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ÖZET 

YAġAM TEMELLĠ ISI VE SICAKLIK KONUSU ÖĞRETĠMĠNĠN 

SEKĠZĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAMSAL ANLAMALARINA 

ETKĠSĠ. 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

HAKAN CAN 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI 

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ 

(TEZ DANIġMANI: YRD. DOÇ. DR. AYSEL KOCAKÜLAH) 

BALIKESĠR,  HAZĠRAN – 2016 

 

Bu araĢtırmanın amacı yaĢam temelli ısı ve sıcaklık konusu öğretiminin 

sekizinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisini incelemektir. Bu 

çalıĢmada yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı ile birlikte 5E öğrenme modelinin ısı 

ve sıcaklık konusu için uygulamaları bulunmaktadır.   

AraĢtırmada öncelikle alan yazın taraması yapılmıĢtır. Edinilen verilerle 

basınç konusu üzerinde pilot çalıĢma yapılmıĢtır. Pilot çalıĢma için kavramsal 

anlama testi ve yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme soruları geliĢtirilmiĢ ve 45 öğrenciye 

öğretim öncesinde ve sonrasında uygulanmıĢtır. Böylece ısı ve sıcaklık konusu ile 

ilgili öğretmenin ve öğrencilerin asıl uygulama için tecrübe kazanması 

amaçlanmıĢtır. Uygulamada karĢılaĢılan güçlükler, anlaĢılmayan bölümler 

belirlenerek alanında uzman kiĢilerin görüĢü ve önerileri alınarak ısı ve sıcaklık 

konusu ile ilgili araĢtırmada karĢılaĢılabilecek sorunlar önceden giderilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırma için geliĢtirilerek önceden hazırlanan kavramsal anlama 

testi uygulama öncesinde ve sonrasında 45 ortaokul 8. Sınıf öğrencisine 

uygulanmıĢtır. Ayrıca belirlenen 6 öğrenci ile uygulama öncesinde ve sonrasında 

yarı - yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılarak ses kayıt cihazına kaydedilmiĢtir. 

Kavramsal anlama testinde yer alan açık uçlu soruların analizinde, 

öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢtır. Bunun için öncelikle tam 

doğru yanıt belirlenmiĢ daha sonra verilen yanıtlar “Bilimsel Olarak Kabul 

Edilebilir” ve “Bilimsel Olarak Kabul Edilemez” Ģeklinde iki temel baĢlıkta 

toplanmıĢtır. Her bir kategoride öğrenciler tarafından verilen yanıtlar ön test ve 

son test için karĢılaĢtırılmıĢ, elde edilen sonuçlar yüzdelik oranlar Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda bazı öğrencilerin öğretim öncesinde ve sonrasında, 

ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili kavramları tam anlamıyla öğrenemedikleri tespit 

edilmiĢtir. Sonuçlar, yaĢam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin derse 

katılımını ve ilgisini arttırdığını, öğrencilerin öğrenme düzeylerine anlamlı bir 

Ģekilde katkı sağladığını göstermiĢtir.   

 

ANAHTAR KELĠMELER: YaĢam temelli öğrenme, kavram yanılgısı, 

5E  öğrenme modeli, ısı ve sıcaklık. 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF CONTEXT BASED HEAT AND TEMPERATURE UNIT 

TEACHING ON GRADE EIGHT STUDENTS’ CONCEPTUAL 

UNDERSTANDING 

MSC THESIS 

HAKAN CAN 

BALIKESIR UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE 

PRIMARY SCIENCE EDUCATION 

ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION 

(SUPERVISOR: ASSIST. PROF. DR. AYSEL KOCAKÜLAH ) 

BALIKESĠR,  JUNE 2016 

 

The aim of this study is to examine the effect of context based heat and 

temperature unit teaching on grade 8 students‟ conceptual understanding. In this 

study, the study involves applications of 5E learning model for heat and 

temperature unit together with context based learning approach.  

Primarily literature review was made for the research. Pilot study was 

conducted on the topic of pressure with the help of previous research findings. A 

conceptual understanding test and semi - structured interview questions were 

designed for the pilot study and administered to 45 students before and after 

teaching. Thus, it was intended to gain experience for the actual application of the 

teaching plan for teachers and students on the heat and temperature subject.  

Implementation difficulties and unclear points were determined and experts 

opinions and suggestions were asked the resolve any problems that may arise 

regarding the application of teaching plan on heat and temperature topic. 

Accordingly, developed conceptual understanding test was applied to 45 grade 

eight students before and after teaching. Semi - structured interviews were also 

conducted with six students before and after teaching application and interview 

data recorded digitally. 

In the analysis of open - ended conceptual understanding test questions 

students‟ responses were categorized according to the answers given by the 

students. First of all, full argument for each question was determined and then 

students‟ responses were divided into two broad categorized described as  

"Scientifically Acceptable" and "Scientifically Unacceptable ". Students‟ answers 

were compared for each category with regard to frequency percentages in the pre 

and post tests.  

As a result of this research, it was understood that some students were un 

able to learn the concepts related to heat and temperature subject. Findings 

showed that context based teaching method increased the students' attendance and 

students' interest by contributing to their learning level in a meaningful way. 

KEYWORDS: Context based learning, misconceptions, 5E teaching models, heat 

and temperature. 
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1. GĠRĠġ 

 Fen bilimleri dersi iĢlendikçe konu sayısı ile birlikte kavram sayısının artması 

öğrencilerin derse olan ilgisini azaltmaktadır. Devamında “Bu konuyu neden 

öğreniyoruz?”  ya da “ Bu konu bana nerede lazım olacak?” gibi sorularla daha çok 

karĢılaĢmaktayız.  Bu düĢüncedeki öğrenciler fen bilimleri dersini öğrenilmesi zor bir 

ders olarak algılamaktadır.  

 Aslında öğrencilerin bir çoğu televizyon kanallarındaki belgesellerde Fen 

bilimleri dersinde geçen kavramlar ile ilgili bir çok programı keyifle izlemektedir. 

Filmler, eğlendirmeyi ve öğretmeyi birlikte sağlamaktadır (Birkök, 2008). 

Televizyonda izlerken keyifli ve ilginç gelen kavramlar derslerde neden sıkıcı bir hal 

almaktadır? Öğrenciler televizyondan izlediklerini kendini hayatlarının gerçeklerine 

bağlamakta ancak derslerde konuların günlük hayattan kopuk bir Ģekilde verilmesi ve 

sınıf ortamındaki dikkat dağınıklığı derslere olan ilgilerini azalmaktadır. Çünkü 

gerek fen bilimleri dersindeki kavramlarının soyut olması gerekse kullanılan yöntem 

ve teknikler öğrencileri fen bilimleri dersinin iç içe olduğu hayattan kopararak 

kavramların öğrenilmesini öğrenciler için sıkıcı bir hale getirmektedir. Soyut 

kavramların günlük yaĢamla iliĢkilendirilmesi öğrenmeyi etkili hale getirmektedir 

(Dale, 1969).  

 Dünyanın değiĢimine ve geliĢimine uyum sağlamak için her ülke kendi yapısı 

dahilinde eğitim ve öğretimi geliĢtirme üzerine çalıĢmalar yapmaktadır. Ülkemizde 

de 2004 - 2005 yıllarında öğretim programlarında yapılan değiĢikliklerle dünyanın 

değiĢen ve geliĢen sürecinde eğitime duyulan ihtiyaca yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Program, yapılandırmacı öğrenme anlayıĢı benimsenerek yeniden düzenlenmiĢ ve 

fen bilimleri okur yazarı bireyler yetiĢtirmek amaçlanmıĢtır (MEB, 2005). Dünyanın 

değiĢim ve geliĢim sürecinde eğitime duyulan ihtiyaç günümüzde çok daha fazla 

oranda artmıĢtır. Son yıllardaki teknolojik geliĢmeler de bu ihtiyacı gözler önüne 

sermektedir. 

 Günümüzdeki eğitim programlarının temel amacının öğrencileri bilgiye 

ulaĢma becerileri kazandırma yönünde olduğu görülmektedir. Bilgiye ulaĢma 

becerisi kazanan öğrencilerde kavramları özümseyerek öğrendiği ve kavramları 
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karĢılaĢtığı farklı problemleri çözebilmek için kullandığı, karĢılaĢtığı olayları 

nedenleriyle ve sonuçlarıyla sorgulayabilme davranıĢları daha etkin bir Ģekilde 

gözlenebilmektedir. Bu aĢamada fen bilimleri dersi bu özelliklerin kazandırılmasında 

ön plana çıkmaktadır. Fen bilimleri dersinin yaĢamla iç içe olduğu bir gerçek 

olduğuna göre derslerde kazanımların öğrenilmesi için kavramlarla gerçek yaĢam 

arasında bir bağlam kurulmalıdır. Bu bağlamlar öğrenme ortamındaki öğrencilerin 

kavramlarla gerçek yaĢam arasındaki iliĢkileri daha net farketmesini sağlayacaktır.  

 Fen bilimleri derslerinin iĢleniĢinde genel olarak karĢılaĢılan sorunlardan 

birisi öğrenilen bilgilerin öğrencinin zihninde kalıcı olmamasıdır. Konular ilerledikçe 

verilen kavramların geride kalması ve yeni öğrenilen kavramlarında art arda gelmesi 

öğrencilerin derse olan ilgi ve istek gittikçe azalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple 

bilimsel kavramları öğrencilere  günlük yaĢamdan seçilmiĢ olaylar ile sunmak ve 

böylece öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenmeye olan isteklerini artırmak,  

öğrencilerin günlük hayattaki durumları ile fen bilimleri arasındaki iliĢkinin farkına 

varmalarını sağlamak için yaĢam temelli yaklaĢım öğretime yansıtılmalıdır (Sözbilir  

vd. 2007). 

 Bir öğretim yaklaĢımından çok bir öğretim programı geliĢtirme yaklaĢımı 

olan yaĢam temelli öğrenme modelinin amacı bilimsel kavramları günlük yaĢamdan 

seçilmiĢ bağlamlar ile sunarak öğrencilerin fen bilimlerini öğrenmeye yönelik 

tutumlarını artırmak (Barker & Millar, 1999) ve öğrenme ihtiyacı temelinde 

kavramları vererek öğrenmeyi öğrenciler için daha anlamlı hale getirmektir (Bulte, 

Westbroek, De Jong, ve Pilot, 2006). 

1.1 YaĢam Temelli Öğrenme 

 YaĢam temelli öğrenme üzerine yapılan araĢtırmalarda, derslerde kullanılacak 

olan içerikler ile öğrencilerin ilgilendiği okul dıĢı aktiveleriyle iliĢkilendirilirse 

öğrencilerin ilgilerini arttıracağı savunulmuĢtur (Hennessy, 1993; Murphy, 1994). 

  Öğrenme ortamlarında bağlama dayalı yaklaĢımın kullanılmasının önemli bir 

sebebi öğrencilere uygulama ve teori arasındaki iliĢkileri göstermektir. Çünkü çoğu 

zaman uygulama boyutu, fen bilimlerinin öğretiminde ikinci plana atılmaktadır (Kee 

ve McGovan, 1998). Bu yüzden fen bilimleri öğretim programının içeriği öğrenciler 



3 

 

için yararlı ve anlamlı olmalı ve fen bilimlerinin geliĢimine katkıda bulunmalıdır 

(Reid, 2000).  

 Fen bilimleri eğitiminde yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının (context-based 

learning approach) benimsenmesi öğretimde karĢılaĢılan problemler yanında bir 

takım kaygılardan dolayı da oluĢmuĢtur. Bunlar, fen bilimleri öğretmenlerinin 

öğretim materyallerinin uygunsuzluğu ve eksikliği nedeniyle duydukları kaygılar, 

birçok ülkede zorunlu eğitim sonrasında bireylerdeki fen bilimleri ile ilgili düĢük 

seviyedeki kavramsal anlama nedeniyle oluĢan kaygılar ve fen alanı dıĢındaki meslek 

alanları için verilen fen derslerinde öğrencilerin baĢarısızlıklarından doğan 

kaygılardır (Turan, 1996; Kaya, 2001; Bennett, 2003; ÖztaĢ ve Özay, 2004). 

  YaĢanan kaygıların giderilmesi için öğrenilecek kavramların günlük 

yaĢamdan örneklerle pekiĢtirilmesi sağlanabilir. Bu yüzden yaĢam temelli öğrenme 

yaklaĢımında bireyler günlük yaĢamdan örnekler kurarak bağlamlar oluĢturmakta ve 

deneyimler kazanarak bağlamla öğrenmeye baĢlamaktadır (Choi ve Johnson, 2005).  

 Öğrencilere verilen bilgilerin çok olması bilgilerin çokluğuna bağlı olarak 

yapılan aĢırı yüklemeler, verilen bilgiler arasındaki bağlantının kurulamaması, yeni 

bilgilerle diğer sonuçlara ulaĢılamaması, bilgiler arası bağlantı ve transfer eksikliği 

gibi problemlerin ortadan kaldırılma arzusu, son yılların en önemli öğretim 

yaklaĢımlarından olan, öğrenciyi merkeze alarak bilginin yapılandırılmasını sağlayan 

yapılandırmacı yaklaĢımın bir çeĢidi olan yaĢam temelli öğrenmenin geliĢmesine yol 

açmıĢtır (Gilbert, 2006).  

 Yapılan araĢtırmalarda yaĢam temelli öğretim yaklaĢımının tarihsel geliĢimi 

Ģu Ģekilde sıralanabilir, 

1. Ġngiltere‟de Slaters Chemitry (Salters). 

2. Almanya‟da Chemie im Kontext (ChiK). 

3.  Amerika‟da Chemistry in Community (ChemCom) ve Chemistry in 

Context‟ (CiC). 

4.  Hollanda‟da Chemistry in Practice (ChiP). 

5. Ġsrail‟de „Industrial Chemistry‟ (IC).  
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Bu öğretim programlarının baĢarısının ardından yaĢam temelli öğrenme 

yaklaĢımı daha çok ilgi görmeye baĢlamıĢtır (Pilot ve Bulte, 2006). 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının asıl amaçları arasında öğrencileri fen 

okuryazarı olarak yetiĢtirmek yer almaktadır (Gilbert, 2006).  

Buna bağlı olarak bir konu ilgili bağlamlar; 

  Öğrenciler tarafından bilinen durumlardan seçilmeli,  

  Öğrencilerin yaĢ seviyelerine uygun olmalı,  

  Öğrencilerin dikkatini ilgili kavramdan uzaklaĢtırmamalı,  

  Öğrenciler tarafından anlaĢılması zor ve kafa karıĢtırıcı olmamalıdır. (De 

Jong, 2008) 

  YaĢam temelli öğrenme modelinde kullanılan bağlamlar, ilgili konunun farklı 

yönler ve iliĢkiler içerisinde sunulmasına yardımcı olur. Böylece konunun öğrenciler 

için soyut olmaktan çıkarılması ve öğrencilerin konunun ve günlük yaĢam arasındaki 

iliĢkilerinin farkına varmaları amaçlanır. Burada amaç sadece konunun farklı 

yönlerini ortaya koymak değil, konu ile ilgili temel alan bilgisi yani temel kavram, 

ilke ve genellemelerin çerçevesinin iyi belirlenmesi de önemlidir (Yaman, 2009). 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı, ünitenin baĢlangıcında bir bağlam ile 

baĢlandığı, içeriğin daha sonra hedefler doğrultusunda sürdürüldüğü ve kavramların 

tartıĢıldığı bir yaklaĢımdır (Beasley ve Butler, 2002). YaĢam temelli öğrenme 

yaklaĢımının ana amacı, öğrencilere bilimsel kavramları günlük yaĢamdan seçilmiĢ 

olaylar ile sunmak ve böylece öğrencilerin motivasyonunu ve bilim öğrenmeye 

isteklerini artırmak, akademik kariyerlerinin baĢında öğrencilerin fen bilimlerine 

karĢı ilgilerini artırmak, öğrencilerin gerçek yaĢam konuları ile fen bilimleri 

arasındaki iliĢkinin farkına varmalarını sağlamak ve öğrencilerin bilimsel süreç 

becerilerini geliĢtirmektir (Sözbilir, Sadi, Kutu ve Yıldırım, 2007). 

 Öğrencilerin fen dersine ilgilerinin ve isteklerinin artması, okulda öğrenilen 

kavramlarla günlük yaĢamdan bağlantıları kurabilmesi adına yaĢam temelli öğrenme 

ile ilgili yapılan çalıĢmalarda Ģu tespitlerde bulunulmuĢtur; 
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 - YaĢam temelli içerikler öğrencilerin günlük yaĢamları ve okuldaki fen 

dersleri arasındaki iliĢkileri görmelerini ve fark etmelerini sağlar.  

 - Öğrencilerin fen derslerine olan ilgileri, yaĢam temelli materyalleri ya da 

yaĢam temelli dersleri takip ettikleri zaman genellikle artmaktadır (Bennett 2003). 

 Yazılı ya da görsel medyadan baĢlıklar alarak, bu baĢlıkları okuyucunun 

ilgisini çekecek Ģekilde tasarlayan Bennett ve arkadaĢları (2005) yaĢam temelli bir 

derse dikkat çekme olarak belirttikleri tasarımla baĢlamıĢlardır.  

 Literatürde “Context Based Learning” yada “Bağlam Temelli Öğrenme”  

olarak karĢılaĢtığımız bu öğretim yöntem, kavram karmaĢası yaĢanmaması için bu 

çalıĢmada “YaĢam Temelli Öğrenme” ifadesi ile kullanılacaktır. 

1.2 5E Öğrenme Modeli 

 5E öğrenme modelinin temeli 1697 yılında Karplus tarafından atılmıĢtır 

(Çepni, 2005) ve keĢif, açıklama ve geniĢletme olmak üzere üç aĢamadan oluĢan bir 

model önermiĢtir (Lawson, 1995). OluĢturulan modelin yapısı Piaget‟in zihinsel 

geliĢim kuramına dayanır, temel amaç ise öğrenenin bilimsel olgularla doğrudan 

yaĢantılar geçirmesini sağlamaktır (Maier & Marek, 2006). 5E öğrenme modeline 

daha sonra iki aĢama daha eklenmiĢ ve beĢ aĢamalı hale getirilmiĢtir.      

 5E öğrenme modeli bilimsel bilgilerin öğrenilmesi için birçok süreci içeren, 

yapılandırmacı yaklaĢımın ilkeleri üzerine kurulmuĢ bir modeldir. 5E öğrenme 

modelinin aĢamaları; Ön bilgileri yoklama ve merak uyandırma giriĢ (Engagement), 

KeĢif (Exploration), Açıklama (Explanation), GeniĢletme (Elaboration) ve 

Değerlendirme (Evaluation) Ģeklinde sıralanır. 5E öğrenme modeli yapılandırmacı 

yaklaĢımın ilkeleri üzerine kurulsa da her aĢamasında farklı öğrenim ve öğretim 

metotlarının kullanılabileceği bir plandır. Bu anlamda 5E öğrenme modeli öğretmen 

için yardımcı ve düzenleyici potansiyel öğrenme deneyimlerini sistematik, düzenli 

bir Ģekilde yapılandıran ve zamana bölen bir modeldir. Diğer bir deyiĢle 5E öğrenme 

modeli öğretmen için bir çerçevedir (M.E.B Ġlköğretim Öğretmen Kılavuz Kitabı, 

2010). 
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 Öğrenme teorilerindeki bu değiĢim ve geliĢmeler günümüzde eğitim kalitesini 

arttırmak adına öğretim programlarında değiĢikliklere gidilmesine neden olmaktadır. 

2003 - 2005 yılları arasında ilköğretim düzeyinde öğretim programlarında 

değiĢiklikler yapılmıĢtır (M.E.B, 2005). Yapılan bu değiĢiklikler, diğer ülkelerde 

geliĢtirilen ve uygulamada olan öğretim programlarının felsefelerine, öğretim 

metotlarına, içeriklerine, ölçme ve değerlendirme yaklaĢımlarına benzerlik 

göstermektedir (Özsevgeç, 2006).  

 KeĢfetmeyi, sorgulamayı ve deneyim sağlamayı teĢvik eden 5E öğrenme 

modeli, öğretme ve öğrenme biçimini üst düzey düĢünme becerilerine dahil eder. 

Bunu da öğrencilerin daha önce anlamlandırdığı ifadeleri ortaya çıkarmak için yapar, 

öğrenciler kendi deneyimlerini baĢkalarıyla paylaĢmaları için teĢvik edilirler (Ergin, 

2006).  

 Yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E öğretim modelinde bulunan beĢ 

basamak Ģu Ģekilde sıralanmakta ve açıklanmaktadır (Çepni, 2005;  Türkmen & Usta, 

2007); 

 Girme, 

 KeĢfetme, 

 Açıklama, 

 DerinleĢtirme, 

 Değerlendirme. 

 Girme (Enter / Engage) aşaması: Bu aĢamada, öğrencilerin ilgisi, dikkati 

çekilir. Öğrencilere bir önceki bilgilerini fark etmesini sağlayacak sorular sorulur. Bu 

aĢamada önemli olan öğrencinin doğru cevabı bulması değil, değiĢik fikirler 

üretmesini ve soru sormasını sağlamaktır. 

 Keşfetme (Explore) aşaması: Öğrenciler bu aĢamada grup çalıĢması yaparlar. 

Öğretmenin yönlendirebileceği bilgisayar, video ya da kütüphane ortamında 

çalıĢarak soruyu çözebilmel için düĢünce üretirler. Öğretmen bu aĢamada rehber gibi 

davranarak çözülmesi beklenen sorunun yanıtını bulmalarına, deneyim 

kazanmalarına ve keĢfetmeline izin verir.  
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 Açıklama (Explain) aşaması: Öğrenciler ilk olarak gruplar halinde elde 

ettikleri sonuçlar için tartıĢma yaparlar. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmekte  olduğu 

ve önceden  bildiği kavramlar arasında  bağlantı kurmalarını sağlar. Ayrıca öğretmen 

öğrencilerin bilimsel kavramları yapılandırması için sorular sorar ve kavramla ilgili 

bilgisini öğrencilerle paylaĢır. 5E öğrenme modelinin öğretmen  merkezli olan bu 

aĢamasında, gerekli durumlarda öğrencilere temel bilgi düzeyinde açıklamalarda 

bulunulur. 

 Derinleştirme (Elaborate) aşaması: Öğrenciler kazandıkları bilgi ve problem 

çözme yaklaĢımını yeni olaylara ve problemlere uyarlarlar. Bu yolla zihinlerinde  

daha önceden var olmayan yeni kavramları öğrenmiĢ olurlar. Bu aĢamada öğrenciler 

yeni öğrendikleri bilgileri, terimleri ve tanımları  kullanmaları, yeni  durumlarda  ve  

günlük yaĢantılarında sergilemeleri yönünde teĢvik edilir. 

 Değerlendirme (Evaluate) aşaması: Öğrencinin öğrendiği konuyla ilgili  

yansıtma  yapmasını  sağlayan  bir  aĢamadır. Aynı zamanda, yeni  kavram ve 

becerileri öğrenmede öğrencinin  kendi  geliĢiminini değerlendirdiği aĢamadır. Bu  

aĢamada öğretmen, öğrencilerini problem çözerken izleyebilir ve onlara açık uçlu 

sorular sorabilir. 

 5E öğrenme modeline yönelik yapılan çalıĢmalarda, bu modelin öğrencilerin 

baĢarılarını olumlu yönde etkilediği, fen bilimleri dersine karĢı tutumlarını olumlu 

yönde değiĢtirdiğine yönelik bulgular elde edildiği gözlenmiĢtir. (Bayar, 2005; Kör, 

2006; Özsevgeç, 2006; Sağlam, 2006).  

 Öğrencinin araĢtırma merakını artıran, konu ile ilgili beklentilerine cevap 

veren, bilgi ve becerilerinin aktif kullanımını içeren aktivitelerden oluĢan 5E 

öğrenme model‟i (Özsevgeç, 2006) bu çalıĢmada kullanılmıĢtır. YaĢam temelli 

öğrenme modelinin ısı ve sıcaklık konusunun öğrenilmesine etkilerinin incelendiği 

bu çalıĢma için hazırlanan bağlamlar, 5E öğrenme modelinin basamaklarına göre 

uygulandığı için öğrencileri meraklandırarak derslere aktif olarak katılmaları ve 

kavramların günlük olaylarla bağlamını kurarak kavramları öğrenmeleri 

amaçlanmıĢtır. 
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1.3 AraĢtırmanın Önemi 

 Ülkemizde YaĢam Temelli Öğrenme YaklaĢımı Gazi Üniversitesi‟nde 2006 

yılında yapılan VII. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi‟nde 

(UFBMEK-VII) davetli konuĢmacı John K. Gilbert tarafından yapılan (Context – 

Based Aproaches To The Design Of Science Curricula) adlı konuĢma ile biraz daha 

yoğun çalıĢma alanı bulduğu düĢünülmektedir. Dolayısıyla bu öğretim yöntemi 

kullanılarak öğrencilerde ısı ve sıcaklık konusunun öğrenilmesine etkisi ile birlikte 

konu ile ilgili kavram yanılgılarının ve kavramsal eksikliklerin giderilmesi önem 

kazanmaktadır.  

 Ortaokul düzeyindeki 8. sınıf öğrencileri için ısı ve sıcaklık konusunun 

öğretimi ile ilgili araĢtırmanın temelini oluĢturan gerçek yaĢamın, iĢlenecek konulara 

bağlanmasını kapsayan yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı, öğrencilerin derse 

katılımını, ilgisini ve konsantrasyonunu artırdığı düĢünülmektedir.  

 Bu sebeple yapılan bu araĢtırma, gerçek yaĢamı derse katarak  kullanılan 

yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımının ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili öğrencilerin 

öğrendikleri kavramları doğru bir Ģekilde kullanması ve öğrenmeyi kalıcı hale 

getirmesi bakımından önemini ortaya koyduğu düĢünülmektedir. 

1.4 AraĢtırmanın Amacı 

 Bu araĢtırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusu 

ile ilgili kavramsal anlamalarını ortaya çıkaracak yaĢam temelli öğrenme yaklaĢımına 

dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisini 

incelemektir.  

1.5 AraĢtırma Soruları 

 Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili 

kavramlar ile ilgili öğretim öncesinde sahip oldukları düĢünceleri 

nelerdir? 
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 Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusunun 

öğretiminden sonra sahip oldukları düĢünceleri nelerdir? 

 Deney grubu öğrencilerinin kavramsal anlama ön test ve son test 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 Kontrol grubu öğrencilerinin kavramsal anlama ön test ve son test 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kavramsal anlama son test 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

1.6 Sayıltılar 

 AraĢtırmada kullanılan örneklem sayısı, öğrencilerin kavramsal 

geliĢimiyle ilgili bilgileri elde etmek için yeterlidir. 

 AraĢtırma örnekleminde yer alan öğrencilerin düzeyleri tüm 

örneklemi temsil edecek düzeydedir. 

 Kavramsal anlama testine katılan öğrenciler sorulara içtenlikle cevap 

vermiĢtir. 

 Öğretim öncesi ve öğretim sonrasında uygulanan, araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen kavramsal anlama  testleri ve yarı-

yapılandrırılmıĢ görüĢmeler öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerini 

ortaya çıkarmada yeterlidir.  

1.7 Kapsam ve Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma; 

 

 Ortaokul fen bilimleri dersi 8.sınıf  programında yer alan madde ve ısı 

ünitesine ait ısı ve sıcaklık konusu ile, 

 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında Balıkesir ilinin Altıeylül ilçesi 

orta düzeyde bir ortaokulun 8. sınıf A ve B Ģubelerinde öğrenim gören 

45 öğrenci ile, 

 Isı ve sıcaklık konusunu kapsayan 12 ders saati ile sınırlıdır. 
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2. ALAN YAZIN TARAMASI 

 Bu bölümde yaĢam temelli öğrenme, 5E öğrenme modeli ve ısı – sıcaklık 

konusuyla ilgili yapılan çalıĢmalara yer verilmiĢtir.  

2.1 YaĢam Temelli Öğrenme ile Ġlgili Alan Yazın Taraması  

 Potter ve Overton (2007) ise çalıĢmalarında gerçek yaĢamdan alınmıĢ bir 

problem durumuyla öğrencilerin ilgisini derse çekmeye çalıĢtığı ve yaĢam temelli 

öğretim (YTÖ) olarak isimlendirilen yöntemin yanında çoklu zekâ kuramı, kavram 

haritaları, örnek olay ve web destekli öğretime de yer vermiĢler ve kimya dersini 

spor ile ilgili bağlamlarla iĢlemiĢlerdir. Uygulamanın baĢında öğrencilerin öğrenme 

stillerini belirlemek için bir anket uygulanmıĢtır. YaklaĢık üç hafta süren 

uygulamanın sonunda dönüt alabilmek için öğrencilere bir anket daha uygulanmıĢ, 

anket sonuçlarının hepsi olumlu çıkmıĢ, öğrenciler konuları çok ilgi çekici ve 

sunumları yararlı bulmuĢlardır. Uygulamada yer alan öğrencilerin baĢarıları diğer 

öğrencilerle karĢılaĢtırıldığında daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 Demircioğlu (2008) tez çalıĢmasında lisans düzeyinde kimya dersi maddenin 

halleri konusuna yönelik bağlama dayalı yaklaĢım YTÖ ‟in benimsendiği bir 

materyal geliĢtirmiĢ ve bu materyalin öğrencilerin alternatif kavramlarını giderme, 

eksik bilgilerini tamamlama ve baĢarılarına olan etkisini değerlendirmiĢtir. Sınıf 

öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile yürütülen çalıĢmalar 

sonucunda elde edilen sonuçlar bağlama dayalı yaklaĢım kullanılarak hazırlanan 

materyalin öğretmen adaylarının alternatif fikirlerini bilimsel anlamalara 

dönüĢtürmede etkili olduğunu göstermiĢtir. Bunun yanı sıra, bu yaklaĢımın 

kavramların anlamlı öğrenilmesini sağlayarak kalıcılığı artırdığı ve öğrenilen 

kavramların zihinde yapılandırılma iĢleminin öğretimden sonra da devam etmesine 

önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. YaklaĢımın öğretmen adaylarının 

hem akademik baĢarılarını artırdığı hem de tutumlarında pozitif etkiler meydana 

getirdiği görülmüĢtür. Yapılan gözlemler ve mülakatlar sonucunda da uygulamanın 
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öğretmen adayları tarafından oldukça ilgi gördüğü, eğlenceli olarak bulunduğu ve 

motivasyonlarını arttırdığı tespit edilmiĢtir. 

 Ramsden (1997), yaĢam temelli yaklaĢım üzerine odaklanarak yürütmüĢ 

olduğu çalıĢmasında öğrencilerin bağlama dayalı yaklaĢımla yürütülen dersleri daha 

eğlenceli bulduklarını ve çalıĢtıkları Ģeyleri daha ilgi çekici yaptığını ifade 

etmiĢlerdir. Bunun yanı sıra, bu yaklaĢımın öğrencilerin fen derslerini çalıĢmaya 

değer olarak algılamalarına katkı sağlamada daha baĢarılı olduğunu da belirlemiĢtir. 

Bağlam temelli öğrenme yaklaĢımının asıl amaçları arasında öğrencileri fen 

okuryazarı olarak yetiĢtirmek yer almaktadır (Gilbert, 2006). Sosyal iliĢkiler, araçlar 

ve tecrübelerle birlikte birbirine bağlanmıĢ gerçek yaĢamı temel alan bağlamlar en iyi 

öğrenme ortamlarının oluĢturlulmasında etkili olmaktadırlar (Lave, 1996). 

 Holman ve Pilling‟de (2004) yaptıkları çalıĢmalarında, termodinamik ile 

iliĢkili hazırladıkları bağlamlarla öğrencilerin bu konuya karĢı ilgilerinin ve dersteki 

baĢarılarının arttığını gözlemlemiĢlerdir. 

 Ross (1983) yaptığı araĢtırmada, istatistiğin olasılık ünitesiyle ilgili 

problemleri eğitim, tıp ve soyut gibi üç tematik bağlamda ele almıĢtır. Sonuçlar, 

eğitimci deneklerin eğitim bağlamından, hemĢirelerin de tıp bağlamından daha iyi 

öğrendiklerini ortaya koymuĢtur. Ayrıca bilgi transferinin böylelikle daha da 

kolaylaĢtığı görülmüĢtür. Literatür, öğrencilerin kendi yaĢantılarından örnekler 

taĢıyan içeriğin onları daha fazla güdülediğini ve yeni öğrenilen bilginin daha kalıcı 

olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin daha önceki yaĢantıları ile uyarlanan 

tanıdık içerik, biliĢsel yüklenmeyi de azaltmaktadır (ÇalıĢkan ve ġimĢek, 1999). 

 Yapılan bazı çalıĢmalarda ise bu yaklaĢımın öğrencilerde anlamayı arttırmaya 

yardımcı olmadığına yönelik bulgular da elde edilmiĢtir. Örneğin Lubben ve vd. 

(1996) çalıĢmasında, deney ve kontrol gruplarına ilk durumda uyguladığı baĢarı 

testinde deney grubunun daha baĢarılı olduğunu tespit etmiĢ, daha sonra deney 

grubunda dersi yaĢam temelli yaklaĢıma uygun olarak yürütmüĢ, uygulamanın 

sonunda baĢarı testini her iki gruba tekrar uyguladığında gruplar arasında bir fark 

bulamamıĢ, deney grubunun kontrol grubundan daha düĢük bir performans 

sergilediğini ifade etmiĢtir (Bennett ve vd., 2006) 
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2.2 5E Öğrenme Modeli ile Ġlgili Alan Yazın Taraması 

 AraĢtırmalar incelendiğinde 5E öğrenme modelinin öğrenci baĢarısına etkisi 

ile ilgili olarak pek çok çalıĢmaya rastlanmaktadır. ÇalıĢmalar farklı düzeylerde 

yapılmıĢ olsa da sonuçları genel olarak 5E öğrenme modelinin öğrencilerin baĢarısını 

olumlu etkilediği yönündedir (Ceylan ve Geban 2009; Chen 2008; Seyhan 2007; 

Kılavuz 2005; Akar 2005; Garcia 2005; Demircioğlu 2004; ErĢahan 2007; Saka 

2006; Saygın, Atılboz ve Salman 2006; Odom ve Kelly 2001; Newby 2004; Lord 

1999).  

 5E öğrenme modeli, daha çok araĢtırma odaklı yapılandırmacı öğrenme 

teorisi ve deneysel aktivitelere dayandırılmıĢ, yapılandırmacı bir fen bilimleri dersi 

öğretim metodudur. 5E öğrenme modeli Ulusal Fen Eğitim Standartlarında 

belirlenen araĢtırmaların sonuçları üzerine oluĢturulmuĢtur (Ergin, 2007). 5E 

öğrenme modeli öğrencilerin araĢtırma ve keĢfetme merakını geliĢtirip buna bağlı 

meydana gelen beklentilerini de karĢılar. Ayrıca yeni bir kavramın öğrenilmesinde 

veya bilinen kavramın daha derinlemesine anlaĢılmasında etkin öğretim metodudur. 

5E öğrenme modeli verilen bilgiler ıĢığında her aĢamada öğrencileri aktivite içine 

almakta ve kendi kavramlarını oluĢturmalarını teĢvik etmektedir (Ergin, 2007). 

 Ġlköğretim beĢinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ısı ve sıcaklık 

konusundaki kavram yanılgılarını belirleyerek, yapılandırmacı 5E öğrenme 

modelinin geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla bu yanılgıların giderilmesine ve 

öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları üzerine etkisi araĢtılmıĢ ve 5E 

öğrenme modeline göre yapılan öğretimin geleneksel yöntemlere göre ısı ve sıcaklık 

kavramlarında, kavramsal değiĢimi ve bunun kalıcılığını baĢarılı ve etkili olarak 

gerçekleĢtirdiğini ortaya çıkarmıĢtır (Turgut ve Gürbüz, 2011). 

 Yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımına uygun geliĢtirilen etkinliklerin 6. sınıf 

düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin erime ve donma kavramları hakkındaki 

anlama düzeyleri ve alternatif kavramları üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢ, erime ve 

donma kavramlarına yönelik 5E öğrenme modeline dayalı üç farklı deney içeren bir 

etkinlik geliĢtirilmiĢ, elde ettikleri sonuçlara göre 5E öğrenme modeline dayalı 

etkinliklerin üstün yetenekli öğrencilerin anlama düzeylerini artırdığı ve alternatif 
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kavramlarının önemli bir kısmını ortadan kaldırdığını göstermiĢtir (Demircioğlu G, 

Demircioğlu H, Vural S, 2016). 

 Fen bilimleri dersi öğretim programının benimsediği yapılandırıcı yaklaĢımın 

5E öğretim modeline dayalı olarak uygulanması ile ilköğretim beĢinci sınıf 

öğrencilerinde bilimsel süreç becerilerinin nasıl geliĢtirilebileceğinin ortaya 

konulmasını amaçlandığı çalıĢma 2007–2008 öğretim yılı güz döneminde EskiĢehir 

ilindeki bir ilköğretim okulunun beĢinci sınıf öğrencileri üzerinde uygulamıĢtır. 

AraĢtırma sonuçları, gerçekleĢtirilen eylem araĢtırmasının öğrencilerin bilimsel süreç 

becerileri geliĢimi üzerinde etkili olduğunu göstermiĢtir (ġengül S. Anagün ve ġefik 

YaĢar, 2009).   

 BaĢka bir çalıĢma da ise Seyhan (2007) lisans düzeyinde yaptığı asit baz 

konusunun öğretiminde 5E öğrenme modelinin öğrenci baĢarısına önemli etkisi 

olduğunu göstermiĢtir.  Asitler bazlar konusu ile ilgili olarak benzer bulgular 2005 de 

Kılavuz ve Akar‟ın yaptığı çalıĢmalarda da elde edilmiĢtir. Buna rağmen ABD‟de 

2005 yılında Garcia tarafından biyoloji konularından olan evrim konusunun öğretimi 

ile ilgili yaptığı çalıĢmada 5E öğrenme modelinin konunun öğrenilmesine etkisi 

incelenmiĢ ancak kavramsal öğrenmeyi önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiĢtir.  

 Biyoloji konularından olan genetik konusunun öğretiminde 5E  modelini 

kullanarak kavramların öğrenilmesine etkisini araĢtıran Saka ve Akdeniz (2006) bu 

modelin kavramların öğretiminde baĢarıyı yükselten bir etkiye sahip olduğunu 

söylemiĢtir. Bilgiyi kendileri yapılandırdıkları için öğrencilerin öğrenmeye daha 

istekli oldukları ve sorumluluklarının arttığını da ifade etmiĢtir. Demircioğlu vd. 

(2004) ve Saygın vd. (2006) tarafından yapılan çalıĢmalarda benzer bulgular elde 

edilmiĢtir.  

 Ceylan ve Geban (2009) tarafından yapılan çalıĢmada, lise 10. sınıf 

öğrencilerinin çözünürlük kavramı ve maddenin yoğun fazları konularındaki 

kavramları anlamalarına 5E öğrenme modeli ve geleneksel öğrenme yaklaĢımının 

etkisi araĢtırılmıĢ, çalıĢmanın sonucunda 5E öğrenme modelinin geleneksel 

yaklaĢıma göre önemli ölçüde etkili olduğunu gösteren veriler elde etmiĢtir. 

  Bayar (2005) çalıĢmasında, 5E öğrenme modeline göre hazırlanan öğrenme 

etkinliklerinin öğrencilerin birebir yaparak ve yaĢayarak zengin deneyimler sahibi 
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olmalarını sağladığını ve öğrenciler arasında iĢbirlikçi öğrenmeyi geliĢtirdiğini tespit 

etmiĢtir. 

 Kör (2006) çalıĢmasında, 5. sınıf öğrencileri için 5E öğrenme modeline göre 

geliĢtirdiği rehber materyalin, kavramların öğrenilmesinde ve yanılgıların 

giderilmesinde etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

 Yalçın (2010), yapılandırmacı yaklaĢıma göre hazırlanan 5E Öğrenme 

modelinin, öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisini araĢtırmıĢ olup, 

öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumları üzerine etkisini de incelemiĢtir. 

AraĢtırma sonuçları, 5E öğrenme modeli ile ders iĢlenen deney grubu öğrencilerinin 

hem baĢarı hem de tutum puanları arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark 

olduğunu göstermiĢtir. 

 Boddy, Watson ve Aubusson (2003), çalıĢmalarında 5E öğrenme modeline 

göre bir ünite çalıĢması geliĢtirmiĢ ve uygulama 3. sınıf öğrencileri ile yapılmıĢtır. 

Veriler iki değiĢik yöntem kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢ ve bulgular bu Ģekilde 

denenmiĢtir. 5E öğrenme modeline dayandırılan ünite çalıĢması öğrenciler tarafından 

ilginç ve eğlenceli bulunmuĢtur, öğrenciyi öğrenmeye motive etmiĢtir. Aynı zamanda 

öğrencinin üst seviye düĢünme kabiliyetlerini geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢma, 5E öğrenme 

modelinin hangi Ģekillerde ve nasıl sınıf pratiğinde yapılandırmacı bir öğretim 

modeli olarak uygulanabileceği konusunda bilgi vermeyi amaçlamıĢ, uygulayıcı 

olarak bir ilkokulda 3. sınıflara ders veren araĢtırmacı öğretmen seçilmiĢtir. Bu 

çalıĢmadaki katılımcılar sınıf öğretmeni araĢtırmacı sınıftaki öğrenciler ve 

öğrencilerin anne babalarından oluĢmuĢtur. Ayrıca bu örneklem video ile 

görüntülenmiĢtir. Öğrenci görüĢmelerinden elde edilen bulgular 5E öğrenme modeli 

kullanılarak yapılmıĢ ünite çalıĢmasının öğrencileri düĢünmeye ve öğrenmeye 

motive ettiğini ve aktivitelerin ilginç ve eğlenceli olduğunu göstermiĢtir. 

2.3 Isı ve Sıcaklık Konusu Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar  

 Isı ve sıcaklık konusu, öğrencilerde karĢılaĢılan kavram yanılgılarının  

baĢında gelmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de günlük hayattaki 

konuĢmalarda her iki kavramın da birbirlerinin yerine kullanmasıdır. Isı ve sıcaklık 

konusunda öğrencilerin yaĢadıkları öğrenme güçlüklerini ve kavram yanılgılarını 
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ortaya  çıkarmak  amacıyla  yapılan  çok  sayıdaki  çalıĢma,  öğrencilerin ısı ve 

sıcaklık kavramlarını anlamakta ve ayırt etmekte zorlandıklarını göstermiĢtir (BaĢer, 

1996; Carlton, 2000; Clark ve Jorde, 2004; Ericson, 1979, 1980; Gönen ve Akgün, 

2005; Jones, Carter ve Rua, 2000; Paik, Cho ve Go, 2007; Turgut ve Gürbüz, 2010). 

 Ġnsanlar erken yaĢlardan itibaren ısı ve sıcaklık ile ilgili konularda, çevrenin 

de etkisi ile, çeĢitli izlenimlere sahip olurlar. Öğrenciler, ısı ve sıcaklık ile ilgili 

birçok ön kavrama sahiptirler. Sınıf ortamında ısı ve sıcaklık kavramlarının doğru 

olarak öğrenilemesinin sebebi ise bu kavramların soyut olması ile ilgilidir (Aydoğan, 

GüneĢ ve Gülçiçek, 2003). Öte yandan, bireyin içinde yaĢadığı toplumun kültürü de 

bu kavramların yanlıĢ öğrenilmesine sebep olabilmektedir (Lubben, Nethisaulu ve 

Campell, 1999).  

 Isı ve sıcaklık ile ilgili yanlıĢ kavramların çoğu nesne tabanlı kavramlardır 

(Ericson, 1979; Harrison, Grayson ve Treagust, 1999). Örneğin öğrenciler ısıyı, hava 

veya buhar gibi nesnel olarak algılamaktadırlar (Ericson, 1979, 1980; Jara - Guerro, 

1993). Genellikle de ısı ve sıcaklığı birbirinin yerine kullanmaktadırlar (Ericson ve 

Tiberghien, 1985; Jara - Guerro, 1993). Bir baĢka araĢtırmada öğrencilerin aynı 

ortamda uzun süre kalan cisimlerin aynı sıcaklığa sahip oldukları fikrini kabul 

etmeleri konusunda zorlandıklarını ortaya çıkartmıĢdır. Bunun sebebi, dokunma 

duyusunun sıcaklık tesbitinde yeterli olduğunu sanmaları ve cisimlere 

dokunulduklarında onları farklı sıcaklıkta hissetmeleridir (Thomaz ve diğerleri, 

1995).  

 Isı ve sıcaklık konusunun kavramsal öğretimiyle ilgili yapılan çalıĢmalarla bu 

kavram yanılgılarının öğrenme üzerine yaptığı olumsuz etkiye dikkat çekilmiĢ ve bu 

sebeple fen eğitiminde mevcut yaklaĢımlara alternatif yeni arayıĢlar içerisine 

girilmiĢtir (Rogan, 1988). 

 Fen  eğitiminin  temelini  oluĢturan  ısı  ve  sıcaklık  konusu  eğitimin  her  

kademesinde alternatif kavramlardan ötürü anlaĢılması ve öğrenilmesi zor olmuĢtur. 

Isı ve sıcaklık algıları ilk olarak, okul öncesinde, çok küçük yaĢlarda ve daha çok 

informal yollarla oluĢturulduğundan, bu konudaki algılamalar yerleĢik, kalıplaĢmıĢ  

algılar olmakla birlikte genellikle bilimsel olarak kabul edilenden büyük oranda  

farklılık gösterirler (GüneĢ, 2005). Özellikle günlük yaĢamdaki hatalı  
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kullanımlarından dolayı bu kökleĢmiĢ yanlıĢ algılamalar, okulda sistemli olarak 

verilen eğitimle dahi, değiĢtirilmeye karĢı direnç gösterirler (Aytekin, 2010).  

 6-13 yaĢları arasındaki öğrencilerin ısı ve sıcaklık  kavramları  hakkındaki  

araĢtırmada çocukların ilk yaĢlardan itibaren doğal olarak tecrübe edebilecekleri  

kavramlar olduğu belirtilmiĢ ve öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirine 

karıĢtırdıkları tespit edilmiĢtir (Erickson, 1979). Ericson, benzer bir çalıĢmada 

beĢinci,  yedinci  ve  dokuzuncu  sınıf  öğrencileri  ile yapılmıĢ ve önceki  çalıĢmada  

bulduğu  alternatif  kavram  ve  yapıların  paralelinde  bulgular bulmuĢtur (Erickson, 

1980).  

 Literatürde ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmaların bazıları Ģu 

Ģekilde sıralanabilir; 

 BaĢer  ve Çatalaoğlu (2005) kavram değiĢimi yönteminin, 

 Aydın (2007) kavram haritalarının etkiliğini, 

 Bayram (2010)  probleme  dayalı  öğretimin  etkisini, 

  Erkaçan, Moğol ve Ünsal (2012)  ise çoklu zeka kuramının, 

 Keser (2007) dokuzuncu sınıf öğrencilerinin, Kırıkkaya ve Güllü (2008)  

beĢinci sınıf öğrencilerinin ve Aytekin (2010) ise ortaöğretim öğrencilerinin 

ısı ve sıcaklık konusundaki alternatif kavramlarını tespit etmiĢtir. 

 Karamustafaoğlu, Özmen ve Ayvacı (2004) ise yapmıĢ oldukları çalıĢmada 

okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite seviyesinde bulunmakta 

olan 85 öğrencinin ısı ve sıcaklık konusunda alternatif kavramlı bilgilere 

sahip oldukları sonucuna varılmıĢtır.  

 Bu çalıĢmalar eğitim ve öğretimin her kademesinde bireylerin ısı ve sıcaklık 

konusunda  alternatif kavramlara sahip olduklarını göstermektedir. Alternatif 

kavramların, öğrenmenin anlamlı ve bilimsel olarak gerçekleĢtirilmesinde engel 

olduğu bir gerçektir (Dilber, 2006).  

 Fen eğitiminin temel konularından biri olan ısı ve sıcaklık konusu yoğun 

olarak günlük hayatta kullanılmaktadır. Bu kavramın yapılanması da  diğer birçok 

kavram gibi okul öncesi döneme dayanmaktadır. Çünkü çocuklar küçük yaĢlardan 
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itibaren çevrelerinde hava durumuyla ilgili olarak bile olsa mutlaka ısı ve sıcaklık 

kavramlarını duymuĢlardır. Bu sebeple öğrenme ortamına kendi teori ve fikirleriyle 

gelirler (Hewson ve Hewson, 1984). 

 Dolayısıyla bu araĢtırmada yaĢam temelli öğretiminin ısı ve sıcaklık 

konusunun öğrenilmesine etkileri incelenmiĢtir. 
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3. YÖNTEM 

3.1 AraĢtırma Modeli 

  Bu çalıĢmada ön test, son test deney kontrol gruplu yarı deneysel 

desen kullanılmıĢtır. Deneysel desenler, bir değiĢkenin iki farklı gruba etkisini ortaya 

koymak amacı ile yapılır (Büyüköztürk, 2012). Yarı – deneysel desenlerde ise 

kontrol ve deney grubu rasgele olarak değil ölçümlerle seçilmektedir (Frankel ve 

Wallen, 1996). Bu araĢtırmada da deney ve kontrol gruplarının denkliği ısı ve 

sıcaklık kavramsal anlama testinin ön test puanlarına göre sağlanmıĢtır.   

3.2 Örneklem Seçimi ve Özellikleri 

 AraĢtırma örneklemi, Balıkesir ili Altıeylül ilçesinde bulunan orta düzeyde 

bir  ortaokulda, 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında 8. sınıfta olup, A ve B 

Ģubelerinde öğrenim gören toplam 45 öğrenciden oluĢmaktadır. ÇalıĢmada deney ve 

kontrol grubu rastgele belirlenmiĢtir. Buna göre A Ģubesi deney grubu, B Ģubesi ise 

kontrol grubu olarak belirlenmiĢtir. Tablo 3.1‟de örneklemde yer alan öğrencilere ait 

kavrasal anlama testinin ön test puanlarının karĢılaĢtırılması verilmiĢtir.  

Tablo 3.1: Öğrencilere ait kavramsal anlama testinin ön test puanlarının karĢılaĢtırılması. 

Ön Test N Ortalama Std.Sapma Sd t P 

Deney 

(Grup 1) 
22 17.3636 7.66902 43 .386 .702 

Kontrol 

(Grup 2) 
23 16.5217 6.97313    

 

 Her iki grubun kavramsal anlama testinin ön test puanlarının analizine göre   

t(43)= .386, p>.05 olduğu için gruplar arasında anlamlı fark görülmemektedir. Bu 

sebeple deney ve kontrol grubunu oluĢturan sınıfların birbirine denk olduğu 

söylenebilir.  
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3.3 Verilerin Toplanması 

 Bu araĢtırmada veri toplama aracı olarak 10 açık uçlu sorudan oluĢan 

kavramsal anlama testi ve yarı - yapılandırılmıĢ görüĢmeler kullanılmıĢtır. 

Kavramsal anlama testi geliĢtirilirken araĢtırmada kullanılacak test, okuldaki diğer 

Ģubelerdeki öğrencilere uygulanmıĢ, ayrıca uzman görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Buna 

göre gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. Böylece kavramsal anlama testinin öğrenciler 

tarafından daha anlaĢılır hale getirilmesi sağlanmıĢtır. Uygulama sonucunda 

öğrencilerin kavramsal anlama testi ön test ve son test olarak planlanarak öğretim 

öncesinde ve sonrasında uygulanmıĢtır. Böylece öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu 

kavramsal anlamalarındaki değiĢimler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

 ÇalıĢmada ek olarak öğretim öncesi ve sonrasında A ve B Ģubelerinden farklı 

düzeylerde 3‟er öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci ile görüĢmeler yapılarak ses 

kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıĢtır. GörüĢmelerde, öğrencilerin kavramsal 

anlamaları ile ilgili bilgi elde etmek amacı ile, uygulanan teste uygun ve benzer 

kazanımları içeren açık uçlu sorular sorulmuĢtur. Öğrencilere soruları cevaplamaları 

esnasında boĢ bir kâğıt verilerek cevaplarını yazmaları da istenmiĢtir. 

3.4 Verileri Toplama Araçları 

3.4.1 Kavramsal Anlama Testi 

 Öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki kazanımlara ait bilgi ve 

düĢüncelerini belirlemek ve uygulanan öğretimin etkililiğini ortaya koymak  

amacıyla araĢtırmacı tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluĢan bir 

kavramsal anlama testi kullanılmıĢtır. Kavramsal anlama testinin hazırlanması 

sırasında fen bilimleri programında yer alan ısı ve sıcaklık konusundaki kazanımları 

kapsayacak Ģekilde ve yaĢam temelli olarak hazırlanmıĢtır. Kapsam geçerliliğinin 

sağlanması için her kazanımla ilgili sorulara yer verilmiĢtir. Ayrıca soruların 

hazırlanması sırasında öğrencilerin bulunduğu yaĢ grubu da göz önüne alınarak daha 

somut olması için etkinliklerde resimlere de yer verilmiĢtir.  
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 Hazırlanan kavramsal anlama testinin geliĢtirilmesi aĢamasında ön uygulama 

olarak test, Balıkesir il merkezindeki uygulama okulumuzun 8. sınıf C, D ve E 

Ģubelerinde öğrenim gören 65 öğrenciye uygulanmıĢtır. Öğrencilerin testte 

zorlandıkları, anlamadıkları noktalar tespit edilmiĢtir. Buna göre daha ilgi çekici 

resimler kullanılması, cevabın yazılacağı bölümün artırılması, önemli noktaların 

koyu harflerle yazılması, kelimelerin altının çizilmesi gibi düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Aynı zamanda soruların kapsam geçerliliği ve güvenilirliği konusunda 4 tane fen 

bilimleri öğretmeni ile konu alanı uzmanı olan 1 öğretim üyesi görüĢleri alınarak 

sorulara son Ģekli verilmiĢtir. Sonuç olarak 10 açık uçlu sorudan oluĢan kavramsal 

anlama testi oluĢturulmuĢtur.  

 Bu araĢtırmanın planlanması 2004 yılında yürürlüğe giren fen ve teknoloji 

dersi programında yer alan kazanımlara göre yaplmıĢtır. Ancak araĢtırmanın 

raporlaĢtırılması aĢamasında 2013 yılının Ģubat ayında programda yer alan 

kazanımlar ele alınarak sadeleĢtirmeye gidilmiĢtir. Bu nedenle aĢağıdaki Tablo 

3.2‟de ısı ve sıcaklık kavramsal anlama testinde (KAT) yer alan soruların hem 2004 

– 2005 yılı hemde 2013 yılı programlarında yer alan kazanımlara göre dağılımı 

verilmiĢtir. Kazanımların ve alt kazanımların tamamını gösteren Tablo Ek. A‟da 

sunulmuĢtur.  
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Tablo 3.2: Soruların 2004/2005 – 2013 yılı programlarında yer alan kazanımlara göre dağılımı. 

Soru Numarası 
Kazanım numarası 

(2004/2005 yılı) 
Sorulma Amacı 

Kazanım numarası 

(2013 yılı) 

1 1 
Isı ve sıcaklık kavramlarını 

öğrenebilme. 
1 

2 3 
Maddenin hâlleri, ısı alıĢ - veriĢini 

öğrenebilme. 
3 

3 1 
Isı ve sıcaklık kavramlarını 

öğrenebilme 
1 

4 2 
Maddelerin aldığı, verdiği ısı ile 

sıcaklık değiĢimi arasında iliĢki 

kurabilme.   
2 

5 4 
Kapalı mekânların aĢırı soğumasını 

önlemek için ortama  su  

konulmasının yararını açıklayabilme. 
4 

6 2 
Farklı maddelerin özısılarının farklı  

olduğunu (özısının ayırtedici bir  

özellik olduğunu) belirtebilme. 
2 

7 5 

Erimenin ve buharlaĢmanın ısı 

gerektirmesini, donmanın ve 

yoğumanın ısı açığa çıkarmasını 

bağların kopması ve oluması 

temelinde açıklayabilme. 

5 

8 1 
Isı ve sıcaklık kavramlarını 

öğrenebilme. 
1 

9 4 
Saf olmayan suyun donma  

noktasının, saf sudan daha düĢük 

olduğunu fark edebilme. 
4 

10 6 
Maddelerin hâl değiĢim grafiğini 

çizebilme ve yorumlayabilme. 
6 

 

 Tablo 3.2‟nin sade olması için kazanımların sadece numaraları verilmiĢtir. 

Kazanımlar ayrıntılı olarak incelendiğinde 2004-2005 yılı programına ait 

kazanımların alt kazanımlarla beraber 26 kazanım içerdiği, 2013 yılı programına ait 

kazanımlar incelendiğinde ise Milli Eğitim Bakanlığı‟nın sadeleĢtirmeye giderek 8 

kazanıma düĢürdüğü görülmüĢtür. Bu araĢtırmada hazırlanan kavramsal anlama 

testindeki soruların hem 2004-2005 yılı hemde 2013 yılı kazanımlarını içermektedir. 

 Kavramsal anlama testinde yer alan birinci soruda, Mehmet yemek yediği 

sırada aklından ısı ve sıcaklık konusu ilgili kavramların geçtiği bazı cümleler 

kurmaktadır. 

 Öğrencilerden Mehmet‟in kurduğu cümlelerde kullandığı ısı ve sıcaklık 

kavramlarının doğru ya da yanlıĢ kullanılmıĢ olma durumuna göre testi 

cevaplamaları ve kısaca nedenini yazmaları istenmiĢtir. Bu soruda öğrencilerin 

ünitede yer alan ısı ve sıcaklık konusunun 1. kazanımın alt kazanımlarına iliĢkin 

fikirlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır. 
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 Kavramsal anlama testinin ikinci sorusunda tarlada çalıĢan insanların 

kullandığı testilerin doğal soğutma özelliğinin nasıl meydana geldiği sorulmuĢtur. 

5.kazanımın 3.alt kazanımını içeren bu soru ile öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu ile 

ilgili olarak ısı alıĢ veriĢine bağlı olarak sıcaklık değiĢiminin nasıl olacağı hakkındaki 

düĢünceleri belirlenmek istenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin üçüncü sorusunda öğrencilerden ısı ve sıcaklık 

konusu ile ilgili kullanılan cümlelerin doğruluğu ile ilgili düĢüncelerini ve bu 

düĢüncelerinin nedenlerini açıklamaları istenmektedir. Bu soru öğrencilerin ısı ve 

sıcaklık kavramlarının cümle içinde kullanımı ile ilgili 1. Kazanım ve alt 

kazanımlarına sahip olup olmadıklarını ölçmeyi amaçlamıĢtır. 

 Kavramsal anlama testinin dördüncü sorusunda öğrencilerden ısı ve sıcaklık 

konusu içinde geçen 2. kazanımla ilgili, enerji dönüĢümü ile madde miktarının 

ısınma süresine etkisinin nasıl olacağı hakkındaki düĢüncelerini açıklamaları 

istenmektedir. Bu soru öğrencilerin enerji dönüĢümü, madde miktarının ısınma 

süresine etkisi ile ilgili düĢüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 Kavramsal anlama testinin beĢinci sorusu 4. kazanım olan Erime / Donma 

ısısı bölümü ile iliĢkili  “Kapalı mekânların aĢırı soğumasını önlemek için ortama su 

konulmasının yararını açıklar” kazanımı ile ilgilidir. Soruda konu ile ilgili resim 

kullanılmıĢtır. Öğrencilerin günlük yaĢamdan da bildikleri ya da duydukları bir olay 

olan seracılıkta kullanılan bu sistemin nedeni ile ilgili düĢüncelerini açıklamaları 

istenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin altıncı sorusu ısı ve sıcaklık ile ilgili olarak 2. 

kazanıma ait “2.3. Suyun ve diğer maddelerin “özısı”larını tanımlar, sembolle 

gösterir. 2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir 

özellik olduğunu) belirtir. 2.5. Suyun öz ısısını joule/g.
0
C ve kalori/g.

0
C belirtir.” alt 

kazanımları ile ilgilidir. Bu soruda öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili  eĢit 

sürede, aynı miktarda ısı verilmesine rağmen sıcaklıklarının farklı olmasının 

nedeninin ne olduğuna iliĢkin kazanımlara sahip olup olmadıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

 Kavramsal anlama testinin yedinci sorusu günlük hayatta sık karĢılaĢılan bir 

durumla ilgilidir. Öğrencilerin de karĢılaĢtıkları düĢünülen bu durum için yaĢanan 

olay kısaca hikâyeleĢtirilmiĢtir. Hikayede AyĢe, evlerine gelen misafirlerin eline 

kolonya döküyor. Meydana gelen serinleme olayının nasıl gerçekleĢtiğinin,  

kolonyanın bir süre sonra nereye gittiğinin ve serinlemenin sadece kolonya ile mi? 
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gerçekleĢeceğinin kısa cevaplarla öğrencilerden anlatmaları istenmiĢtir. Bu soru 

öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili olarak, 5. kazanımla iliĢkili olarak 

buharlaĢmanın ne olduğu, buharlaĢma için ısı gerektiği ve buharlaĢma ısısının 

maddenin türü ile iliĢkili olduğu ile ilgili bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemek 

için sorulmuĢtur. 

 Kavramsal anlama testinin sekizinci sorusunda ısı ve sıcaklık konusuna ait 

verilen “ Maddenin ısı alıĢ-veriĢi ile hâl değiĢimlerini iliĢkilendirmek bakımından 

öğrenciler;” üçüncü kazanımına paralel, “3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde 

moleküllerin / atomların yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri 

arasındaki iliĢkiyi model veya resim üzerinde açıklar. 3.2. Bağların, katılarda 

sıvılardakinden daha sağlam olduğu çıkarımını yapar. 3.3. Gazlarda moleküller 

arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir. 3.4. Erimenin ve 

buharlaĢmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuĢmanın ısı açığa çıkarmasını 

bağların kopması ve oluĢması temelinde açıklar.” olarak verilen alt kazanımların 

öğrenciler tarafından anlaĢılıp anlaĢılmadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. 

 Kavramsal anlama testinin dokuzuncu sorusu 4. kazanımın alt kazanımlar 

olan “4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha düĢük olduğunu fark 

eder ve 4.6. Buzlanmayı önlemek için baĢvurulan “tuzlama” iĢleminin hangi ilkeye 

dayandığını açıklar.” ile ilgilidir. Dolayısıyla bu soruda öğrencilerin ısı ve sıcaklık 

konusu ile ilgili olarak “Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha düĢük 

olduğu, buzlanmayı önlemek için baĢvurulan “tuzlama” iĢleminin hangi ilkeye 

dayandığı ile ilgili kazanıma sahip olup olmadıklarını belirlemek amaçlanmıĢtır. 

Öğrencilerin günlük yaĢamdan bildikleri ya da özellikle kıĢ aylarında haberlerde 

sıkça duydukları bir durum olan “tuzlama çalıĢmalarının” neden yapıldığı öğrencilere 

sorulmuĢ ve yanıtlarını kısaca açıklamaları söylenerek cevaplarını yeteri kadar 

boĢluk bırakılan noktalı yerlere yazmaları istenmiĢtir.  

 AraĢtırmacı tarafından oluĢturulan kavramsal anlama testinin onuncu sorusu 

ısı ve sıcaklık konusuna ait “Isınma / soğuma eğrileri ile ilgili olarak öğrenciler;” 

olan 6. kazanımına ait alt kazanımlar olan “6.1. Katı, sıvı ve buhar hâlleri kolay elde 

edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıp-soğutarak, sıcaklık-zaman grafiğe geçirir, 6.2. 

Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık-zaman grafiklerini yorumlar, hâl değiĢimleri ile 

iliĢkilendirir.” ile ilgili bilgi düzeyleri belirlenmek istenmiĢtir. Kavramsal anlama 

testi son haliyle Ek B.‟de sunulmuĢtur.  
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3.4.2 Yarı - YapılandırılmıĢ GörüĢmeler 

 AraĢtırmada diğer bir veri toplama aracı olarak da yarı - yapılandırılmıĢ 

görüĢmeler kullanılmıĢtır. Yarı - yapılandırılmıĢ görüĢmelerde öğrencilerle karĢılıklı 

olarak birebir görüĢülmüĢtür.  Isı ve sıcaklık konusunda ait kazanımlarla ilgili olarak 

hazırlanan soruları kapsayan bu görüĢmeler öğretim öncesinde ve sonrasında 

uygulanmıĢtır. Bu görüĢmeler ile öğrencinin öğretim öncesi ve sonrası verdiği 

cevapları karĢılaĢtırarak uygulanan kavramsal anlama testinden elde edilecek 

fikirlerin desteklenmesi amaçlanmıĢtır. Değerlendirmelerde öğrenci adlarının baĢ 

harfleri kullanılarak verdikleri cevaplar yazılmıĢtır. 

 Öğrencilere uygulanacak olan yarı - yapılandırılmıĢ görüĢme soruları 

hazırlandıktan sonra görüĢme öncesinde örneklem grubu dıĢında farklı Ģubelerde 

öğrenim gören 4 öğrenci ile görüĢmeler yapılarak sorularda anlaĢılamayan ya da 

eksik olan kısımlar belirlenmiĢ ve sorulara son hali verilmiĢtir.  

 Hazırlanan görüĢme soruları A ve B Ģubelerinden rastgele seçilen 6 öğrenci 

ile yapılmıĢtır. GörüĢmeler öğrencilerle teker teker dikkatinin dağılmayacağı ortamda 

gerçekleĢmiĢtir. 

 GörüĢme öncesi seçilen öğrencilere ayrı ayrı çalıĢmanın amacı anlatılmıĢ, 

çalıĢma ile ilgili detaylı bilgi verilmiĢtir. GörüĢmelere katılmada herhangi bir 

zorunluluk olmadığı, gönüllülük esasına dayandığı belirtilmiĢtir. Öğrencilerin 

“sorulara verdikleri cevapların not ile değerlendirilip değerlendirilmeyeceği” ile ilgili 

yaĢadıkları tedirginlikler ortadan kaldırılmıĢtır. Böylece görüĢmeye katılan 

öğrencilerin tamamının istekli ve rahat bir biçimde görüĢmeye katılmaları 

sağlanmıĢtır. Öğrenciler, yapılacak olan görüĢmenin kaydedilmesinde herhangi bir 

sakınca olmadığını da belirterek görüĢmelerin kaydedilmesine  izin verdiklerini 

belirtmiĢlerdir.  

 Kavramsal anlama testine paralel ve testi destekleyici olması açısından 

görüĢme için hazırlanan soruların bu nitelikte ve içerikte olmasına özen 

gösterilmiĢtir. Böylelikle yarı - yapılandırılmıĢ sorular kullanılarak kavramsal anlama 

testinde netleĢmeyen durumların belirlenerek kavramların netleĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Yapılan görüĢmeler öğrencilerin verdiği cevaplara bağlı olarak 

ortalama 20 dakika sürmüĢtür. Kayıt cihazındaki veriler da sonra yazılı hale 

dönüĢtürülmüĢtür.   



25 

 

 GörüĢmelerde öğrencilere 9 soru yöneltilmiĢtir. Aynı öğrencilerle  öğretim 

öncesinde ve sonrasında yapılan görüĢmeler anında öğrencilere ek sorular da 

yöneltilerek öğrencilerden daha net cevaplar alarak düĢüncelerini daha detaylı olarak 

ortaya çıkarabilmek amaçlanmıĢtır. Konu dağılımına göre hazırlanan görüĢme 

sorularına ait konu dağılımı Tablo 3.3‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3.3: GörüĢme sorularına ait konu dağılımı. 

Konu Dağılımı GörüĢme Soruları 

Isı ve sıcaklık kavramları. Isı ve sıcaklık kavramlarının tanımını 

yaparak açıklamaya çalıĢınız. Bu 

konu hakkındaki düĢünceleriniz 

nereden geliyor? 

Isı alıĢ veriĢi. KıĢın içi kaynar su dolu bir kabı 

denize dökmek, deniz suyu 

sıcaklığını yazın ki seviyesine 

ulaĢtırır mı? Neden?  

Madde miktarı ile sıcaklık iliĢkisi. Ġçi kaynar su dolu çaydanlıktaki 

suyun mu yoksa deniz suyunun mu 

sıcaklığı fazladır? 

Madde miktarı ile ısı miktarı 

arasındaki  iliĢki. 

Deniz kenarında bardak ve kova ile 

oyun oynayan bir çocuk ikisine de 

denizden su dolduruyor. Hangi 

kaptaki suyun ısısı daha fazladır? 

Neden? 

Isı kaynağının ısınma süresine 

etkisi. 

Bir tenceredeki suyu beĢ dakikada 

kaynattığımızı düĢünelim. Aynı 

miktardaki suyu aynı tencerede daha 

kısa sürede kaynatmak için nasıl bir 

yol izlerdin? 

Madde miktarının sıcaklık değerine 

etkisi.  

ÖzdeĢ biri büyük biri küçük iki kaĢık 

120
0
C‟deki fırında birkaç saat 

bekletilirse son sıcaklıkları sence ne 

olur? 

Maddenin hal değiĢimi. a) Kısık ateĢte kaynamakta olan suyu 

bulunduğu ocağı en üst seviyesine 

getirirsek kaynayan suyun sıcaklığı 

ne olur? 

b) Bir cisme ısı verilmesi sıcaklığında 

daima artıĢa sebep olur mu? 

c) Su, 0
0
C‟de iken hem katı hemde 

sıvı halde bulunabilir mi? 
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3.5 Uygulama  

 Bu çalıĢma 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında Balıkesir il merkezinde 

bulunan orta düzeydeki bir ortaokulda 8. sınıfların A ve B Ģubelerinde öğrenim gören 

toplam 45 öğrenci ile yürütülmüĢtür. Uygulama, haftalık ders saati 4 olan fen 

bilimleri dersinde yapılmıĢ ve toplam 20 ders saati sürmüĢtür. Ayrıca asıl uygulama 

öncesinde bir önceki ünitenin konusu olan basınç ile ilgili olarak öğretmen ve 

öğrencilerin yeni uygulanacak yönteme alıĢmalarını sağlamak için 8 ders saati süren 

ve asıl uygulamanın tüm basamaklarını içeren pilot uygulama yapılmıĢtır.  

 ÇalıĢmada deney grubu için derslerde kullanılacak konu ile ilgili günlük ders 

planları 5E öğrenme modeline göre uygulama öncesinde her ders için ayrı ayrı 

hazırlanmıĢtır. Hazırlanan ders planında dersin iĢleniĢi ile ilgili olarak yapılan 

planlama hakkında bilgi verilmiĢtir. Kontrol grubu için düz anlatım, tartıĢma 

teknikleri gibi yöntemleri içeren geleneksel öğretim yöntemleri tercih edilmiĢtir. 

Kontrol grubunda dersler gösteri deneyleri ile desteklenmiĢtir. 5E öğrenme modeine 

göre hazırlanan ders planı ġekil 3.1‟de ve diğer derslerle ilgili hazırlanan planlar Ek. 

C‟de sunulmuĢtur. 
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 BÖLÜM 1 

Dersin Adı:  Fen ve Teknoloji  

Sınıf:  8.Sınıf  

Ünitenin Adı/No:  Maddenin Halleri ve Isı  / 5.Ünite  

Konu:  Isı ve Sıcaklık 

Önerilen Süre:   2 ders saati.(80 dakika) 

Dersin planlanması: 5E Öğrenim Modeli 

BÖLÜM 2 

Öğrenci Kazanımları:  

 
1.Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak öğrenciler; 
1.1-1.2-1.3-1.4-1.5 

Bilimsel Süreç Basamakları:  8,9 

Ünite Kavramları ve Sembolleri:  Isı ve sıcaklık 

Öğretme - Öğrenme Yöntem ve  Teknikleri:  SunuĢ,buluĢ,soru-cevap ve deney yöntemi. 

Kullanılan Araç, Gereç ve Kaynaklar:  

 

Projeksiyon aleti, bilgisayar, power point 

sunumu, çeĢitli gazete ve internet sitelerinden 

haber baĢlıkları, resimler. 

BÖLÜM 3 

GiriĢ  (Engage): Ders ve etkinliklere baĢlamadan önce öğrencilerin daha önceden belirlenmiĢ gruplarına 

göre oturmaları sağlanır. 1.etkinlik olarak haberlerden, gazetelerden alınmıĢ, hikayeleĢtirilmiĢ “Havalar 

ısınıyor, haydi pikniğe.” adlı etkinlik kağıtları öğrencilere dağıtılır.  

KeĢfetme  (Explore): Isı ve sıcaklık kavramlarını fark ettirmek için 2.etkinlik olan “Sıcaklığı Ölçelim” 

dağıtılır. Bu bölümde öğrencilere yardım ederek deneyi gerçekleĢtirmeleri sağlanır. Isıtıcı kullanılacağı 

için güvenlik önlemleri alınarak, öğrenciler uyarılır. 

Açıklama (Explain) : Tanecikli yapıya sahip olan maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç 

halde bulunabilir.  Madde hangi halde olursa olsun yapısındaki tanecikler titreĢim hareketi yapar. 

Katılardan gazlara doğru gittikçe taneciklerin titreĢim hareketi artar. Sahip olunan bu titreĢim hareketi, 

taneciklerin aynı zamanda hareket enerjisi olduğunu gösterir. Maddeler için taneciklerin sahip olduğu 

toplam enerjiye ısı enerjisi denir. Isı, sıcaklığı çok olan maddeden az olan maddeye aktarılan enerji 

olarak da tanımlanır. Isı enerjisi artan bir maddenin sıcaklığı da artar. Isı ile sıcaklık birbirinden farklı 

ancak birbirinden etkilenen kavramlardır. Sıcaklık, bir enerji türü değildir. Sıcaklık, sayısal bir ifadedir. 

Bu yüzden, bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu hareket enerjilerinin ortalama değeri olarak 

tanımlanabilir. Isı enerjisinin birimi “joule” yada “calori” iken sıcaklık birimi “0C”‟dir. Ġki niceliği 

ölçmek için de farklı aletler kullanılır. Isı miktarı, doğrudan ölçülemeyip “kalorimetre kabı” ile 

belirlenebilirken, sıcaklık doğrudan “termometre” ile ölçülür. Termometreler, maddelerin genleĢme 

özelliğinden yararlanılarak yapılır. 

 
İzmir‟de yaşayan Serkan kış aylarından sıkıldığı günlerde hava durumu haberlerini 

izlerken çok mutlu olmuştu. Çünkü televiyondaki spiker “ Sevgili seyirciler, uzun zamandır beklediğimiz 

sıcak havalar geri dönüyor. Hafta sonunu hava oldukça sıcak olacak. Gökyüzünün bulutsuz ve açık 

olması ile güneş ışınları ülkemize daha fazla ulaşacak. Böylece hava daha çok ısınacak ve sıcaklık 

değerleri artacak. Bazı illerimizde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde tahmin edilmektedir;  İzmir 

170C, Denizli 150C ve Kütahya 9 0 C . Mutlu hafta sonları diliyorum.”  

Serkan için havaların ısınması moral vericiydi. Çünkü ailesi ile birlikte hafta sonu pikniğe 

gidebilirlerdi. Babasına “Baba hafta sonu pikniğe gidelim mi?” dedi. Bu teklif babasının da çok hoşuna 

gitti. Babası ; “ Güzel olur,gidelim bence” dedi. Serkan bunun üzerine hafta sonu için hemen 

hazırlıklara başlamaya karar verdi. 

Hikayemizde geçen kavramlara dikkat edilirse günlük hayatta sık kullandığımız kavramlar 

olduğunu görürüz. Peki bu kavramları acaba cümlelerimizde doğru kullanıyor muyuz? 

DerinleĢtirme (Elaborete) :DerinleĢtirme basamağında öğrencilere 3.Etkinlik olan "Eğlenelim Bulalım" 

yaptırılır.  

Değerlendirme (Evaluate): Öğrencilerin kazanımları öğrenme düzeylerini belirlemek için 4.Etkinlik 

olarak "Kendimizi Değerlendirelim" dağıtılırak uygulanır.  

 

ġekil 3.1: 5E öğrenim modeline göre hazırlanmıĢ örnek ders planı. 

 ÇalıĢmanın uygulama öncesinde derslerin iĢleniĢinde kullanılacak olan ve 

yaĢam temelli öğrenme modelinin temelini oluĢturan bağlamlardan 5 tane 

hazırlanmıĢtır. Bağlamlarda “Serkan” karakteri oluĢturulmuĢ ve bağlamlar 
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Serkan‟nın baĢından geçmiĢ gibi anlatılmıĢtır. Bağlamlar hazırlanırken günlük 

yaĢantılardan, dikkat çekici ve öğrencilerin katılımını sağlayacak Ģekilde olmasına 

dikkat edilmiĢtir. AĢağıda verilen Ģekil 3.2‟de deney grubuna yapılacak ilk derste 

kullanılacak bağlam görülmektedir.  Konu bütünlüğünü sağlama amacı ile günlük 

yaĢantılardan esinlenerek hazırlanmıĢ hikayeler, deneyler ve kendimizi 

değerlendirelim bölümlerini içeren çalıĢma yaprakları hazırlanmıĢtır.  

 ÇalıĢma yapraklarında öğrencilerin her etkinlikle ilgili olarak yaptıkları 

gözlemleri, verdikleri cevapları kaydedecekleri bölümler bulunmaktadır. Deneylerde 

öğrencilerden gözlem yapmadan önce tahminlerini yazmaları da istenmiĢtir. ÇalıĢma 

yapraklarının örneği ekler bölümünde sunulmuĢtur. 

 ÇalıĢmada yapılacak deneylerde cam malzemeler ve ispirto ocağı 

kullanılacağı için deneyler öncesinde öğrencilere güvenlik uyarıları yapılmıĢ ve 

gereken önlemlerin alınması sağlanmıĢtır. Uygulamada kullanılacak materyallerin 

hazırlanmasından sonra deney grubu öğrencileri 4 gruba ayrılmıĢtır. Dersler grup 

çalıĢması Ģeklinde yürütülmüĢ, gruplar oluĢturulurken öğrencilerin heterojen 

dağılmasına dikkat edilmiĢtir. 

 Isı ve Sıcaklık kavramları ile ilgili hazırlanan bağlam örneği Ģekil 3.2‟de 

verilmiĢtir. Diğer derslerde kullanılan bağlam örnekleri ve çalıĢma yaprakları Ek. 

D‟de sunulmuĢtur. 
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1. ÇALIŞMA YAPRAĞI : “HAVALAR ISINIYOR,HAYDİ PİKNİĞE” 

GRUP NUMARASI: ......   GRUPTAKİ ÖĞRENCİ NUMARALARI: ........................................ 

 
Ġzmir‟de yaĢayan Serkan kıĢ aylarından sıkıldığı günlerde hava durumu 

haberlerini izlerken çok mutlu olmuĢtu. Çünkü televiyondaki spiker “ Sevgili seyirciler, uzun 

zamandır beklediğimiz sıcak havalar geri dönüyor. Hafta sonunu hava oldukça sıcak olacak. 

Gökyüzünün bulutsuz ve açık olması ile güneĢ ıĢınları ülkemize daha fazla ulaĢacak. Böylece 

hava daha çok ısınacak ve sıcaklık değerleri artacak. Bazı illerimizde beklenen sıcaklık 

değerleri Ģu Ģekilde tahmin edilmektedir; Ġzmir 17
0
C,Denizli 15

0
C ve Kütahya 9

 0
C . Mutlu 

hafta sonları diliyorum.”  

Serkan için havaların ısınması moral vericiydi. Çünkü ailesi ile birlikte hafta 

sonu pikniğe gidebilirlerdi. Babasına “Baba hafta sonu pikniğe gidelim mi?” dedi. Bu teklif 

babasının da çok hoĢuna gitti. Babası ; “ Güzel olur, gidelim bence” dedi. Serkan bunun 

üzerine hafta sonu için hemen hazırlıklara baĢlamaya karar verdi. 
Verilen paragrafta ısı ve sıcaklık kavramları kullanılmıĢtır. Günlük olarak sıkça 

duyduğumuz bu kavramlar ile ilgili aĢağıda verilen cümleleri okuyunuz. Cümlelerden sizce 

doğru olan cümleler için “D”, yanlıĢ olan için “Y”‟yi iĢaretleyiniz. 

 

 Serkan,hafta sonu havanın sıcaklık değerini termometre ile ölçebilir.           D(....)Y(....) 

 Mangalda kullanılacak kömür yanarsa sıcaklık enerjisi elde edilir.               D(....)Y(....) 

 Serkan‟ın babası mangalı yaktığı zaman mangal etrafına sıcaklık verir.       D(....)Y(....) 

 Kaynamaya bırakılan çaydanlıktaki suyun sıcaklığı artar.                             D(....)Y(....) 

 Çaydanlıktaki su miktarı kaynama süresini etkiler.                                        D(....)Y(....) 

 

ġekil 3.2: Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili hazırlanan bağlam örneği. 

 5E öğrenme modeline göre hazırlanan, ders planlanın giriĢ bölümünde yer 

alan bu bağlam öğrencilerin derse motive olmasını ve öğrencileri iĢlenecek konuya 

meraklandırmayı amaçlamıĢtır. Derse katılımı arttırmak ve dersi ilginç hale getirmek 
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için ders sırasında bazı öğrencilerden hava durumu spikeri olması ve haberi 

kendisinin sunması istenmiĢtir.  

 Bağlamları guruptaki her öğrencinin okuması için öğrencilere süre 

verilmiĢtir. Öğrencilerin okuduğundan emin olmak ve katılımı arttırmak için 

hazırlanan bağlamla ilgili öğrencilere sorular yöneltilmiĢtir. Son olarak öğrencilere  

anlaĢılmayan yer olup olmadığı hakkında öğrencilerle değerlendirme yapılmıĢtır.  

 Bağlamın pekiĢtirilmesinden sonra öğrencileri sıkmayacak Ģekilde ve bağlam 

içindeki kavramların tekrarlanması için hazırlanan 5 adet  “D”, “Y” sorularını 

öğrencilerden cevaplamaları istenmiĢtir.  

 Dersin keĢfetme aĢamasında giriĢ bölümünde verilen bağlamda yer alan 

problemin çözümüne yönelik  olarak  öğrecilerin deneyleri gözlemlemesine fırsat 

verilmiĢtir. Böylece günlük hayatta karĢlaĢtıkları kavramları deneylerle pekiĢtirip 

daha kalıcı öğrenme sağlanabileceği düĢünülmüĢtür. Deney öncesinde öğrencilerden 

tahminleri alınmıĢtır. Deneyler labaratuvar ortamının küçük olması, deneylerde 

ispirto ocağı kullanılması sebebiyle öğretmen tarafından gösteri deneyi olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Gruplardan çağırılan öğrencilerlerin elde edilen verileri kontrol 

edip diğer gruplarla paylaĢması ve deney sonuçlarının tüm gruplar tarafından 

kaydedilmesi sağlanmıĢtır. 1. bağlam için yapılan deneye ait çalıĢma yaprağının 

örneği Ģekil 3.3‟de verilmiĢtir. Diğer derslerde kullanılan çalıĢma yaprakları Ek. 

D‟de sunulmuĢtur.  
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2.ÇALIġMA YAPRAĞI: “SICAKLIĞI ÖLÇELĠM” 

GRUP NUMARASI:...... GRUPTAKĠ ÖĞRENCĠ NUMARALARI: ............................................ 

Deney: “Sıcaklık ölçelim” 

Araç ve gereçler: 250 ml Beherglas, 1l su, ısıtıcı, karıĢtırıcı, üçgen ayak, termometre, çakmak, 

kıskaç, metal ayak, bağlantı demiri. 

Ġzlenecek yol:  

1. Behergalasa 100 ml su koyunuz. 

2. Üçgen ayak üzerine beherglası yerleĢtirerek ısıtıcıyı altına yerleĢtiriniz. 

3. Beherglastaki suyu ısınmaya bırakınız. 

4. 3‟er dakika arayla ölçtüğünüz sıcaklık değerlerini Tabloya kaydediniz. 

5. Elde ettiğiniz verileri  kullanarak Sıcaklık - Zaman grafiğini çiziniz. 

6. Sonuç bölümüne deneyin sonucunu yazınız. 

Ölçüm Sonuçları 

BaĢlangıç Sıcaklığı 3.dakika 6.dakika 9.dakika 12.dakika 15.dakika 

..........
0
C ..........

0
C ..........

0
C ..........

0
C ..........

0
C ..........

0
C 

Sıcaklık – Zaman Grafiği 

                                    Sıcaklık (
0
C) 

 

        

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         3           6          9        12        15         Zaman (dakika)              

Sonuç 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.3: 1. bağlam için yapılan deneye ait çalıĢma yaprağı. 

 Yapılacak deney için gerekli malzemeler önceden hazırlanarak ders 

öncesinde hazır olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. Deneylerin kurulumu ve yapılıĢ 

esnasında öğrencilerin düĢüncelerini çalıĢma yapraklarındaki boĢ bırakılan uygun 

yerlere not almaları sağlanmıĢtır. Deneylerin gerçekleĢtirmesi 15 dakika sürmüĢtür. 

Öğrencilerden gözlemlerini her 3 dakikada bir kaydetmeleri istenmiĢ ve 15 dakika 

sonunda elde ettikleri verilere göre sıcaklık-zaman grafiğini çizmeleri istenmiĢtir. 

 5E öğrenim modeline göre dersin açıklama aĢamasında tüm grupların 

etkinlikleri incelenmiĢtir. Hatalı yapılan bölümler düzeltilerek öğrencilere doğruları 

anlatılmıĢtır. 5E öğrenme modelinin keĢfetme aĢamasında yapılan deney sonucunda 

ulaĢılan sonuçlara göre ısı ve sıcaklık kavramlarının tanımları yapılmıĢtır. Hazırlanan 



32 

 

bağlama uygun bir Ģekilde açıklamalar yapılmıĢ ve açıklamaların bağlamla bağlantısı 

kurularak 5E öğrenme modelinin açıklama bölümü tamamlanmıĢtır.  

 5E öğrenme modelinin derinleĢtirme basamağında “Eğlenelim, bulalım” 

etkinliği uygulanmıĢtır. Bu bölümde hazırlanan etkinlik, bulmaca ve yarıĢma sorusu 

içermektedir. Öğrencilerin öğrendiği kavramları daha iyi öğrenebilmesi için 

hazırlanan bulmaca ve yarıĢma soruları için öğrencilere 10 dakika süre verilmiĢtir. 

Öğrencilerin grup içinde iĢbirliği yaparak bilgi alıĢ veriĢi yapmasına imkan 

verilmiĢtir. DerinleĢtirme basamağı için hazırlanan “Eğlenelim, bulalım.” 

etkinliğinin bir örneği Ģekil 3.4‟de verilmiĢtir. Diğer derslerde kullanılan çalıĢma 

yaprakları Ek.D‟de sunulmuĢtur. 
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3.ÇALIġMA YAPRAĞI: “ EĞLENELĠM BULALIM” 

GRUP NUMARASI:.....GRUPTAKĠ ÖĞRENCĠ NUMARALARI: ................................. 

AĢağıda verilen soruları cevaplayınız. Cevaplarınızın doğru yada yanlıĢ olma 

durumuna göre labirentte ilerleyiniz. Bakalım varıĢ noktasına ulaĢabilecek misiniz? 

1. Isı ve sıcaklık kavramları aynı anlamdadır. 

2. Isı bir çeĢit enerjidir.  

3. Isınmakta olan bir maddenin bütün tanecikleri aynı enerjiye sahiptir. 

4. Tanecikler arası moleküler bağlar en zayıf gaz haldedir. 

 
Bir bilgi yarıĢmasında elindeki yanlıĢ kartlardan kurtulursa, yarıĢmanın 1.si olacak 

öğrenci için bir bilgi veriliyor ve yanlıĢ kart yada kartları masaya koyması isteniyor. 

 Öğrenci, bilgi yarıĢmasında 1. olduğuna göre hangi kart yada kartları masaya 

koymuĢtur? 

 Bilgi: “Bir kabın içindeki 100 g su 5 dakika ısıtılıyor. Sıcaklığının 20
0
C olduğu 

ölçülüyor.” 

Soru: “Kartlarda verilen kaplardaki sular aynı ısıtıcı ile 10‟ar dakika ısıtıldığına 

göre hangi kartlardaki  sıcaklık değerleri doğru verilmiĢtir?” 

 
Masaya koyduğu yanlıĢ kart yada kartlar:........................................................................ 

 

ġekil 3.4: Eğlenelim, bulalım çalıĢma yaprağı. 

  Dersin kalan bölümünde 5E öğrenme modelinin son aĢaması olan 

değerlendirme bölümüne geçilmiĢtir. Bu bölümde “Kendimizi Değerlendirelim” adlı 
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etkinlik yapılmıĢtır. Kendimizi değerlendirelim etkinliğinde üç tane grafik 

hazırlanmıĢ, grafiğe bağlı olarak açık uçlu sorular sorulmuĢtur. Soruların altına 

uygun boĢluklar bırakılarak öğrencilerin cevaplarını nedenleriyle birlikte bu 

bölümlere yazmaları sağlanmıĢtır. Hazırlanan etkinliğin bir Ģekil 3.5‟de verilmiĢtir. 

Diğer derslerde kullanılan çalıĢma yaprakları Ek.D‟de sunulmuĢtur. 

4.ÇALIġMA YAPRAĞI: “KENDĠMĠZĠ DEĞERLENDĠRELĠM” 

GRUP NUMARASI: ......   GRUPTAKĠ ÖĞRENCĠ NUMARALARI:.......................................... 

 
Yukarıda verilen aynı sürede ve özdeĢ ısıtıcılarla I, II ve III numaralı kaplardaki ısıtılan 

sulara ait  sıcaklık - zaman grafiklerini dikkatlice inceleyiniz. Verilen soruları nedenleriyle 

kısaca cevaplayınız. 

 Aynı sürede en sıcak olan su kaç numaralı kaptakidir?  

Cevabım;............................................................................................................ ...................... 

Nedeni;...................................................................................................................... ............... 

 

 Aynı sürede özdeĢ ısıtıcılarla ısıtılmasına rağmen ölçülen su sıcaklıkları neden farklı 

olmuĢtur? 

Cevabım;............................................................................................................ ...................... 

Nedeni;.....................................................................................................................................  

 

 Su sıcaklıklarını 100
0
C getirmek için,suların alması gereken ısı miktarı çoktan aza 

nasıl sıralanır? 
Cevabım;..................................................................................................................................  

Nedeni;...................................................................................................................... ............... 

 

 Sular kaynamıĢ olsaydı sahip oldukları ısı değerleri azdan çoğa nasıl sıralanırdı? 
Cevabım;..................................................................................................................... ............. 

Nedeni;..................................................................................................................................... 

 

 Su taneciklerinin hareket enerjilerinin ortalama değeri grafiklere göre hangisinde 

daha fazladır? 
Cevabım;.................................................................................................................................. 

Nedeni;...................................................................................................................... ............... 

 

 III. Kaptaki su taneciklerinin tamamının sahip olduğu enerji miktarı aynı mıdır?  
Cevabım;..................................................................................................................... ............. 

Nedeni;..................................................................................................................................... 

  

 

ġekil 3.5: Kendimizi değerlendirelim çalıĢma yaprağı. 

 Uygulama ile ilgili bir ders için örnek olarak anlatılan konu ile ilgili ders 

planı, bağlam, çalıĢma yapraklarındaki etkinliklere iliĢkin yapılanlar uygun bir 
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Ģekilde anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Madde ve ısı ünitesinin ısı ve sıcaklık konusuna 

iliĢkin diğer kavramların da anlatıldığı dersler için de planlamalar ve çalıĢma 

yaprakları ayrı ayrı hazırlanmıĢtır. Derslerin iĢleniĢi örnek olarak anlatılan dersteki 

gibi olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney grubuna ait  diğer konularla ilgili ders 

planı, bağlam, çalıĢma yaprağı ve soru kağıtları örnek olarak ekler bölümünde 

sunulmuĢtur.  

 Kontrol grubundaki derslerde yine gösteri deneyleri yapılmıĢ ancak veriler 

öğretmen tarafından yazdırılmıĢtır. Kontrol grubundaki öğrenciler gruplara 

ayrılmamıĢtır. Kontrol grubunda dersler genelde öğretmen merkezli olarak deney 

grubu ile aynı ders saatinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3.6 Verilerin Analizi 

3.6.1 Kavramsal Anlama Testinin Analizi 

 YaĢam temelli öğretimin öğrencilerin öğrenme düzeyine etkisini 

araĢtırdığımız bu çalıĢmada kavramsal anlama testinde açık uçlu sorular 

kullanılmıĢtır. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre kullanılan sorular katagoriye 

ayrılmıĢtır. Kullanılan açık uçlu soruların analizinde ilk olarak öğrencilerin verdiği 

yanıtlar tek tek incelenmiĢtir. Verilen yanıtlara göre yanıt türleri baĢlığı altında bir 

gruplama yapılmıĢtır. Hazırlanan gruplama tablo haline getirilmiĢtir. Yanıt türlerine 

göre hazırlanan tablo, 4 bölümden oluĢmaktadır. A bölümünde, bilimsel olarak kabul 

edilebilir yanıtlar yer almaktadır. Verilen cevaplara göre bu bölüm tam doğrular ve 

kısmi doğrular olmak üzere iki kısımda ele alınmıĢtır. Sorulara verilen yanıtlar 

incelenerek tam doğru cevaplar tam doğrular bölümünde ve eksik yönlerinin 

olmasına rağmen doğru ifadeler içeren cevaplar kısmi doğrular bölümünde 

toplanmıĢtır. Bu Ģekilde bilimsel kabul edilebilir yanıtlar grubunda verilerin 

toplanması sağlanmıĢtır.  

 B bölümü, bilimsel kabul edilemez yanıtlardan oluĢmaktadır. Bu bölümde 

tam veya kısmi doğruların dıĢında kalan, yanlıĢ, kavram yanılgısı olan ve sezgilerine, 

kulak dolgunluğuna dayanarak verilen cevaplar toplanmıĢtır. C bölümü kodlanamaz 
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Ģeklinde gruplanmıĢtır. Bu bölümde öğrencilerin konu ile bağlantısı olmayacak 

Ģekilde verdiği cevaplar toplanmıĢtır. D bölümü yanıtsız Ģeklinde gruplanmıĢtır. Bu 

bölüm hiç cevap vermemiĢ, yanıt alanını boĢ bırakmıĢ öğrenciler için gruplanmıĢtır. 

 Analiz öncesinde soruya verilmesi gereken tam doğru cevap belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin kavramsal anlama testine verdiği cevaplar tek tek incelenmiĢtir. 

OluĢturulan değerlendirmeler daha sonra  alanında uzman  ve farklı okulda görev 

yapan fen bilimleri öğretmenlerine de gösterilerek inceletilmiĢtir. Öğretmenler 

tarafından yapılan değerlendirmeler göz önüne alınarak tam doğru cevapların 

oluĢturulmuĢtur. Buna göre tam doğru ifadeler oluĢturulduktan sonra öğrencilerin 

verdiği cevaplar incelenmeye ve gruplanmaya baĢlanmıĢtır.  

 Hazırlanan kategorilendirmeye göre bir örnek aĢağıdaki gibi verilmiĢtir. 

Analiz, uygulanan kavramsal anlama testinin 1. sorusunun 1. alt sorusu için 

yapılmıĢtır. AĢağıda Ģekil 3.6‟da kavramsal anlama testinin 1. sorusu örnek olarak 

verilmiĢtir. 

 
Mehmet, annesinin hazırladığı çorbayı yemek için masaya oturur. Metal kaĢıkla çorbasını 

karıĢtırdıkça ısı ve sıcaklıkla ilgili aklından bazı cümleler geçer. Cümlelerdeki ısı ve 

sıcaklık kavramlarının doğru ya da yanlıĢ kullanılmıĢ olma durumuna göre cevabınızı 

iĢaretleyerek kısaca nedenini yazınız. 

 

ġekil 3.6: KAT 1. soru. 
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 Kavramsal anlama testinin 1. sorusunun 1. alt sorusuna ait örnek Ģekil 3.7‟de 

verilmiĢtir. 

Annesinin hazırladığı çorba ilk olarak ocaktaki ateĢin üzerindeyken ocaktaki ateĢten  

sıcaklık almıĢtır.  

 

Cevabım: Doğru ⃝  YanlıĢ ⃝   

 

Nedeni:.......................................................................................... ................................................... 

 

ġekil 3.7: KAT 1. sorunun 1. alt sorusu. 

 Kavramsal anlama testinin 1. sorusunun 1. alt sorusu için öğrenciler 

tarafından verilen cevaplar tablo oluĢturularak değerlendirilmiĢtir.  

 Değerlendirmede bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlar grubu için “YanlıĢ. 

Ocaktan sıcaklık değil ısı alınır.” Ģeklinde cevap veren öğrenciler tam doğru 

kategorisine yazılırken “YanlıĢ. Isı alır” Ģeklindeki yanıtlarda kısmi doğru 

kategorisine yazılmıĢlardır.    

 Bilimsel olarak kabul edilemez yanıtların analizi sonucunda ise soruların açık 

uçlu olması sebebiyle birbirlerinden farklı cevaplar verdiği belirlenmiĢtir. Bu yüzden 

öğrencilerin verdiği yanıtlara göre farklı kategoriler bu baĢlık altında toplanmıĢtır. 

Öğrenciler tarafından verilen, konu ile bağlantısı olmayan cevaplar kodlanamaz 

bölümünde, cevabını boĢ bırakan öğrenciler ise yanıtsız bölümünde 

değerlendirilmiĢtir. Yapılan değerlendirme Tablo 3.4‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 3.4: KAT 1. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.1.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) N (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

 "YanlıĢ, ocaktan sıcaklık değil ısı 

alınır." 
7 31.8 14 63.6 0 0 9 39.1 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

 " YanlıĢ, Isı alır."  4 18.2 6 27.3 14 60.9 11 47.8 

TOPLAM 11 50 20 91 14 61 20 87 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. Doğru, ateĢten sıcaklık yada ısı gelir. 2 9.09 2 9.09 7 30.4 2 8.7 

2."Doğru, sıcak olandan soğuk olana 

sıcaklık geçer." 
1 4.55 0 0 0 0 0 0 

3. Doğru. Sıcaklık olmazsa piĢmez. 2 9.09 0 0 0 0 1 4.35 

4. Doğru. AteĢteki sıcaklığı tencereye 

verir,çorba ısınır 
3 13.6 0 0 2 8.7 0 0 

TOPLAM 8 36 2 9.1 9 39 3 13 

C.KODLANAMAZ 1 4.55 0 0 0 0 0 0 

D.YANITSIZ 2 9.09 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Hazırlanan Tabloda deney ve kontrol grubu birlikte değerlendirilmiĢtir. 

Tabloda ön test ve son test değerlendirmeleri yüzdelik olarak gösterilmiĢtir. Bilimsel 

olmayan yanıtlarda öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirine karıĢtırdığı 

görülmüĢtür. Buna göre kurdukları cümleler aĢağıda verilen Ģekilde gruplanmıĢtır; 

 1. “Doğru, ateĢten sıcaklık ya da ısı gelir.”,  

 2. “Doğru, sıcak olandan soğuk olana sıcaklık geçer.”,   

 3. “Doğru, sıcaklık olmazsa piĢmez.”,  

 4. “Doğru, ateĢteki sıcaklığı tencereye verir, çorba ısınır.” 

  Bazı öğrencilerde ise ne anlatmak istediği açık olmayan ifadeler yazmıĢtır. 

Bu Ģekildeki ifadeler kodlanamaz yanıtlar kategorisinde toplanmıĢtır. Bazı 
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öğrencilerin ise hiç yanıt vermediği görülmüĢtür. Bu öğrenciler de yanıtsız 

kategorisinde toplanmıĢtır. 

 AraĢtırmanın bulgular ve yorum bölümünde öğrencilerin kavramsal anlama 

testlerine verdikleri cevaplar anlatılan örnekteki gibi tablolar halinde verilmiĢtir. Her 

bir öğrenciye ait yanıt oluĢturulan grup baĢlığı altına yazılmıĢtır. Bu iĢlem deney ve 

kontrol grubu öğrencilerine  ön test ve son test uygulamaları için ayrı ayrı yapılmıĢtır 

Aynı cevapları veren öğrencilerin yanıtları ve bu cevabı veren toplam öğrenci sayısı 

tabloya not edilmiĢtir. Birbirine çok benzer cevaplar veren öğrencilerin yanıtları ise 

ortak cümle yazılarak tabloya yazılmıĢtır. Benzer cevaplar veren öğrencilerin toplam 

sayıları tabloya not edilmiĢtir. Ayrıca yüzdeleri belirlenerek tablolara yazılmıĢtır.  

 Kavramsal anlama testine öğrencilerin verdikleri yanıtlar puanlanarak ön test 

ve son test sonuçları karıĢılaĢtırılmıĢtır. Bunun için tam yanıtlara 2, kısmi yanıtlara 1, 

bilimsel olmayan yanıtlara, kodlanamaz yanıtlara ve yanıtsız bırakılanlara 0 puan 

verilerek herbir öğrencinin testten aldığı puanlar hesaplanmıĢtır.  

 Daha sonra ön test ve son test verilerinin normal dağılım gösterip 

göstermediği kontrol edilmiĢtir. Bunun için öncelikle basıklık ve çarpıklık 

değerlerine bakılmıĢtır. Tablo 3.5 incelendiğinde basıklık (Kurtosis) ve çarpıklık 

(Skewness) değerlerinin ±2 değer aralığında olması verilerin normal dağılıma uygun 

olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2012).  

Tablo 3.5: Basıklık ve çarpıklık değerleri. 

 
N Std. Sapma Varyans  Skewness Kurtosis 

Değer  Değer Değer Değer Std. Hata Değer 
Std. 

Hata 

Deneyön 22 7.66902 58.814 .393 .491 -1.035 .953 

Deneyson 22 12.56292 157.827 -.447 .491 -.344 .953 

Kontrolön 23 6.97313 48.625 .030 .481 -.172 .935 

kontrolson 23 8.77744 77.043 -.480 .481 -.290 .935 

Valid N 

(listwise) 

22 
 

 
    

 

 Ayrıca grup büyüklüğünün 50‟den küçük olduğu durumlarda Shapiro – Wilks 

değerine bakılarak da normallik varsayımının sağlanıp sağlanmadığı kontrol 

edilmiĢtir. Tablo 3.6 ve 3.7 incelendiğinde deney ve kotrol grubu  pön test , pson test  
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değerleri  .05‟den büyük olduğu için hem ön test hemde son test verileri normal 

dağılım göstermektedir. Bundan dolayı veriler parametrik testlerden t-testi ile analiz 

edilmiĢtir (Büyüköztürk, 2012).  

Tablo 3.6: Deney grubu normallik testi. 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Deneyön .124 22 .200
*
 .932 22 .137 

Deneyson .143 22 .200
*
 .932 22 .132 

 

Tablo 3.7: Kontrol grubu normallik testi. 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrolön .088 23 .200
*
 .977 23 .843 

kontrolson .114 23 .200
*
 .965 23 .568 

3.6.2 GörüĢme Sorularının Analizi 

 YaĢam temelli öğretim öncesinde ve sonrasında toplam 6 öğrenci ile görüĢme 

yapılmıĢtır. GörüĢmelerden elde edilen bilgilerin yazılı formata dönüĢtürülmesinde 

öğrencilerin isimlerinin baĢ harfi kullanılmıĢtır. GörüĢmelerde öğrencilerin sorulara  

verdikleri cevaplar incelenmiĢ, verilen cevabın nedenleri hakkında daha net bilgiler  

elde edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 Yapılan görüĢmeler öğrencinin izni alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiĢtir. 

GörüĢmeler daha sonra bilgisayar ortamına aktarılarak her öğrenci için yapılan 

görüĢme tek tek dinlenmiĢ ve  yazılı doküman haline getirilmiĢtir. Bu dökümanlar 

araĢtırmanın analizi sırasında kullanılmıĢtır. GörüĢmelerden elde edilen açıklamalar, 

bulgular ve yorum bölümünde testin analiz sonuçları ile birlikte kullanılarak teste 

verilen yanıtlarla karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Yapılan görüĢmelerin öğrencilerdeki 

kavramsal yanılgı ve eksikliklerin belirlenmesi açısından önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Buna göre araĢtırmamızdan elde edilen veriler “Bulgular ve 

Yorum” bölümünde ayrıntılı bir Ģekilde sunulmaktadır. 
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4. BULGULAR VE YORUM 

 Bu bölümde öğrencilerin kavramsal anlama testindeki sorulara verdikleri 

cevaplar yukarıda verilen örnekteki gibi tek tek analiz edilmiĢtir. Öğrencilerle 

yapılan görüĢmelerden elde edilen cevaplar kavramsal anlama testindeki cevapları 

yorumlayabilmek için kullanılmıĢtır. 

4.1 Isı ve Sıcaklık ile Ġlgili Kavramsal Anlama Testi 

4.1.1 Kavramsal Anlama Testi Birinci Soru 

 Kavramsal anlama testi 1. soru 1. alt sorusuna verilen cevaplar 3.6.1 

kavramsal anlama testi analiz bölümünde örnek olarak verilmiĢtir. Bu bölümde 1. 

soru 2. alt sorusuna verilen cevaplardan baĢlayarak diğer soruların ve alt sorularının 

analizine yer verilmiĢtir. Birinci sorunun ikinci alt sorusu “Isınan çorbadaki 

taneciklerin hareket enerjisi artar.” Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Cümlenin doğru yada 

yanlıĢ olma durumuna göre öğrencilerin cevap vermesi istenmiĢ ve verdiği cevabın 

nedenini kısaca açıklaması istenmiĢtir. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre 

oluĢturulan veriler Tablo 4.1‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.1: KAT 1. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.1.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 
ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

2 

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 
n  (%) n  (%) n (%) n (%) 

1.TAM DOĞRU 

 "Doğru,çorba ısı aldığı için 

taneciklerin hareket enerjisi artar." 
1 4.5 13 59.1 0 0 7 30.4 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

 "Doğru,ısısı çok olanın hareket 

enerjisi çok olur."  12 54.5 8 36.4 10 43.5 10 43.5 

  TOPLAM 13 59 21 95 10 43 17 74 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1.“Doğru,ısı taneciklere etki eder.” 2 9.1 0 0 8 35 2 8.7 

2.“Doğru. Çünkü çorba ısınmıĢ.” 1 4.5 0 0 1 4.3 3 13 

3.“Doğru,enerjisi olduğu için.” 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

4.“YanlıĢ,aynı kalır.” 1 4.5 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 5 23 0 0 10 43 5 22 

C.KODLANAMAZ 4 18.2 1 4.5 3 13 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Isı enerjisi alan taneciklerin hareket enerjisinin artacağını sorgulayan cümle 

ile ilgili olarak öğrencilerinin verdiği bilimsel olarak kabul edilebilir yanıt veren 

deney grubu öğrencilerinin  yüzdesi ön testte % 4.5‟den son testte % 59.1‟e arttığı, 

kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte hiçbir öğrenci cevap vermemiĢken son 

testte % 30.4‟e arttığı görülmüĢtür. Öğretim sonrasında deney grubundaki cevabını 

tam doğru veren öğrencilerin oranındaki artıĢ yaĢam temelli öğrenme modelinin 

öğretime olumlu etki yaptığı söylenebilir. Düz anlatım ve deneysel yöntemlerin 

kullanıldığı kontrol grubunda da bu cümleye verilen tam doğrularda artıĢ 

gözlenmiĢtir. Bu artıĢa deneysel öğretimin etkili olduğu düĢünülmektedir.  

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlarda kısmi doğru cümlesi “Doğru, ısısı 

çok olanın hareket enerjisi çok olur.” Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Bu cümleye yakın 

cevap veren deney gurubu öğrencilerin öğretim sonrasında verilen kısmi doğru 

yüzdeleri ön testte % 54.5‟den son testte % 36.4‟e azaldığı,  kontrol grubu 

öğrencilerinde ise bu oranın ön testte ve son testte % 43.5 olarak kaldığı 

gözlenmiĢtir. Deney gurubunu incelediğimizde öğretim sonrasında 22 öğrenciden 8 
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öğrencinin yani yaklaĢık mevcudun yaklaĢık üçte birinin kısmi doğru cevap verdiği 

görülmüĢtür.  

 Bilimsel olarak kabul edilemez yanıtlar incelendiğinde dört cümle 

belirlenmiĢ, bu cümleler için deney grubundan öğrencilerinin 1. cümle için “Doğru, 

ısı taneciklere etki eder.” cümlesine verdikleri cevap yüzdesi % 9.1 iken son testte 

hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinin cevap yüzdesi % 

34.8‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı görülmüĢtür. 2. cümle olan, “Doğru, çünkü 

çorba ısınmıĢ” için deney grubu öğrencilerinin verdiği cevap yüzdesi % 4.5 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinin cevap 

yüzdesi % 4.3‟den % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir. 3. cümle olan, “Doğru,enerjisi olduğu 

için.” cümlesine deney grubu öğrencilerinini verdiği cevap yüzdesi % 4.5 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, konrol grubu öğrencilerin verdiği cevap 

yüzdesi % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 4. 

cümle olan, “YanlıĢ,aynı kalır.” cümlesine deney grubu öğrencilerinin verdikleri 

cevap yüzdesi % 4,5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol 

grubunda ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Kodlanamaz yanıtlar incelendiğinde deney grubunda kodlanamaz cevap veren 

öğrenci yüzdelerinin % 18.2‟den % 4.5‟ye azaldığı, bu bölümde ön testte 

kodlanamaz cevap veren öğrencilerin çoğunun son testte tam doğru ve kısmi doğru 

verdikleri görülmüĢtür. Kontrol grubu öğrencilerinde ise kodlanamaz cevap veren 

öğrencilerin oranı ön testte % 13‟den son testte % 4,3‟e azaldığı ve bu bölümde son 

testte bazı öğrencilerin hala kodlanamaz yanıt verikleri bazılarının ise tam doğru 

verebildikleri gözlenmiĢtir.  

 Hiçbir Ģekilde yanıt vermeyen deney ve kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin 

ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı görülmüĢtür.  

 Kavramsal anlama testi 1. sorusunun 3. alt sorusu için yapılan değerlendirme  

Tablo 4.2‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.2: KAT 1. sorunun 3. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.1.SORU/3.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) N (%) 

2 

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

1.TAM DOĞRU 

 "Doğru, tanecik sayısı azaldığı için ısı 

enerjisi azalır." 3 13.6 8 36.4 2 8.7 0 0 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

  "Doğru, çünkü madde azaldı."  3 13.6 8 36.4 4 17.4 5 21.7 

  TOPLAM 6 27 16 73 6 26 5 21.7 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
                

1. “YanlıĢ, tencerenin kapağı açık ise 

sıcaklık azalır.” 1 4.5 0 0 2 8.7 3 13 

2. “Doğru. Çorba soğur.”  6 27.3 3 13.6 5 21.7 8 34.8 

3. “YanlıĢ. Zaman geçtikçe çorba 

soğur, sıcaklığı azalır.” 5 22.7 0 0 6 26.1 2 8.7 

4. “YanlıĢ. Aynı kalır.” 2 9.1 2 9.1 2 8.7 3 13 

TOPLAM 14 64 5 23 15 65 16 69.6 

C.KODLANAMAZ 2 9.1 1 4.5 1 4.3 2 8.7 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 “Annesi çorba kasesine çorbaları koyduktan sonra tencerede kalan çorbanın 

ısısı azalır.” Ģeklinde hazırlanan cümlede ısı enerjisinin taneciklerin toplam hareket 

enerjisinin göstergesi olduğu için, tanecik sayısının azalması toplam enerjide 

azalmaya sebep olacağı için kalan çorbanın ısısının azalacağını öğrencilerin fark 

etmesi beklenmiĢtir. 

 Bu cümleye verilen tam doğru cevapların deney grubu öğrencilerinde % 

13.6‟den % 36.4‟ye arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise % 8.7 iken son testte 

hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap 

veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13.6‟den, son testte % 36.4‟e 

arttığı gözlenmiĢtir. Kontrol öğrenci yüzdelerinin ön testte % 17.4‟den, son testte % 

21.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 1. sorusunun 3. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1.cümleye “YanlıĢ, 
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tencerenin kapağı açık ise sıcaklık azalır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7‟den % 13‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. 2.cümleye “Doğru. Çorba soğur.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 27.3‟den son testte % 13.6‟ye azaldığı, kontrol 

grubu öğrencilerinde ise ön testte % 21.7‟den % 34.8‟e arttığı gözlenmiĢtir. 3. 

cümleye “YanlıĢ. Zaman geçtikçe çorba soğur, sıcaklığı azalır.” Ģeklinde cevap veren 

deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 22.7 iken son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 26.1‟den % 8.7‟ye 

azaldığı gözlenmiĢtir. 4.cümleye “YanlıĢ. Aynı kalır.” Ģeklinde cevap veren deney 

grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte ve son testte  % 9.1 olarak kaldığı, kontrol 

grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7‟den % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 9.1‟den son testte  % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 4.3‟den % 8.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubunda ön testte ve son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 4.3 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Bu soru ile ilgli olarak öğrencilerle yapılan yarı – yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde Ģu cümleler elde edilmiĢtir; 

GörüĢmeci: “ Deniz kenarında plastik bardak ve kova ile oyun oynayan bir çocuk 

ikisine de deniz suyu dolduruyor. Hangi kaptaki suyun ısısı daha fazladır?”  

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B. : Miktarı fazla olanın ısısı fazla olur. 

Öğrenci E. : Miktarı az olduğu için az olanda fazla olur. 

Öğrenci H. : Bardak küçük olduğu için fazla ısı alıĢ veriĢi yapamaz, daha fazla ısısı 

olur. 

Öğrenci Ö. : Bardaktaki su daha az olacağından ısısı fazla olabilir. Sıcaklıkları 

aynıdır.  
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Öğrenci G. : Büyük kaptaki daha soğuk, küçük kaptaki sıcak. Çünkü ısıyı daha hızlı 

iletmesindendir. 

Öğrenci S. :Ġkiside aynıdır. Ġlk aldığımız anda.   

  Uygulama sonrası; 

Öğrenci B. : Büyük kaptaki fazla olur, miktarı fazla. 

Öğrenci E. : Kovada fazla olur. Çünkü miktarı fazla. 

Öğrenci H. : Tanecik sayısı fazla olduğu için büyük olan kap olur. 

Öğrenci Ö. : Isı,toplam enerjidir. Büyük olanda fazladır.  

Öğrenci G. : Küçük olandır. Çünkü azdır,tanecikleri yakındır. 

Öğrenci S. : Aynı sıcaklıkta olurlar ama küçük kaptaki fazla olur. 

 Öğrencilerin verdikleri cevapları incelediğimizde deney grubunda yer alan 

öğrenciler B, E ve H arasında öğrenci E ve öğrenci H‟nin uygulama sonrasında 

cevaplarının değiĢtiği ve doğru cevap verdiği gözlenmiĢtir. Öğrenci B‟nin ise hem ön 

hemde son görüĢmede doğru cevap verdiği gözlenmiĢtir. Bunun sebebi ile ilgili 

olarak öğrencinin konuları önceden dershanede öğrendiği bilgisine ulaĢılmıĢtır.  

 Kontrol grubu öğrencileri Ö, G ve S ile yapılan görüĢmelerde öğrenci Ö‟nün 

cevabını değiĢtirerek son görüĢmede doğru cevap verdiği ancak öğrenci G ve S hem 

ön hemde son görüĢmede yanlıĢ cevaplar verdiği görülmüĢtür. Kavramsal anlama 

testinin 1. sorusunun 4. alt sorusu Tablo 4.3‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.3: KAT 1. sorunun 4. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.1.SORU/4.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 
1.TAM DOĞRU 

 "YanlıĢ, sıcaklık değil ısı aktarılır." 2 9.1 14 63.6 5 21.7 6 26.1 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

  "YanlıĢ, ısı iletilir, kaĢığa geçer."  3 13.6 2 9.1 3 13 7 30.4 

  TOPLAM 5 23 16 73 8 35 13 57 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Doğru. Metal sıcaklığı iletir, 

sıcaklık geçer.” 
9 40.9 6 27.3 9 39.1 5 21.7 

2. “YanlıĢ. Sıcaklık aktarımı 

gerçekleĢmez.” 
1 4.5 0 0 1 4.3 4 17.4 

3. “Doğru. Çünkü çorba sıcaktır.” 3 13.6 0 0 2 8.7 1 4.3 

TOPLAM 13 59 6 27 12 52 10 43 

C.KODLANAMAZ 3 13.6 0 0 2 8.7 0 0 

D.YANITSIZ 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

  Kavramsal anlama testi 1. sorusunun 4. alt sorusu “ Çorba ile metal 

kaĢık arasında sıcaklık  aktarımı olur.” Ģeklinde hazırlanarak maddeler arasında ısı 

enerjisi aktarımı olabileceğini sorgulamaktadır. Kullanılan cümlede “ısı” kavramı 

yerine “sıcaklık” kavramı yazılarak öğrencilerin kavram yanılgılarının ortadan 

kaldırılması amaçlanmıĢtır.  

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 9.1‟den son testte % 63.6‟ya arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 21.7‟den son testte % 26.1‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

13.6‟den, son testte % 9.1‟a azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 13‟den, son testte % 30.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 1. sorusunun 4. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1.cümleye  “Doğru. Metal 

sıcaklığı iletir, sıcaklık geçer.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin 
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yüzdesi ön testte % 40.9‟dan son testte % 27.3‟e azaldığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 39.1‟den % 21.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye 

“YanlıĢ. Sıcaklık aktarımı gerçekleĢmez.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 4.3‟den % 17.4‟e arttığı 

gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Doğru. Çünkü çorba sıcaktır.” Ģeklinde cevap veren deney 

grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu 

cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken son testte 

hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 

4.1.2 Kavramsal Anlama Testi Ġkinci Soru 

 Kavramsal anlama testinin 2. sorusunda topraktan yapılmıĢ testilerideki ayran 

veya suyun neden soğuk olduğu ve bu durumun nedeninin ne olduğu sorgulanmıĢtır. 

Bu soruda öğrencilerin maddeler arasındaki ısı alıĢ veriĢi sonucunda sıcaklık 

değerinin değiĢebileceğini farketmeleri beklenmektedir. Kavramsal anlama testinin 

2. sorusu için yapılan değerlendirme Tablo 4.4‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.4: KAT 2. sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.2.SORUSU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Testinin yüzeyindeki nem içindeki 

ayran yada sudan ısı alarak buharlaĢır. 

Böylece testi içindeki sıvının sıcaklığı 

azalır.” 

0 0 8 36.4 0 0 3 13 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

  "Testi yüzeyindeki nem ısı alır.”  0 0 2 9.1 0 0 9 39.1 

  TOPLAM 0 0 10 45 0 0 12 52 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Plastik ĢiĢe sıcaklığı geçirir. 

Toprak testi geçirmez.” 
14 63.6 7 31.8 10 43.5 3 13 

2. “Testi opak olduğu için güneĢ 

almaz. GüneĢten etkilenmez.” 
2 9.1 2 9.1 6 26.1 4 17.4 

3. “Toprak soğuk olduğu için.” 1 4.5 2 9.1 3 13 3 13 

TOPLAM 17 77 11 50 19 83 10 43 

C.KODLANAMAZ 3 13.6 1 4.5 3 13 1 4.3 

D.YANITSIZ 2 9.1 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney 

grubunda ön testte hiçbir öğrenci cevap vermemiĢken son testte % 36.4 olduğu, 

kontrol grubunda ön testte hiçbir öğrenci cevap vermemiĢken son testte % 13‟e 

arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubunda ön testte 

hiçbir öğrenci cevap vermemiĢken son testte % 9.1‟a arttığı gözlenmiĢtir. Kontrol 

grubunda ön testte hiçbir öğrenci cevap vermemiĢken, son testte % 39.1‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 2. sorusu için bilimsel olarak kabul edilemez 

yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Plastik ĢiĢe sıcaklığı geçirir. 

Toprak testi geçirmez.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön 

testte % 63.6‟dan son testte % 31.8‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 43.5‟den % 13‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Testi opak olduğu için 

güneĢ almaz. GüneĢten etkilenmez.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 
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öğrencilerinin yüzdesi ön testte ve son testte % 9.1 olarak kaldığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 26.1‟den son testte % 17.4‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 3. 

cümleye “Toprak soğuk olduğu için.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5‟den son testte % 9.1‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte ve son testte % 13 olarak kaldığı gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 13.6‟dan son testte  % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 13‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 

iken son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabını 

yanıtsız bırakmadığı gözlenmiĢtir.  

 Bu soru ile ilgili olarak öğrencilerle yapılan yarı – yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde sorulan sorularda ısı alıĢ veriĢi, ısı transferinin yönü, kütlenin ısı ile 

bağlantısı sorgulanmıĢtır. GörüĢmelerde Ģu cümleler elde edilmiĢtir; 

 GörüĢmeci: “ KıĢın içi kaynar su dolu bir kabı denize dökmek, deniz suyu 

sıcaklığını yazın ki seviyesine getirir mi? ”  

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B. : Deniz suyunun miktarı fazla olduğu için ulaĢmazdı. 

Öğrenci E. : Getiremez. Denizin miktarı çok olduğu için yazın ki sıcaklığa ulaĢmaz. 

Öğrenci H. : Kaynar su daha sıcaktır. Su 100 
0
C‟de kaynar. Deniz suyu 100 

0
C‟de 

kaynamaz. Çünkü güneĢ, deniz suyunu 100 
0
C‟de kaynatamaz. 

Öğrenci Ö. : UlaĢtırmaz. Çünkü denizin hacmi çok büyüktür. Çünkü çayadanlıktaki 

madde miktarı denizdeki madde miktarından azdır. Bu nedenle ikisine de eĢit 

miktarda ısı versek bile çaydanlıktaki daha sıcak olur.  

Öğrenci G. : UlaĢtırmaz. Çünkü ocaktan alınan ısıyla güneĢ enerjisi arasındaki 

farktan dolayı. 
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Öğrenci S. : Hayır. Çünkü denizin kütlesi fazladır. Döktüğümüz su az olduğu için 

denizi fazla etkilemez.   

  Uygulama sonrası; 

Öğrenci B. : Deniz suyunun miktarı fazlaolduğu için ulaĢamaz. 

Öğrenci E. : Getiremeyiz. Soğuk olanın miktarı fazladır. 

Öğrenci H. : Denizde çok miktarda su vardır. UlaĢmaz. 

Öğrenci Ö. : UlaĢamaz. Çünkü denizin kütlesi daha fazladır. Kabın kütlesi onu 

etkilemeyecek kadar azdır.  

Öğrenci G. : Bir miktar,ama çok değil. 

Öğrenci S. : UlaĢtıramayız. Bir ton suya bir litre dökersen etki etmez. 

 Öğrencilerin verdikleri cevapları incelediğimizde deney grubunda yer alan 

öğrenciler B, E ve H arasında öğrenci H‟nin uygulama sonrasında cevaplarının 

değiĢtiği ve doğru cevap verdiği gözlenmiĢtir. Öğrenci B ve E‟ nin ise hem ön hemde 

son görüĢmede doğru cevap verdiği gözlenmiĢtir.  

 Kontrol grubu öğrencileri Ö, G ve S ile yapılan görüĢmelerde öğrenci G‟nin 

cevabını değiĢtirerek son görüĢmede doğru cevap verdiği ancak öğrenci Ö ve S hem 

ön hemde son görüĢmede doğru cevaplar verdiği görülmüĢtür. 

 Bu soru ile ilgili olarak öğrencilerin cümlelerde kullanığı “miktar, kütle” 

kelimeleri ile ilgili olarak öğrencilere Ģu sorular yöneltilmiĢtir; 

 GörüĢmeci; “ Madde miktarı derken ne söylemek istedin?” 

Öğrenci E: Tanecikler. 

Öğrenci H: Maddenin tanecikleri. 

Öğrenci S: Kütlesi. 

 GörüĢmeci; “ Maddeler için kütleyi oluĢturan Ģey nedir?” 

Öğrenci Ö: Tanecikli yapı,tanecikler. 
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Öğrenci S: Tanecikler. Tanecikler çok ise miktar fazla olur. 

 Yukarıdaki gibi cevap veren öğrencilerin maddelerin ortak özelliği olan 

tanecikli yapı hakkında bilgi sahibi olduğu gözlenmiĢtir.  

4.1.3 Kavramsal Anlama Testi Üçüncü Soru 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusu ısı ve sıcaklık kavramları kullanılarak 

hazırlanan 6 alt sorudan oluĢmaktadır. Verilen cümlelerde ısı ve sıcaklık 

kavramlarınıın doğru yada yanlıĢ kullanılma durumlarına göre öğrencilerden cevap 

vermeleri ve nedenini kısaca yazmaları istenmiĢtir. Değerlendirmeler her cümle için 

ayrı ayrı yapılarak Tablo üzerinde gösterilmiĢtir.  

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 1. alt sorusu “Su belirli bir ısıda 

kaynar.” Ģeklinde yazılmıĢtır. Yapılan değerlendirme Tablo 4.5‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.5: KAT 3. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.3.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 
1.TAM DOĞRU 

"YanlıĢ,belirli bir sıcaklıkta kaynar." 3 13.6 14 63.6 2 8.7 5 21.7 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

"YanlıĢ.Sıcaklıkta,ısıda değil." 6 27.3 3 13.6 7 30.4 10 43.5 

  TOPLAM 9 41 17 77 9 39 15 65 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Doğru. Belli ısıda kaynar.” 7 31.8 4 18.2 12 52.2 4 17.4 

2. “Doğru. Su kaynarken ısı da artar.” 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

3. “ Doğru. Sıcak suda kaynar. Soğukta 

kaynamaz.” 
2 9.1 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 10 45 4 18 13 57 4 17 

C.KODLANAMAZ 2 9.1 1 4.5 1 4.3 3 13 

D.YANITSIZ 1 4.5 0 0 0 0 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 
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 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13.6‟dan son testte % 63.6‟ya arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte % 21.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

27.3‟den son testte % 13.6‟ya arttığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 30.4‟den son testte % 43.5‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 1. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Doğru. Belli 

ısıda kaynar.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

31.8‟den son testte % 18.2‟ye azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 

52,2‟den son testte % 17.4‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Doğru. Su kaynarken 

ısıda artar.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Doğru. Sıcak suda kaynar. Soğukta kaynamaz.” Ģeklinde 

cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1‟den son testte % 

4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 9.1‟den son testte  % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 4.3‟den son testte % 13‟ye arttığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testi 3. sorusunun 2. alt sorusu “Kömür yandığında 

çevresine sıcaklık verir.” Ģeklinde yazılmıĢtır. Yapılan değerlendirme Tablo 4.6‟da 

verilmiĢtir. 
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Tablo 4.6: KAT 3. sorunun 2. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.3.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

"YanlıĢ,kömür yanarken etrafına ısı 

verir." 
4 18.2 15 68.2 2 8.7 8 34.8 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

 "YanlıĢ, ısı verir."  5 22.7 3 13.6 9 39.1 12 52.2 

  TOPLAM 9 41 18 82 11 48 20 87 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Doğru. Kömür yanınca ateĢ 

çıkar,sıcaklık yayar.” 2 9.1 3 13.6 7 30.4 2 8.7 

2. “YanlıĢ. Hem sıcaklık hemde ısıdır.” 3 13.6 0 0 0 0 0 0 

3. “Doğru, sıcaklık verir.” 3 13.6 0 0 5 21.7 1 4.3 

TOPLAM 8 36 3 14 12 52 3 13 

C.KODLANAMAZ 4 18.2 1 4.5 0 0 0 0 

D.YANITSIZ 1 4.5 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 18.2‟den son testte % 68.2‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte % 34.8‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

22.7‟den, son testte % 13.6‟ya azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 39.1‟den, son testte % 52,2‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 2. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Doğru. Kömür 

yanınca ateĢ çıkar,sıcaklık yayar.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin 

yüzdesi ön testte % 9.1‟den son testte % 13.6‟ya arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 30.4‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye 

“YanlıĢ. Hem sıcaklık hemde ısıdır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubunda ise ön testte  ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir. 3.cümleye “Doğru. Sıcaklık verir.” Ģeklinde cevap veren 
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deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte %21,7‟den, son testte 

% 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 18.2‟den son testte  % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 

iken son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız brakmadığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız 

brakmadığı gözlenmiĢtir. 

  Kavramsal anlama testi 3. sorunun 3. alt sorusu “Termometre sıcaklık ölçer.” 

Ģeklinde yazılmıĢtır. Yapılan değerlendirme Tablo 4.7‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.7: KAT 3. sorunun 3. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.3.SORU/3.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

"Doğru,sıcaklık termometre ile 

ölçülür." 
9 40.9 18 81.8 3 13 9 39.1 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

 "Doğru,onun için yapılmıĢtır." 11 50 1 4.5 17 73.9 13 56.5 

  TOPLAM 20 91 19 86 20 87 22 96 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Doğru. Isıyı daha iyi ölçer.” 1 4.5 3 13.6 0 0 0 0 

2.Doğru. Ġçindeki madde ısıyı ölçer.” 1 4.5 0 0 2 8.7 1 4.3 

TOPLAM 2 9.1 3 14 2 8.7 1 4.3 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

  

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 40.9‟dan son testte % 81.8‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13‟den son testte % 39.1‟e arttığı gözlenmiĢtir. 
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Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

50‟den, son testte % 4.5‟e azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin 

ön testte % 73.9‟dan,son testte % 56.5‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 3. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 2 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Doğru. Isıyı 

daha iyi ölçer.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

4.5‟den son testte % 13.6‟ya arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son 

testte testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Doğru. 

Içindeki madde ısı ölçer.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte %8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte ve son testte  testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 4.3iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yüzdesi ön 

testte ve son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 4. alt sorusu “Bugün havanın ısısının 

25
0
C olması bekleniyor.” Ģeklinde yazılmıĢtır. Yapılan değerlendirme Tablo 4.8‟de 

verilmiĢtir.  
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Tablo 4.8: KAT 3. sorunun 4. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.3.SORU/4.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“YanlıĢ. Sıcaklık birimi 0C olduğu için 

ısı değil sıcaklık olmalı.” 
4 18.2 15 68.2 1 4.3 5 21.7 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

 "YanlıĢ,sıcaklık olacaktı."  7 31.8 2 9.1 7 30.4 10 43.5 

  TOPLAM 11 50 17 77 8 35 15 65 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “YanlıĢ.”yada “Doğru.”  4 18.2 2 9.1 2 8.7 3 13 

2. “YanlıĢ. Hava sıcak olduğu için.” 2 9.1 0 0 0 0 0 0 

3. “Doğru. Hava tahminine göre 

olduğu için.” 
3 13.6 1 4.5 10 43.5 5 21.7 

TOPLAM 9 41 3 14 12 52 8 35 

C.KODLANAMAZ 2 9.1 2 9.1 2 8.7 0 0 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

  Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 18.2‟den son testte % 68.2‟ye arttığı, kontrol 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.3‟den son testte % 21.7‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 31.8‟den, son testte % 9.1‟e azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 30.4‟den, son testte % 43.5‟e arttığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 4. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “YanlıĢ ya da 

doğru.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

18.2‟den son testte % 9.1‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 

8.7‟den son testte % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “YanlıĢ. Hava sıcak olduğu 

için” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte ve son testte testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 3. 
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cümleye “Doğru. Hava tahminine göre olduğu için” Ģeklinde cevap veren deney 

grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6‟dan son testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol 

grubu öğrencilerinde ise ön testte % 43.5‟den ve son testte % 21.7‟ye azaldığı 

gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte ve son testte  % 9.1 olarak kaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte 

% 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

yüzdesinin ön testte % 4.3iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabını yanıtsız 

bırakmadığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 5. alt sorusu “Buz parçasının 

eriyebilmesi için etrafından ısı alması gerekir.” Ģeklinde yazılmıĢtır. Yapılan 

değerlendirmeye Tablo 4.9‟da verilmiĢtir. 

Tablo 4.9: KAT 3. sorunun 5. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.3.SORU/5.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) N (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Doğru. Erirken hal değiĢtiren 

buz,çevresinden ısı alır.” 0 0 18 81.8 2 8.7 4 17.4 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

“Doğru. Buz ısı alır,almazsa 

eriyemez.” 
12 54.5 0 0 9 39.1 9 39.1 

  TOPLAM 12 55 18 82 11 48 13 57 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
                

1. “ Doğru / YanlıĢ.” 1 4.5 2 9.1 3 13 5 21.7 

2. “ YanlıĢ. Isı vermesi gerekir.” 1 4.5 0 0 0 0 2 8.7 

3. “Doğru. Buz sıcak yerde erir.” 5 22.7 2 9.1 5 21.7 2 8.7 

4. “Doğru. Etrafında ısı fazlaysa erir.” 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 8 36 4 18 9 39 9 39 

C.KODLANAMAZ 2 9.1 0 0 2 8.7 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 
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 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrenci bu cevabı vermemiĢken son testte % 

81.8‟e arttığı, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte % 

17.4‟ye arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 54.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte ve son testte % 39.1 olarak 

kaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 5. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “YanlıĢ / 

Doğru.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5‟den 

son testte % 9.1‟e arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 13‟den son 

testte % 21.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “YanlıĢ. Isı vermesi gerekir.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 13‟den son testte % 21.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Doğru. Buz 

sıcak yerde erir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte 

% 22.7‟den son testte % 9.1‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 

21.7‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 4. cümleye “Doğru. Etrafında ısı 

fazlaysa erir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 9.1 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubunda ön testte ve son testte hiçbir 

öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı,  kontrol grubu öğrencilerinin yüzdesinin 

ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı 

gözlenmiĢtir. 
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 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 6. alt sorusu “Aynı sıcaklıktaki iki 

bakır parçası arasında sıcaklık aktarımı gerçekleĢmez.” Ģeklinde yazılmıĢtır. Yapılan 

değerlendirme Tablo 4.10‟da aĢağıda verilmiĢtir. 

Tablo 4.10: KAT 3. sorunun 6. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.3.SORU/6.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“YanlıĢ. Aynı sıcaklıktaki maddeler 

arasında ısı aktarımı gerçekleĢmez.” 1 4.5 14 63.6 1 4.3 4 17.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“YanlıĢ. Isı aktarımı.” 1 4.5 2 9.1 5 21.7 8 34.8 

  TOPLAM 2 9.1 16 73 6 26 12 52 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
                

1. “Doğru. Sıcaklıkları eĢittir,sıcaklık 

geçmez.”  8 36.4 4 18.2 6 26.1 5 21.7 

2. “YanlıĢ. Metaller sıcaklığı iletir.” 2 9.1 0 0 0 0 0 0 

3. “YanlıĢ. GerçekleĢmez. / 

GerçekleĢir.” 
9 40.9 1 4.5 8 34.8 4 17.4 

TOPLAM 19 86 5 23 14 61 9 39 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 1 4.5 0 0 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 3 13 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

  Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.5‟den son testte % 63.6‟ya arttığı, kontrol 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.3‟den son testte % 17.4‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 4.5‟den, son testte % 9.1‟a arttığı gözlenmiĢtir. Kontrol 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 21.7‟den son testte % 34.8‟e arttığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 3. sorusunun 6. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Doğru. 

Sıcaklıkları eĢittir,sıcaklık geçmez.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin 

yüzdesi ön testte % 36.4‟den son testte % 18.2‟ye azaldığı, kontrol grubu 
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öğrencilerinde ise ön testte % 26.1‟den son testte % 21.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 2. 

cümleye “YanlıĢ. Metaller sıcaklığı iletir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 3. cümleye “YanlıĢ. GerçekleĢmez. / GerçekleĢir.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 40.9‟dan son 

testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 34.8‟den son 

testte % 17.4‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte ve son testte öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 4.3‟e arttığı 

gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

yüzdesinin ön testte % 13‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Kavramsal anlama testinin 3.sorusu için 6 tane alt soru oluĢturulmuĢtur. Bu 

sorularda ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili olarak cümleler hazırlanmıĢ ve 

öğrencilerle yapılan yarı – yapılandırılmıĢ görüĢmlerde bu bölümle ilgili sorular 

yöneltilmiĢtir. Yapılan görüĢmelerle ilgili elde edilen veriler aĢağıda verilmiĢtir. 

 GörüĢmeci; “ Kendi cümlelerinle ısı ve sıcaklık kavramlarının tanımını 

yaparak açıklayınız.” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: Isı bir maddenin sıcaklığıdır.  

Öğrenci E: Ġkisi de faklıdır.  

Öğrenci H: Isı,sonradan kazanılan,baĢka madde sayesinde gerçekleĢen durumdur. 

Sıcaklık, normal bir termometre ile ölçülen, gaz halinde bulunabilen. 

Öğrenci Ö: Isı bir enerjidir, sıcaklık değildir. 

Öğrenci G: Isı alıĢ veriĢinden sıcaklığa bakarız. Bir maddenin sıcaklığı eĢit oluncaya 

kadar devam eder.  
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Öğrenci S: Isı farklıdır. Sıcaklık onun birimi gibi birĢeydir. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Isı, enerji türüdür. Taneciklerin toplam enerjisidir. Sıcaklık, taneciklerin 

ortalama hareket enerjisidir. 

Öğrenci E: Isı, toplam enerjidir. Sıcaklık, birim baĢına düĢen ortalama enerjidir.  

Öğrenci H: Isı bir enerji türüdür. Sıcaklık değildir.  

Öğrenci Ö: Isı bir enerjidir, sıcaklık değildir. Isı aktarılır sıcaklık aktarılmaz.  

Öğrenci G: Isı bir maddenin sahip olduğu toplam enerjidir. Sıcaklık bir maddenin 

taneciklerinin ortalama sayısal değeridir.  

Öğrenci S: Isı meddeye etki eden Ģeydir. Sıcaklık bunun belirtisidir. 

 Verilen cevaplar incelendiğinde ısı ve sıcaklık kavramlarının tanımını 

uygulama sonrasında hemen hemen tüm öğrencilerin doğru yanıt verdikleri 

görülmektedir. Kontrol grubundaki S isimli öğrencide ise kavram karıĢıklığının 

devam ettiği gözlenmiĢtir. Uygulama sonrasındaki görüĢmeler sırasında aĢağıda 

verilen ek sorularda öğrencilere yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 GörüĢmeci; “Sıcaklık kavramı ile ilgili cümle kurabilir misin?” 

Öğrenci B: Bugün havanın sıcaklığı 20 
0
C denir, mesela.  

Öğrenci E: Hava sıcaklığı 16 
0
C. 

Öğrenci H: Havanın ısısı değil sıcaklığı denir. 

Öğrenci Ö: Bugün havanın sıcaklığı 10 
0
C denir. 

Öğrenci G: Mesela bugün havanın sıcaklığı 20 
0
C. 

Öğrenci S: Bugün hava çok sıcak, mesela 20 
0
C.  

 GörüĢmeci; “Aynı cümleleri ısı kavramı ile ilgili kurabilir misin?” 

Öğrenci B: Hayır. Çünkü termometre ile ölçülmez.  

Öğrenci E: Kuramam. (
 0

C ) sıcaklık birimidir, yanlıĢ olur.   
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Öğrenci H: Havanın ısısı olmaz. 

Öğrenci Ö: Bugün havanın ısısı 10 
0
C denmez, yanlıĢ olur. 

Öğrenci G: Isı ile kuramam, yanlıĢ olur. 

Öğrenci S: Fikrim yok. 

 GörüĢmeci; “Sence güneĢ, sıcaklık kaynağı mıdır?” 

Öğrenci B: Isı ve ıĢık kaynağıdır.  

Öğrenci E: Hayır, ısı kaynağıdır.   

Öğrenci H: Isı kaynağıdır. 

Öğrenci Ö: Hayır, ısı kaynağıdır. 

Öğrenci G: Isı kaynağıdır. 

Öğrenci S: Isı kaynağıdır. 

 GörüĢmeci; “Farklı ısı kaynakları var mıdır?” 

Öğrenci B: Kalorifer olabilir.  

Öğrenci E: Yıldızlar, magma, ateĢ, kalorifer gibi.   

Öğrenci H: Doğalgazın yanması ile ısı açığa çıkar. 

Öğrenci Ö: Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Öğrneğin sobada yanan kömür 

de ısı kaynağıdır. 

Öğrenci G: Ocak, soba gibi. 

Öğrenci S: Doğalgaz mesela. 

 GörüĢmeci; “Isı ve sıcaklık farklı kavramlar mıdır?” 

Öğrenci B: Isı enerji türü olduğu için farklıdır.  

Öğrenci E: Çünkü ısı toplam değerdir, sıcaklık ortalama değerdir.   

Öğrenci H: Çünkü ısı enerjidir. 
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Öğrenci Ö: Isı doğrudan ölçülemez, enerjidir. 

Öğrenci G: Farklıdır. 

Öğrenci S: Farklıdır. Mesela, ateĢle ısı verirsin. Sıcaklık veremezsin. 

 Verilen cevapları incelediğimizde ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili olarak 

öğrencilerin verdiği cevapları doğru olduğunu ancak öğrenci S‟nin tanımları tam tam 

olarak ifade edemediği gözlenmiĢtir.  

4.1.4 Kavramsal Anlama Testi Dördüncü Soru 

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusu özdeĢ ısıtıcılarda farklı miktarlarda su 

bulunmaktadır. Suların kaynatıldığı düĢünülerek 4 alt soru hazırlanmıĢtır. Verilen 

cümlelerde enerji dönüĢümü, kaynama süresi, verilmesi gereken ısı miktarı ve belirli 

sürede kaptaki suların son sıcaklıkları hakkında  öğrencilerden cevap vermeleri ve 

nedenini kısaca yazmaları istenmiĢtir. Değerlendirmeler her alt soru için ayrı ayrı 

yapılarak Tablo üzerinde gösterilmiĢtir.  

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusunun 1. alt sorusu ısıtıcının çalıĢması 

sırasındaki enerji dönüĢümünü sorgulayacak Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Yapılan 

değerlendirme Tablo 4.11‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.11: KAT 4. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.4.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Suyun ısıtılabilmesi için elektrik 

enerjisi ısı enerjisine dönüĢmelidir.” 10 45.5 18 81.8 7 30.4 11 47.8 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Prizden elektrik alır ısıya dönüĢür.” 4 18.2 2 9.1 11 47.8 8 34.8 

0 

TOPLAM 14 64 20 91 18 78 19 82.6 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “ Elektrik enerjisi sıcaklık verir.” 1 4.5 0 0 0 0 0 0 

2. “Isı enerjisi elektrik enerjisine 

dönüĢür.” 
1 4.5 1 4.5 1 4.3 3 13 

3. “Elektrik enerjisi ve ısı enerjisi 

olmazsa olmaz.” 
2 9.1 0 0 2 8.7 0 0 

4. “Su ısıtıcısı elektrikle çalıĢtığı için 

ısıtır.” 
3 13.6 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 7 32 1 4.5 4 17 3 13 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 1 4.5 1 4.3 0 0 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 0 0 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 45.5‟den son testte % 81.8‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 30.4‟den son testte % 47.8‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

18.2‟den, son testte % 9.1‟a azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 47.8‟den son testte % 34.8‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusunun 1. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Elektrik enerjisi 

sıcaklık verir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Isı enerjisi elektrik enerjisine dönüĢür.” Ģeklinde cevap 

veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte ve son testte % 4.5‟de kaldığı, 

kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 4.3‟den ve son testte % 13‟e arttığı 
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gözlenmiĢtir. 3 .cümleye “Elektrik enerjisi ve ısı enerjisi olmazsa olmaz.” Ģeklinde 

cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 4. cümleye “Su 

ısıtıcısı elektrikle çalıĢtığı için ısınır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte ve son testte % 4.5 olarak kaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte 

% 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

yüzdesinin ön testte hiçbir öğrenci cevabını yanıtsız bırakmamıĢken son testte % 

4.3‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusunun 2. alt sorusu madde miktarının 

kaynama süresine etki edeceğini sorgulama amacı ile hazırlanmıĢtır. Öğrencilerin 

verdiği cevaplara göre yapılan değerlendirme ait Tablo 4.12‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.12: KAT 4. sorunun 2. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.4.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) N (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

"Farklı sürede kaynar. Çünkü 

kaplardaki su miktarları faklı." 14 63.6 20 90.9 12 52.2 16 69.6 

1 
2.KISMĠ DOĞRU           

"Su miktarları farklı."  1 4.5 2 9.1 7 30.4 7 30.4 

  TOPLAM 15 68 22 100 19 83 23 100 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Aynı sürede kaynar.” 4 18.2 0 0 2 8.7 0 0 

2. “Su kapları değiĢiktir.” 2 9.1 0 0 1 4.3 0 0 

3. “Su miktarı değiĢse de aynı sürede 

kaynar,değiĢmez.” 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 7 32 0 0 4 17 0 0 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 63.6‟dan son testte % 90‟a arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 52,2‟den son testte % 69.6‟ya arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

4.5‟den, son testte % 9.1‟a arttığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin 

ön testte ve son testte % 30.4‟de kaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4.sorusunun 2.alt sorusu için bilimsel olarak kabul 

edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Aynı sürede kaynar.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 18.2 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 2. 

cümleye “Su kapları değiĢiktir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin 

yüzdesi ön testte % 9.1 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol 

grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Su miktarları değiĢse de aynı sürede kaynar, 
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değiĢmez.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney ve kontrol grubu öğrencilerinde 

ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte ve 

son testte hiçbir öğrencinin cevabının yanıtsız bırakmadığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4. soru 3. alt sorusu madde miktarının verilecek ısı 

miktarını nasıl etkileyeceğini sorgulama amacı ile hazırlanmıĢtır. Yapılan 

değerlendirme Tablo 4.13‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.13: KAT 4. sorunun 3. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.4.SORU/3.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“2.kapta daha fazla su /madde olduğu 

için 2.kap daha fazla ısıtılmalıdır. ” 9 40.9 18 81.8 11 47.8 7 30.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“2.Kap. Miktarları farklı.” 4 18.2 0 0 8 34.8 12 52.2 

  TOPLAM 13 59 18 82 19 83 19 82.6 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
                

1. “1 kap ısıtılmalıdır,daha az su olduğu 

için.” 6 27.3 4 18.2 0 0 2 8.7 

2. “1. Kap.” 1 4.5 0 0 0 0 0 0 

3. “1.kap daha fazla ısınır.” 1 4.5 0 0 1 4.3 1 4.3 

4. “1.kap yada 2.kap,farketmez.” 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 9 41 4 18 2 8.7 3 13 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 2 8.7 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 
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 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 40.9‟dan son testte % 81.8‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 47.8‟den son testte % 30.4‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

18.2 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. Kontrol 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 34.8‟den son testte % 52,2‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusunun 3. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “1.kap 

ısıtılmalıdır, daha az su olduğu için.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 27.3‟den son testte % 18.2‟ye azaldığı, kontrol 

grubu öğrencilerinde ise ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 

8.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “1.kap.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 3. cümleye “1.kap daha fazla ısınır.” Ģeklinde 

cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son 

testte % 4.3‟da kaldığı gözlenmiĢtir. 4.cümleye “1.kap yada 2.kap, farketmez.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir 

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubunda ön testte ve son testte 

hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ön testte % 

8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte ve 

son testte hiçbir öğrenci olmadığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusunun 4. alt sorusu madde miktarının  

sıvıların son sıcaklıklarını nasıl etkileyeceğini sorgulama amacı ile hazırlanmıĢtır. 

Yapılan değerlendirme Tablo 4.14‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.14: KAT 4. sorunun 4. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.4.SORU/4.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Farklı olurdu. Çünkü 1.kaptaki madde 

miktarı az ve daha çok ısınır.” 1 4.5 16 72.7 2 8.7 4 17.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Farklı olur. Çünkü miktarları farklı.” 12 54.5 1 4.5 10 43.5 9 39.1 

  TOPLAM 13 59 17 77 12 52 13 57 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
                

1. “ Aynı anda kaynatır,değiĢmez.” 6 27.3 5 22.7 6 26.1 5 21.7 

2. “ Farklıdır.” 2 9.1 0 0 4 17.4 3 13 

TOPLAM 8 36 5 23 10 43 8 35 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 0 0 1 4.3 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 0 0 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.5‟den son testte % 72.7‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte % 19.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

54.5‟den  son testte % 4.5‟e azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 43.5‟den son testte % 39.1‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4. sorusunun 4. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 2 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Aynı anda 

kaynatır, değiĢmez.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön 

testte % 27.3‟den son testte % 22.7‟ye azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 26.1‟den son testte % 21.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Farklıdır.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 17.4‟den son testte % 13‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  
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 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte ve son testte % 4.3‟de kaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

hiçbir öğrenci olmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte hiçbir öğrencinin 

olmadığı son testte % 4.3‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 4.sorusu için 4 tane alt soru oluĢturulmuĢtur. Bu 

sorular için ısı ve sıcaklık kavramlarının madde miktarı ile iliĢkisini sorgulayan 

cümleler hazırlanmıĢ ve öğrencilerle yapılan yarı – yapılandırılmıĢ görüĢmlerde bu 

bölümle ilgili sorular yöneltilmiĢtir. Yapılan görüĢmelerle ilgili elde edilen veriler 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 GörüĢmeci; “ Bir tenceredeki bir miktar suyu 5 dakikada kaynattığımız 

düĢünelim. Aynı miktardaki suyu aynı tencere ile daha kısa sürede kaynatmanız 

istenseydi nasıl bir yol izlerdin? ” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: Küçük ocaktan büyük ocağa alırdım.  

Öğrenci E: Isıtıcının sıcaklığını arttırırım.  

Öğrenci H: Daha fazla ısı kaynağı kullanmamız gerekir. 

Öğrenci Ö: Isı miktarını arttırırız. Ocakta kaynattığımızı düĢünürsek küçük ocakta 

uzun sürer. Ancak daha fazla ısı veren büyük ocağa koyarsak suyumuz daha hızlı 

kaynar. 

Öğrenci G: Süreyi azaltmak için daha fazla ısı vermeliyiz.  

Öğrenci S: AteĢin 
0
C‟sini yükseltirim. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Ocağın derecesini arttırırım. Böylece ısı da artar. 

Öğrenci E: AteĢi arttırırım.  

Öğrenci H: Büyük ocağa alırım. Çünkü ısısı fazla olur.  
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Öğrenci Ö: Ocağın ayarını değiĢtiririm.  

Öğrenci G: Isı kaynağını arttırırım. Mesela büyük ocağa alırım.  

Öğrenci S: Ocağın derecesini arttırırım. 

 GörüĢmeci: “ Ocağın derecesini, ayarını arttırmak veya fazla ısı kaynağı 

kullanmak neyi etkiler?” 

Öğrenci B: Isı miktarı artar. 

Öğrenci E: Isı miktarını.  

Öğrenci H: Isısını.  

Öğrenci Ö: Isıyı.  

Öğrenci G: Isıyı etkiler.  

Öğrenci S: Isı olabilir. 

 Yarı-yapılandırılmıĢ görüĢmelerde ısı kaynağının (Ģiddetinin, büyüklüğünün, 

sayısının çokluğunun) madddelerin ısınma süresini, ısınma miktarını, sıcaklık 

değiĢimini nasıl etkileyeceğini öğrencilerin verdiği ifadelerin doğru olduğu 

görülmektedir. Kavramsal anlama testinin 4. sorusuna ait alt sorularda da 

görüĢmelerdeki sorulara benzer sorular sorulmuĢtur.  

4.1.5 Kavramsal Anlama Testi BeĢinci Soru 

 Kavramsal anlama testinin 5. sorusu ısı enerjisinin, sıcak olan maddeden 

soğuk olan maddeye aktarılan bir enerji olduğunu sorgulama amacı ile hazırlanmıĢtır. 

Yapılan değerlendirme Tablo 4.15‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.15: KAT 5. sorusuna ait öğrenci yanıt türleri.  

Düzey 

KAT.5.SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Varillerdeki su ortamdan sıcak olduğu 

için ortama ısı verir ve ortam sıcaklığı 

yükselir. Bu yüzden donma olayı 

gerçekleĢmez.” 

0 0 15 68.2 0 0 5 21.7 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

“Isı alıĢ veriĢi ortamı normal 

sıcaklığına getirir.” 
1 4.5 0 0 2 8.7 3 13 

  TOPLAM 1 4.5 15 68 2 8.7 8 34.8 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Buz tutmaz.” 4 18.2 0 0 4 17.4 3 13 

2. “ Su ortama sıcaklık hissi verir.” 3 13.6 1 4.5 8 34.8 6 26.1 

3. “ Varillerdeki su sıcaktır, buzun 

erimesine neden olur.” 
4 18.2 1 4.5 3 13 2 8.7 

4. “Üstü kapalı olduğu için, seranın içi 

sıcak olur, buz tutmaz.” 3 13.6 0 0 2 8.7 0 0 

TOPLAM 14 64 2 9.1 17 74 11 47.8 

C.KODLANAMAZ 4 18.2 1 4.5 2 8.7 3 13 

D.YANITSIZ 3 13.6 4 18.2 2 8.7 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney 

grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 68.2‟e arttığı, 

kontrol grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 

21.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son 

testte % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 5. sorusu için bilimsel olarak kabul edilemez 

yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Buz tutmaz.” Ģeklinde cevap 

veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 18.2 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 

17.4‟den son testte % 13‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Su ortama sıcaklık 
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hissi verir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

13.6‟dan son testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 

34.8‟den son testte % 26.1‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Varillerdeki su 

sıcaktır, buzun erimesine neden olur.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 18.2‟den son testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 13‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 4. 

cümleye “Üstü kapalı olduğu için,seranın içi sıcak olur,buz tutmaz.” Ģeklinde cevap 

veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 18.2‟den son testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ön testte 

% 8.7‟den son testte % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 13.6‟den 

son testte % 18.2‟ye arttığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 8.7‟den son 

testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 5. Sorusu için hazırlanan yarı-yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde ısı alıĢ veriĢi, ısının akıĢ yönü gibi kavramlar sorgulanmıĢtır. Yapılan 

görüĢmeler aĢağıda verilmiĢtir. 

 GörüĢmeci: “ Maddeler arasında ısı transferi ( akıĢı ) sence nasıl meydana 

gelir?” 

 Uygulama öncesinde tüm öğrencilerden “bilmiyorum”, “karar veremedim”, 

“emin değilim” gibi cevaplar vermiĢlerdir. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Sıcak olan maddeden soğuk olana geçer. 

Öğrenci E: Sıcaktan.  

Öğrenci H: Sıcaktan soğuk olana.  

Öğrenci Ö: Soğuk olana doğru olur.  
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Öğrenci G: Hangisi soğuk ise ona.  

Öğrenci S: Sıcak olandan. 

  Yarı-yapılandırılmıĢ görüĢmelerde maddeler arasındaki ısı transferi 

(akıĢı) ile ilgili öğrecilerin görüĢleri alınmıĢtır. Uygulama öncesinde net cevaplar 

alınamayan öğrenciler uygulama sonrasında doğru yanıt vermiĢlerdir. Aynı zamanda 

ısı alan maddenin sıcaklığının artacağını söylemiĢlerdir.  

4.1.6 Kavramsal Anlama Testi Altıncı Soru 

 Hazırlanan soruda öğrencilerin maddelerin birbirinden farklı olduğunu (özısı 

farkı) ve modellemeye göre enerjinin hangi tanecikte fazla olduğunu bulmaları 

amaçlanmıĢtır. Yukarıda belirtilen Ģekilde hazırlanan 6. soru, 2 tane alt soru 

içermektedir. Buna göre farklı Tablolar oluĢturulmuĢtur.  

 Kavramsal anlama testinin 6. sorusunun 1. alt sorusu için “Sizce bu farklılık 

neden gözlenmiĢtir? Kısaca yazınız.” ġeklinde soru hazırlanarak maddenin cinsinin 

(özısı) sıcaklık değiĢimine etki ettiğini sorgulamak için hazırlanmıĢtır. Yapılan 

değerlendirme Tablo 4.16‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.16: KAT 6. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.6.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Tüm etkenlerin özdeĢ olduğu deneyde 

maddelerin sıcaklıklarının farklı 

olması,maddelerin cinsinin (özısıları) 

farklı olmasındandır.” 

3 13.6 13 59.1 2 8.7 3 13 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

 “Maddeler farklıdır.” 3 13.6 1 4.5 5 21.7 7 30.4 

  TOPLAM 6 27 14 64 7 30 10 43.5 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Çünkü tencikler birbirinden 

ayrıktır.” 
1 4.5 2 9.1 2 8.7 1 4.3 

2.“Maddelerin kaynama veya ısınma 

derecesi birbirinden farklıdır.” 5 22.7 0 0 0 0 2 8.7 

3. “Çünkü yoğunlukları farklıdır.” 5 22.7 0 0 4 17.4 2 8.7 

4. “ Farklı miktarda ısı verilmiĢtir.” 1 4.5 0 0 2 8.7 4 17.4 

TOPLAM 12 55 2 9.1 8 35 9 39.1 

C.KODLANAMAZ 2 9.1 2 9.1 4 17.4 2 8.7 

D.YANITSIZ 2 9.1 4 18.2 4 17.4 2 8.7 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13.6‟dan son testte % 59.1‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi 

doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

13.6‟dan, son testte % 4.5‟e azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 21.7‟den son testte % 30.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 6. sorusunun 1. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Çünkü 

tanecikler birbirinden ayrıktır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin 

yüzdesi ön testte % 4.5‟den son testte % 9.1‟a arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye 

“Maddelerin kaynama / ısınma derecesi birbirinden farklıdır.” Ģeklinde cevap veren 

deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 22.7 iken son testte hiçbir öğrencinin 
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bu cevabı vermediği, kontrol grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, son testte % 8.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Çünkü yoğunlukları 

farklıdır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 22.7 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 17.4‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 4. cümleye “Farklı 

miktarda ısı verilmiĢtir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön 

testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 8.7‟den son testte % 17.4‟e arttığı gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte ve son testte % 9.1 olarak kaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ön testte % 

17.4‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 9.1‟den son 

testte % 18.2‟ye arttığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 17.4‟den son testte 

% 8.7‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 6. sorusunun 2. alt sorusu için “Sizce bu farklılık 

neden gözlenmiĢtir? Nedeniyle kısaca yazınız.” Ģeklinde soru hazırlanarak maddenin 

titreĢim hareketini model üzerinden inceleyerek sıcaklık üzerine etkisini göstermek 

için hazırlanmıĢtır. Değerlendirme Tablo 4.17‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.17: KAT 6. sorunun 2. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.6.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Enerjisi çok olan Y‟dir. Çünkü özısısı 

küçük olduğu için titreĢim halkası 

(hareketi) daha fazladır.” 
6 27.3 15 68.2 0 0 7 30.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Y‟dir.”"  6 27.3 4 18.2 8 34.8 13 56.5 

  TOPLAM 12 55 19 86 8 35 20 87 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “ Y‟dir. Isısı / sıcaklığı fazladır.”  4 18.2 0 0 7 30.4 1 4.3 

2. “Y‟dir. Çünkü daha fazla sıcaklık 

uygulanmıĢtır.” 1 4.5 0 0 0 0 0 0 

3. “Y‟dir. Çünkü yoğunluğu fazladır.” 3 13.6 0 0 2 8.7 0 0 

TOPLAM 8 36 0 0 9 39 1 4.3 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 2 8.7 0 0 

D.YANITSIZ 2 9.1 3 13.6 4 17.4 2 8.7 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 27.3‟den son testte % 68.2‟ye arttığı, kontrol 

grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 30.4‟e arttığı 

gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 27.3‟den, son testte % 18.2‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 

Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 34.8‟den son testte % 56.5‟e arttığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 6. sorusunun 2. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Y‟dir. Isısı / 

Sıcaklığı fazladır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte 

% 27.3‟den son testte % 68.2‟ye arttığı, kontrol grubunda ön testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği son testte % 30.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Y‟dir. 

Çünkü daha fazla sıcaklık uygulanmıĢtır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 30.4‟den son testte % 4.3‟e 
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azaldığı gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Y‟dir. Çünkü yoğunluğu fazladır.” Ģeklinde cevap 

veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte ve son testte testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 9.1‟den son 

testte % 13.6‟ya arttığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 17.4‟den son testte 

% 8.7‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 6. sorusu için hazırlanan yarı – yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde maddenin tanecikli yapısı sorgulanmıĢtır. Yapılan görüĢmeler aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 GörüĢmeci: “Sence maddeyi oluĢturan ve tüm maddeler için ortak olan 

özellik nedir?” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: Atomdur. 

Öğrenci E: Atom.  

Öğrenci H: Atom.  

Öğrenci Ö: En küçük birim atomdur.  

Öğrenci G: Atom olarak öğrendik.  

Öğrenci S: Atom tabiki. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Ozaman taneciklerdir. Tanecikli yapı. 

Öğrenci E: Tanecikler.  
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Öğrenci H: Maddenin tanecikleri.  

Öğrenci Ö: Tanecikli yapı, tanecikler.  

Öğrenci G: Tanecikler diyelim.  

Öğrenci S: Tanecikler. 

 GörüĢmeci: “Peki tanecikler hareketli midir?” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: Olabilir. Sanırım. 

Öğrenci E: Evet.  

Öğrenci H: Hayır.  

Öğrenci Ö: Katıysa olabilir.  

Öğrenci G: Evet.  

Öğrenci S: Hayır. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Evet. TitreĢim hareketi vardır. 

Öğrenci E: Evet. Çok hareketli olursa gazdır.  

Öğrenci H: Evet.  

Öğrenci Ö: Evet hareketlidir.  

Öğrenci G: Evet, en fazla gazdadır.  

Öğrenci S: Evet. Mesela gazda çoktur. 

  GörüĢmeci: “Ortam sıcaklığı azalırsa örneğin 0 
0
C‟den -1 

0
C‟ye doğru 

sıcaklık azalırsa tanecikler hala hareket eder mi?” 

Öğrenci B: Değildir. -1
0
C‟de çok soğuktur, hareket etmez. 

Öğrenci E: Olabilir.  
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Öğrenci H: Hayır, soğuktur ama örneğin 10
0
C‟de daha hareketlidir.  

Öğrenci Ö: Yok denecek kadar azdır. Durmaya doğru gider.  

Öğrenci G: Evet, ama az.  

Öğrenci S: Hayır. Belki daha azdır, yavaĢlar. 

 Yarı – yapılandırılmıĢ görüĢmelerde maddelerin tanecikli yapısı ve 

taneciklerin hareketleri ile ilgili öğrecilerin görüĢleri alınmıĢtır. Uygulama öncesinde 

soruyu en küçük yapıtaĢı olarak anlayan uygulama sonrasında görüĢmeci tarafından 

soruda en küçük yapıtaĢının sorulmadığı öğrencilere hatırlatılmıĢ ve öğrenciler 

uygulama sonrasında doğru yanıt vermiĢlerdir. Aynı zamanda öğrenciler taneciklerin 

hareketli olduğunu ve sıcaklığın azalması durumunda B öğrencisi hariç bu hareketin 

yavaĢlayacağını söylemiĢlerdir.  

4.1.7 Kavramsal Anlama Testi Yedinci Soru 

 Kavramsal anlama testinin yedinci sorusu ısı alıĢ veriĢi ile ilgili olarak ısı 

veren maddelerin soğuması, ısı alan sıvıların hal değiĢtirmesi, farklı sıvıların ısı 

alarak buharlaĢması Ģeklinde 3 tane alt soru hazırlanmıĢtır.  

 Kavramsal anlama testinin 7. sorusunun 1. alt sorusu için ısı veren 

maddelerin soğuyacağını sorgulayan bir cümle verilmiĢtir. “AyĢe‟nin babasının 

serinlik hissetmesinin sebebi nedir? Kısaca yazınız.” ġeklinde hazırlanan cümleye 

verilen cevaplarla ilgili olarak hazırlanan değerlendirme Tablo 4.18‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.18: KAT 7. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.7.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

 “Kolonya elimizden ısı alır,elimizin 

sıcaklığı azalır. Böylece serinleriz.” 0 0 10 45.5 0 0 5 21.7 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Elimizdeki ısı ile buharlaĢır.” 3 13.6 5 22.7 0 0 8 34.8 

  TOPLAM 3 14 15 68 0 0 13 56.5 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Kolonya asit /alkol/limon/uçucu 

olduğu için serinleriz.” 9 40.9 5 22.7 11 47.8 8 34.8 

2. “Kolonya soğuk hissettirir.” 3 13.6 1 4.5 7 30.4 1 4.3 

3. “Elimizin sürtünme hareketinden 

dolayı buharlaĢır.” 
3 13.6 0 0 0 0 0 0 

4.”Kolonya elimizde erir.” 2 9.1 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 17 77 6 27 19 83 9 39.1 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 0 0 2 8.7 1 4.3 

D.YANITSIZ 1 4.5 1 4.5 2 8.7 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney 

grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 45.5‟e arttığı, 

kontrol grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 

21.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13.6‟den, son testte % 22.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 

Kontrol grubunda ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 

34.8‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 7. sorusunun 1. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Kolonya 

asit/alkol/limon/uçucu olduğu için serinleriz.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 40.9‟dan son testte % 22.7‟ye azaldığı, kontrol 

grubu öğrencilerinde ise ön testte % 47.8‟den son testte % 34.8‟e azaldığı 

gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Kolonya soğuk hissettirir.” Ģeklinde cevap veren deney 

grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6‟dan son testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol 
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grubu öğrencilerinde ise ön testte % 30.4‟den son testte % 4.3‟e azaldığı 

gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Elimizde sürtünme hareketinden dolayı buharlaĢır.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 4. cümleye 

“Kolonya elimizde erir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön 

testte % 9.1 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği gözlenmiĢtir  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte % 

4.5 olarak kaldığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 8.7 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabını yanıtsız bırakmadığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 7. sorusunun 2. alt sorusu ısı alan maddelerin hal 

değiĢtirebileceğini sorgulamak için hazırlanmıĢtır. “AyĢe‟nin babası,kolonyanın bir 

süre sonraelinde olmadığını görecek. Sizce kolonya nereye gitti? Nedeniyle yazınız.” 

ġeklinde hazırlanan cümleye öğrencilerin verdiği cevaplar Tablo 4.19‟da verilmiĢtir.   
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Tablo 4.19: KAT 7. sorunun 2. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.7.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) N (%) N (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Çünkü,elimizden ısı alan kolonya 

buharlaĢır.” 1 4.5 19 86.4 0 0 5 21.7 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“BuharlaĢır.”  8 36.4 0 0 10 43.5 12 52.2 

  TOPLAM 9 41 19 86 10 43 17 73.9 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Elimiz emmiĢtir.” 4 18.2 0 0 2 8.7 0 0 

2. “Kolonya uçucu (çabuk buharlaĢır) 

maddedir. UçmuĢtur.” 
6 27.3 1 4.5 7 30.4 6 26.1 

TOPLAM 10 45 1 4.5 9 39 6 26.1 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 2 8.7 0 0 

D.YANITSIZ 3 13.6 2 9.1 2 8.7 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.5‟den son testte % 86.4‟e arttığı, kontrol grubunda 

ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 21.7‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 36.4 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 43.5‟den son testte % 

52,2‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 7. sorusunun 2. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 2 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Elimiz 

emmiĢtir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 18.2 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Kolonya uçucu/çabuk buharlaĢır maddedir, uçmuĢtur.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 27.3‟den son 

testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 30.4‟den son 

testte % 26.1‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  
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 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 8.7 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 13.6‟dan 

son testte % 9.1‟a azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 8.7 iken son 

testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 7. sorusunun 3. alt sorusu ısı alarak hal 

değiĢtirebilen farklı maddeler de olabileceğini  sorgulamak için hazırlanmıĢtır. 

“AyĢe‟nin babasının hissettiği serinlik sadece kolonya ile mi gözlenir? Örnek vererek 

kısaca yazınız.” Ģeklinde hazırlanan cümleye öğrencilerin verdiği cevapların 

değerlendirilmesi Tablo 4.20‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.20: KAT 7. sorunun 3. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.7.SORU/3.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) N (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Hayır,sadece kolonya değil su gibi 

maddelerle de gözlenir.” 2 9.1 16 72.7 3 13 6 26.1 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

Su..vb.” 9 40.9 2 9.1 10 43.5 12 52.2 

  TOPLAM 11 50 18 82 13 57 18 78.3 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1."BuharlaĢan herĢey serinletir." 2 9.1 0 0 0 0 0 0 

2."Ortamdan sıcak olan bir sıvıyla 

olabilir." 1 4.5 0 0 0 0 0 0 

3."Sadece kolonya ile gözlenir." 1 4.5 0 0 1 4.3 0 0 

4."Hayır." 2 9.1 1 4.5 1 4.3 1 4.3 

TOPLAM 6 27 1 4.5 2 8.7 1 4.3 

C.KODLANAMAZ 0 0 1 4.5 4 17.4 2 8.7 

D.YANITSIZ   5 22.7 2 9.1 4 17.4 2 8.7 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 
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 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 9.1‟den son testte % 72.7‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13‟den son testte % 26.1‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

40.9‟dan, son testte % 9.1‟e azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 43.5‟den son testte % 52.2‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 7. sorusunun 3. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “BuharlaĢan 

herĢey serinletir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte 

% 9.1 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubunda ön test 

ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 2. cümleye 

“Ortamdan sıcak olan bir sıvıyla olabilir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Sadece kolonya ile gözlenir.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 4.5 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 4. 

cümleye “Hayır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte 

% 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte ve son testte % 4.3‟de kaldığı gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubunda ön testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 4.5‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 17.4‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 22.7‟den 

son testte % 9.1‟a azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 17.4‟den son 

testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 

  Yarı – yapılandırılmıĢ görüĢmelerde kavramsal anlama testinin 7. sorusu, 5. 

sorusu ile benzer kavramları sorgulamaktadır. GörüĢmelere 5.soruda yer verilmiĢtir. 

Kavramsal anlama testinin 7. Sorusunda da ısı alıĢ veriĢi, ısı veren maddelerin 

sıcaklığının azalacağı gibi kavramlar sorgulanmıĢtır. 
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4.1.8 Kavramsal Anlama Testi Sekizinci Soru 

 Kavramsal anlama testinin sekizinci sorusu için 5 tane alt soru hazırlanmıĢtır. 

Bu sorularda aynı madde için modellemeyi inceleyerek taneciklerin enerjileri, 

tanecikler arası çekim kuvveti, hal değiĢimleri için neyin gerekli olduğu, farklı 

maddelerde verilecek ısı miktarlarını yorumlayabilme, haldeğiĢimi için gerekli ısı 

miktarının  kütle ile nasıl değiĢtiğini sorgulayacak Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Buna göre 

hazırlanan sorulara göre oluĢturulan Tablolar aĢağıda verilmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 1. alt sorusunda modellemeye 

bakarak hangi modelin enerjisinin fazla olduğu sorgulanmak istenmiĢtir. Hazırlanan 

veriler Tablo 4.21‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.21: KAT 8. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.8.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Z‟dir. Çünkü Z maddesi daha düzensiz 

haldedir ve fazla titreĢim halkasına 

sahiptir.” 
0 0 16 72.7 2 8.7 4 17.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Z‟dir,titreĢim halkası çok.” 12 54.5 4 18.2 15 65.2 14 60.9 

  TOPLAM 12 55 20 91 17 74 18 78.3 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Gaz olduğu için.” 5 22.7 0 0 0 0 1 4.3 

2. “Ġçinde çok madde vardır.” 2 9.1 2 9.1 0 0 0 0 

3. “Z‟dir. Maddeler birbirine 

uzaktır,etrafa dağılmıĢtır.” 3 13.6 0 0 2 8.7 1 4.3 

TOPLAM 10 45 2 9.1 2 8.7 2 8.7 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 3 13 2 8.7 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

   Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney 

grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte 

% 72.7‟ye arttığı, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte 
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% 17.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 54.5‟den, son testte % 18.2‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 

Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 65.2‟den son testte % 60.9‟ye 

azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 1. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Gaz olduğu 

için.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 22.7 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte  % 4.3‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

2. cümleye “Ġçinde çok madde vardır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte ve son testte % 9.1 olarak kaldığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Z‟dir. Maddeler birbirine uzaktır, etrafa dağılmıĢtır.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 13‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

ön testte ve son testte % 4.3 olarak kaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 2. alt sorusunda modellemenin 

incelenerek hangi modelde çekim kuvvetinin en fazla olduğunun bulunması 

istenmiĢtir. Yanıtlara göre yapılan değerlendirme Tablo 4.22‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.22: KAT 8. sorunun 2. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.8.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“TitreĢim halkaları az ve en düzenli hal 

X‟dedir. Tanecikler arası çekim kuvveti 

fazladır.” 
0 0 15 68.2 1 4.3 4 17.4 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

“X‟dedir. Tanecikler çok 

yakındır,titreĢim hareketi azdır.” 14 63.6 6 27.3 8 34.8 12 52.2 

  TOPLAM 14 64 21 95 9 39 16 69.6 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “X‟dir. Enerjisi en azdır.” 3 13.6 0 0 4 17.4 2 8.7 

2. “X en azdır.” 2 9.1 0 0 6 26.1 3 13 

3. “X‟in tanecikleri birbirine bileĢiktir.” 3 13.6 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 8 36 0 0 10 43 5 21.7 

C.KODLANAMAZ 0 0 1 4.5 3 13 2 8.7 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 

68.2‟ye arttığı, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.3‟den son testte % 

17.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 63.6‟den, son testte % 27.3‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 

Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 34.8‟den son testte % 52,2‟ye arttığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 2. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “X‟dir. Enerjisi 

azdır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 

ise ön testte % 17.4‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “X en 

azdır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 
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testte % 26.1‟den son testte % 13‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 3. cümleye “X‟in 

tanecikleri birbirine eĢittir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi 

ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubunda ön testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 4.5‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 13‟den son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 3. alt sorusunda modellemenin 

incelenerek maddenin hal değiĢtirmesi için ısı/sıcaklık olmak üzere hangi kavramı 

alması gerektiğini bulunması istenmiĢtir. Yanıtlara göre yapılan değerlendirme Tablo 

4.23‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.23: KAT 8. sorunun 3. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.8.SORU/3.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN  

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Y‟nin titreĢim hareketi çok,X‟den Y 

haline geçmesi için ısı alması gerekir.” 
0 0 16 72.7 1 4.3 6 26.1 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Isı alması gerekir.” 6 27.3 4 18.2 15 65.2 14 60.9 

  TOPLAM 6 27 20 90.9 16 69.6 20 87 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Sıcaklığın artması gerekir.” 7 31.8 1 4.5 1 4.3 1 4.3 

2.”Isı verilirse sıcak hale gelebilir.” 2 9.1 0 0 0 0 0 0 

3. “Isı alarak soğurlar,enerjileri azalır.” 4 18.2 0 0 0 0 0 0 

4. “Isı / Sıcaklık.” 2 9.1 1 4.5 3 13 1 4.3 

TOPLAM 15 68 2 9.1 4 17.4 2 8.7 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 0 0 2 8.7 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği son testte % 

72.7‟ye arttığı, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.3‟den son testte % 

26.1‟e arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 27.3‟den, son testte % 18.2‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 

Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 65.2‟den son testte % 60.9‟ye 

azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 3. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Sıcaklığın 

artması gerekir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte 

% 31.8‟den son testte % 4.5‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve 

son testte % 4.3 olarak kaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Isı verilirse sıcak hale 

gelebilir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 

iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde 
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ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 3. 

cümleye “Isı alarak soğurlar,enerjileri azalır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 18.2 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı 

vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte ve son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 4. cümleye “Isı / sıcaklık.” Ģeklinde cevap veren 

deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1‟den son testte % 4.5‟e azaldığı, 

kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 13‟den son testte % 4.3‟e azaldığı 

gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 4. alt sorusu farklı maddelerin hal 

değiĢtirmesi için gereken ısı miktarının farklı olacağını fark ettirmek için 

hazırlanmıĢtır. Buna göre öğrencilerin verdiği cevapların değerlendirilmesi Tablo 

4.24‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.24: KAT 8. sorunun 4. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.8.SORU/4.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

"Maddeler (özısıları) farklı olduğu için 

verilmesi gereken ısı miktarı farklıdır." 3 13.6 15 68.2 2 8.7 4 17.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Her maddenin etkilenmesi farklı olur.” 6 27.3 3 13.6 8 34.8 12 52.2 

  TOPLAM 9 41 18 82 10 43 16 69.6 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Farklı olur. Çünkü hepsinin 

sıcaklığı farklıdır.” 3 13.6 0 0 2 8.7 1 4.3 

2. “ Yoğunlukları farklıdır. Farkı olur.” 2 9.1 0 0 1 4.3 0 0 

3. “DeğiĢmez,aynı olur.” 2 9.1 1 4.5 2 8.7 0 0 

4. “Farklı/aynı” 3 13.6 3 13.6 6 26.1 5 21.7 

TOPLAM 10 45 4 18 11 48 6 26.1 

C.KODLANAMAZ 3 13.6 0 0 1 4.3 1 4.3 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13.6‟dan son testte % 68.2‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 8.7‟den son testte % 17.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

27.3‟den, son testte % 13.6‟ya azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 34.8‟den son testte % 52,2‟ye arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 4. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 4 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Farklı olur. 

Çünkü hepsinin sıcaklığı farklıdır.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin 

yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, 

kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7‟den son testte % 4.3‟e azaldığı 

gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Yoğunlukları farklıdır. Farklı olur.” Ģeklinde cevap veren 

deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 iken son testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7‟den son testte 
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% 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 3. cümleye “DeğiĢmez. Aynı olur.” Ģeklinde cevap 

veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1 iken son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 8.7 iken 

son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 4. cümleye “Farklı / 

Aynı.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte ve son 

testte % 13.6 olarak kaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 26.1‟den 

son testte % 21.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte ve son testte % 4.3 olarak kaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

ön testte % 4.3 iken son testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı 

gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8.sorusunun 5.alt sorusunda modelleme 

incelenerek verilmesi gereken ısı miktarının nasıl değiĢeceği hakkındaki düĢünceleri 

belirlenmek istenmiĢtir. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplar ait değerlendirme 

Tablo 4.25‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 4.25: KAT 8. sorunun 5. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.8.SORU/5.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

"Maddenin kütlesi / tanecik sayısı 

arttığı için verilmesi gereken ısı miktarı 

artar." 

1 4.5 11 50 3 13 4 17.4 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Artar. Kütle arttığı için.” 9 40.9 3 13.6 7 30.4 7 30.4 

  TOPLAM 10 45 14 64 10 43 11 47.8 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Artar/Azalır.” 8 36.4 8 36.4 10 43.5 7 30.4 

2. “Miktarı artarsa Z haline gelir.” 3 13.6 0 0 0 0 2 8.7 

TOPLAM 11 50 8 36 10 43 9 39.1 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 0 0 2 8.7 2 8.7 

D.YANITSIZ 0 0 0 0 1 4.3 1 4.3 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 4.5‟den son testte % 50‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13‟den son testte % 17.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

40.9‟dan, son testte % 13.6‟ya azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte ve son testte % 30.4 olarak kaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusunun 5. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 2 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Artar/Azalır.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte ve son testte % 

36.4 olarak kaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 43.5‟den son testte 

% 30.4‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Miktarı artarsa Z haline gelir.” Ģeklinde 

cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 13.6 iken son testte 

hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte 

hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği,son testte % 8.7‟ye arttığı gözlenmiĢtir.  
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 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 4.5 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte ve son testte % 8.7 olarak kaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte ve son testte 

testte hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı, kontrol grubu öğrencilerinin 

ön testte ve son testte % 4.3 olarak kaldığı gözlenmiĢtir.  

 Kavramsal anlama testinin 8. sorusu 5 tane alt sorusu ile birlikte ısı alıĢ veriĢi, 

tanecikli yapı, titreĢim hareketi gibi kavramları sorgulamıĢtır. Yarı – yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde benzer sorular 5. 6. ve 7. sorularda öğrencilere yöneltilmiĢtir.   

4.1.9 Kavramsal Anlama Testi Dokuzuncu Soru 

 Dokuzuncu soruda saf maddelere tuz, alkol, antifriz,  ..vb. maddeler 

karıĢtırılarak bu maddelerin kaynama yada erime sıcaklık değerlerinin 

değiĢtirilebileceğini kavratmak istenmiĢtir. Örneğimizde saf suya tuz ilave edilerek 

donma noktası düĢürülmeye çalıĢılmıĢ ve trafikteki araçların soğuk havalarda ve 

buzlanmıĢ yollarda güvenli Ģekilde ilerlemeleri sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Buna göre 

dokuzuncu soru için öğrencilerin verdiği cevaplar Tablo 4.26‟da verilmiĢtir.  
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Tablo 4.26: KAT 9. sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.9.SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) N (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“0 °C de donmaya baĢlayan suyun içine 

tuz karıĢtırılırsa suyun donma noktası 

düĢer ve daha düĢük bir sıcaklıkta 

donmaya baĢlar. ” 

0 0 9 40.9 0 0 6 26.1 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

“Donma noktası düĢer.”  0 0 0 0 2 8.7 7 30.4 

  TOPLAM 0 0 9 41 2 8.7 13 56.5 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “Tuz buzu eritir./Isı verir eritir.” 12 54.5 8 36.4 13 56.5 5 21.7 

2. “Tuz asitlidir.” 2 9.1 1 4.5 3 13 0 0 

3. “ Kar tuzda çözünür.” 6 27.3 0 0 2 8.7 2 8.7 

TOPLAM 20 91 9 41 18 78 7 30.4 

C.KODLANAMAZ 0 0 1 4.5 2 8.7 3 13 

D.YANITSIZ 2 9.1 3 13.6 1 4.3 0 0 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 

40.9‟a arttığı, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrencinin bu 

cevabı vermediği son testte % 26.1‟e arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak 

cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte ve son testte hiçbir 

öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 8.7‟den son testte % 30.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 9. sorusu için bilimsel olarak kabul edilemez 

yanıtlar 3 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “Tuz buzu eritir / ısı verir eritir.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 54.5‟den son 

testte % 36.4‟e azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 56.5‟den son 

testte % 21.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 2. cümleye “Tuz asitlidir.” Ģeklinde cevap 

veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1‟den son testte % 4.5‟e 

azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte % 13 iken son testte hiçbir 
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öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir. 3. cümleye “Kar tuzda çözünür.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 27.3 iken son 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte ve son testte % 8.7 olarak kaldığı gözlenmiĢtir  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 4.5‟e arttığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 8.7‟den  son testte % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 9.1‟den son 

testte % 13.6‟ya arttığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 4.3 iken son testte 

hiçbir öğrencinin cevabını yanıtsız bırakmadığı gözlenmiĢtir.  

 Kavramsal anlama testinin 9. Sorusu için hazırlanan yarı – yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde saf maddelere tuz, antifiriz vb. gibi maddelerin karıĢtırılmasıyla 

safsızlaĢacağı, böylece donma noktası veya kaynama noktası gibi özelliklerinin 

değiĢebileceği sorgulanmıĢtır. Yapılan görüĢmeler aĢağıda verilmiĢtir. 

 GörüĢmeci: “Evimizde kısık ateĢte ocak üzerindeki bir kapta kaynayan su 

olduğunu varsayalım. Eğer ocağı en üst seviyeye getirirsek kaynayan suyun sıcaklığı 

nası değiĢir?” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: Suyun kaynama sıcaklığı 100
0
C olduğu için değiĢmez. 

Öğrenci E: Etkilemez. Çünkü zaten kaynama noktasında.  

Öğrenci H: Kaynayan suyu daha fazla kaynatsak birĢey farketmez. Suyun en son 

kaynama noktası 100
0
C, daha fazla kaynayamaz.  

Öğrenci Ö: Sıcaklığı artar. Çünkü ısı miktarını artırdık. Hatta kısık ateĢte 

kaynadığında buharlaĢmaya baĢlayacağı zaman daha kısa bir sürede buharlaĢır.  

Öğrenci G: Sıcaklığı değiĢmez. Çünkü sadece kaynama süresini düĢürür.  

Öğrenci S: DeğiĢmez. 

 Uygulama sonrası; 
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Öğrenci B: DeğiĢmez. Hal değiĢimi vardır. 

Öğrenci E: DeğiĢmez. Çünkü kaynama noktasında.  

Öğrenci H: Hayır, kaynıyor zaten.  

Öğrenci Ö: Su 100
0
C‟de kaynar. Sıcaklık sabit kalır. BuharlaĢacağı için hal 

değiĢtirir. 

Öğrenci G: KaynamıĢ, 100
0
C olmuĢ. DeğiĢmez.  

Öğrenci S: Aynı kalır. Çünkü su kaynamıĢ. 

 GörüĢmeci: “Peki suyun kaynama noktasını değiĢtirebilir miyiz?” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: DeğiĢmez. 

Öğrenci E: Bilmiyorum.  

Öğrenci H: DeğiĢmemesi lazım. Sabit kaynama noktası vardır.  

Öğrenci Ö: Süreyi değiĢtirebiliriz.  

Öğrenci G: Sıcaklığı değiĢmez.  

Öğrenci S: DeğiĢmez. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Tuz koyarsak olabilir. Deniz suyu tuzlu olduğu için farklıdır. Kaynama 

noktası artar bence. 

Öğrenci E: Ġçine tuz koyabiliriz mesela. Saf su olmadığı için daha yüksek sıcaklıkta 

kaynar.  

Öğrenci H: Tuz veya Ģeker ilave edebiliriz.   

Öğrenci Ö: Deniz suyu tuzludur. Daha fazla olur. 

Öğrenci G: Tuz koyarsak olabilir. Mesela 110
0
C olabilir.  

Öğrenci S: Tuz gibi Ģeyler eklenirse olabilir. 
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4.1.10 Kavramsal Anlama Testi Onuncu Soru  

 Kavramsal anlama testinin onuncu sorusunda öğrencilerden grafiğin 

incelenmesi istenmiĢtir. Grafiğe göre verilen soruların cevaplanması istenmiĢtir. Bu 

bölümde 3 tane alt soru hazırlanmıĢtır.  

 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunun 1. alt sorusu hangi aralıklarda 

sıcaklık değiĢimi gözlendiği ve kısaca nedeni sorulmuĢtur. Buna göre öğrencilerin 

verdiği cevaplara göre yapılan değerlendirme Tablo 4.27‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.27: KAT 10. sorunun 1. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.10.SORU/1.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) N (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

“Grafiğe göre madde soğumakta 

olduğu için 85 °C - 72 °C ve  

72 °C - (-12 °C) aralığında değiĢir.” 
0 0 9 40.9 3 13 7 30.4 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

“85 °C -72 °C ve 72 °C - (-12 °C) 

arasında.” 
17 77.3 6 27.3 9 39.1 7 30.4 

  TOPLAM 17 77 15 68 12 52 14 60.9 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “10 - 20 dakika arasında, hal 

değiĢtirirken sıcaklık değiĢir.” 0 0 2 9.1 4 17.4 4 17.4 

TOPLAM 0 0 2 9.1 4 17.4 4 17.4 

C.KODLANAMAZ 3 13.6 2 9.1 3 13 2 8.7 

D.YANITSIZ 2 9.1 3 13.6 4 17.4 3 13 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, son testte % 

40.9‟a arttığı, kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 13‟den son testte % 

30.4‟e arttığı gözlenmiĢtir. Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 77.3‟den son testte % 27.3‟ye azaldığı gözlenmiĢtir. 

Kontrol grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 39.1‟den son testte % 30.4‟e azaldığı 

gözlenmiĢtir. 
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 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunun 1. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 1 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. Bu cümleye “10-20 dk. 

arasında, hal değiĢtirirken sıcaklık değiĢir.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği,son testte % 

9.1‟a arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön testte  ve son testte % 17.4 olarak 

kaldığı gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 13‟den son testte % 9.1‟a azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinde ön testte % 

13‟den  son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 9.1‟den son 

testte % 13.6‟ya arttığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 17.4‟den son testte 

% 13‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunun 2. alt sorusu “0-10 dakika 

aralığındaki sıcaklık değiĢiminin kaç 
0
C” olduğu sorulmuĢtur. Buna göre öğrencilerin 

verdiği cevaplara göre yapılan değerlendirme Tablo 4.28‟de verilmiĢtir.  

Tablo 4.28: KAT 10. sorunun 2. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.10.SORU/2.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

"0 - 10. dakika aralığında 85°C - 72°C= 

13°C soğumuĢtur.” 
6 27.3 9 40.9 4 17.4 11 47.8 

1 
2.KISMĠ DOĞRU 

"13°C." 8 36.4 6 27.3 8 34.8 7 30.4 

  TOPLAM 14 64 15 68 12 52 18 78.3 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1. “SoğumamıĢtır veya soğumuĢtur.” 3 13.6 0 0 0 0 0 0 

2. “72°C‟ ye soğumuĢtur.” 2 9.1 5 22.7 4 17.4 1 4.3 

TOPLAM 5 23 5 23 4 17.4 1 4.3 

C.KODLANAMAZ 0 0 0 0 3 13 1 4.3 

D.YANITSIZ 3 13.6 2 9.1 4 17.4 3 13 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 
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 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 27.3‟den son testte % 40.9‟a arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte % 17.4‟den son testte % 47.8‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

36.4‟den son testte % 27.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 34.8‟den son testte % 30.4‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunun 2. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 2 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. 1. cümleye “SoğumamıĢtır. / 

SoğumuĢtur.” Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 

13.6 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte  ve son testte testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği 

gözlenmiĢtir. 2. cümleye “72
0
C‟ye soğumuĢtur.” Ģeklinde cevap veren deney grubu 

öğrencilerinin yüzdesi ön testte % 9.1‟den son testte % 22.7‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrencilerinde ise ön testte % 17.4‟den son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte ve son testte testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği, kontrol grubu 

öğrencilerinde ön testte % 13‟den  son testte % 4.3‟e azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 13.6‟dan 

son testte % 9.1‟a azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 17.4‟den son 

testte % 13‟e azaldığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunun 3. alt sorusunda 85
0
C‟de maddenin 

bulunduğu hal verilmiĢtir. Bun göre maddenin -12‟
0
C de hangi halde olacağı 

sorulmuĢtur. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplara göre yapılan değerlendirme 

Tablo 4.29‟da verilmiĢtir.   
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Tablo 4.29: KAT 10. sorunun 3. alt sorusuna ait öğrenci yanıt türleri. 

Düzey 

KAT.10.SORU/3.ALT SORU DENEY G. KONTROL G. 

YANIT TÜRLERĠ 

ÖN  

TEST 

SON  

TEST 

ÖN 

TEST 

SON 

TEST 

n  (%) n  (%) n (%) n (%) 
  

A.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEBĠLĠR YANITLAR 

2 

1.TAM DOĞRU 

 “10-20, dakikalar arasında hal değiĢimi 

olduğu için -12°C‟de katı halde olur.” 0 0 12 54.5 0 0 3 13 

1 

2.KISMĠ DOĞRU 

"-12°C'de sıvı olması beklenemez. 

Katıdır." 
17 77.3 3 13.6 12 52.2 16 69.6 

  TOPLAM 17 77 15 68 12 52 19 82.6 

0 

B.BĠLĠMSEL OLARAK KABUL 

EDĠLEMEZ YANITLAR 
  

1."Buhar olur." 0 0 2 9.1 3 13 0 0 

TOPLAM 0 0 2 9.1 3 13 0 0 

C.KODLANAMAZ 1 4.5 2 9.1 4 17.4 2 8.7 

D.YANITSIZ 4 18.2 3 13.6 4 17.4 2 8.7 

TOPLAM 22 100 22 100 23 100 23 100 

 

 Bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlara tam doğru cevap veren deney grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiç öğrencison testte % 54.5‟ye arttığı, kontrol grubu 

öğrenci yüzdelerinin ön testte hiç öğrencison testte % 13‟e arttığı gözlenmiĢtir. 

Kısmi doğru yanıt olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön testte % 

77.3‟den son testte % 13.6‟ya azaldığı gözlenmiĢtir. Kontrol grubu öğrenci 

yüzdelerinin ön testte % 52,2‟den son testte % 69.6‟ya arttığı gözlenmiĢtir. 

 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunun 3. alt sorusu için bilimsel olarak 

kabul edilemez yanıtlar 1 cümle olarak oluĢturulmuĢtur. Bu cümleye “Buhar olur.” 

Ģeklinde cevap veren deney grubu öğrencilerinin yüzdesi ön testte hiçbir öğrencinin 

bu cevabı vermediği,son testte % 9.1‟e arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde ise ön 

testte % 13 iken son testte hiçbir öğrencinin bu cevabı vermediği gözlenmiĢtir.  

 Soruya kodlanamaz olarak cevap veren deney grubu öğrenci yüzdelerinin ön 

testte % 4.5‟den son testte % 9.1‟e arttığı, kontrol grubu öğrencilerinde ön testte % 

17.4‟den  son testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  
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 Cevabını yanıtsız bırakan deney grubu öğrencilerinin ön testte % 18.2‟den 

son testte % 13.6‟ya azaldığı, kontrol grubu öğrencilerinin ön testte % 17.4‟den son 

testte % 8.7‟ye azaldığı gözlenmiĢtir.  

 Kavramsal anlama testinin 10. sorusunda öğrencilere sıcaklık – zaman grafiği 

verilmiĢtir. Bu grafikteki hal değiĢim noktaları, sıcaklık değiĢimleri ve maddenin 

halleri ile ilgili alt sorular sorulmuĢtur. Öğrencilerle yapılan yarı – yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerde de bu kavramlarla ilgili sorular sorulmuĢtur.  

  GörüĢmeci: “Bir maddeye ısı verilmesi sıcaklığında sürekli bir artıĢa neden 

olur mu?” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: DeğiĢmeyebilir. 

Öğrenci E: Sebep olur. Tanecikler arası etkileĢim artıyor, o da sıcaklığı arttırır.  

Öğrenci H: Suyu düĢünürsek, kaynama noktasına kadar kaynar ve durur. BuharlaĢır.  

Öğrenci Ö: Olmaz. Çünkü buzdolabını düĢünelim. Orada da ısı alıĢ veriĢi 

gerçekleĢiyor. Ancak bu ısı cisimlerin sıcaklığını arttırmak için değil, düĢürmek için 

kullanılıyor.  

Öğrenci G: Isı sıcak sudan soğuk suya geçer. Bu bir süre gerçekleĢir. Sıcaklık 

eĢitlendiğinde sıcaklık değiĢmez.  

Öğrenci S: Bir zaman sonra artıĢ gözlenmez. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Hayır. Örneğin 100
0
C‟de sabit kaldığı anlar vardır. Katıdan sıvıya 

geçerken de sabit kalır. 

Öğrenci E: Örneğin kaynama noktasına gelince durur. Çünkğ madde hal değiĢtirir.  

Öğrenci H: Bir yerde durur. Çünkü madde buharlaĢacak. Hal değiĢimi yani.   

Öğrenci Ö: Kaynama noktası 100
0
C‟dir, burada sabit kalır. 

Öğrenci G: Bazı yerlerde değiĢmez. Çünkü hal değiĢimi var.  



105 

 

Öğrenci S: Daima olmaz. Suyu kaynayana kadar arttırırız ama sonra değiĢmez. 

 GörüĢmeci: “Su 0
0
C‟de iken hem sıvı hemde katı halde bulunabilir mi?” 

 Uygulama öncesi; 

Öğrenci B: Olamaz. Su 0
0
C‟de donar. 

Öğrenci E: Bulunabilir. Ortama göre değiĢebilir. Su, ortam soğuksa ısı verir katı olur. 

Buz iken ortam sıcaksa ısı alır ve erir.  

Öğrenci H: Çok karıĢık. Tamamen buz olur. Çünkü ortam sıcaklığının 0
0
C olduğunu 

görmedim.  

Öğrenci Ö: Bulunamaz. Çünkü katılar, yani buz olduğunu düĢünelim, (-) derecelerde 

bulunuyor. Isı aldığında ise 0
0
C‟ye ulaĢır ve hal değiĢtirerek sıvıya döner. Biz buza 

verdiğimiz ısıyı geri alırsak (soğutursak) suyumuz katı hale geri döner.  

Öğrenci G: Donmadan dolayı 0
0
C‟de sadece katı halde bulunur.  

Öğrenci S: Olamaz. 

 Uygulama sonrası; 

Öğrenci B: Erime noktası donma noktasına eĢittir. Dolayısıyla bulunabilir. 

Öğrenci E: Bulunabilir. Emin değilim.  

Öğrenci H: Saf su bulunabilir. Çünkü 0
0
C, hem donma hemde erime noktasıdır.   

Öğrenci Ö: Bulunabilir. Örneğin dolaptan aldığımız buz 0
0
C‟de bulunabilir. Su 

0
0
C‟de donar, buz 0

0
C‟de erir. 

Öğrenci G: 0
0
C‟de üstü katı altı sıvı bulunabilir.  

Öğrenci S: Bulunabilir. Grafikte vardı. Hem erimiĢ hemde katı halde görünür.  
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4.2 Deney ve Kontrol Gruplarının Kavramsal Anlama Testi 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması. 

 YaĢam temelli öğretim yönteminin ısı ve sıcaklık konusunun öğrenilmesine 

etkisini incelediğimiz bu çalıĢmada deney ve kontrol gruplarının ön test, son test 

toplam puanları grup içi ve gruplar arasında olmak üzere SPSS programında ayrı ayrı 

analiz edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.30 - 4.31 ve 4.32‟de verilmiĢtir.  

Tablo 4.30: Deney grubu kavramsal anlama testi  ön test ve son test puanlarının analizi. 

Ön/SonTest N Ortalama Std.Sapma Sd T p 

Deney 

(Grup 1) 
22 17.3636 7.66902 42 -7.938 .000 

Deney 

(Grup 2) 
22 42,2727 12,56292    

 

 Tablo 4.30‟daki sonuçlara göre p = .000 < .05 olduğu için deney grubunun ön 

test ve son test puanları arasında anlamlı fark görülmüĢtür. Bu durumda ısı ve 

sıcaklık konusunun öğrenilmesinde yaĢam temelli öğretim yönteminin etkili 

olduğunun söyleyebiliriz. 

Tablo 4.31: Kontrol grubu kavramsal anlama testi  ön test ve son test puanlarının analizi. 

Ön/SonTest n Ortalama Std.Sapma Sd t P 

Kontrol 

(Grup 1) 
23 16,5217 6.97313 44 -4.892 .000 

Kontrol 

(Grup 2) 
23 27,9565 8.77744    

 

 Tablo 4.31‟deki sonuçlara göre p = .000 < .05 olduğu için kontrol grubunun 

ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark görülmüĢtür. Kontrol grubunda 

yaĢam temelli öğretim yöntemi uygulanmamıĢ olmasına rağmen anlamlı fark 

görülmesinin sebebi olarak derslerde deneylerin yapılmasının etkili olabileceğini 

söyleyebiliriz. 

 

 



107 

 

Tablo 4.32: Deney ve kontrol grubu kavramsal anlama testi  ön test ve son test puanlarının analizi. 

Son Test n Ortalama Std.Sapma sd t P 

Deney 

(Grup 1) 
22 42,2727 12,56292 43 4.448 .000 

Kontrol 

(Grup 2) 
23 27,9565 8,77744    

 

 Tablo 4.32‟deki sonuçlara göre p = .000 < .05 olduğu için deney ve kontrol 

grupları arasındaki son test puanları arasında anlamlı fark görülmüĢtür. Deney grubu 

son test puanları (Ortalama=42.2727), kontrol grubu son test puanlarına 

(Ortalama=27.9565)  göre daha olumludur. Bu bulgu deney ve kontrol grupları son 

test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

(Büyüköztürk,Veri Analizi,16.baskı). Bu bulgulara göre yaĢam temelli öğretim 

yönteminin uygulandığı deney grubunda öğrenmenin daha etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 AraĢtırmanın bu bölümünde bulgulardan elde edilen sonuçlar 

değerlendirilerek ısı ve sıcaklık konusunun öğrenilmesinde yaĢam temelli öğretimin 

etkisi üzerine öneriler sunulacaktır. Bu bölümde yapılan değerlendirmeler daha sonra 

yapılacak çalıĢmalara yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

5.1 Sonuç 

 Bu bölümde araĢtırmanın örnekleminde yer alan ortaokul 8.sınıf 

öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusuyla ilgili olarak kavramsal anlama testlerinden, 

yarı – yapılandırılmıĢ görüĢmelerden elde edilen bulgulardan konunun öğrenilmesi 

ile ilgili öğretim öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmelere yer verilmiĢtir.  

 Alan yazında yer alan bazı çalıĢmalar, bu çalıĢmayı destekler nitelikte 

sonuçlar vermektedir. Sınıf öğretmenleri adaylarına yönelik maddenin halleri 

konusuyla ilgili yaĢam temelli materyal geliĢtirilerek, etkilerinin araĢtırıldığı 

çalıĢmanın sonucunda, öğretmen adaylarının baĢarılarının arttığı, tutumlarının pozitif 

yönde etkilendiği görülmüĢtür (Demircioğlu, 2008).    

 Fizik dersleri üzerine yapılan bir baĢka çalıĢmada dersler yaĢam temelli 

yaklaĢım modeline ve geleneksel yöntemlere göre iĢlenmiĢ, sonuçlar 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlarda yaĢam temelli öğrenme modeline göre 

iĢlenen derslerde baĢarının daha fazla olduğu görülmüĢtür (Rioseco, 1995). 

 YaĢam temelli öğrenme modeli ile ilgili çalıĢmalar incelendiğinde elde edilen 

sonuçlarda öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığı gözlenmiĢtir (Riesoco, 1995; 

Hoffmann, Häußler ve Lehrke, 1998; Lubben ve Campbell, 1996; Rayner, 2005).  

 AraĢtırmanın analiz sonuçlarına göre öğrencilerin fen bilimleri dersine karĢı 

ilgisinin, sevgisinin ve motivasyonunun artırdığı söylenebilir. Bu da öğrencilerin fen 

bilimleri dersindeki baĢarılarının artmasında olumlu katkıda bulunmuĢtur. YaĢam 

temelli öğrenme modelinin günlük yaĢamla iç içe olması, kavramların günlük 
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yaĢamdan ilgi çekecek Ģekilde hazırlanması derslerin daha etkili yürütülmesini 

sağlamıĢtır. Sonuç olarak; 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı öğrencilerin derse ilgisini arttırdğı 

düĢünülmektedir, 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı kavramları somutlaĢtırdığı 

düĢünülmektedir, 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı fen bilimleri dersini eğlenceli hale getirdiği 

düĢünülmektedir, 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı günlük yaĢamdaki olayları kapsamaktadır, 

 YaĢam temelli öğrenme yaklaĢımı kavramların öğrenilmesine olumlu katkı 

sağladığı düĢünülmektedir. 

5.2 Öneriler 

 Bu tezde elde edilen bulgular çalıĢma grubu ile sınırlıdır. Ayrıca araĢtırmanın 

yapıldığı okul orta baĢarı düzeyinde bir okuldur. Deney ve kontrol grubunu oluĢturan 

sınıflarda her bilgi düzeyine ve davranıĢ özelliklerine sahip öğrenciler 

bulunmaktadır. Dolayısıyla her iki sınıf ortamındaki öğrenci dağılımı heterojen 

özellik göstermektedir. Bu sebeple elde edilen bulgular genellenebilir değildir. 

YaĢam temelli öğrenme modeli ile ilgili yapılacak baĢka çalıĢmalar farklı okul 

seviyelerinde, konularda uygulanabilir.  

 YaĢam temelli öğrenme modeli öğrenciyi merkeze alan öğretim modelidir. 

Sınıf içerisinde öğrencilerin kendi arasında ve öğrenciler ile öğretmen arasında 

yoğun katılım gerektirmektedir. Katılımın yoğun olduğu bu öğretim modelinde 

özellikle deneylerle desteklenen ısı ve sıcaklık konusu için derslerin iĢleniĢinde 

deneylerin yapılması zaman aldığı için müfredatta bu konuya ayrılan ders saati 

yeterli gelmemiĢtir. Bu sebeple bu konuya ait ders saatinin daha fazla olması baĢarıyı 

daha olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla araĢtırmanın da 12 ders saati ile sınırlı olması 

zaman zaman derslerin iĢleniĢinde sıkıĢmaya neden olmuĢtur. Derslerin belirlenen 

zamanda bitmesi için derslerde yapılan hızlandırmalar, yaĢam temelli öğretim modeli 
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kullanılarak iĢlenen konunun öğrenilmesinde ister istemez aksamalara neden 

olmuĢtur.  

 YaĢam temelli öğretim modeli birçok öğretmen tarafından farkında olarak 

yada olmadan sınıf ortamında uygulanmaktadır. Modelin amacına uygun 

kullanılması için öğretmenlerin bu modeli daha yakından tanıması sağlanmalıdır. 

Çünkü yaĢam temelli öğrenme modeli, derste kullanılacak bir çok materyali 

uygulama öncesinde hazır hale getirmeyi gerektirmektedir.  

 YaĢam temelli öğrenme modelinin temelini bağlamların oluĢturduğu bir 

gerçektir. Dolayısıyla derslerin iĢleniĢinde kullanılacak bağlamlar, öğrencilerin 

çoğunu etkileyecek Ģekilde oluĢturulmalıdır. Bu nedenle günlük hayatta öğrencilerin 

karĢılaĢtığı durumlar ilgi çekecek halde hazırlnarak sınıf ortamında dersin iĢleniĢi 

sırasında sunulmalıdır. Bu Ģekilde derslerin iĢlenmesi, kavramların öğrenilmesini  

daha anlamlı ve kalıcı hale getirecektir. 
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EK. B: Kavramsal anlama testi. 
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EK. C: 5E öğrenme modeline göre hazırlanmıĢ ders planları 
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EK. D: 5E öğrenme modeline göre hazırlanan çalıĢma yaprakları. 
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