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Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme
Durumlarının İncelenmesi*
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Öz: Bu araĢtırma, iliĢkilendirme (Relating), tecrübe etme (Experiencing), uygulama
(Applying), iĢ birliği (Cooperating) ve transfer etme (Transferring) basamaklarından oluĢan
REACT stratejisine yönelik geliĢtirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin fiziksel ve
kimyasal değişme kavramları ile bağlamları iliĢkilendirmeleri üzerine etkisini incelenmeyi
amaçlamaktadır. AraĢtırma deneysel araĢtırma yönteminin ön test - son test kontrol gruplu
deseni ile yürütülmüĢtür. Deney grubu 50, kontrol grubu 51 olmak üzere 101, 6. sınıf
öğrencisi araĢtırmaya katılmıĢtır. GeliĢtirilen öğretim materyali animasyonlardan, çalıĢma
yapraklarından ve örnek olaylardan oluĢmaktadır. Öğretim materyali sıcak hava balonu ve
çalışma prensibi ana bağlamı çerçevesinde geliĢtirilmiĢ ve REACT stratejisinin her
basamağında bağlamsal öğrenmeye dikkat edilmiĢtir. AraĢtırma verileri, iki aĢamalı
sorulardan oluĢan bağlam testi ve yarı yapılandırılmıĢ mülakat sorularıyla toplanmıĢtır.
Bağlam testinden elde edilen veriler Mann Whitney-U testine, mülakattan elde edilen veriler
ise içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Bulgular deney grubunda yürütülen öğretim materyalinin
kontrol grubunda yürütülen öğretim materyaline göre daha etkili olduğunu göstermektedir.
AraĢtırma da öğrencilerin meydana gelen değiĢimleri, karĢılaĢtıkları maddelerin yararlı ve
zararlı olmasıyla, birisi tarafından müdahale edilme veya kendiliğinden olma, tekrar geri
getirme gibi özelliklerle iliĢkilendirmekte ve çoğunlukla da genellemelere gidererek alternatif
kavrama oluĢturdukları tespit edilmiĢtir. Bir sonraki araĢtırmalar için tespit edilen bu
genellemeleri içeren öğretim materyallerinin geliĢtirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi
önerilebilir.
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The Investigation of Students' Responses to Revelation of the Relation between
"Physical and Chemical Change" Concepts and Contexts
Abstract: This study has been carried out within the scope of “physical and chemical
change” unit from 6th grade curriculum. A REACT (Relating-Experiencing-ApplyingCooperating-Transferring) strategy has been designed and this study seeks to analyze its
effects on students‟ associating scientific concepts with contexts. This is an experimental
study with pre-test post-test control groups. This study has been conducted with total 101
students with 50 students from experimental groups and 51 students from control groups. The
developed teaching material consists of animations, worksheets and case studies. The hot air
balloon and its working principle are used in the main context of teaching material. Teaching
materials are based on REACT strategy, which prioritizes contextual learning in each phase,
have been developed. Data collection tools are contextual tests that consist of two-tier
questions and interviews. Mann Whitney-U test has been applied to the data obtained from
the context test; a content analysis has been applied to the data obtained from interview. The
results of data collection tools are indicative of the fact that teaching materials based on
REACT strategy are more effective than teachers' teaching materials. This study has shown
that students have been associated with the physical and chemical changes through the
attributes of useful matter, harmful matter, spontaneity, intervening in change and returning,
and they have constructed alternative concepts as they have made generalizations to relate the
events. For further research, developing teaching materials containing these generalizations
can be recommended, and the effectiveness of these teaching materials using contexts can be
tested.
Key Words: Physical change, Chemical change, Context, REACT, Relating
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Giriş
YaĢantılar ile fen kavramları arasındaki iliĢkinin en verimli Ģekilde öğrenciye
sunulacağı yol bağlamlardır (Gilbert, 2006; Gilbert, Bulte ve Pilot, 2011). Gilbert (2006)
bağlamı, bir kavramı uygulama ve kavramın mevcut olay içerisindeki yeri ve önemini ortaya
çıkarma olarak tanımlamaktadır. Kullanılacak olan bağlamlar, öğretimle ilgili konu ve
kazanımları kapsamakla birlikte kavramların uygulama alanları ve öğrencilerin sosyal ve
çalıĢma kültürünü kapsayan örneklerin seçilmesiyle elde edilir (Morrison, Ross, Kemp ve
Kalman, 2010). Tasarlanacak olan öğretimin görevi ise tek baĢlarına bir anlam ifade etmeyen
olay ve nesneleri zengin bir bağlam içerisinde sunmak olmalıdır (Richey, 2000). Öğrencilerin
okul

dıĢı

ortamlardaki

yaĢantılarını

sınıfta sunulan

yeni

bilgi

ve

deneyimlerle

yapılandırabilmesi için karĢılaĢtığı yeni durumu önceki bildikleri ile iliĢkilendirmesi
gerekmektedir (Driver, 1988). Fakat öğrenciler çevresel faktörlerden etkilenerek alternatif
kavramalar oluĢturmaktadırlar. Bu alternatif kavramalar öğretim sürecini etkiler (Johnson,
1998) ve bazen öğretim sonunda da değiĢmeden kalabilmektedir (Novak, 1988; Nusbaum ve
Novick, 1982). Örneğin; 6. sınıf Fen bilimleri öğretim programında yer alan ve günlük
hayatımızda birçok olayı açıklamak için kullandığımız fiziksel-kimyasal değiĢme konusu
öğrencilerin çok sayıda alternatif kavramalara sahip oldukları konulardan bir tanesidir (Adbo
ve Taber, 2009; Demircioğlu, Özmen ve Demircioğlu, 2006; Eilks, Moellering ve Valanides,
2007; Tsaparlis, 2003). Öğrenciler suyun buharlaĢırken kimyasal bir değiĢmeye uğradığını ve
bu değiĢim sonucunda oksijenin ve hidrojenin açığa çıktığını (Goodwin, 2000; Othman,
Treagust ve Chandrasegaran, 2008), yoğunlaĢırken ise oksijen ve hidrojenin birleĢerek suyu
oluĢturduğunu düĢünmektedirler (Adbo ve Taber, 2009; Bakırcı, Subay, Midyatlı ve Ünsal,
2010). Doğranan meyvelerin kararmasının (Demircioğlu vd., 2006) ve çürüme olaylarının
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fiziksel değiĢme (Atasoy, Genç, Kadayıfçı ve AkkuĢ, 2007) olduğunu düĢünmektedirler. Bu
alternatif kavramalar, öğrencilerin doğayı yanlıĢ yorumlamalarına, bozulan besinleri
tüketmelerine ve sağlık problemleriyle karĢılaĢmalarına neden olabilir. Bu yüzden fiziksel ve
kimyasal değiĢme konusu günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Ġlgili konunun
kavranması sonraki öğrenmeler için de önemlidir. Fiziksel – kimyasal değiĢme konusu 7.
sınıfta kavranacak olan çözünme, 8. sınıfta ise yanma tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri,
kütlenin korunumu, fotosentez, oksijenli ve oksijensiz solunum gibi kavramların kavranması
için temel oluĢturan bir konudur. Örneğin, öğrenciler 7. sınıfta öğrenecekleri çözünme
olayının kimyasal bir değiĢme olduğunu düĢünmektedirler (Ahtee ve Varjola, 1998;
BouJaoude, 1992; Eilks, Moellering ve Valanides 2007; Novak ve Musonda, 1991; Stavridou
& Solomonidou, 1998; Valanides, 2000). Çözünme kavramı da yine günlük hayatımızda
sıkça karĢılaĢtığımız bir olaydır. Öğrenciler her hangi bir değiĢmeyi fiziksel ve kimyasal
olarak sınıflandırırken ısı - madde oluşumu - gaz çıkışı - tahrip olma - çözünme gibi
durumları dikkate almaktadır (Stavridou ve Solomonidou, 1998). Bu özeliklerin ölçüt
alınması da öğrencilerin konuyla ilgili alternatif kavramaya sahip olmalarına neden
olmaktadır. Ölçüt alınan diğer bir özellik de meydana gelen değiĢmelerin tersinir olma
durumlarıdır. Sökmen, Bayram ve Yılmaz (2000) öğrencilerin tersinir olayları fiziksel
değiĢim, tersinir olmayan olayları ise kimyasal değiĢim olarak açıkladıklarını tespit etmiĢtir.
Özmen ve Ayas (2003) öğrencilerin konuyla ilgili alternatif kavrama üretmelerinin
sebeplerinden

bir

tanesinin

kimyasal

değiĢim

olaylarında

kütlenin

korunumunu

kavrayamamalarından kaynaklandığını vurgulamaktadır. Tsaparlis (2003), öğrencilerin
fiziksel değiĢimin doğal yollardan, kimyasal değiĢimin laboratuvar ortamlarında olduğunu
düĢündüklerini, Çalık ve Ayas (2005), öğrencilerin bu olayları geri dönüĢtürülebilir
yorumunu kullanarak tanımladıklarını, Eilks, Moellering ve Valanides (2007) ise öğrencilerin
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bir olayın fiziksel veya kimyasal değiĢim olduğunu söyleyebilseler de nedenlerini
açıklayamadıklarını, CoĢtu, Ayas ve Ünal (2007) gereğinden az veya fazla genelleme yapma
eğilimleri alternatif kavramaların oluĢmasının baĢlıca nedenleri arasında geldiğini tespit
etmiĢtir. Demircioğlu vd. (2006) öğretmen adaylarının maddenin yüzeyinde olan her türlü
değiĢimi fiziksel olarak düĢündüklerini ortaya çıkarmıĢtır. Yapılan araĢtırmaların sonuçları
incelendiğinde öğrencilerin eksik bilgi, günlük hayat deneyimleri ve aĢırı genelleme yapma
eğilimlerinin fiziksel ve kimyasal değiĢme konusuyla ilgili alternatif kavramalara sebep
olduğunu göstermektedir. Fen bilimleri dersini öğretmek için akademik baĢarıyı olumsuz
etkileyen bu alternatif kavramaların göz önünde bulundurulduğu öğrenme ortamlarının
tasarlanması gerekmektedir (Driver, 1988).
Fen bilimleri dersinde akademik baĢarıyı olumsuz etkileyen bir diğer sebep ise
öğrencilerin

okulda

öğrendikleri

bilgileri

günlük

hayatlarında

önemli

olmadığını

düĢünmeleridir (Gilbert, 2006). Öğrenciler karĢılaĢtıkları okul dıĢı deneyimlerinin fen
bilimleri derslerinin bir parçası olduğunu keĢfettiklerinde daha kolay öğrenmektedirler
(Mayoh ve Knutton, 1997). Bağlam temelli öğrenme yaklaĢımına göre öğrenme, bir kavram,
farklı bir durum içerisindeki farklı bir problemi çözmek için kullanılıyorsa gerçekleĢir
(Gilbert vd., 2011). Sınıf ortamında fen kavramlarını öğrenemeyen öğrenciler ise
yaĢantılarında

karĢılaĢtıkları

problemleri

açıklamak

için

alternatif

kavramalara

baĢvurmaktadırlar. Solsona, Izquierdo ve De Jong (2003) öğrenciler günlük hayat
durumlarıyla sınıfta ne kadar çok karĢılaĢırsa öğrenmenin o kadar anlam kazanacağını
belirtmektedir. Bir öğretmen ise öğrenme ortamında yeni bilgileri inĢa edeceği ön fikirleri
görmezlikten gelemez ve öğrenciler arasındaki farklılığı kapatmak için öğretim sürecinde
bağlamlar oluĢturarak öğrenciler arasında ortak bir payda oluĢturur (Whitelegg ve Parry,
1999). REACT (Bkz. Tablo 1) stratejisi de bu amaç doğrultusunda ele alınabilecek verimli
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bir öğretim sürecini kapsamaktadır (Crawford, 2001; Crafword ve Witte, 1999). Çünkü
REACT stratejisi öğretimin bağlamlar kapsamında yürütülmesine, kavramlar ile bağlamlar
arasındaki iliĢkinin ortaya çıkarılmasına, öğrencileri arasındaki iletiĢimin ön planda
tutulmasına ve öğrencilerin öğrendiklerini transfer etmesine olanak sağlar. REACT stratejisi
bağlam temelli öğrenme yaklaĢımının öğrenme ortamlarına yansıtılan uygulama Ģekillerinden
bir tanesidir. Yapılan araĢtırmalar gerek akademik baĢarı (Demircioğlu, Vural ve
Demircioğlu, 2012; Ingram, 2003) gerekse kavramsal anlama (Ayvacı, Er Nas ve Dilber,
2016; Er Nas, ġenel Çoruhlu ve Kirman Bilgin, 2016; Ültay, Durukan ve Ültay, 2015)
değiĢkenleri üzerinde REACT stratejisinin olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Fakat
REACT stratejisinin kavramlar ile bağlamlar arasındaki iliĢkiyi nasıl etkilediğine dair
araĢtırmalara rastlanmamıĢtır. Oysa bağlam temelli öğrenme yaklaĢımı, bilgiye duyulan
ihtiyacın hissedilmesi için günlük hayat uygulamalarının fen kavramlarıyla açıklanması
gerektiğini vurgulamaktadır (King, Winner ve Ginns, 2011). Öğrencilerin özellikle kimya
kavramları ile ilgili bilimsel bilgilerini kullanarak, günlük yaĢantısıyla iliĢkilendirmesi ve
karĢılaĢtığı sorunlara bu bilgileri ıĢığında çözüm bulabilmesinin zor bir süreç olduğu (Özmen,
2003) düĢünüldüğünde, öğrencilerin fiziksel - kimyasal değiĢme olaylarını günlük hayat
deneyimleriyle ne kadar iliĢkilendirebildikleri fen öğretimi açısından merak konusudur.
Amaç
Bu çalıĢma; REACT stratejisine yönelik geliĢtirilen öğretim materyallerinin
öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişme kavramları ile bağlamları iliĢkilendirmeleri üzerine
etkisini incelenmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem
Mevcut araĢtırma yarı deneysel araĢtırma yönteminin ön test- son test kontrol gruplu
deseni ile yürütülmüĢtür.
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Örneklem: AraĢtırmaya Trabzon ili Akçaabat ilçesinde öğrenim gören bir ortaokulun
6. sınıf öğrencileri katılmıĢtır. 50 deney grubu 51 kontrol grubu olmak toplam 101, öğrenci
araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır. Mülakatlar bağlam testinin ön test sonuçlarına
göre gruplardan üst, orta ve alt seviyede bulunan, rastgele seçilen altı deney grubu altı kontrol
grubu olmak üzere toplam on iki öğrenci ile yürütülmüĢtür.
Tasarlanan Öğretim: AraĢtırma kapsamında geliĢtirilen öğrenci rehber materyali
REACT stratejisine göre tasarlanmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan REACT stratejisi (Crawford
ve Witte, 1999; Hull, 1999; Crawford, 2001; Navarra, 2006) Tablo 1‟deki gibi özetlenmiĢtir.
Tablo 1. REACT Stratejisinin Tanıtılması

ĠliĢkilendirme
(Relating)

Tecrübe etme
(Experiencing)

Uygulama
(Applying)

ĠĢ birliği
(Cooperating)

Transfer etme
(Transferring)

Öğrenciler kendi deneyimleri ile öğrenecekleri bilgiler arasında direkt olarak iliĢki
kurmakta zorlandıklarından dolayı öğretmenlerin bu süreci iyi planlamaları gerekmektedir.
Bu basamakta ders öğretmeni konu ile ilgili kavramlarla gerçek hayat deneyimlerinden
seçilerek sunulan bağlam arasında öğrencilerin iliĢki kurmalarına yardımcı olur, derse olan
dikkati ve motivasyonu artırır. Öğrencilerin sunulan bağlam içerisindeki yeni kavramları
seçerek, ön bilgileri ile bütünleĢtirmesi için ĠliĢkilendirme süreci, bir araç olarak kullanılır.
Kavram ile bağlam arasındaki iliĢkinin baĢarılı bir Ģekilde kurulması öğrenmenin baĢarı ile
sonuçlanacağının ilk sinyalidir. Öğretmenler derse her öğrencinin günlük hayatında
karĢılaĢabileceği duruma örnek verip bu örnekle ilgili soru sorarak baĢlayabilir.
Bağlamın veya özelliklerinin sınıf ortamına taĢınarak öğrencilere bulma, keĢfetme ve
araĢtırma gibi laboratuar aktivitelerine yaĢatıldığı süreçlerdir. Kurulmak istenen bağlam ve
kavram arasındaki iliĢki bu ortamlarda yaparak yaĢarak öğrenilmeye çalıĢılır.
Öğrenci bağlam ve kavram arasındaki iliĢkiyi tecrübe ettikten sonra bağlamın mesleki
boyutuna vurgu yapılır. Yani öğrencinin konuyu öğrenme sebebi, konuyu öğrenmesi için
gereken ihtiyaç aslında bu aĢamada daha çok ön plana çıkmaktadır. Çünkü bağlam ve
kavram arasındaki iliĢki öğrencinin meslek hayatında ne gibi uygulamalarda kullanılacağı
bu süreçte elde edilmeye çalıĢılır. Yine farklı materyaller, sınıf içi etkinlikler kullanılarak,
geziler düzenlenerek, gerçekçi senaryolar kurularak, problem çözme aktiviteleri yapılarak
bu öğrenme aktivitelerinin konuyla ilgili yönleri vurgulanmalıdır. Ayrıca öğretmen
öğrencilerin yeteneklerini göz önünde bulundurarak zor ama yapılması mümkün görevler
verebilir.
Öğrencilerin arkadaĢları ile iletiĢimde bulundukları ve öğrendiklerini paylaĢtıkları ve
tartıĢtıkları süreçtir. Her öğrencinin farklı bir özelliğinin bir araya getirilmesi ile küçük grup
çalıĢmaları yapılır. Öğretmen gruplara bir takım laboratuar aktiviteleri yaptırabilir veya bir
takım görevler verebilir. Bu süreçte her grup üyesine farklı görevler verir ve her üyenin
kendine olan güvenini ortaya çıkarmaya ve derse olan motivasyonu sağlamaya çalıĢır.
Öğrenci grup baĢarılı olamazsa kendisinin baĢarılı olamayacağını bilmelidir ve görevler eĢit
paylaĢılmalıdır. Ortaya çıkan ürünü de sunmalarına fırsat verilmelidir.
Transfer etme öğrencinin öğrendiğini yeni bir bağlamda veya yeni bir durumda
kullanabilmesidir. Transfer etme iliĢkilendirmeye benzer. Sadece öğrenci öğrendiğini
transfer edebilmesi için öğretim sürecinde tartıĢılmayan bir bağlam veya durumla
karĢılaĢması gerekmektedir.
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REACT stratejisine göre tasarlanan öğretimde animasyonlardan, örnek olaylardan ve
çalıĢma yapraklarından yararlanılmıĢtır. Öğretim materyalinde sıcak hava balonu ve çalışma
prensibi ana bağlam olarak kullanılmıĢ ve materyaller birçok bağlamla zenginleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma kapsamında geliĢtirilen ve deney grubunda REACT stratejisine göre yürütülen
öğretim materyali (Kirman Bilgin, 2015) Tablo 2'deki gibi özetlenmiĢtir.

Tablo 2. Deney grubunda uygulanan öğretim materyalleri
REACT
R

E
A
C
T

Öğretim Materyalleri
Sıcak Hava Balonlarının uçması için bu balonlarda meydana gelen değiĢmelerle ilgili
okuma parçası verilmiĢ ve ilgili sorularla ön bilgiler ortaya çıkarılmaya tartıĢılmıĢtır.
Bu balonlarda meydana gelen değiĢmelere yönelik animasyon izletilmiĢ ve fizikselkimyasal değiĢme kavramlarıyla ilgili temel özellikler tartıĢılmıĢtır (2 ders).
Naftalinin süblimleĢmesinin ve mumun erimesinin ele alındığı iki adet çalıĢma yaprağı
kullanılarak öğrencilerin kavramla ilgili tecrübe sahibi olmaları sağlanmıĢtır (1 ders).
Besin zehirlenmelerine karĢı son tüketim tarihlerinin önemi, kumdan cam elde edilmesi
ve camın kırılması örnek olaylarını içeren, kavramla ilgili mesleklerin ve soruların yer
aldığı bir okuma parçası kullanılmıĢtır (1 ders).
Petrolden benzine olan yolculuğu içeren bir örnek olay kullanılarak kavramla ilgili
mesleklerin incelendiği bir grup çalıĢması yürütülmüĢtür (1 ders).
Ekmek israfının yapılmaması gerektiği teması üzerinde duran ve buğdaydan ekmeğe
olan yolculuğu ele alan bir örnek olay incelenmiĢ ve sınıf içerisinde tartıĢılmıĢtır (1
ders).

Kontrol grubunda Milli Eğitim Bakanlığı‟nın (MEB) dağıttığı kitabın (Öcal, 2014)
78-83. sayfaları arasında yer alan etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ders öğretmeninin
uyguladığı etkinlikler Tablo 3'deki gibi özetlenmektedir.
Tablo 3. Kontrol grubunda uygulanan öğretim materyalleri
Ders
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Etkinlik
s.78 de camın kırılması, elmanın kararması gibi örneklerin yer aldığı giriĢ sayfası okutulmuĢtur.
Ġlgili sorular tartıĢılmıĢtır. S.79 yer alan “Aynı madde farklı görüntü” etkinliğini yapmıĢtır. Bu
etkinlikte fındığın ezilmiĢ ve ezilmemiĢ hallerinin tadına bakılarak aynı madde olup olmadıkları
tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Buradan fiziksel değiĢime değinilmiĢtir.
S. 80‟de geri dönüĢüme yönelik olan okuma parçası okutuluĢ ve "tekrar tekrar kullanılabilme"
genellemesiyle fiziksel değiĢim açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Muzun kararması elmanın kararması
gibi olaylarla kimyasal değiĢim açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Sonrasında s.83 deki değerlendirme
etkinliği yapılmıĢtır.
Konuyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluĢan test dağıtılmıĢ ve cevapları tartıĢılmıĢtır.
Konuyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluĢan test dağıtılmıĢ ve cevapları tartıĢılmıĢtır.
Konuyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluĢan test dağıtılmıĢ ve cevapları tartıĢılmıĢtır.
Konuyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluĢan test dağıtılmıĢ ve cevapları tartıĢılmıĢtır.

296

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2017,Cilt:XIV, Sayı:I,289-319 http://efdergi.yyu.edu.tr

http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.11

ISSN:1305-020

Kontrol grubunda yürütülen etkinlikler incelendiğinde uygulama öğretmeni ilk olarak
konularla ilgili dikkat çekmiĢ ve sonrasında kazanımlarla ilgili açıklamalarda bulunmuĢtur.
Öğretmen konuyla ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra deney yapmıĢ ve deneylerden
sonra değerlendirme etkinliklerine yer vermiĢtir. Uygulama öğretmeninin izlediği bu
öğretimin, öğretmen merkezli öğretime benzediği söylenebilir.
Her iki grupta da öğretim uygulamaları öğretim programında belirtildiği ders saati dikkate
alınarak yürütülmüĢ ve toplam 6 ders saati sürmüĢtür.
Veri Toplama Araçları: Öğrencilere günlük hayatımızda sıkça rastladığımız 4 adet
bağlam yöneltilmiĢtir. Bunlardan 2'si bağlam testi olarak 2'si de mülakat olarak
uygulanmıĢtır. Bağlam testinde yer alan sorular iki aĢamalı sorulardan oluĢmaktadır (Bkz.
Tablo 4). Ġlk aĢamasında öğrencilerden, bırakılan boĢluğa doğru düĢündükleri cevapları
yazmaları istenmektedir. Ġkinci aĢamasında ise yazdıkları cevabın nedenini açıklamaları
beklenmektedir. Mülakat soruları ise yarı yapılandırılmıĢ Ģekilde sorulmuĢtur.

Bağlam 2

Bağlam 1

Tablo 4. Bağlam testinde yer alan bağlam 1 ve 2
Nehirlerden, göllerden ve denizlerden buharlaşan su, havanın soğuması ile birlikte yoğunlaşır.
YoğunlaĢan su yağmur olarak yeryüzüne geri döner. Yağmurun yağması demek ormanlık alanların
kuraklaĢmaması demektir. Ne kadar çok yağmur yağarsa o kadar çok ağaç yetiĢtirebiliriz. Ama insanların
duyarsız davranıĢları yüzünden her yıl binlerce ağaç küle dönmektedir. Aynı zamanda ağaçların yanması
çevre kirliliğine de yol açmaktadır.
Bu metinde geçen altı çizili olayların fiziksel mi yoksa kimyasal mı değiĢme meydana geldiğini nedenleri
ile birlikte açıklayınız. Açıklamanızı yaparken maddenin tanecikli yapısını da göz önünde bulundurunuz.
1a- BuharlaĢma ………………değiĢmedir.
Çünkü: ……………………………………
1b- YoğunlaĢma ………………değiĢmedir.
Çünkü: ……………………………………
1c- Ağaçların yanması………………değiĢmedir.
Çünkü: ……………………………………
Örümcekler ağlarını 3 farklı salgı bezinin çalıĢmasıyla üretirler. Salgılanan (üretilen) ipek maddesi
akıĢkandır. Bu akıĢkanlığı sayesinde örümcekler ağlarını örerler. Örümcekler ağlarına yapıĢan avlarını
sokarak zehirlerler ve içindeki sıvıyı emerler. Geri kalan kısmını ise ağı keserek atarlar.
Bu metinde geçen altı çizili olayların fiziksel mi yoksa kimyasal mı değiĢme meydana geldiğini nedenleri
ile birlikte açıklayınız.
2a- Ġpeğin salgılanması (üretilmesi) ………………değiĢmedir.
Çünkü: ……………………………………
2b- Ağın örülmesi ………………değiĢmedir.
Çünkü: ……………………………………
2c- Zehirlenme ………………değiĢmedir.
Çünkü: ……………………………………
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Bağlam testi öğrencilere ön, son ve gecikmiĢ test (uygulama bittikten 10 hafta sonra)
olmak üzere üç defa uygulanmıĢtır. Mülakatlar ise öğretimlerden önce ve sonra
uygulanmıĢtır. Mülakatta yer alan bağlamlar Tablo 5'deki gibidir.

Bağlam 3

Yumurtanın bozulması hangi tür değiĢmedir?

Bağlam 4

Tablo 5. Mülakatlarda yer alan bağlam 3 ve 4

Ağaçlar kesilerek kütük haline getirilir. Kütüklerin dıĢ yüzeyindeki kabuk soyulur. Bu kütükler daha
ince kesilir ve kâğıt hamuru oluĢturulur. Bu hamur bir süre kurutulur. Sonrasında istenilen şekil
verilir. Ağacın kâğıda yolculuğunda altılı çizili olaylarda ne tür değiĢmeler olmuĢtur? Maddenin
tanecikli yapısını düĢünerek cevaplandırınız.

Yöneltilen bu bağlamların maddenin tanecikli yapısını düĢünerek cevaplamaları
istenmiĢtir, çünkü fiziksel-kimyasal değiĢme kavramları "Maddenin Yapısı ve Özellikleri"
ünitesinin ikinci konusunda yer almakta ve maddenin tanecikli yapısı konusu çerçevesinde
öğrencilere kavratılmaktadır.
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları: AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen sıcak hava
balonu ve çalıĢma prensibi bağlamı, öğrenci rehber materyali ve veri toplama araçları konu
kazanımları dikkate alınarak; bir kimya bölümü, üç kimya eğitimi, bir fizik eğitimi ve iki fen
bilimleri eğitimi alanlarında toplam 7 uzmanın görüĢleri çerçevesinde ĢekillendirilmiĢtir.
Geçerlik çalıĢmaları biten veri toplama araçlarının güvenirlik çalıĢmaları, 7. sınıf
öğrencileriyle (N=40) yürütülmüĢtür. Gerekli düzenlemeler yapılarak (Kirman Bilgin, 2015)
sorulara son hali verilmiĢtir.
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Verilerin analizinde ise araĢtırmacı tarafından rastgele beĢ öğrenci seçilmiĢtir.
Öğrencilerden elde edilen veriler araĢtırmacı tarafından kodlanmıĢtır. Rastgele seçilen beĢ
öğrencinin yanıtları iki kimya eğitimi, bir fen bilimleri eğitimi alanında uzman olan üç
akademisyen tarafından ayrı ayrı kodlanmıĢ ve araĢtırmacının kodlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır.
AraĢtırmacının ve uzmanların uzlaĢtıkları soru özellikleri çerçevesinde diğer veriler
araĢtırmacı tarafından analiz edilmiĢtir.
Veri Analizi: Bağlam testi iki adet iki aĢamalı soru içermektedir. Ġlk aĢamasına doğru
yanıt veren öğrenci "1" puan, yanlıĢ cevap veren veya cevap vermeyen öğrenci "0" puan
almaktadır. Soruların ikinci aĢaması ise Marek (1986)„in açık uçlu soruların analizinde
kullanmıĢ olduğu puanlamanın uyarlanmasıyla oluĢturulan yeni sisteme göre analiz
edilmiĢtir. Bu puanlama sistemi Tablo 6'da belirtilmektedir. Tablo 6'dan yararlanılarak
bağlam testinden elde edilen puanlar Mann Whitney-U testine tabi tutulmuĢtur.
Tablo 6. Açık uçlu soruların analizinde kullanılan puanlama
Kategoriler
Tam ĠliĢkilendirme

Kod
A

Puan
3

Kısmi ĠliĢkilendirme

B

2

Alternatif kavrama içeren
ĠliĢkilendirme
ĠliĢkilendirememe

C

1

D

0

Ġçerikleri
Tanecik boyutunda bilimsel olarak doğru iliĢkilendirme içeren
cevap
Makroskobik düzeyde iliĢkilendirme yapan veya doğru
iliĢkilendirmenin bir kısmını belirten cevap
Bilimsel bilgilerle tutarlı olmayan, alternatif düĢünceler içeren
iliĢkilendirme
Bilmiyorum Ģeklinde cevaplama, iliĢkilendirme yapmama

Bağlam 1 ve 2'den elde edilen verilerin hangi kategoride değerlendirildiğine dair örnek
öğrenci yanıtları Tablo 7'deki gibi özetlenmiĢtir. Alternatif kavrama içeren iliĢkilendirmelerin
hepsi ise Tablo 10 ve 12'de belirtilmiĢtir.
Tablo 7. Kategorilere göre örnek öğrenci yanıtları
Kategoriler
Tam ĠliĢkilendirme

Örnek Öğrenci Yanıtları
*BuharlaĢma ve yoğunlaĢma bir hal değiĢtirme olayıdır. Hal değiĢtirme olaylarında sadece
taneciklerin enerjisi ve aralarındaki boĢluk değiĢir. Kimliği değiĢmez. Bu yüzden fiziksel
değiĢmedir.
* Ağacın yapısı bozulur ve kimliği değiĢir. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir.
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*Salgı bezlerinin salgıladıkları maddelerin yapısı bozularak ipeği oluĢtururlar. Maddelerin
kimliği değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir.
*Ağın yapısı bozulmaz ve kimliği değiĢmez. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir.
*Zehir, hücrelerin yapısını bozar ve oradaki maddelerin kimliğini değiĢtirir. Bu yüzden
zehirlenme olayı kimyasal değiĢmedir.
* Maddenin kimliği değiĢmediği için fiziksel değiĢmedir.
* Maddenin kimliği değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir.
*Gözle göremediğimiz Ģeyler olduğu için kimyasal değiĢmedir.
* Çevreye zarar verdiği için kimyasal değiĢmedir.
* Ağın örülmesini gözle görebiliyoruz. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir.
*Zehirlenme olayını göremeyiz. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir.

Mülakatlardan elde edilen verilerde Tablo 6'da yer alan sisteme göre analiz edilmiĢtir.

Bulgular
Bu bölümde bağlam testinden ve mülakatlardan elde edilen veriler ayrı ayrı
sunulmaktadır.
Bağlam testinden elde edilen bulgular: Öğrencilerin bağlam testine verdikleri cevapların
Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 8'deki gibidir.
Tablo 8. Bağlam testinden elde edilen verilerin U testi sonuçları
Test
Ön test
Son test
GecikmiĢ test

Grup
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

N
50
51
50
51
50
51

Sıra ortalaması
43,43
48,42
59,09
43,07
56,59
45,52

Sıra toplamı
2171,50
2979,50
2954,50
2196,50
2829,50
2321,50

U
896,50

p
,060

870,50

,006

995,50

,047

Tablo 8 incelendiğinde grupların ön test sonuçlarının birbirine yakın olduğu
görülmektedir. Fakat son test (U=870,50, p<.05) ve gecikmiĢ test (U=995,50, p<.05)
uygulamaları incelendiğinde gruplar arasında REACT stratejisine göre yürütülen öğretim
uygulamalarının yer aldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu dikkat çekmektedir.
Grupların puan ortalamaları ise aĢağıdaki grafikte sunulmaktadır.
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12
10,88
10
8,66

7,8

8

6,03
6

4,74

Deney Grubu
Kontrol Grubu

4
3,36
2
0
Ön test

Son test

Gecikmiş Test

Grafik 1. Deney ve kontrol grubunun test ortalamaları
Grafik 1 incelendiğinde deney grubunun puan ortalamasının kontrol grubuna göre
hem son hem de gecikmiĢ testte daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
Grupların bağlam 1'e verdikleri yanıtlardan elde edilen nitel veriler ise Tablo 9'daki
gibi özetlenmiĢtir.
Tablo 9. Bağlam 1'e verilen cevapların frekans dağılımları
I. AĢamada Yer Alan
Ġfade

I. AĢama
Ön
Test

1a- BuharlaĢma
……… değiĢmedir.

Son
Test
GecikmiĢ
Test
Ön
Test

1b-YoğunlaĢma
……… değiĢmedir.

Son
Test
GecikmiĢ
Test

F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B

A
1
8
2
1
8
2
-

II. AĢama (Gerekçe)
Deney Grubu (f)
Kontrol Grubu (f)
B
C
D
A
B
C
4
10
1
3
16
7
16
17
1
12
3
6
10
7
3
3
2
15
1
11
6
8
4
11
3
6
3
17
1
1
1
10
18
20
13
3
7
5
1
1
5
1
2
18
2
13
7
5
2
6
2
7
-
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25
16
2
19
6
4
19
8
7
24
21
4
21
8
6
20
10
7
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F
3
16
4
14
K
1
5
9
1
9
20
B
16
3
F
2
2
1c-Ağaçların yanması
Son
K
10
17
4
15
4
5
15
22
……… değiĢmedir.
Test
B
2
3
F
2
5
2
7
GecikmiĢ
K
4
17
5
13
1
6
12
19
Test
B
4
4
A: Tam ĠliĢkilendirme B: Kısmi ĠliĢkilendirme C: Alternatif kavrama içeren ĠliĢkilendirme D: ĠliĢkilendirememe
F: Fiziksel DeğiĢme
K: Kimyasal DeğiĢme
B: Bilmiyorum-BoĢ
Ön
Test

Tablo 9 incelendiğinde son test sonucunda bağlamlarla kavramlar arasında tam ve
kısmi iliĢkilendirme yapabilen deney grubu öğrencilerinin sayısının kontrol grubuna göre
daha fazla olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının iliĢkilendirme yaparken
kullandıkları alternatif kavramalar Tablo 10'daki gibidir.

Tablo 10. Bağlam 1'den elde edilen alternatif kavramalar

1c

1b

1a

Alternatif Kavramalar
Ġnsan bir Ģey yapmadan olduğu için fiziksel değiĢmedir
Tanecikler genleĢtiği için kimyasal değiĢmedir
Maddeler gaz olduğu için buharlaĢma olayları kimyasal değiĢmedir
Bir tepkime gerçekleĢtiği için kimyasal değiĢmedir
Suyu geri kazanabiliriz. Bu yüzden buharlaĢma fiziksel değiĢmedir
BuharlaĢınca maddelerin kimliği değiĢir. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Su ısınınca içindeki tanecikler buhar olur. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Madde Ģekil değiĢtirdiği için kimyasal değiĢmedir
BuharlaĢma kendiliğinden olduğu için fiziksel değiĢmedir
BuharlaĢırken kimyasal maddeye dönüĢtükleri için kimyasal değiĢmedir
Bir daha geri gelmeyeceği için kimyasal değiĢmedir
Madde eski haline dönebildiği için fiziksel değiĢmedir
Bir zaman sonra su kaybolur. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Su artık gazdır ve havada kaybolur. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Ġçine kimyasal bir madde konulmadan olduğu için fiziksel değiĢmedir
Ġnsan bir Ģey yapmadan olduğu için fiziksel değiĢmedir
Tanecikli yapı değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir
YoğunlaĢırken tanecikler ĢiĢer. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Maddenin içinde sıkıĢma olduğu için kimyasal değiĢmedir
Suyu geri kazanabiliriz. Bu yüzden yoğunlaĢma fiziksel değiĢmedir
Madde yoğunlaĢınca kimliği değiĢir. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Kendiliğinden olduğu için fiziksel değiĢmedir
Madde eski haline dönebildiği için fiziksel değiĢmedir
YoğunlaĢan madde tekrar eski haline dönmediği için kimyasal değiĢmedir
Maddeye tanecik eklenip çıkarılmamıĢtır. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Maddenin Ģekli değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir
Maddenin yapısı değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir
Ġçine kimyasal madde konulmadan olduğu için fiziksel değiĢmedir.
Ġnsan yaptığı için kimyasal değiĢmedir.
Ġnsan yaptığı için fiziksel değiĢmedir
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Deney Grubu (f)
ÖT
ST
GT
1
1
3
1
1
1
1
7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
-

Kontrol Grubu (f)
ÖT
ST
GT
4
2
3
1
1
1
1
1
1
8
3
1
3
1
1
1
1
1
5
3
1
1
1
3
2
-

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2017,Cilt:XIV, Sayı:I,289-319 http://efdergi.yyu.edu.tr

http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.11

ISSN:1305-020

Ağaçlar yanınca Ģekilleri değiĢir. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Yangında bir tepkime olmadığı için fiziksel değiĢmedir
Ağaçlar bir daha eski haline geri dönemeyeceği için kimyasal değiĢmedir
Isı alınca maddenin kimliği değiĢir
Ağaçtaki tanecikler yanar ve tanecikler azaldığı için kimyasal değiĢmedir
Maddenin tanecikli yapısı artar. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Tanecikler yanarak yok olduğu için maddenin kimliği değiĢir
Ağacı kimyasal bir madde yaktığı için kimyasal değiĢmedir
Ağaçlar yanınca görünümü değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir
Ağaçlar yanınca kütlesi ve Ģekli değiĢir. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Ağaçlar doğada tekrar oluĢur. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Ağaçlar yok olduğu için kimyasal değiĢmedir
Ağaçlar yok olduğu için fiziksel değiĢmedir
Tanecikler azaldığı için kimyasal değiĢmedir

ÖT: Ön test

ST: Son test

1
1
2
1
-

1
1
1
1
-

3
1
1
1
1
-

1
6
1
1
1
-

3
1
11
-

7
1
2
1
1

GT: GecikmiĢ Test

Tablo 10 incelendiğinde öğretim uygulamaları sonunda deney grubunda alternatif kavramaya
sahip öğrenci sayısında azalma olduğu, kontrol grubunda ise bu sayının arttığı dikkat
çekmektedir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bağlam 2'ye verdikleri yanıtlardan elde edilen
verilerin frekans dağılımları Tablo 11'de verilmiĢtir.
Tablo 11. Bağlam 2'ye verilen cevapların frekans dağılımları
I. AĢamada Yer Alan Ġfade

I. AĢama

Ön
Test
2a-Ġpeğin salgılanması
(üretilmesi)
………………..değiĢmedir.

Son
Test
GecikmiĢ
Test
Ön
Test

2b-Ağın örülmesi ……..……
değiĢmedir.

Son
Test
GecikmiĢ
Test
Ön
Test

2c-Zehirlenme olayı …………
değiĢmedir.

Son

F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K
B
F
K

A
3
1
2
7
4
4
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II. AĢama (Gerekçe)
Deney Grubu (f)
Kontrol Grubu (f)
B
C
D
A
B
C
D
3
12
21
2
16
1
2
24
17
3
1
24
21
8
9
2
2
5
18
5
3
1
18
24
11
2
11
1
4
17
6
5
1
3
18
1
3
33
1
9
11
16
3
16
16
2
6
7
28
7
4
4
4
14
19
3
11
24
1
3
4
2
5
5
6
11
8
2
4
17
7
4
28
16
4
1
7
1
2
13
21
4
3
4
34
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Test

B
4
3
F
1
8
1
6
GecikmiĢ
K
2
7
1
25
3
6
29
Test
B
6
6
A: Tam ĠliĢkilendirme B: Kısmi ĠliĢkilendirme C: Alternatif kavrama içeren ĠliĢkilendirme D: ĠliĢkilendirememe
F: Fiziksel DeğiĢme
K: Kimyasal DeğiĢme
B: Bilmiyorum-BoĢ

Son ve gecikmiĢ test sonuçları, REACT stratejisine göre öğretim uygulamaları yapılan deney
grubu öğrencilerinin "tam ve kısmi iliĢkilendirme" yapabilenlerin sayısının, fen bilimleri
öğretmeninin ders planlarına göre dersin yürütüldüğü kontrol grubu öğrencilerine göre daha
fazla olduğunu göstermektedir. Bağlam 2 çerçevesinde son ve gecikmiĢ test sonuçları
incelendiğinde kontrol gurubu öğrencilerinin deney grubu öğrencilerine göre kavramlarla
bağlamları iliĢkilendirirken daha fazla alternatif kavrama ürettikleri görülmektedir. Tablo 11
incelendiğinde iliĢkilendirme yapabilen her iki grupta da yer alan öğrencilerin çoğunluğunun
kısmi iliĢkilendirme yaptıkları dikkat çekmektedir.
Bağlam 2'den elde edilen alternatif kavramaların tümü Tablo 12'de belirtilmektedir.
Tablo 12. Bağlam 2'den elde edilen alternatif kavramalar

2c

2b

2a

Alternatif Kavramalar
Örümcek tarafından yapılıyor. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Bir daha elde edebiliriz. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Kimyasal maddelerden elde edildiği için kimyasal değiĢmedir
Madde eski haline tekrar dönemeyeceği için kimyasal değiĢmedir
Sıvıdan katıya dönüĢtüğü için kimyasal değiĢmedir
Tanecikler eklenerek oluĢtuğu için kimyasal değiĢmedir
Örümcek tarafından yapılıyor. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Tekrar eski haline dönemez. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Eski haline dönebilir. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Ağın Ģekli değiĢiyor. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Ağı örerken baĢka bir madde katmadığı için fiziksel değiĢmedir
Ağ yapıĢkandır. Yeniden örülemediği için kimyasal değiĢmedir
Ağın kimliği değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir
Tanecikler ne artıyor ne azalıyor. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir
Zehir kimyasal bir madde olduğu için zehirlenme de kimyasal değiĢmedir
Bir daha elde edemeyiz. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Ġnsan zehirlendiğinde tedavi olabildiği için fiziksel değiĢmedir
Zehirlenince eski halimize dönemediğimiz için kimyasal değiĢmedir
Tanecikler ölürler. Bu yüzden kimyasal değiĢmedir
Avın Ģekli değiĢmediği için kimyasal değiĢmedir
Tanecikler eklenmediği için fiziksel değiĢmedir
Zehri geri çıkarabiliriz. Bu yüzden fiziksel değiĢmedir

ÖT: Ön test

ST: Son test

GT: GecikmiĢ Test
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Deney Grubu (f)
ÖT
ST
GT
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
-

Kontrol Grubu (f)
ÖT
ST
GT
2
4
4
1
1
1
7
7
1
2
1
4
1
2
1
2
3
1
1
1
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Uygulama sonrasında bağlam 2'den elde edilen veriler deney grubu öğrencilerinin
iliĢkilendirme yaparken alternatif kavrama kullanma durumlarını azalttığını göstermektedir.
Kontrol grubunda ise fen bilimleri öğretmeninin öğretim uygulamaları sonrasında
öğrencilerin

bağlamlarla

kavramları

iliĢkilendirirken

alternatif

kavrama

kullanma

durumlarında artıĢ olduğu ortaya çıkmaktadır.
Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular: Mülakatlar yoluyla öğrencilerin fen kavramları
ile karĢılaĢtıkları bağlamları iliĢkilendirebilme durumlarını derinlemesine incelemek
amaçlanmıĢtır. Elde edilen veriler Tablo 6'daki gibi kategorilere ayrılmıĢ ve tablolara
aktarılmıĢtır. Deney grubundan üst düzeyden birinci ve ikinci öğrenciler “DÜ2, DÜ35”, orta
düzeydeki öğrenciler “DO17, DO48” ve alt düzeydeki öğrenciler “DA15, DA50”, kontrol grubu
öğrencileri ise “KÜ17, KÜ27, KO9, KO47, KA33, KA25” Ģeklinde kodlanmıĢtır.
Mülakatın 1. sorusu olan bağlam 3'den elde edilen bulgular Tablo 13'deki gibi
sunulmuĢtur.

Tablo 13. Bağlam 3'den elde edilen öğrenci açıklamalarına ait bulgular
Bağlam

Ön Mülakat
A
Kimyasal değiĢmedir. Çünkü çürümüĢtür.
Ġçinde baĢka Ģeyler oluĢmuĢtur. (KO9 –
DÜ35,DO48)
Farklı bir madde yapısına girdiği için
kimyasal değiĢmedir. (DO17)
C Ġçinin görünümü değiĢtiği için kimyasal
değiĢmedir. (DÜ2)
Ġçine bir Ģey katmadığımız için fiziksel
değimedir. (DA50)
D Nedenini bilmiyorum ama kimyasal
değiĢmedir. (KÜ17,KO47 – DA15)
Ġçindeki mikroplar arttığı için kimyasal
değiĢmedir. (KÜ27)
Ġçinde sarı bir Ģey var, bozulunca onu
yiyemiyoruz. (KA25)
Fiziksel değiĢmedir. Çünkü yumurtaları
yiyoruz. (KA33)
B

3-Yumurtanın
bozulması
hangi tür
değiĢmedir?
Neden?
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Son Mülakat
Maddenin yapısı bozulur. Bozulunca da
kimliği değiĢir. Bu yüzden kimyasal
değiĢmedir. (DA50,DO48 – KÜ27)
Kimliği değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir.
(DA15,DO17,DÜ2,35 – KO47,KÜ17)
Çürüdüğü için kimyasal değiĢmedir. (KO9)
Kendi kendine bozulduğu için fizikseldir.
(KA25)

Bilmiyorum. (KA33)
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Tablo 13 incelendiğinde Bağlam 3'e son mülakatta deney grubu öğrencilerinin “Tam
veya kısmi ĠliĢkilendirme” kategorisinde yanıt verdikleri görülmektedir. Mülakatın 2. sorusu
olan Bağlam 4'den elde edilen bulgular aĢağıdaki gibi sunulmuĢtur.
Tablo 14. Bağlam 4'den elde edilen öğrenci açıklamalarına ait bulgular
Bağlam

Ön Mülakat
A

-

B

4aAğaçların
kesilmesi ne
tür
bir
değiĢmedir?
Neden?

Ağacın görünümünde değiĢiklik olduğu için
fiziksel değiĢmedir. (KÜ27 – DÜ2)
Bizim ürettiğimiz Ģeylerle kestiğimiz için
C kimyasal değiĢmedir. (DO17)
Kendiliğinden gerçekleĢmediği için fiziksel
değiĢmedir. (DA50)
Nedenini bilmiyorum ama fiziksel değiĢmedir.
(KÜ17, KO9,47 – DA15)
D Bilmiyorum. (KA25,33 – DÜ35)
Çürüme olayı olmadığı için fiziksel değiĢmedir.
(DO48)
A

4bKütüklerin
kabuklarının
soyulması
ne tür bir
değiĢmedir?
Neden?

4c-Kağıt
hamurunun
kurutulması
ne tür bir
değiĢmedir?
Neden?

-

B

Görünümü değiĢtiği için fiziksel değiĢmedir.
C (KÜ17 – DÜ2)
Kendiliğinden gerçekleĢmediği için fiziksel
değiĢmedir. (DA50)
Kabuk iĢe yaramadığı için kimyasal
değiĢmedir. (KÜ27)
Nedenini bilmiyorum ama fiziksel değiĢmedir.
(KO9,47 – DÜ35, DA15)
D Nedenini
bilmiyorum
ama
kimyasal
değiĢmedir. (KA25 – DO17)
Ġçindeki yeĢil renkli sıvı dıĢarı çıktığı için
kimyasal değiĢmedir. (KA33)
Çürüme olayı olmadığı için fiziksel değiĢmedir.
(DO48)
A
B Kuruduğu zaman sadece Ģekli değiĢtiği için
fiziksel değiĢmedir. (KÜ27)
C Ġçine bir Ģey katmadıkları için fiziksel
değiĢmedir. (DÜ2,DA50)
D Bilmiyorum. (KÜ17, KO9 – DÜ35)
Nedeninin
bilmiyorum
ama
kimyasal
değiĢmedir. (KO47, KA33 – DA15)
Kuruyunca sertleĢtiği için kimyasal değiĢmedir.
(KA25)
Kuruyunca sertleĢtiği için fiziksel değiĢmedir.
(DO48)
BaĢkası kuruttuğu için kimyasal değiĢmedir.
(DO17)
A
B Sadece Ģeklinde bir değiĢiklik olduğu için
fiziksel değiĢmedir. (KÜ17,27 – DÜ35)
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Son Mülakat
Maddenin yapısı bozulmadığı için kimliği değiĢmez.
Bu yüzden fiziksel değiĢmedir. (DA50 – KÜ27)
Kimliği değiĢmediği için fiziksel değiĢmedir. (DÜ2,35,
DO17,48 – KÜ17, KO9,47)

Kesilince ağacın bir anlamı kalmadığı için kimyasal
değiĢmedir. (DA15)
Nedenini bilmiyorum ama ağacın kesilmesi kimyasal
değiĢmedir. (KA25)
Nedenini bilmiyorum ama fiziksel değiĢmedir. (KA33)
Maddenin yapısı bozulmadığı için kimliği değiĢmez.
Bu yüzden fiziksel değiĢmedir. (KÜ27)
Kimliği değiĢmediği için fiziksel değiĢmedir. (DÜ2,35,
DO17,48, DA15,50 – KO9,47, KÜ17)
Kendiliğinden olmadığı için kimyasal değiĢmedir.
(KA33)

Nedenini bilmiyorum ama ağacın kesilmesi kimyasal
değiĢmedir. (KA25)

Ġçindeki su buharlaĢıyor. Kimliği değiĢmiyor. Bu
yüzden fiziksel değiĢmedir. (DÜ2, DO17 – KÜ17,27)
Kimliği değiĢmediği için fiziksel değiĢmedir. (DÜ35,
DA15,50 – KO9,47)
Yapısı değiĢtiği için kimyasal değiĢmedir. (DO48)
Bilmiyorum. (KA25,33)

Maddenin yapısı bozulmadığı için kimliği değiĢmez.
Bu yüzden fiziksel değiĢmedir. (DA50 – KO9,47, KÜ17)
Kimliği değiĢmediği için fiziksel değiĢmedir. (DÜ2,35,
DO17,48, DA15 – KÜ27)
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C Ġçine bir Ģey katmadığımız için fiziksel
değiĢmedir. (DA50)
D Bilmiyorum (KO9 – DÜ2)
Nedeninin
bilmiyorum
ama
kimyasal
değiĢmedir. (KA33, KO47)
Nedenini bilmiyorum ama fiziksel değiĢmedir.
(DO17,48, DA15)
Ezdikleri için fiziksel değiĢmedir. (KA25)

Nedenini bilmiyorum ama ağacın kesilmesi kimyasal
değiĢmedir. (KA25,33)

Tablo 14 incelendiğinde 4a. sorusuna deney grubu öğrencilerinin çoğunun son
mülakatta “Tam ve kısmi iliĢkilendirme” yaptıkları dikkat çekmektedir.
Bağlam testinden ve mülakatlardan elde edilen bulgular çerçevesinde araĢtırmaya
konu olan kavramlar ve öğretim uygulamalarına yönelik yapılan tartıĢma bir sonraki bölümde
yer almaktadır.
Tartışma
Bağlam testinin iki aĢamalı sorularından elde edilen ön test sonuçları öğrencilerin fen
kavramları

ile

bağlamları

iliĢkilendirme

durumlarının

birbirine

yakın

olduğunu

göstermektedir. GerçekleĢtirilen öğretimlerin etkililiğini ortaya çıkarmak adına yapılan son
ve gecikmiĢ test sonuçlarında (Tablo 8 - Grafik 1) deney grubunda yürütülen REACT
stratejisinin uygulama öğretmeninin hazırladığı ders planlarına göre daha etkili olduğu
görülmektedir. “Sıcak Hava Balonu ve ÇalıĢma Prensibi” bağlamı ve REACT‟ın her
basamağında ayrı ayrı yürütülen bağlamsal öğrenmeye dayalı etkinliklerin, deney grubu
öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değiĢme kavramları ile bağlamları iliĢkilendirebilme
durumlarını olumlu yönde etkilediği ve kontrol grubuna göre daha baĢarılı olmasını sağladığı
söylenebilir.
Bağlam 1, buharlaĢma, yoğunlaĢma ve yanma olaylarını içermektedir. Yanıtlar
incelendiğinde her iki grubun ön teste göre son ve gecikmiĢ test sonuçlarında iliĢkilendirme
yapan öğrencilerde artıĢ olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu yağmurun yağması
için gerekli olan buharlaĢma ve yoğunlaĢma olaylarını hal değiĢimi ile iliĢkilendirmiĢ ve
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fiziksel değiĢme olduğunu açıklamıĢlardır. Fakat kontrol grubunda daha çok olmak üzere
deney grubunda da öğrencilerin yağmurun yağmasının hal değiĢtirme olayları olan
buharlaĢma ve yoğunlaĢma kavramlarını konuyla iliĢkilendirirken alternatif kavramalara
sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Alternatif kavramaya sahip olan deney grubu öğrencilerinin
çoğunluğu buharlaĢınca maddenin kimliğinin değiĢtiğini, su ısınınca taneciklerin buhar
olduğunu düĢünmektedir. Yine kontrol grubuna bakıldığında öğrencilerin, maddelerin
buharlaĢınca gaza dönüĢtüklerini ve havada kaybolduklarını düĢündükleri görülmektedir.
Literatür incelendiğinde ilgili alternatif kavramaların birçok çalıĢmada da tespit edildiği
dikkat çekmektedir (Adbo ve Taber, 2009; Ceylan ve Geban, 2009; Henriques, 2002; Krnel,
Watson ve Glažar, 1998; Tsitsipis, Stamovlasis ve Papageorgiou, 2010). Öğrencilerin
maddenin hal değiĢtirmesiyle birlikte tanecikli yapısındaki meydana gelen değiĢmeleri
zihninde yanlıĢ yapılandırması hal değiĢtirme olaylarını kimyasal değiĢme olarak
düĢünmesine yol açmaktadır (Chang, Quintana ve Krajcık, 2010; Demircioğlu, Demircioğlu,
Ayas ve Kongur; 2012). Deney grubunda buharlaĢma ve yoğunlaĢma olaylarını fiziksel
değiĢme kavramıyla iliĢkilendirebilenlerin sayısının kontrol grubuna göre daha çok olduğu
dikkat çekmektedir. Bunun sebebi REACT'ın her basamağında bağlamsal öğrenmeye yer
verilmiĢ olması ve hal değiĢtirme olaylarına yönelik farklı bağlamların tartıĢılmasından
kaynaklanıyor olabilir.
Alternatif kavramaya sahip kontrol grubundaki öğrencilerin çoğu madde eski haline
dönebildiği için fiziksel değişmedir düĢüncesine sahiptir. Öğrenciler yanan ağacın yerinden
yeni bir ağacın çıkacağını düĢünüyor ve ağaç tekrar elde edilebildiği için bu olayın fiziksel
değiĢme olduğu çıkarımında bulunuyor olabilirler. Yine alternatif kavramaya sahip kontrol
grubunda yer alan öğrencilerin çoğu ağaçlar bir daha eski haline geri dönemeyeceği için
kimyasal değişmedir düĢüncesine sahiptir. Bu düĢünce de ders öğretmeninin ve ders kitabının
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belirttiği genelleme sonucunda oluĢtuğu söylenebilir. Öğretmenlerin ders kitabını detaylı
incelemeleri ve öğrenciyi alternatif kavramaya sürükleyecek yorumlarda bulunmamaları ve
gerekirse kitaptaki bilgileri öğrencilere düzelttirmeleri gerekmektedir. Ders kitabında yer alan
ifade ġekil 1'deki gibidir.

ġekil 1. 6. sınıf ders kitabında yer alan konuyla ilgili açıklama
ġekil 1‟de renkli belirtilen bölümlerde yer alan tekrar geri getirme – köpürme – gaz
çıkışı ve renk değişimleri gibi ifadelerin öğrencilerin sahip oldukları alternatif kavramaların
nedeni olarak görülebilir. Buradan ders kitaplarının öğrencilerin kavramsal değiĢim
süreçlerinde ne kadar önemli bir rolünün olduğu görülmektedir (AĢçı, Özkan ve Tekkaya,
2001; Kikas, 1998). Uygulama öğretmeninin ders kitabında ġekil 1'deki gibi yer alan,
alternatif kavrama içeren bilgileri (Öcal, 2014, s.82) tespit edip ders planlarını doğru
Ģekillendirmesi öğrencilerin bilimsel bilgileri zihinlerinde doğru yapılandırması açısından
önemlidir. Uygulama öğretmeninin bu durumu fark etmemesi kendisinin de alternatif
kavramaya sahip olduğunun bir göstergesi olabilir. Ġlgili literatür incelendiğinde
öğretmenlerinde alternatif kavramalara sahip olduğunu ve öğrencilerin kavramsal değiĢim
süreçlerini olumsuz etkiledikleri görülmektedir (Aydoğan GüneĢ ve Gülçiçek, 2003;
Yağbasan ve Gülçiçiek, 2003).
Alternatif kavramaya sahip deney grubu öğrencilerinin bazılarının “ağaçtaki
tanecikler yanar ve tanecikler azalır ve Tanecikler yanarak yok olduğu için maddenin kimliği
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değişir düĢüncelerine sahip olduğu görülmektedir. Öğrenciler yanma olayında maddenin
kimliğini değiĢtirerek baĢka maddelerin oluĢtuğunu düĢünememektedir. Yine Ağaçlar yok
olduğu için kimyasal değişmedir alternatif kavramasına da her iki grupta da rastlanmıĢtır. Bu
düĢüncenin

sebebi

orman

yangınlarına

karĢı

yürütülen

etkinliklerde,

televizyon

programlarında ormanlarımızı yok etmeyelim Ģeklindeki ifadelerin etkili olduğu söylenebilir.
Bağlam 2, ipeğin salgılanması, ağın örülmesi ve zehirlenme olaylarını içermektedir.
Tablo 11 incelendiğinde deney grubu öğrencileri soruda yer alan olayları kontrol grubu
öğrencilerine göre fiziksel ve kimyasal değiĢme ile daha yüksek oranda iliĢkilendirebildiği
görülmektedir. Aynı zamanda bağlam 2 kavramlarla bağlamları iliĢkilendirmede deney
grubunda yürütülen öğretim materyalinin daha baĢarılı olduğunun ortaya çıktığı sorudur.
Çünkü kontrol grubunun son ve gecikmiĢ test sonuçları incelendiğinde bağlam 1'de görülen
baĢkası tarafından yapılma – tekrar geri getirme veya getirememe – tanecik artması,
azalması ve ölmesi gibi düĢüncelere rastlanmaktadır. Bu genellemelere ek olarak hem deney
grubunda hem de kontrol grubunda ise zehir kimyasal bir madde olduğu için zehirlenme de
kimyasal değişmedir ve kimyasal maddelerden elde edildiği için kimyasal değişmedir
alternatif kavramaları ortaya çıkmıĢtır. Maddelerin insan sağlığına zararı olma durumunu göz
önünde bulundurarak maddede meydana gelen değiĢimi belirlemek istemeleri günlük
hayatımızda kullandığımız kimyasal madde kelimesinden kaynaklanıyor olabilir. Yine
bağlam 1'de Bir madde buharlaşırken kimyasal bir maddeye dönüşür, bu yüzden kimyasal
değişmedir, içine kimyasal bir madde konulmadan olduğu için fiziksel değişmedir” ve ağacı
kimyasal bir madde yaktığı için kimyasal değişmedir alternatif kavramalarına rastlanmıĢtır.
Tespit edilen bu alternatif kavramalar günlük yaĢantımızın ve çevrenin bilimsel bilgilerin
kavranmasında ne kadar etkili olduğunun bir göstergesidir.

310

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2017,Cilt:XIV, Sayı:I,289-319 http://efdergi.yyu.edu.tr

http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.11

ISSN:1305-020

Ders kitabında yer alan ve uygulama öğretmeninin ifade ettiği alternatif kavrama
kontrol grubundaki öğrencilerde ipeğin salgılanması (üretilmesi) olayında madde eski haline
tekrar dönemeyeceği için kimyasal değişmedir, ağın örülmesi olayında tekrar eski haline
dönemez, bu yüzden kimyasal değişmedir, zehirlenme olayında insan zehirlendiğinde tedavi
olabildiği için fiziksel değişmedir ve zehri geri çıkarabiliriz, bu yüzden fiziksel değişmedir
alternatif kavramalarının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu yüzden öğretmenlerin güncel
bilgileri takip etmesi önemlidir.
Bağlam 1 ve 2'ye verilen yanıtlar incelendiğinde her iki grupta da alternatif kavrama
içeren iliĢkilendirme yapan öğrencilerin bir kısmının, birisi tarafından müdahale edilme –
kendiliğinden olma gibi durumları göz önünde bulundurarak maddede meydana gelen
değiĢimleri açıklamaya çalıĢtıkları tespit edilmiĢtir. Bu düĢüncelerde yine çevrenin etkisiyle
olaĢan genellemelerden kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü ağaçların yanması olayında
insanların ağaçlara zarar verdiğini düĢünmeleri insanların dıĢarıdan bir etki olduğunu ve
dıĢarıdan bir etki olduğunda kimyasal değiĢme olacağını düĢünmelerine neden olmuĢ olabilir.
Çünkü ipeğin salgılanması ve ağın örülmesinde örümcek yaptığı için fiziksel değişmedir
alternatif kavraması yer almaktadır. Öğrencilerin bağlamların kavramlarla olan iliĢkisini
çözmek için alternatif kavramalara yönelmiĢ oldukları görülmektedir. Bu yüzden
gerçekleĢtirilecek olan öğretimlerin bağlamlar çerçevesinde gerçekleĢmesi öğrencilerin
çevrelerinde meydana gelen olayları daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına neden
olacaktır. Bağlam temelli öğrenmenin savunduğu gibi alternatif kavramaların bilimsel
bilgilerle değiĢtirilmesi için günlük hayatla iliĢkilendirmeye vurgu yapılması ve bağlamların
öğrenilecek kavramlarla iliĢkilendirilerek açıklanması önemlidir (Gilbert, 2006).
Son mülakat sonuçları incelendiğinde deney grubundan gerek üst ve orta gerekse alt
gruptan olan öğrencilerin verilen olayları neden fiziksel ve kimyasal değiĢme olduklarını
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açıklayabildikleri görülmektedir. Fakat kontrol grubu öğrencilerin de öğretim sonrası bazı
alternatif kavramaların olduğu tespit edilmiĢtir. Bu öğrenciler dıĢarıdan olaylara dıĢarıdan bir
etki olma durumunu göz önünde bulundurarak maddede meydana gelen değiĢimleri
sınıflamaya çalıĢmıĢlardır. Dolayısıyla REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerin
fiziksel-kimyasal değiĢme kavramlarının bağlamlarla iliĢkilendirebilmelerini olumlu yönde
etkilediği söylenebilir. Çünkü bağlam temelli öğrenme ortamları karĢılaĢılan bir olayın veya
sorunun çözümü için fen kavramlarını ve kavramlar arası iliĢkileri bir araç olarak kullanır
(Acar ve Yaman, 2011).
Sonuç
REACT stratejisine göre geliĢtirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin fiziksel ve
kimyasal değiĢme kavramlarını bağlamlarla iliĢkilendirebilme durumları üzerinde kontrol
grubunda yürütülen etkinliklere göre daha etkili ve daha kalıcı olduğu tespit edilmiĢtir. Fakat
edilen nitel bulgular incelendiğinde öğrencilerin tam iliĢkilendirmeden daha çok kısmi
iliĢkilendirme yapabildikleri görülmektedir. Bu durum öğrencilerin fiziksel ve kimyasal
değiĢme kavramlarını makroskobik boyutta kavradıklarını göstermektedir. AraĢtırmadan elde
edilen diğer bir sonuç ise öğrencilerin hal değiĢtirme olaylarında maddenin kimliğinin ve
yapısının değiĢtiğini düĢündükleridir. Aynı zamanda öğrenciler meydana gelen değiĢimleri,
karĢılaĢtıkları maddelerin yararlı ve zararlı olmasıyla, birisi tarafından müdahale edilme veya
kendiliğinden olma, tekrar geri getirme gibi özelliklerle iliĢkilendirmekte ve çoğunlukla da
genellemelere gidererek alternatif kavrama oluĢturmaktadırlar. AraĢtırmadan elde edilen bu
sonuçlar, ön öğrenmelerin ve çevreden elde edilen bilgilerin sonraki öğrenmeler için ne kadar
etkili olduğunu göstermektedir.
Öneriler

312

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2017,Cilt:XIV, Sayı:I,289-319 http://efdergi.yyu.edu.tr

http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.11

ISSN:1305-020

AraĢtırma sonucunda öğrencilerin, hal değiĢtirme olaylarını fiziksel değiĢme olarak
kavramakta zorluk çektikleri belirlenmiĢtir. Bir sonraki araĢtırmalarda fiziksel değiĢmenin
tanımı ve verilen örneklerin, bütün hal değiĢtirme olaylarına yönelik ayrı ayrı bağlamlar
içeren öğretim materyallerinin geliĢtirilmesi önerilebilir. Öğrencilerin sağlığa zararlı olan
maddelerde

meydana

gelen

değiĢmeleri

kimyasal

değiĢme

ile

iliĢkilendirdikleri

belirlenmiĢtir. GeliĢtirilen öğretim materyalinin uygulama, iĢbirliği veya transfer etme
basamaklarına

bu

alternatif

kavramaya

yönelik

bağlamlar

eklenerek

öğretim

zenginleĢtirilebilir.

Makalenin Bilimdeki Konumu (Yeri)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü - Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Makalenin Bilimdeki Özgünlüğü
Bu araĢtırma sonucunda öğretmenler; günlük hayat deneyimlerinin öğrencilerin fen
kavramlarını öğrenmeleri üzerinde ne kadar etkili olduğundan, öğrencilerin karĢılaĢtıkları
günlük hayat deneyimlerini açıklarken nasıl bir yol izlediklerinden, fiziksel ve kimyasal
değiĢme konusunu bağlamlarla nasıl iliĢkilendirdiklerinden, iliĢkilendirirken hangi alternatif
kavramalar ürettiklerinden haberdar olacaklardır. Aynı zamanda bu araĢtırma, fen bilimleri
öğretmenlerine fen bilimleri alanındaki güncel bilgileri takip etme yükümlülükleri olduğunu
ve ders kitaplarını bu güncel bilgiler çerçevesinde incelemeleri gerektiğini fark ettirecektir.
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