğretmen derse girer ve öğrencilere bu hafta ses dalgalarının enerji taĢıması, 

ses düzeyi, sesin yüksekliği, sesin tınısı, rezonans olayı, Doppler olayı, Ģok 

dalgaları, ses özelliklerinden yararlanılarak yapılan cihazlar hakkında bilgilerinin 

olup olmadığını sorar ve onlardan gelecek cevapları bekler. 

 

2) GeliĢtirme Etkinlikleri: 

     Öğrencilerle soru-cevap, beyin fırtınası gibi teknikleri kullanarak sunuĢ yolu 

ile öğrenme- öğretme sürecindeki bilgileri içeren dersi anlatır. Ses düzeyi ve 

Doppler olayı ile ilgili matematiksel bağıntıları içeren soruları çözer. 

 

3) Sonuç Etkinlikleri (Değerlendirme): 

     Ders sonunda öğrendikleri kavramlar ile ilgili kısa bir sözlü yapar. 
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EK L: DRAMA ETKĠNLĠK FOTOĞRAFLARI 
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